K výročiu konca
II. svetovej vojny
Pri príležitosti výročia
oficiálnej kapitulácie Nemecka v 2. svetovej vojne sa
v Rimavskej Sobote konal
pietny akt kladenia vencov
k pamätníku Červenej armády
na Námestí M. Tompu.
čítajte na str. 3
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Plastikoví
modelári opäť
úspešní
Banská Bystrica hostila
v budove múzea SNP 25. apríla plastikových modelárov.
Konala sa tu modelárska
súťaž nazvaná Model Day.
čítajte na str. 5

Včielkin slávik
´09: Pohoda
a radosť
Pohoda a radosť – tak sa dá
dvoma slovami charakterizovať dopoludnie 21. apríla
2009 v Materskej škole na
Rybárskej ulici.
čítajte na str. 6

Príde Kepeňová, Metalinda
aj Republic!
Len za prvé dva dni od začatia predaja vstupeniek na rimavskosobotský koncert kapiel ako
Metalinda, Republic, U.K.N.D. či Horkýže Slíže
sa predalo vyše 400 lístkov. Na minulotýždňovej tlačovej konferencii to potvrdili organizátori akcie Dni porozumenia 2009 (4.-5. jún).
Koncert známych i začínajúcich interpretov sa
totiž v Rimavskej Sobote bude konať práve v rámci
spomínaného podujatia. To organizuje Spojená škola
v Rimavskej Sobote v spolupráci s Banskobystrickým
samosprávnym krajom pod záštitou predsedu vlády R.
Fica a predsedu BBSK M. Murgaša. Hlavným cieľom
Dní porozumenia – „Fourfestu“ je spolupráca škôl
krajín V4, konfrontácia zručností, výmena skúseností,

propagácia školy, kraja, mesta a regiónu. Súčasťou
podujatia budú popri koncertoch populárnej hudby aj
súťaže zručnosti Euroakademic Gastro 2009. Súťaží
sa zúčastnia študenti krajín V4, pričom očakávaná
účasť hovorí o 21 školách zo Slovenska, Maďarska,
Poľska a Českej republiky. Študenti rôznych odborov
si zmerajú sily v disciplínach ako barman, kuchár,
cukrár, someliér, barman, barista a pod.
Tlačovej konferencie, na ktorej boli okrem Jaroslava Bagačku, riaditeľa Spojenej školy, prítomní
aj ďalší spoluorganizátori, sa zúčastnila aj speváčka
Petra Kepeňová, ktorá vyzdvihla myšlienku zbližovania štyroch krajín prostredníctvom kultúrno-spoločenských podujatí.
mak

Maďarský
fotoklub v Dome
kultúry
V galérii Ganevia v rimavskosobotskom dome kultúry
prebieha výstava fotografií
členov Fotoklubu Novohradskej župy z Maďarska.
čítajte na str. 7

Šport

ŠK Tempus vo
víťaznom ťažení
Najtalentovanejšia prípravka, ročník narodený po
1.1.1999, po úspešnom štarte
v Prahe „ozbíjala“ východ
republiky. Tam štartovala
na vynikajúco zorganizovanom turnaji v Čani, na Rodo
Cup-e.
GZ Šport, str. 4
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Žiadajú viac kontajnerov
i parkovísk
Chýbajúce parkoviská, kontajnery a pripomienky občanov boli hlavnými témami
zasadnutia Výboru mestskej časti
(VMČ) sídlisko Západ, Sobôtka a Kľačany.
V jeho úvode vyhodnotil predseda výboru Jozef
Slávik plnenie uznesení z predošlého zasadnutia VMČ. Prvé sa týkalo vybudovania stanovíšť
na kontajnery pre TKO a separovaný zber zo
strany TSM. To sa síce postupne napĺňa, splnené však nie je. Začali sa realizovať stanovištia na
Kirejevskej ul. a Ul. L. Novomeského. V súvislosti s rozšírením parkovacích plôch sú však
aj iné navrhnuté miesta, napr. na Ul.J Bodona.
Z tohto dôvodu ostalo prvým bodom uznesenia
z konaného zasadnutia.
Druhé uznesenie sa týkalo prehodnotenia
návrhu na vytvorenie parkovacích miest podľa
návrhu VMČ. Je naďalej aktuálne a zostáva druhým bodom uznesenia. Zasadnutia sa zúčastnili
aj príslušníci mestskej polície Branislav Caban
a Ľubomír Blaho, ktorí sú poverení monitorovaním sídliska Západ a Sobôtky. Ako vo svojej
správe uviedli, vykonávajú pravidelné obhliadky
príslušných lokalít v čase od 6.00 do 22.00 hod,
kedy im občania môžu nahlasovať aj protispoločenské konanie občanov. V uplynulom období
zasahovali v rôznych oblastiach týkajúcich sa
priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu,
proti alkoholizmu a toxikománii, verejnému
poriadku, znečisťovaniu životného prostredia
chovateľmi psov, pálením záhradného odpadu
a tiež nepovolenými skládkami. Ako uviedli,
vymožiteľnosť pokút od vyberačov kontajnerov
je nulová. Veľkým problémom sú tiež vraky áut
na sídlisku.
V bode rôzne Zuzana Lukáčová okrem iného
informovala o zámere občanov, ktorí žiadajú
premiestniť detské ihrisko na Ul. Dr. Clementisa, nachádzajúce sa za predajňou CBA, ďalej
od okien bytov. Ďalej žiada príslušníkov MsP
dosiahnuť nápravu pohovorom s paňou, ktorá

chová divé holuby v priestore bytového domu.
Tiež je potrebné doriešiť prístupovú cestu na
zásobovanie objektov tržnice na sídliska Západ
poza budovu, v ktorej sa nachádza predajňa
CBA na Ul. J. Bodona. Z. Lukáčová informovala
aj o požiadavke mládeže, ktorá žiada v rámci
diskotéky na záver školského roka usporiadať
súťaž v hip-hop tanci. Predseda VMČ jej sľúbil
finančnú pomoc.
Na základe pripomienok občanov žiada
VMČ, aby sa v budúcnosti na sídlisku vytvorili
tri stanovištia veľkokapacitných kontajnerov
v troch rôznych termínoch, pretože sídlisko je
rozložené na veľkej ploche a kontajnery sú potom príliš vzdialené od niektorých obydlí a kapacitne nestačia. Poslanec J. Zvara poukázal na
voľne pobehujúceho vlčiaka v hornej časti novej
Sobôtky, na znečisťovanie vozovky nákladnými
autami prevážajúcimi betón na stavby. S obidvomi požiadavkami o pomoc sa obrátil na príslušníkov MsP. Člen výboru J. Belko poukázal
na nedostatok parkovacích miest, pričom je na
parkoviskách mnoho vrakov vozidiel označených ŠPZ- tkami. Je potrebné, aby mesto našlo
adekvátne riešenie situácie tak, aby boli tieto
autá pružnejšie odstraňované. Člen výboru R.
Zagyi sa pripojil ku správe MsP. Navrhuje pri
zistení majiteľa auta stanoviť mu poplatok za
zabranie verejného priestranstva.
V závere rokovania podali informácie z rokovania MsZ poslanci A. Antalová, V. Vaš a J. Zvara.
V nich najviac rezonovalo odhodlanie poslancov
začať s revitalizáciou bývalých ZŤS. Členovia
VMČ podporili tento závažný krok pri zvyšovaní zamestnanosti v Rimavskej Sobote. Poslankyňa A. Antalová informovala prítomných aj o
tom, že za rok 2009 boli vybratí traja občania
na udelenie ceny mesta a medzi nimi je aj Z.
Lukáčová, dlhoročná členka a bývala predsedníčka VMČ. Všetci prítomní jej k udeleniu ceny
vyslovili blahoprianie.
amb

Vkus je schopnosť vynášať nad vecami estetické
súdy. Na rozdiel od základného estetického cítenia („tá tapeta by sa nám hodila k nábytku“),
ktoré môže byť vrodené, musí byť vkus starostlivo pestovaný. Preto možno súhlasiť s výrokom
„o vkuse sa možno škriepiť“ – pri posudzovaní
kvalít umeleckých diel totiž nemá každý názor
rovnakú váhu. Lebo hoci umenie – na rozdiel
napr. od exaktných vied – nie je presne merateľné, predsa môže jeho posudzovateľ na základe
rôznych ukazovateľov (aktuálnosť témy a štýlu,
adekvátnosť použitých vyjadrovacích prostriedkov pre spracovanie danej témy, historicko-spoločenské kontexty a pod.) približne určiť jeho
hodnotu. Presnosť estetického súdu teda stúpa
v priamej úmere k stupňu dosiahnutého umenovedného vzdelania daného pozorovateľa.
Bez teoretickej prípravy by sme len ťažko
dokázali oceniť kvality takých veľdiel, akým
je napr. Picassova Guernica, vypovedajúca
o hrôzach vojenského teroru (na svoju dobu)
netradičným vizuálnym jazykom. Náš vývoj
v tejto oblasti pritom garantuje škola – prostredníctvom výučby estetiky (prebieha v rámci
predmetu občianska náuka). Len škoda, že v
našom školskom systéme hrajú v súčasnosti
prím celkom iné predmety.
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K výročiu kapitulácie
Pri príležitosti výročia oficiálnej
kapitulácie Nemecka v 2. svetovej vojne
sa v Rimavskej Sobote konal pietny akt
kladenia vencov k pamätníku Červenej
armády na Námestí M. Tompu.

Rybárske preteky na vodnej nádrži Kurinec
majú už svoju, do pomerne ďalekej minulosti
siahajúcu históriu a neodmysliteľne patria
k udalostiam predznamenávajúcim začiatok
hlavnej kaprárskej sezóny.
Aj keď ide o súťažné podujatie, je to viac-menej spoločenská udalosť, v rámci ktorej sa stretávajú rybári po zákonom vynútenej prestávke.
Tohtoročný 9. máj sa niesol v znamení tejto
udalosti a prilákal na Kurinec pomerne dosť
záujemcov, a to nielen zo strany samotných
rybárov. Príjemné počasie účastníkom prialo
– do štartovnej listiny sa zapísalo 9 detí a 88 dospelých. Škoda, že v poslednej dobe ubúda práve
záujem detí o túto peknú a užitočnú záujmovú
činnosť. Rodičia by mohli porozmýšľať nad
tým, či by iné záujmy (neraz veru málo osožné)
nebolo múdrejšie nahradiť zdravým pobytom
v prírode.
Po vylosovaní stanovíšť začali samotné preteky a rybári sa priam predbiehali v ponúkaní
tých čo najfajnovejších pochúťok pre šupinatých obyvateľov nádrže. Tým, ktorí vystihli ich
chute, sa darilo viac, tým ostatným menej. Ale
ako dokumentuje celkový počet ulovených rýb

Medzi hlavné patrí maľovaná mapa Rimavskej
Soboty a okolia, ktorá je dostupná v laminovanej, nástennej a skladacej verzii. Na predaj sú
ďalej vstupenky na koncert kapely Alphaville
(predskokan Petra Kepeňová) v Hnúšti, na koncerty v rámci Dní porozumenia v Rim. Sobote
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• Kapely Attermead, Before the Zero Day
a Dj Sonki potešili vyše sto priaznivcov
rockovej i tanečnej hudby, ktorí sa pred
dvoma týždňami zišli na koncerte kapiel
a Dj-a v Dome kultúry. Akciu organizoval Mládežnícky parlament mesta.
• Pri čelnej zrážke vozidiel za obcou Figa
sa ťažko zranil dvadsaťročný vodič BMW
z Rimavskej Soboty. Polícia príčinu
dopravnej nehody vyšetruje.

(takmer 450), v nádrži je naozaj bohatá posádka.
Kým štáb organizátorov vyhodnocoval
výsledky, pretekári sa občerstvili gulášom, ku
ktorému sponzorsky prispel aj prevádzkovateľ
Rybárskeho domu – p. Veréb. Potom nasledovalo slávnostné vyhlásenie výsledkov. V kategórii
detí vyhral Tomáš Pánis (130 b), za ktorým sa
umiestnili Ladislav Hosszúréti (128 b) a Nikolas Simon (47 b). Medzi dospelými triumfoval
Stanislav Bystriansky (360 b), nasledovaný
Petrom Babicom (239 b) a Róbertom Pádárom
(230 b). Kapor s dĺžkou 64 cm znamenal cenu za
najväčší úlovok pre Štefana Ciprusa. Spomedzi
detí ulovil najväčšiu rybu Nikolas Simon – jeho
kapor mal 45,5 cm. Za asistencie hlavného rozhodcu, tajomníka MsO Eugena Dulovicsa a vedúceho pretekov, podpredsedu MsO Michala
Megelu odovzdával poháre, diplomy a hodnotné
vecné ceny predseda MsO JUDr. Igor Borlok.
Záver patril tradičnej tombole, v ktorej
mohli pretekári i diváci vyhrať až 30 cien. Za
všeobecného veselia a dobrej nálady všetky
ceny našli svojich majiteľov.
Tých pár dní ostávajúcich do oficiálneho
začatia kaprovej sezóny už ubehne ako voda
a potom to už pôjde naostro. Všetci kaprári sa
na to už nedočkavo tešia.
František Doboš

Mapy, vstupenky a výstava
Turisticko-informačné centrum (TIC)
v Rimavskej Sobote pripravilo v máji pre
verejnosť niekoľko zaujímavých noviniek.

Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-

jice hercov nazrieme

Spomienkových osláv konca 2. svetovej vojny sa
zúčastnili čelní predstavitelia mesta, pracovníci
Mestského úradu, prednostka a pracovníci
Obvodného úradu, členovia Oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
zástupcovia polície a vojska (na fotografii vľavo).
Nemecká armáda oficiálne kapitulovala 7.5.1945
v Remeši.
V tom istom týždni sa v meste konala aj
spomienka na obete holokaustu, o ktorej sme
informovali v minulom čísle
mak

V hlavnej úlohe: kapor
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a na rožňavský koncert Right Said Fred.
Unikátnu publikáciu mapujúcu dejiny mesta,
knihu Rimavská Sobota na starých pohľadniciach autorky O. Bodorovej dostanete v TIC
za akciovú cenu vždy v utorok. Okrem toho si
môžete zakúpiť aj vstupenky na kultúrne či
športové podujatia v systémoch Ticketportal,
TicketART a Eventim. K najpredávanejším
vstupenkám v týchto systémoch za posledné
obdobie patria napr. vstupenky na koncerty E.

• V sobotu podvečer sa v Dome kultúry
v Rim. Sobote konal Benefičný koncert
Martinka Sucháča. O hudbu sa postarali
populárne slovenské kapely.
• Minulý týždeň v utorok navštívil mesto
štátny tajomník Vladimír Čečot (SNS).
V sprievode prednostky Obvodného
úradu, J. Uhrinovej sa oboznámil
s problematikou rozširovania školy na
Dúžavskej ceste a upriamil pozornosť na
možné využitie projektov EÚ.
• Vandali v meste nešetria ani školy. Kvôli
ich vyčíňaniu už musela svoj areál pred
verejnosťou uzavrieť ZŠ P. Dobšinského,
kde bol zdemolovaný plot a zapálený
kontajner s vyzbieraným papierom.

Iglesiasa, Dj Tiesta a Marilyna Mansona.
K tradičnému sortimentu TIC patria odborné časopisy a literatúra, propagačné materiály
či suveníry. TIC ponúka aj sprievodcovské služby, sprostredkovanie tlmočníkov a informácie
o mestských kultúrnych inštitúciách, spoločenských podujatiach, pamiatkach, podnikoch
a pod. V súčasnosti tiež vystavuje fotografie
Milana Slabeja pri príležitosti životného jubilea
tohto rodáka z Tisovca.
TIC nájdete v priestoroch radnice so vstupom z Hlavného námestia.
mak
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Maturantom zahral Fero Hora
V Dome kultúry v Rimavskej Sobote sa
9. mája stretli bývalí absolventi gymnázií
a niekdajšej Strednej všeobecnej školy
z ročníkov 1943 až 2001.
Podujatie organizoval Tibor Pálszegi. Toto
stretnutie označil ako „nulté“, pričom jeho
cieľom bolo zistiť, aký je dopyt po tejto forme
komunikácie bývalých študentov. Akciu napokon zhrnuto označil za vydarenú.
Veľkú radosť vyvolalo stretnutie maturantov
sedemdesiatych rokov. Po dlhej dobe sa opäť
zišli a odovzdali sa nostalgickému spomínaniu.
Boli medzi nimi napr. Magda Lengyelová, Anikó
Pálová, Tibor Pelle, István Koós, Karol Vaskői,
Tibor Pálszegi, Andrej Boros a ďalší.
Podujatie otvoril Tibor Pálszegi. Po ňom sa
slova ujal Ján Čeman, súčasný riaditeľ Gymnázia Ivana Kraska. Hovoril o súčasnej situácii
gymnázia, ako aj o tom, že škola by potrebovala
ďalšiu budovu. Medzi ďalšími rečníkmi boli aj

Štefan Koháry, Tomáš Daniš a Tibor Pelle.
V mene neskôr narodených sa k prítomným
prihovorila bývalá študentka z maturitného
ročníka 2001. Poukázala na to, že mesto opúšťa
veľa mladých ľudí, keďže tu nenachádzajú
pracovné príležitosti. Ak by sa situácia zmenila,
radi by sa vraj vrátili aj zo zahraničia.
Najstarším maturantom, ktorý sa stretnutia
zúčastnil, bol István Tóbik (na fotografii), ktorý
ukončil štúdium na strednej škole v r. 1943. Keď
dostal slovo, porozprával hosťom o ťažkých podmienkach, v ktorých prebiehala v tých časoch
výučba chudobných žiakov. Tí však obstáli so
cťou. Pomáhali si aj navzájom a napokon úspešne zavŕšili svoje gymnaziálne roky.
Po slávnostnej večeri potešila účastníkov
stretnutia diskotéková legenda, rodák z Rimavskej Soboty Fero Hora.
Edita Csölleová
foto autor

Spoločenstvo Soboťanov
Vysokoškolskí študenti z Rimavskej
Soboty budú mať príležitosť vzájomne
si pomáhať v učení. Stačí, ak sa pridajú
k čerstvo vytvorenému Spoločenstvu
Soboťanov.
Spoločenstvo vzniklo 9. mája v Rimavskej
Sobote, fungovať však bude v nadregionálnom
meradle. Cieľom projektu je vytvoriť systém,
v rámci ktorého sa budú vzájomne podporovať
gemerskí rodáci, ktorí zároveň chcú pamätať na
svoje korene.
Mnohí z nich sa po ukončení štúdií vracajú
do Rimavskej Soboty, kde si zakladajú rodiny.
Pritom napr. aj pri hľadaní zamestnania sa
môžu spoľahnúť na novozriadený spolok. Podnikatelia, ktorí založia v Bratislave firmu, budú
Spoločenstvom povzbudení a nápomocní v tom,

Štátna delegácia
v múzeu
Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské
práva a menšiny, navštívil minulý štvrtok
Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote.
Spoločnosť mu robil Dušan Švantner, štátny
tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Medzi hosťami, ktorí sa v múzeu
zúčastnili prezentácie výstavy Včelince, archív
dávnej minulosti, bola aj prednostka Obvodného úradu Jana Uhrinová. Po prezentácii sa
hostia presunuli do Včeliniec, kde prebehol krst
knihy totožnej s názvom výstavy.
red

aby rozšírili svoje podnikanie aj do Rimavskej
Soboty. Zakladatelia spolku prikladajú veľký
význam aj založeniu vlastnej internetovej stránky, ktorá by monitorovala občianske i podnikateľské aktivity v meste a priľahlých regiónoch.
Webstránka by tiež fungovala ako spojovacia
komunikačná platforma medzi obyvateľmi.
V rámci rimavskosobotského Spoločenstva
bude fungovať organizačná zložka, ktorej úlohou bude realizácia podujatí – napr. plánované
stretnutie maturantov, na ktorom očakávajú
všetky ročníky. Zakladajúcimi členmi Spoločenstva sú Tibor Pálszegi, Štefan Koháry, Milana
Jutková, Edita Csölleová, István Koós a András
Boros.
Edita Csölleová
foto autor

MsKS:
Vypredané!
Divadelná sála mestského kultúrneho
strediska v Rim. Sobote praskala vo švíkoch. Minulú stredu sa tam zišli prívrženci
divadelného umenia, ktorí si prišli vychutnať predstavenie bratislavského divadla
Astorka. Vo vypredanej sále sa v inscenácii
Milovníci (r. M. Lasica) predstavili Soboťanom herci ako Anna Šišková, Boris Farkaš
či Marta Sládečková.
red

z regiónu
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Plastikoví modelári opäť úspešní
Banská Bystrica hostila 25. apríla v budove
múzea SNP plastikových modelárov.
Konala sa tu súťaž nazvaná Model Day.
Naše mesto reprezentovali členovia modelárskeho klubu pri Dome Matice slovenskej
v Rim. Sobote Michal Kalina, Marek Malček,
Alexander Hlodák, Dominik Sojka, Tomáš
Bartha, Stellan Matej Likavec, Michal Tóth, Igor
Filipiak, Jozef Griger a Bohuš Palúš. V konkurencii vyše 500 súťažných modelov nezostali
bez medailí ani tie od našich. Predseda klubu
I. Filipiak získal v kategórii SLOVAK AIRFORCE – lietadlá v slovenskej kamufláži za
model MiG 21 MF druhé miesto. V kategórii
F3 – nákladné automobily a ostatné obsadil

so svojím kamiónom prvé miesto Jozef Gríger.
Žiak Tomáš Bartha získal v kategórii C1A- lietadlá v mierke 1:72 a menšie za svoj Bf – 109E prvé
miesto. Stellan Matej Likavec bol v kategórii
G3 – ponorky bez rozdielu mierky odmenený
druhým miestom. Druhé miesto v kategórii
C2B – vojenská technika v mierke 1:35 a väčšie
získal za model LT – 38 ausf. D žiak Dominik
Sojka. Okrem medailí získali víťazní modelári aj
vecné ceny. Pre súťažiacich a návštevníkov boli
okrem súťaže pripravené aj rôzne sprievodné
akcie. Pred budovou Múzea SNP prebehla ukážka zásahu hasičského zboru, mestskej polície
i Regrutačného strediska mesta pod Urpínom.
Ako uviedol predseda klubu I. Filipiak, popri
súťaži si prezreli modelári aj expozíciu v Múzeu

Malohont: podporu
žiada 39 projektov
Už po druhý rok sa mohli miestne
združenia, podnikatelia a obce z územia
Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT uchádzať o finančnú podporu na
realizáciu svojich nápadov - tentokrát
z Grantového programu REGIÓN OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU, a to vo výške
od 330 do 1660 EUR.
Do termínu uzávierky (5.máj) bolo do kancelárie MAS doručených 39 projektov, ktoré boli
skontrolované po administratívnej stránke.
Dvaja žiadatelia boli z ďalšieho hodnotenia
vylúčení za nesplnenie jednej zo základných
podmienok a ďalší 13 žiadatelia boli vyzvaní na
doplnenie chýbajúcich príloh. Po ich doplnení
bude projekty hodnotiť 7-členná výberová
komisia MAS, v ktorej majú svoje zastúpenie starostovia, podnikatelia i mimovládne
organizácie. Rozhodovať bude nielen nápad, ale
aj kvalita projektov, nakoľko chceme miestne
subjekty naučiť pripravovať dobré projekty
nielen do grantového programu MAS, ale aj do
programov iných nadácií.
Predložené projekty s celkovou požadovanou sumou takmer 45 000 EUR (viac ako
1,35 mil. Sk) sú zamerané najmä na voľnočasové aktivity, úpravu priestranstiev v obciach,
podporu podnikania a rozvoj cestovného ruchu.
Na najlepšie z nich rozdelí MAS MALOHONT
už koncom mája 17 000 EUR (viac ako 0,5 mil.
Sk). V prípade, že sa uvedená suma nevyčerpá
z dôvodu nedostatočného množstva kvalitných
projektov, bude vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie projektov.
Aktuálne informácie o priebehu a výsledkoch grantového programu MAS nájdete aj
na web stránke www.malohont.sk. Grantový

program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT
2009 je financovaný z rozpočtov 39 obcí zahrnutých do územia MAS.
Obce zahrnuté do územia
MAS MALOHONT:
Mikroregión Rimava a Rimavica: Čerenčany,
Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa,
Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Sušany,
Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce
Mikroregión Teplý Vrch: Babinec, Budikovany,
Dražice, Drienčany, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrušovo, Kraskovo, Kyjatice, Lipovec,
Lukovištia, Padarovce, Potok, Slizké, Španie
Pole, Teplý Vrch, Veľký Blh
Mikroregión Sinec - Kokavsko: Ďubákovo,
Hnúšťa, Klenovec, Kokava nad Rimavicou,
Poproč, Rovné, Šoltýska, Utekáč
Mirka Kubaliaková,
manažérka MAS MALOHONT

SNP. „ Chcel by som sa poďakovať všetkým modelárom za vynaložené úsilie a ich rodičom za
podporu, bez ktorej by klub nemohol fungovať,“
uviedol I. Filipiak.
amb

Krátko
z domova
Politici vládneho Smeru a SNS plánujú zrušiť
po voľbách v roku 2010 tri ministerstvá.
Na strednom Slovensku vyčíňajú falošní
elektrikári.
K najzaujímavejším profesiám patrí podľa
mladých ľudí na Slovensku povolanie právnika, vedca, manažéra, pracovníka v IT sektore
a pracovníka v oblasti reklamy a marketingu.
Dlhoročný pokles počtu detí v prvých ročníkoch základných škôl by sa v nasledujúcom
školskom roku mohol zastaviť. Vyplýva to z
údajov Ústavu informácií a prognóz školstva.
Neporiadni vodiči zaplatia mastné pokuty.
Policajti budú od hriešnikov pýtať pokuty na
hornej hranici sadzieb.

Krátko
zo sveta
Pápež Benedikt XVI. navštívil minulý utorok
Izrael. Izraelčanov rozhnevalo, že pápež sa
pri pamätníku Jad Vašem neospravedlnil za
hrôzy holokaustu.
Nová chrípka hrozí tretine ľudstva.
České deti si už vo svojich mobiloch nebudú
môcť prezerať "zakázané“ obrázky a videá.
Spoločnosť T-Mobile totiž v Česku spustila
novú službu, ktorá zablokuje nevhodný
obsah v mobilnom telefóne.
Len pár dni po tom, čo sa nový český premiér
Jan Fischer ujal svojej funkcie, minulý utorok
sa ujal aj vedenia Únie.
Vo Veľkej Británii zaznamenali kuriózny
prípad. Psovi adresovali list na vyšetrenie
zraku, ktorý mal byť pôvodne pre jeho
majiteľa.
amb
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Jarný slniečkový kolotoč
Už sme sa vám nedávno predstavili: sme tí, malí a veľkí, ktorých druhým domovom je MŠ na Rybárskej ulici v Rimavskej Sobote. Máme
veselý a na zážitky bohatý život. Len si na chvíľu prisadnite do nášho kolotoča a určite sa nebudete nudiť. Nastupovať – kolotoč sa už
točí a v ňom deti a všetci ostatní.
Spev škôlkarov odprevádzal Morenu do
plytkých vĺn Rimavy a spolu so slniečkom vítali
jar. Príroda sa pomaly prebúdza k novému
životu. Deň Zeme vítala brigáda detí, zamestnancov MŠ a rodičov (touto cestou im ďakujeme
za aktivitu). Upravovali sme trávnik, sadili sme
kvety, stromy, kríky – každý priložil ruku k jarnej kráse školského dvora.
Predškoláci pri tejto príležitosti navštívili
výstavu prác žiakov ZŠ V. Clementisa. Poznatky
detí o prírode, vode, jej kolobehu formou rozprávky obohatila koordinátorka environmentálnej výchovy pri stredisku Drienok – Teplý
Vrch p. Ružičková. Do jarného kolotoča prispeli
aj lesní pedagógovia, ktorí so sebou priniesli
vôňu, stromov a všetkej prebúdzajúcej sa krásy.
Pohrali sa s deťmi, poučili ich o rôznorodosti
lesného prostredia a preskúšali ich vedomosti.
Odmenou im boli konáriky s jarnými púčikmi.
Trieda Zvončekov v rámci envirokrúžku Nezábudky pozvala do kolotoča žiakov ZŠ V. Clementisa na zaujímavé stretnutie s aktivitami, zahrali
im scénku a zaspievali pesničku „Špinďúrov
nechceme, čisto chceme mať.“
Trieda Rybičiek pokračovala v enviro-aktivite na sídlisku Západ. Deti hodnotili čistotu,
úpravu prostredia okolo panelákov, spievali,
vylepovali plagáty s prosbou, že chcú vyrastať
a hrať sa v čistom prostredí. Stretli sa s ľuďmi zo
sídliska, školákmi, navštívili kvetinárstvo, kde
dostali do daru kvet, o ktorý sa budú s láskou
starať.

V našom kolotoči nechýbali ani stretnutia
s hasičským záchranným zborom a kynologickým útvarom, ktorý v deťoch vyvolal záujem,
pobavenie a závere veľký potlesk.
Zavítali k nám aj žiaci ZUŠ. Svojim koncertom, hrou na hudobných nástrojoch pripravili
pre deti a rodičov príjemné kultúrne popoludnie. K programu sa pripojil aj náš spevokol
Slniečko so sviežimi pesničkami. Bolo to
podnetné a zaujímavé stretnutie pre rodičov,
ako i deti, ktoré plne potvrdili svoje vedomosti
z oblasti hudby.
Takto sa s nami na chvíľu povozili na našom
kolotoči žiaci ZUŠ aj ich pedagógovia, s ktorými
máme dobrú dlhoročnú spoluprácu (osobitne

Včielkin slávik ´09:
Pohoda a radosť
Pohoda a radosť – tak sa dá dvoma slovami charakterizovať dopoludnie 21. apríla
2009 v Materskej škole na Rybárskej ulici.
Mala som tú česť – aj s pani učiteľkou Evkou
Iždinskou – byť v porote speváckej súťaže
„najmenších“ Včielkin slávik ´09. Spontánnosť
a muzikalita 3 – 6 - ročných detí ma veľmi milo
prekvapili. Najmä 1. kategória 3 – 4 - ročných
detí mala veľmi „silné“ obsadenie a všetky
by si boli zaslúžili 1. miesto. Okrem jednoduchých detských ľudových pesničiek zazneli
aj náročnejšie piesne zo spevníka Tatranskej
alternatívnej školy: Pesničky z TAŠky. Deti boli
ocenené nielen potleskom svojich kamarátov,
ale aj medailami za odvahu, peknými hračkami
aj diplomami.
Osobitná vďaka patrí pani učiteľke Judite
Ujpálovej, ktorá celú súťaž „moderovala“. Jed-

noducho, hravo a zároveň veľmi profesionálne
rozospievala všetky deti, takže spievala takmer
celá škôlka. Detské obecenstvo účinkujúcich
povzbudzovalo a určite mnohé deti dostali chuť
na spievanie. Účinkoval aj „domáci“ detský spevácky zbor Slniečko, ktorý vedie pani učiteľka
Judita Ujpálová. Slniečkarov, ale aj spevákov
z druhej kategórie, sprevádzala na klavíri pani
učiteľka Marika Oštromová. Jej patrí tiež poďakovanie za spoluorganizáciu takého hodnotného dopoludnia. Samozrejme aj všetkým pani
učiteľkám, ktoré malých speváčikov na súťaž
pripravili.
Kým sa porota radila, deti sa zabávali spoločným spevom a tancom, takže pohoda a radosť
nemali konca – kraja!
Želám všetkým speváčikom i pani učiteľkám,
aby ich pieseň a radosť z nej stále sprevádzala...
Jana Dobrocká

ďakujeme zástupkyni ZUŠ E. Čarnokej a E.
Iždinskej, ktorá sa na našej materskej škole
venuje hudobnej príprave detí).
Nezabúdame ani na zdravie. Pohyb, hudba
a dobrá nálada roztočili kolotoč počas športového dopoludnia. Deti mali možnosť zašportovať
si a mať radosť zo svojich výsledkov.
Tak sa náš kolotoč točí,
májový strom stuhami ozdobený
bránu našu zdobí.
Točí sa, točí,
jarné dni letia na kolotoči.
uč. Jačmeníková
foto www.msrybarska.szm.sk

Otvorili
kozmetický salón
Po tlačovej besede k pripravovaným Dňom
porozumenia prebehlo na Hlavnom námestí slávnostné otvorenie kozmetického
salónu Lada.
Salón je v prevádzke od stredy, pričom
prvých desať zákazníkov získalo kozmetickú starostlivosť zdarma. Prevádzku salóna
zabezpečujú študenti Spojenej školy v Rim.
Sobote s ich majstrami odbornej výchovy.
Ako uviedol J. Bagačka, salón dostal názov
po slovanskej bohyni krásy a lásky Lade.
S financiami vo výške 20 000 eur (asi
602 000 Sk) vypomohol škole BBSK.
Svojim budúcim zákazníkom poskytne
Lada služby napr. manikúru, hĺbkové
čistenie pleti, masáže, ošetrenie tváre
prostredníctvom špeciálneho prístroja,
líčenie, tvorbu gélových nechtov a pod.
mak
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Výročia
18.05.1909
V Alcsúte (Maďarsko) umrel rodák
z Rimavskej Soboty Jozef Čordáš(*
17.03.1861), sochár a kamenár. Študoval
na VŠVU v Budapešti, v r. 1901 si otvoril
ateliér v Lučenci a v Rimavskej Sobote. V r.
1907 absolvoval študijný pobyt v Paríži.
Pracoval v oblasti náhrobníkovej tvorby.

Maďarský fotoklub v Dome
kultúry
V galérii Ganevia v rimavskosobotskom
dome kultúry prebieha výstava fotografií členov Fotoklubu Novohradskej župy
z Maďarska.
Výstava, ktorá bola sprievodným podujatím
18. ročníka celoslovenskej súťaže v umeleckom
prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku,
má názov Uvidieť, zvečniť... a potrvá do 29. mája.
Pozrieť si ju môžete počas pracovných dní, a to
od 8.00 do 16.00.
Novohradský fotoklub so sídlom v Salgo-

tarjáne má v súčasnosti 50 evidovaných členov.
Založený bol v r. 1964. Cieľom jeho činnosti bolo
poskytnúť priestor na prezentáciu prác lokálnych autorov. Od roku 1970 disponuje vlastnou
fotogalériou, ktorá poskytuje svoje priestory
amatérom i profesionálom z celej Európy.
Popri fotografovaní a vystavovaní sa členovia
fotoklubu venujú i ďalším aktivitám: organizujú
napr. medzinárodné tábory a sústredenia.
red
foto Edita Csölleová

Literárne tipy
Umberto Eco:
Tajuplný plameň kráľovnej
Loany
Všestranný literát Eco vytvoril
svoj zatiaľ posledný román na
spôsob, aký je preňho typický:
v knihe nájdete popri texte
a obrázkoch aj vložené stránky
z komiksových zošitov, ktoré
hlavný hrdina čítaval v detstve.
Práve komiksy mu totiž pomáhajú
rozpamätať sa na svoju minulosť,
ktorú v dôsledku straty pamäti
vidí spočiatku len zahmlene.
Takže vás čaká postupné odhaľovanie záhad zo života obyčajného
človeka, ktorý možno nakoniec
ani nebude až taký obyčajný...
Anna-Carola Krausse:
Dejiny maliarstva
Pozornosť erudovanej autorky sa
zameriava na obdobie od renesancie až po súčasnosť. Namiesto
zložitých úvah však v knihe nájde-

te zaujímavosti o živote a diele
známych maliarov, ktorých diela
pohli svetom výtvarného umenia.
Dočítate sa tiež o hlavných
umeleckých smeroch daných
období i najznámejších dielach,
ktoré dodnes predstavujú vrchol
v histórii maľby.
Ľubica Krénová:
Ladislav Chudík
Ladislav Chudík – významný
slovenský herec, morálna aj
profesijná autorita, a zároveň
citlivá duša. V hereckej monografii nesúcej jeho meno sa dozviete
o milých i tvrdých, no vždy tých
najsúkromnejších momentoch
z jeho života. Nechýbajú hercove
osobné spomienky, súkromná korešpondencia či vlastné zápisky.
Kniha, ktorá vzniká v spolupráci
s divadelným ústavom, vyčerpávajúco zachytáva Chudíka ako
človeka i herca.

20.05.1879
V poľskom Bielsko-Biale zomrel maliar,
litograf a výtvarný pedagóg Peter Michal
Slavomil Bohúň (* 29.09.1822 vo Veličnej). Začiatkom tridsiatych rokov študoval
na evanjelickom gymnáziu v Gemeri. V r.
1851 zhotovil na Dobšinského požiadanie
divadelnú oponu pre Ratkovú. Z pobytu
na Gemeri vyťažil niekoľko motívov pre
krajinomaľbu.
20.05.1924
V Snežnici sa narodil etnograf Adam
Pranda. Študoval slovenčinu a filozofiu na
FF UK v Bratislave, potom na univerzite
v Miláne. Pôsobil ako vedecký pracovník
Národopisného ústavu SAV. Venoval sa
skúmaniu javiskovej reči, ľudovej kultúre
a výtvarnému umeniu. Publikačne bol
mimoriadne aktívny. Bol členom GVS
a redakčnej rady Obzoru Gemera. Zomrel
28.08.1984 v Bratislave.

Sibyla vydal knihu
Coffee Stories, knižka Pavla Sibylu,
mladého autora, určité obdobie pôsobiaceho v Rimavskej Sobote, sa od
minulého týždňa predáva v Turistickom
informačnom centre. Útla knižočka poviedok salingerovského typu je podnetom na zamyslenie, milým spoločníkom
na 9 večerov, aj originálnym darčekom.

Aforizmy
Lenky Nagyovej
Chcel sa somár koňom stať,
naučil sa koňa hrať.
Trpaslík chcel veľkým byť,
postavil sa na rebrík.
(autorka študuje na Gymnáziu I. Kraska)

Myšlienka týždňa:
V Hollywoode je úspešným manželstvom to, čo vydrží dlhšie ako mlieko.
Rita Rudner
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Rimava. Tel: 0917 595 070.

Nehnuteľnosti

576-21

• Predám pekný dvojizbový byt. Tel:
0910 934 770.

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

577-21

520-20

• Predám budovu v centre mesta.
Tel.: 0917 595 070.

• 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.

578-21

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

• Predám 1-izbový byt v Rim. Sobote
na sídl. Rimava B-2, 7. poschodie,
v OV – neprerobený za 400.000,Sk (13.300 €). Tel: 0905 578 692.

509-20

579-22

• Predám 3-izbový byt v Číži. Tel:
0904 592 934.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt
v RS. Tel: 0911 040 422, 0911
790 345.

• Predám prerobenú unimobunku
vhodnú na predajňu, bývanie aj
stavby a pod. Má zavedenú elektriku aj vodu. Bunka sa nachádza
v R. Sobote. Cena dohodou. Tel:
0908 657 374.

552-20

580-20

• Predám veľký 1-izbový byt v centre
mesta – nízke nájomné. Cena
14 000,- €. Tel: 0918 845 294.

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

554-20

581-21

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

• Predám 10 á stavebný pozemok
v Tomašovej oproti hasičom.
Všetky IS. Tel: 0903 908 834.

551-21

555-20

• Hľadáme do podnájmu 1-izbový byt v Rim. Sobote. Tel: 0918
448 946.
558-22

• Predáme 2-izbový byt, ulica
Malohontská, cena dohodou.
Tel: 00420 723 783 864, 00420
722 621 571.
559-22

• Predám 3-izb. byt v OV na sídl.
Rimava 1, 10. posch., v pôvodnom
stave. Cena 24 000 €. Tel: 0904
542 221.
560-23

• Predám rozostavaný rodinný dom
na Sobôtke. Tel: 0905 446 136.
561-21

• Predám 3-izbový byt na Športovej ul., čiastočná rekonštrukcia,
zateplený činžiak; garáž  za 8100
€. Tel: 0908 901 639.
565-21

• Prenajmem 2-izb. zrekonštruovaný byt v Rim. Sobote, blízko
centra. Tel: 0903 932 415.
567-20

• Predám 3-izb. tehlový prerobený
byt. Cena dohodou. Tel: 0918
466 028.
568-22

• Predám rodinný dom na ul. Novej
č. 6 v Rim. Sobote. Tel: 0915
873 415.
572-21

te na sídl. Rimava B-2, 1.poschodie, o výmere 83 m2. Možnosť
uvoľnenia k bývaniu v 4. štvrťroku
2009. Tel. 0905 386 314.

525-26

• Predám 2-izb. veľkoplošný byt,
prerobený, vlastné elektrické kúrenie, garáž, 2 záhradky. Bottova
8. Tel: 0908 923 385.
528-21

• Predám 2-izbový byt s garážou
na ul. Dobšinského 38. Cena
dohodou. Tel: 56 23 226, 0908
907 797.
534-20

• Predám stav. pozemok 960 m2 na
IBV Sobôtka s projektom a stav.
povolením. Tel: 0905 352 914.
536-21

• Dám do prenájmu 3-izbový byt na
sídlisku Západ. Tel: 0918 733 775.
540-20

• Predám rodinný dom na Šibeničnom vrchu v RS. Tel: 0907
884 948.
542-22              
• 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.
501-20

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

• 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 pekný trojizbový byt. Tel:
0908 609 586.
573-20                
• Predám 2-izbový byt na ul. Železničnej. Cena 530.000,- Sk (17 593
€) a pozemok na Močiari blízko
rekreačnej oblasti Kurinec. Tel:
0910 934 770.

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

575-21

512-20

• Predám 3-izbový byt na sídl.

• Predám 3-izbový byt v Rim. Sobo-

507-21

553-21

• Skrine na mieru. Tel: 0910
953 330.
562-27

• Montáž drevených zárubní, kuch.
liniek, pláv. podláh, skríň a pod.
Lacno. Tel: 0905 127 299.

521-20

545-20

• Kúpim rodinný dom vo výbornom tech. stave. Kontakt: 0915
607 541.
522-20                          
• Predám rodinný dom s veľkou
záhradou. Tel: 0905 556 390.

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

450-21

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

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

582-20

• Predám garáž na Rožňavskej ul.
Tel: 0904 576 580.

• Vykonávame murárske práce,
prestavbu bytových jadier atď. Tel:
0910 900 049, 0910 900 046.

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

• PÔŽIČKY Vám poskytneme rýchlo
a s nízkym úrokom. Tel: 0948
177 002.               
• Kosím záhrady. Tel: 0903 835 405.
497-20

		
Zamestnanie
• Prijmeme čašníka, čašníčku (študent) brigádnicky do reštaurácie
na vidieku (jún – august). Tel:
0903 543 582.
570-21

• Hľadám predavačku do predajne
Skloporcelán Klaudia. Nástup od
1.6.2009. Tel: 0907 825 130.
533-21

• Stavebná firma hľadá murárov,
zváračov, tesárov. Tel: 0905
352 914.
537-21

• 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

• 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
• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-20

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

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

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

    

Rôzne

• Predám žmýkačku novú, nepoužívanú, cena dohodou. Tel: 56
98 083.
556-21

• Predám zabehnutý butik s dámskymi odevami, zariadený, aj
s predavačkou, blízko centra
v Rimavskej Sobote. Tel: 0911
314 484.
557-21

• Ponúkam na predaj: zrkadlo 1
x 2 m, cena 120 €; potravinársku váhu do 20 kg – TONAVA,
cena 150 €; kuchynskú linku +
pracovnú dosku + 2 ks nerez umývadlo 83 x 105 cm, 65 €; čiernu
pracovnú dosku so skleneným
pultom a policou vhodnú do predajne s potravinami, cena 130 €;
mrazničku 104 L, 110 €. Tel: 0905
746 407.
563-20

• Predám zariadenie do predajne
s textilom. Cena dohodou. Tel:
0905 368 234.
564-20

• Predám konferenčný stolík,
posteľ, bicykel na cyklotrial. Tel:
0905 269 388.
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• Vykupujeme starožitnosti, domáce plátno a staré perie. 0903
537 225, risopepi@gmail.com
574-24                                      

Zvieratá

Auto-moto
• Predám SCOOTER YUKI 125 ccm,
najazdených 1500 km, žltej farby,
plus prilba a kufor, výborný stav.
Cena 700 €. Tel: 0915 817 949.
566-21

• Predám krmníky. Tel: 0910
948 193.

• Predám Citroen Berlingo, r.v.
2005. Tel: 0905 349 669, 0905
142 025.

417-27

531-20

Realitno-právna kancelária
www.reality.sk;
vyhľadávaný text: Kvant

KVANT

2103-20

Mesto Rimavská Sobota ponúka
na odpredaj pozemok na Ul. Školskej a to parc. č. KN C 1180/154
– zast. plocha o výmere 21 m² za
účelom výstavby garáže. Minimálna kúpna cena 50,-€/m².
Do ponuky sa môžu prihlásiť
záujemcovia, ktorí sú vlastníkmi
motorového vozidla, najneskôr do
29.05.2009. Ponukové konanie sa
uskutoční na MsÚ, Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota dňa 8. 06. 2009
o 15.00 hod.. Na ponukovom
konaní je potrebné predložiť preukaz totožnosti a veľký technický
preukaz MV.
Informácie: MsÚ – oddelenie právne a majetkové, referát
správy majetku č. t. 047/5604626,
047/5604633, 0903 284 353

VšZP v roku 2008 zaznamenala zvýšený záujem poistencov o preventívne prehliadky u gynekológov, urológov a
stomatológov. Naopak, pokles preventívnych prehliadok sme zaznamenali u všeobecných lekárov pre dospelých
a u pediatrov.
Kým v roku 2007 absolvovalo preventívnu prehliadku u gynekológa 367 034 žien, za rovnaké obdobie roku
2008 ich bolo o 26 719 viac (393 753), čo predstavuje nárast o 7 %.
U všeobecného lekára pre dospelých v roku 2008 zaznamenala poisťovňa 505 013 poistencov, ktorí absolvovali
preventívnu prehliadku, čo je o 12 % menej ako v porovnateľnom období roku 2007 (572 881). Preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast absolvovalo v minulom roku 354 139 detí čo je oproti roku 2007
menej o približne 2% (362 559).
Preventívnu stomatologickú prehliadku v minulom roku absolvovalo 1 472 631 poistencov VšZP, čo predstavuje 1%-ný nárast oproti roku 2007 (1 471 299).
Výrazný nárast pozoruje VšZP pri preventívnych prehliadkach u urológov, ktoré sú zamerané na včasnú diagnostiku rakoviny prostaty. Kým v roku 2007 navštívilo urológa 8 120 mužov, v roku 2008 ich bolo 10 056, čo predstavuje nárast o takmer 24 %.
VšZP pripisuje prevencii veľký význam a preventívne prehliadky uhrádza nad rámec pravidelných platieb za
poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Prostredníctvom rôznych aktivít sa snažíme cielene pôsobiť aj na svojich
poistencov. VšZP vynakladá na podporu prevencie značné finančné prostriedky, ročne viac ako 26,7 mil. €.
Nad rámec verejného zdravotného poistenia uhrádza niektoré preventívne vyšetrenia a očkovania. Keďže v súčasnosti patrí k najčastejším onkologickým ochoreniam rakovina krčka maternice a rakovina hrubého čreva a
konečníka, VšZP uhrádza vyšetrenia, ktoré môžu odhaliť tieto ochorenia včas. Poistenkám uhrádza v rámci nadštandardnej preventívnej starostlivosti cytologické vyšetrenie krčka maternice pri každej preventívnej prehliadke u gynekológa a všetkým dospelým poistencom test na okultné krvácanie raz ročne. Všetci poistenci VšZP majú
zadarmo aj očkovanie proti chrípke a tretiu dávku očkovacej vakcíny proti hepatitíde B.
O dôležitosti preventívnych prehliadok informuje VšZP svojich poistencov aj prostredníctvom médií, letákov,
internetovej stránky a časopisu Partnerstvo. Intenzívnou podporou prevencie chránime zdravie svojich poistencov a zároveň šetríme finančné prostriedky, ktoré následne môžeme využiť na liečbu vážne chorých pacientov.

v rekrea!nom zariadení Dolná Strehová.
3-d"ové pobyty v termíne :
1. 19.jún
- 21. jún 2009
dve #tvorposte"ové bunky s prísl.
2. 29. august - 1.september 2009 dve #tvorposte"ové bunky s prísl.
Poplatok za trojd"ov# pobyt za bunku !. l - 50 EUR a za bunku !. 2 - 30 EUR
7-d"ové pobyty v termíne:
1. 27.jún - 4. júl 2009
dve
2. 15. august – 22.august 2009
dve
3. 22. august - 29. august 2009
dve
Poplatok za t#$denn# pobyt za bunku !. l -

#tvorposte"ové bunky s prísl.
#tvroposte"ové bunky s prísl.
#tvorposte"ové bunky s prísl.
100 EUR a za bunku !. 2 - 70 EUR

Prihlási% sa a získa% bli$&ie informácie mô$ete osobne na MsBS, s.r.o.,Tr$ná 2,
(p. Rojíková !.dv. 37) prípadne telefonicky na !.t.: 55 11 913.

Horoskop
(18. mája – 24. mája)

Baran - Dajte si pozor na staršieho
muža. O niečo vás pripraví.
Býk - hnev a mrzutosti vám spôsobí
mladí muž a staršia žena.
Blíženci - Čakajte, že sa určitá situácia nerozhodne vo váš prospech.
Rak - Na začiatku týždňa čakajte
mrzutosti, v strede šťastie a na jeho
konci smútok.
Lev - Počas týždňa stratíte obľúbenú
vec. Avšak nezúfajte. V budúcnosti ju
nájdete.
Panna - Cez týždeň zistíte, že v určitej situácii, ktorá sa vyvíjala nádejne,
ste mali falošné očakávania.

VšZP podporuje prevenciu

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení správcom - Mestskou bytovou správou, s.r.o., Tr!ná 2
v Rimavskej Sobote oznamuje, !e má vo"né kapacity

9

Pozvánka
IV. Celoslovenské
stretnutie
vzduchovkárov

Váhy - Prežijete sklamanie. Niekto
vám nepraje vo vzťahu.
Škorpión - Príjemne vás prekvapí
osoba, o ktorej viete, že je neúprimná.
Strelec - Od milovanej osoby dostanete darček.
Kozorožec - Na spoločenských akciách prídete o menšiu sumu peňazí.
Vodnár - Obdaruje vás strašia osoba
z rodiny.
Ryby - Namiesto väčšej sumy peňazí
dostanete menšiu.

Chcete si
privyrobiť?
Prijmeme
kolportérov
na predaj Gemerských zvestí.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5
alebo na t. č. 56 04 673.

Drienčany, 23. mája 2009
v priestoroch kameňolomu
Začiatok stretnutia: 10.00
Informácie: 0903 537 225,
risopepi@gmail.com

Sťahovanie

a preprava tovaru
M: 0948 555 356,
0903 555 356 2002-51
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Príďte sa s nami
zabaviť na

EURO
MAJÁLES
dňa

21. 5. 2009 o 18.30 h
v Kultúrnom dome
v

Rimavskej Sobote.

Srdečne Vás pozývajú:

Robert Fico a kandidáti strany SMER-sociálna demokracia
pre eurovoľby.

MEDIA TOUR

Viete, kde strávite svoju dovolenku
v lete?
V našej kancelárii nájdete širokú
ponuku zájazdov k moru:
- autobusom z odchodom z RS: do Grécka, Chorvátska, Talianska, Bulharska.
- letecky aj vlastným autom.
Ďalej Vám ponúkame široký výber
Last Minute.
Hlavné námestie 13, tel: 047/ 58
11 737, fax: 047/56 33 190, mobil: 0907
887 210

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

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.

V programe vystúpia:

moderátor Peter Kočiš, Folklórny súbor Rimavan,
Ján Berky Mrenica ml. s Diabolskými husľami.
Tešiť sa môžete aj na módnu prehliadku.

Európsky parlament

SMER
PROTI KRÍZE

SŤAHOVANIE
A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

M.: 0908 948 971

2004-31

Hľadám do zamestnania
predavačku a šičku (1 osoba)
do firmy v R.Sobote.
Podm.: ovládanie
maďarského jazyka.
Info: 0902 960 410
2104-20
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Zubný lekár

DAROVALI KRV

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

23. a 24. máj MUDr. M. Kretová, ul.
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EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 12.5.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Športová 12, č. t. 56 226 19

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

23. máj piatok lekáreň v Kauflande
24.máj sobota lekáreň Kamilka

Ivana Matúšková,Branko Bakša z Rimavskej Soboty,Miloš Trocha zo
Sobôtky,Martin Krištof z Kokavy nad Rimavicou,Erika Nosáľová,Jana
Kretová,Andrej Nosáľ,Václav Škorňa z Utekáča,Pavel Pauko,Vojtech Kocka
z Hnúšte,Peter Ľupták, Andrej Kochan,Richard Očovay z Vyšnej Pokoradze,Štefan Lámer zo Sušian,Vojtech Potrecz,Jozef Böd, Miroslav Kuna
z Jesenského,Branislav Bakša z Hrnčiarskych Zalužian,Štefan Pálkovács
z Rim.Janovca,Ján Vranský z Klenovca,Peter Dianiška z Tisovca,MVDr.Milan
Kamenský z Tornale,Štefan Keresztes z Gemerskej Vsi.
Prvýkrát bezplatne darovali krv: Eva Kišová z Kokavy nad Rimavicou,Veronika Katreniaková z Poltára,Róbert Huszti z Rimavskej Soboty,Juraj
Hronček z Vyšnej Pokoradze,Martin Páterko z Jesenského.

živánska pečienka
prírodný bravčový rezeň s
jablkom
"somlói galuska"

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

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Potrebujete
peniaze?

PRENÁJOM:
Slovenský červený kríž, Územný spolok Rimavská Sobota, ul.Hurbanovava č.15
USKUTOČŇUJE KURZY PRVEJ POMOCI PRE AUTOŠKOLY
PRE UCHÁDZAČOV O VODIČSKÉ OPRÁVNENIE A VODIČOV

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2005

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

Voľné pracovné miesta
Motorest Cieľ (Čierna Lúka):
chovateľ zvierat, predavačka v
stánku, údržbár – strážnik.
Allianz – Slovenská poisťovňa,
a. s. (RS): finančný poradca
Eurowood Plus, s. r. o. (Čerenčany): stolár
S-Construct, Slavomír Slabej
(RS): tesár
Roller, s.r.o. (Jesenské): lakovač
kovov.
Bližšie informácie sa dozviete na
č. t. 047/2450407, 2450408, alebo
osobne na ÚPSVR v Rimavskej
Sobote, Čerenčianska 18, na č. d.
214.
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

- sklad s rampou v budove STK
- luxusné kancelárie
- prevádzkové priestory
SNP 18, oproti VÚB

-Tel: 0918 392 513

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 - 14
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 -116,15 m², 111,00 m²
• 3. Budova na SNP 15 - prízemie - 47,74 m²
• 4. Budova na Daxnerovej ul. 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m²
- prízemie – 76,90 m² (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
MsBS s.r.o. – Rim. Sobota
T.č. 047/5511915 - nebytové priestory
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

Mestská bytová správa, s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,
ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Obvodný
úrad/ CENNÍK ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK
Zasadačka č. 47- I. posch. - počet miest na sedenie 182 - predsednícky stôl
11 miest
Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 119,50 € (3 600,- Sk), Nezisk.
org. 89,62 € (2 700,- Sk)
Ozvučenie sály Podnik. subj. 14,94 € (450,-Sk) Nezisk.org. 14,94 €
(450,-Sk)		
Zasadačka č. 46 – I. posch. - počet miest na sedenie 25
Cena za prenájom / 1-8 hodín/ Podnik. subj. 23,24 € (700,- Sk) Nezisk.
org. 16,60 € (500,- Sk)
Zasadačka č. 80 – II. posch. - počet miest na sedenie 72 - predsednícky
stôl 4 miesta Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 43,15 € (1 300,Sk) Nezisk.org. 33,19 € (1 000,- Sk) Poznámka: V prípade záujmu nad
rámec ponuky je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o, Rim. Sobota, T.č: 047/5511915 nebytové priestory,
V Rim. Sobote 08.01.2009
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

2009-52

KINO
ORBIS
21. –24. máj

SPOVEĎ NÁKUPNEJ
MANIAČKY
Si zúfalá? Kúp si novú kabelku!
Romantická komédia USA, MP
od 12 r., vstupné 2,20 euro (
66 Sk/), titulky. Začiatky predstavení: štvrtok, piatok o 19.00
a 21.00 hod., sobota a nedeľa
len o 19.00 hod.
23. – 24. máj

PEKLO S PRINCEZNOU
Čo sa stane, keď si princezná
Aneta nechce zobrať princa
Jeronýma? Rozprávka ČR. MP,
vstupné 2 euro ( 60 Sk). Začiatok predstavení len o 17.00 hod.
23. – 24. máj

ROCKNROLLA
Londýnske podsvetie už nie je
to, čo bývalo. Akčná krimikomédia Veľká Británia. MN, vstupné
2 euro (60 Sk), titulky. Začiatok
predstavení len o 21.00 hod.

OZNÁMENIE
Technické služby mesta oznamujú,
že dňa 13.5.2009 (streda) od 12.00
hod. krytá plaváreň je otvorená.

12 inzercia / infoservis
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INZERUJTE
V GEMERSKÝCH ZVESTIACH

Móda pre v!nimo"né udalosti
Ponúkame svadobné !aty u" od 95 !

Zabezpečujeme aj tlač letákov a propagačných
materiálov (aj plnofarebných), ako aj ich distribúciu
prostredníctvom novín.

plesové a spolo#enské !aty od 69 !
detské !aty od 29 !
ZA CENU PO!I"OVNÉHO VLASTNÉ #ATY

Kontakt: 047 58 11 311, gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
Cena dohodou

WWW.ROYENGLER.COM
Finančná inštitúcia pôsobiaca v okrese Rimavská Sobota hľadá
ambicióznych ľudí pre prácu v oblasti finančníctva a poisťovníctva. Podmienky: SŠ vzdelanie, práca s PC, bezúhonnosť,

Möbelix s.r.o. otvoril novú predajňu

komunikatívnosť, príjemné spoločenské vystupovanie.
Ponúkame nadštandardný príjem, prácu v dobrom kolektíve.
Informácie na tel .č.: 0907 107 242.
2096-21

S POUŽITÝM NÁBYTKOM DOVEZENÝM Z NEMECKA
Nájdete nás na Košickej ceste za Euromotelom v Rim. Sobote

Ponúkame:
otváracie hodiny
pondelok-piatok
- drevený štýlový nábytok
9.00-17.00
- obývacie steny
sobota
- spálne
9.00-13.00
- sedačky
- jedálne - stoly, stoličky, komody
- iné
2100-20,22,26

EUROSTAV s.r.o.
Rožňavská 2084, 979 01 Rimavská Sobota

Tel./fax: 047 – 56 26 224, e-mail: eurors@stonline.sk
Hľadá pracovníka na pozíciu

Administratívny pracovník
Požiadavky: ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou • ovládanie
strojopisu na primeranej úrovni • ovládanie práce s PC (WORD, EXCEL, WINDOWS,
internet) • dobré organizačné schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
Pokiaľ Vás táto ponuka oslovila a spĺňate dané požiadavky pošlite svoje žiadosti s krátkym štruktúrovaným životopisom na horeuvedenú adresu, prípadne na e-mailovú adresu.

Hľadá pracovníka na pozíciu

NOVÁ PIZZA

DENNÉ MENU

TEPLÉ JEDLÁ

ČAPOVANÉ PIVO PLZEŇ PILSNER URQUELL • ČAPOVANÁ KOFOLA
• PRÍJEMNÉ POSEDENIE V NOVÝCH PRIESTOROCH
OTVORENÉ: Pondelok: 9.00-22.00 hod. • Utorok: 9.00-22.00 hod. • Streda:
9.00-22.00 hod. • Štvrtok: 9.00-22.00 hod. • Piatok: 9.00-23.00 hod.
Sobota: 9.00-22.00 hod. • Nedeľa: 11.00-17.00 hod.

Prípravár výroby

Požiadavky: ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie technického smeru s maturitou • ovládanie práce s PC (WORD, EXCEL, WINDOWS, internet) • ovládanie technického krerslenia TURBO – CAD, prípadne iný kresliaci program • primerané pracovné
nasadenie, ochota pracovať a spoľahlivosť
Pokiaľ Vás táto ponuka oslovila a spĺňate dané požiadavky pošlite svoje žiadosti s krátkym štruktúrovaným životopisom na horeuvedenú adresu, prípadne na e-mailovú adresu.

2094-20

OBEDY PRE RODINY S DEŤMI V NEDEĽU SO ZĽAVOU

TALIANSKA PIZZÉRIA
a REŠTAURÁCIA

Ul. Daxnerova č. 3, vchod z ulice SNP,
979 01 Rimavská Sobota

tel.: 0918 020 768
donáška pizze a hlavného jedla

Ponúkam
na predaj
palivové drevo.

Predám tatranský
profil – brúsený

M: 0908 931 360

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

2031-17

I.trieda 4,32 €
II.trieda 3,32 €

2011-52

V nastávajúcom týždni môžeme očakávať letné počasie s množstvo
slnečných lúčov, ktorému však v prvej polovici týždňa budú predchádzať
zrážky. Prehánky sa pritom môžu vyskytnúť aj ku koncu týždňa. Teplota
vzduchu sa bude pohybovať zväčša nad 25 stupňov, miestami sa môže
ortuť teplomera vyšplhať až k 30 stupňom. Osvieženie prinesú až chladnejšie noci.
András Reisz (autor je meteorológ)

GZ Šport
Príloha Gemerskych Zvestí • číslo 20 • ročník 42. • 18. máj 2009

Krutá prehra

MFK Rimavská Sobota – FK Inter Bratislava 0:1 (0:0)
V zápase 29. kola boli hráči MFK RS
minimálne vyrovnaným, ba v 2. polčase
jasne lepším mužstvom. Aj napriek
tomu si do tabuľky nepripísali ani bod.
Najväčším problémom Soboťanov je
premieňať gólové príležitosti, ktoré si
v stretnutiach vypracujú.
Začiatok zápasu sľuboval svižný, útočný futbal.
Hostia neprišli brániť, práve naopak – iba víťazstvo im ešte dávalo akú-takú možnosť zdramatizovať boj o postup. V 3. min. boli hráči Interu
blízko ku gólu. Strela Hodeka tesne minula
svoj cieľ. V 4. min. sa o slovo prihlásili domáci,
keď počas celej jarnej časti veľmi dobre hrajúci
Lazúr vystrelil tesne vedľa. V 12. min. po peknej
prihrávke bývalého hráča RS – Sedlák – Tomčák páli do náručia brankára Kuciaka. V 35.
min. to boli Bratislavčania, ktorí mohli streliť
úvodný gól. Hodek z bezprostrednej blízkosti

nedokázal prekonať Kuciaka.
V 48. min. po centri Lazúra sa domáci
dožadovali odpískania pokutového kopu, keď
obranca Interu stiahol hráča RS. Rozhodca však
nepískal. V 52. min. jasný faul, po ktorom mala
nasledovať žltá karta pre hosťujúceho Burzu,
rozhodca neodpískal, pretože to by bola jeho
druhá...
Od 55. min. prevzali iniciatívu na svoje kopačky Soboťania. Hráči Interu môžu za tri body
vďačiť hlavne svojmu brankárovi Prošovskému
(odchovanec RS). V 66. min. Líškova príležitosť
končí u hosťujúceho brankára. V 70. min. sa
nádherne oprel do lopty Adam. Jeho prudkú
strelu Prošovský vyráža na roh.
V 73. min. už domáci dvíhali ruky nad
hlavu: Živanovičovu strelu na bránkovej čiare
zázračne vyrazil hosťujúci brankár. V 78. min.
mal šancu opäť Živanovič, tento krát hlavou –
zastavil ho znovu výborný zákrok Prošovského.

V 88. prišiel rozhodujúci okamih stretnutia.
Striedajúci Kuba rozhodol o víťazstve Bratislavčanov.
Pred 462 divákmi rozhodoval Eperješi.
ŽK: Mráz
Zostava MFK RS: Kuciak – Adám – Geri –
Živanovič – Mráz – Vargic (62. min. Morháč) Pisár – Sihelský – Lazúr – Líška (84. min. Betík)
– Gibala
Karol Kisel k stretnutiu poznamenal:
„O tom, že sme odišli bez bodu, rozhodla naša
hrubá chyba. Hostí podržal brankár. Trápime
sa v koncovke. V dnešnom stretnutí sme si
nezaslúžili prehrať – futbal sa hrá na góly, nie
na šance.“
Zdeno Marek

Prehra v derby

LAFC Lučenec – MFK Rimavská Sobota 2:1 (0:1)
Soboťania nastúpili do zápasu s cieľom odčiniť
nedávnu prehru s Lučencom. V prvom polčase
to tak aj vyzeralo, a to nie len čo sa týka výsledku, ale aj herne, keď mali hráči MFK miernu
prevahu. Hneď po zmene strán mali Gemerčania možnosť poistiť vedenie, ale brankár Lučenca Michalík bol proti. Od 60. min. sa hráči
Rim. Soboty v snahe pripísať si po dlhšej dobe
nejaký bod do tabuľky nepochopiteľne stiahli
na svoju polovicu. Táto defenzívna taktika im
však nevyšla. V samom závere prišli aj o ten
jeden bod, ktorý si minimálne za výkon do 60.
min. zaslúžili. Hráči Lučenca dosiahli šťastné
víťazstvo. Soboťanom počas celej jarnej časti
chýba ľahkosť a efektivita. Výkony sa nedajú
porovnať s jesennou časťou súťaže. Môže to byť
ovplyvnené rôznymi vyhláseniami, že futbal
v našom meste v lete skončí. Fanúšikovia MFK
už majú dosť neustáleho počúvania o konci
futbalu v meste. Atmosféra v sobotňajšom
stretnutí bola veľmi slabá. Dovolím si tvrdiť, že
v existencii týchto derby zápasov za posledných
pár rokov bola najslabšia. Nemožno sa čudovať
ľuďom, že pomaly zanevierajú na futbal. Tým,
ktorí môžu a vedia pomôcť futbalu v meste
treba jasne položiť otázku, ako a či vôbec majú
záujem. Nech sa vyjadria jasne a stručne. Isté
je, že financie ( ak budú na ďalšiu sezónu vôbec
nejaké) bude treba upraviť smerom nadol. Robí
sa to na celom svete a je tomu tak aj v našej

celoslovenskej súťaži. Je jasné, že sa tomu nevyhneme ani v Rim. Sobote.
V druhej minúte zápasu mal prácu hosťujúci
brankár Kuciak. Strelu Balaška vyráža na roh.
Soboťania pohrozili strelou bývalého hráča Lučenca v 15. min. O minútu neskôr mohol otvoriť
skóre zápasu dobre hrajúci Líška, Michalík
bol však proti. V 22. min. už hráči MFK spolu
s hŕstkou priaznivcov oslavovali strelený gól.
Strelou k vzdialenejšej žrdi sa presadil najlepší
hráč na ihrisku Lazúr. V 37. min. strelecký
pokus domáceho Boháčika Kuciak vyráža. V 46.
min. mali Soboťania ideálnu možnosť získať
rozhodujúci náskok v zápase. Lazúr pekne
vyzvŕtal obranu Lučenčanov, ale jeho krížnu
strelu domáci brankár vyrazil končekmi prstov.
V 51. min sa hostia dožadovali po nastrelenej
ruke obrancu Lučenca penalty. V 60 min. si
Kuciak poradil so strelou Balaška. O 10. min. už
bol prikrátky na strelu Balaška. 1:1. V 86. min.
mohli domáci strhnúť víťazstvo na svoju stranu.
Kuciak bol však tentoraz na mieste. Keď sa
už zdalo, že sa stretnutie skončí nerozhodne,
v 89. min. rozhodol o osude stretnutia kapitán
domácich Boháčik, ktorý prestrelil brankára
Kuciaka.

Zostava MFK RS: Kuciak – Adám – Rubint –
Geri – Mráz – Pisár – Sihelský – Živanovič (
81. min. Morháč) – Lazúr – Líška – Gibala ( 76.
min. Mujkoš).
V sobotu 23. mája privítajú futbalisti MFK RS
na svojom ihrisku mužstvo Ružomberka B.
Začiatok stretnutia o 17.00 hod.
Zdeno Marek

Ostatné výsledky 30. kola:

Ružomberok B – Humenné 0:3, D. Sreda B – Michalovce 1:0, Košice B – Trenčín 1:1, Podbrezová
– Šaľa 0:1, Inter BA – Prievidza – hrá sa po uzávierke.

Tabuľka po 30 . kole
1. Trenčín

30

17 8

5

67:27 59

2. Podbrezová

30

17 5

8

43:23 56

3. Inter BA

29

15 10 4

48:23 55

4. Lučenec

30

14 7

9

48:39 49

5. Rim. Sobota

30

13 7

10

36:26 46

6. Prievidza

30

12 6

11

38:34 42

7. Šaľa

30

12 6

12

31:36 42

8. Michalovce

30

11 7

12

40:40 40

9. Ružomberok B

30

10 6

14

44:51 36

Pred 1120 rozhodoval Ježík.

10. Humenné

30

10 6

14

31:43 36

11. Košice B

30

6

8

16

31:49 26

ŽK: Geri – Adám – Živanovič.

12. Dun. Streda B

30

2

4

24

18:84 10

2
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7. titul ŠKP v stolnom tenise

Zľava: Vladimír Vanrtuba, Ľuboš Mitter, Dušan Moncoľ, Dušan Voliar, Alexander Mihálik, Vojtech Jonáš a Ján Ulický

Družstvo mužov Športového klubu polície
Rim. Sobota získalo v sezóne 2008/2009
titul majstra 4. ligy (oblasť Rimavská  Sobota, Lučenec, Revúca a Poltár) v stolnom
tenise, čím si vybojovalo účasť v kvalifikácii
o postup do 3. ligy. V 24 zápasoch prehralo
iba jediný raz a to hneď prvý zápas, kde ešte
hráči ŠKP neboli v plnej príprave a absolvovali iba dva tréningy.
Odvtedy dosiahlo 23 víťazstiev za sebou a nenechalo nikoho na pochybách, kto je najlepší. Je
to už 7. titul ŠKP v okresných stolnotenisových
súťažiach družstiev od roku 1993 a 6 titul od
roku 2000, pričom od roku 1998 neskončilo
družstvo ŠKP nikdy horšie ako na 3 mieste. Týmito výsledkami sa družstvo ŠKP Rim. Sobota
zaradilo medzi najúspešnejšie oddiely v stolnom tenise v našom regióne. O tento úspech sa

pričinili všetci hráči, ktorí v uplynulom ročníku
nastupovali za ŠKP. V prvej polovici sezóny sa
darilo najmä Dušanovi Moncoľovi a Vladimírovi Vantrubovi, v druhej polovici zase zabral
Dušan voliar. Spoľahlivé výkony však podával aj
Alexander Mihálik, ktorý je zároveň aj prezidentom klubu a vedúcim stolnotenisového oddielu,
nová posila Ľuboš Mitter, Ján Ulický a tiež
Vojtech Jonáš.
Stolní tenisti ŠKP trénovali a hrali zápasy v telocvični ZŠ M. Tompu na Šrobárovej ul. v Rim.
Sobote. Mali tu vytvorené vynikajúce podmienky, ktoré by im mihli závidieť aj mužstvá z
vyšších súťaží. Za to patrí vďaka najmä vedeniu
ZŠ M. Tompu a to riaditeľovi PaedDr. Štefanovi
Oroszovi ako aj bývalému riaditeľovi Ladislavovi Csúszovi. O materiálno – technické a finančné zabezpečenie klubu sa staral najmä jeho
prezident Alexander Mihálik, Ján Forgon, člen

Balciar opäť bodoval
Druhý májový víkend sa v obci Hronsek
konalo druhé kolo (z jedenástich) cyklomaratónskej série MTB.
Po prvom kole, ktoré sa konalo vo Svätom Jure,
mladý rimavskosobotský cyklista jazdiaci za
CK Poltár RACING TEAM nenechal opäť nič
na náhodu a z celkového počtu 280 pretekárov
sa vo svojej kategórii juniorov (17-18 roční) stal
víťazom. Na trase dlhej 54 km s celkovým časom
2 hodiny 5 minút prišiel do cieľa takmer 7 minút
pred druhým pretekárom Arnoldom Grossom
jazdiacim za CK UNICOM Zvolen a tretím
Marekom Kočkovským z cykloklubu Púchov.
Taktiež obdivuhodné bolo jeho celkové umiestnenie v rámci všetkých kategórii, kde z celkového počtu pretekárov bol klasifikovaný ako 9.
v poradí so stratou 8 minút za víťazom Milanom
Barényim, jazdiacim za CK Oslany – majstrom
sveta v cyklokrose.
Po dvoch víťazstvách si tak Balciar upevnil
celkovú prvú pozíciu a pripravuje sa na tretie
kolo, ktoré sa o 14 dní uskutoční v Partizánskom.

výboru a stolnotenisového oddielu ŠKP, ktorý
je zároveň podpredsedom športovej komisie pri
Mestskom úrade v Rim. Sobote. A sekretárom
Oblastného stolnotenisového zväzu. Aj im patrí
za všetku odvedenú prácu veľká vďaka.
Na záver by som chcel ešte poďakovať MsÚ
v Rim. Sobote na čele s primátorom MUDr. Š.
Cifrušom M. P. H., členom uvedenej športovej
komisie pri MsÚ a konateľovi firmy DG, s. r. o.,
centrum, Poliklinika Rimava a Lekáreň Rimava,
MUDr. Csabovi Lehotskému. Bez pomoci týchto
ľudí by stolní tenisti ŠKP Rim. Sobota nemohli
tak vzorne reprezentovať svoje mesto, okres
a región.
Bc. Igor Rohár,
tajomník ŠKP Rimavská Sobota

Už len jedna dohrávka

Dve víťazstvá
„úradníkov“
V priebehu uplynulého týždňa sa
dohrávalo niekoľko zápasov tohtoročnej
mestskej ligy v kolkoch na 120 hodov.
Najväčším prekvapením boli dve víťazstvá družstva Mestského úradu v Rimavskej Sobote, ktoré ako jediné z poltucta
účastníkov nemalo vo svojom kádri ani
jedného registrovaného hráča miestneho
prvoligového Kolkárskeho klubu. V tíme
„úradníkov“ sa vykryštalizovala štvorčlenná
zostava, podávajúca stabilne štandardné
výkony.
Výsledky dohrávok : 1.kolo: RS Team
– BB Comp 1 856 : 1 802; 12.kolo: Mestský úrad – BB Comp 1 878: 1 776 (body :
Ďuricová 483, Lesko 469, Borláš 413, Fabo
513 – Básti 408, Bráz 481, Balyo 433, Václavík 454); 13.kolo: Dorast KK – Slovenská
správa ciest 1 767: 1 846; Mestský úrad – RS
Team 1 868 : 1 792 (body : Ďuricová 440,
Borláš 423, Lesko 507, Fabo 498 – Boris
Varga 408, Tomáš Varga 478, Povinszky
470, Zoltán Varga, od 60.hodu Schön 395);
15.kolo : Dorast KK – BB Comp 1 304 :
1 792 (body : Prílepok 400, Toporová 453,
Hartwigová 451 – Bráz 476, Václavík 459,
Balyo 429, Básti 428).
Pred poslednou dohrávkou je neoficiálne
poradie v tabuľke mestskej ligy nasledovné: 1.H.Bažant 26 bodov (priemerný výkon
na jeden zápas 1 925), 2.RS Team 20 bodov
(1901), 3.Slovenská správa ciest 18 bodov
(1 868), 4.Mestský úrad 10 bodov (1 817),
5..BB Comp 8 bodov (1814), 6.Dorast KK 6
bodov.
Po odohratí poslednej dohrávky Dorast
KK – Mestský úrad (v pondelok 18.mája
o 17.00 hod.) bude približne o 19.00 hod.
vyhodnotenie celého ročníka mestskej ligy,
spojené s odovzdaním cien. Viac informácií o súťaži na adrese: www.rimavskasobota.sk/Šport/Metskáligavkolkoch
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Futbal - nižšie súťaže
I. trieda

Stárňa znovu na čele
tabuľky prvej triedy

G: Kašpar, Agócs, Czene. R: Ivanik.

Chrámec – Sirk 3:1 ( 2:1)

G: Bari 3 – Koreň. R: Šonkoľ.

17

14 0 3

53:16

42

2. FK Kráľ

18

12 4 2

48:24

40

3. FK Muráň

17

10 1 6

45:41

31

4. FK Jelšava

18

9 1 8

35:38

28

5. FK Rimavské Janovce

17

8 3 6

55:37

27

6. FK Ožďany

17

8 3 6

28:35

27

7. FK Bátka

18

7 2 9

38:34

23

Žiaci 13. kolo

8. FK Revúčka

17

6 2 9

27:39

20

9. FK Abovce

18

5 2 11 37:47

17

10. FK Veľké Teriakovce

17

4 1 12 30:46

13

11. FK Rimavská Seč

17

2 2 13 32:71

8

Sk: A
Bátka – V. Blh 5:0
Lenartovce – Hostice 2:10
R. Seč – Hajnáčka 2:7
Ožďany – Jesenské 0:6
G. Jablonec – R. Janovce 4:0

G: Várady – Mikuš, Duna.
Dobré pripravená Jelšava zaslúžene zvíťazila.
R: Hodoň.

14.5.2009

Dorast: 4:3

1. FK Stárňa

Bátka – Jelšava 1:2 ( 1:1)

Delegačný list č. 20

Tachty – Radnovce 3:0 (1:0)

Dorast: 2:3

Predseda KR: Dezider Balajthy

Dorast 1. trieda 21. kolo

1.trieda 20. kolo 24.5.2009 o 14.30 a 17.00
Jelšava - R.Seč / Rybár, Juhász, Slezák
V. Teriakovce - Revúčka / Fakla, Kriak,
Siman
Muráň - Kráľ / Bálint, Čepko, Ďurík
Stárňa - R. Janovce / Gača, Machyniak,
Ivanik
Abovce - Ožďany / Locsos, Slabej, Pál

Lubeník – Muráň 13:2

1. FK HOSTICE

13

11 1

1 70:11

34

2. FK BÁTKA

13

10 0 3 54:17

30

Dorast: 2:7

3. FK GEM. JABLONEC

13

9 1 3

89:19

28

4. FK JESENSKÉ

13

9 1 3

59:16

28

R. Janovce – Abovce 2:5 (0:1)

5. FK HAJNÁČKA

13

6 1 6

46:33

19

6. FK VEĽKÝ BLH

12

5 1 6

27:45

16

7. FK OŽĎANY

13

3 1 9

13:71

10

8. FK RIM. JANOVCE

13

3 0 10 17:60

9

9. FK RIMAVSKÁ SEČ

12

2 1 9

23:71

7

10. FK LENARTOVCE

13

2 1 10 25:80

7

G: Petrík, Tóth – Zsíros 4, Várady.
Domáci nastúpili v pozliepanej zostave. Abovčania z minima vyťažili maximum. R: Siman.

Dorast: 12:1

Kráľ – Stárňa 2:3 (0:2)

G: V. Várady, Demeter – Patinák, Ferko 2
Susedské derby o prvé miesto videlo 300 divákov a tiež dobrý futbal v podaní obidvoch celkov.
R: Löcsös.

Dorast: 10:0

Revúčka – Muráň 3:1 (2:1)

G: Levický, Derdák, Zacher – Kochiar.
Rozhodca J. Krahulec vylúčil v tomto stretnutí troch hráčov. Dvoch domácich a jedného
z hosťujúceho celku. Aj napriek tomu domáci
vybojovali víťazstvo. R: Krahulec.

Dorast: 3.3

R. Seč – V. Teriakovce 3:2 (2:2)

Dorast 1.trieda 22.kolo 23.5.2009 o 17.00
Revúčka - Lubeník / Bálint, Čepko
Gemer - Bátka / Siman, Slezák

Sk: B
Kráľ – Stárňa 12:1
V. Teriakovce – Abovce 13:0
Lubeník – Muráň 8:2
Klenovec – Revúčka 4:1
1. FK GEMER

11

10 1 0

72: 2

31

2. FK KRÁĽ

10

8 0 2

63: 7

24

3. FK KLENOVEC

12

7 2 3

38:24

23

4. FK LUBENÍK

10

7 0 3

48:23

21

5. FK REVÚČKA

13

6 0 7

37:27

18

6. VEĽKÉ TERIAKOVCE

11

5 1 5

38:39

16

7. FK MURÁŇ

12

5 0 7

35:52

15

8. FK STÁRŇA

12

1 0 11 14:70

3

9. FK ABOVCE

13

1 0 12 17:118

3

G: J. Busa 2, Lakatos – Juhász, Stork.
Dvojgólové vedenie hostia do polčasu vyrovnali.
V 75. min. ale domáci strelili víťazný gól a body
zostali doma. R: Ďurík.

Z vyšších súťaží

II. trieda

Gól za Revúca Magura

Dorast: 2:5

Prekvapujúca výhra
Chrámca nad Sirkom
Blhovce – Čerenčany 6:2 ( 3:0)

G: Kalocsai, Planka 2, Karkusz, Szabó, Hanyus.
R: Slabej.

Dorast: 10:2

IV. liga:
Podlavice – Revúca 4:1 (1:1)
Hnúšťa – Jesenské 1:0 (1:0)
G: Budai

Kalinovo – Hajnáčka 3:1 (1:1)
Gól za Hajnáčku Berky

Veľký Blh – Tisovec 1:0 (1.0)
G: Drugda.

V. liga:
Mýtna – Klenovec 4:1 (2:0)

Uz. Panica – Husiná 1:1 (0:0)

G za Klenovec Kubinec.

Dorast: 4:1

G: Farkas 6, Csutor, Brindzák, Gergely, Zsíros.

G: Kovács M - Vysočan. R: Pšida.

G. Ves – Tisovec B (1:0)
G: Strihan R: Gača.

2.trieda 22.kolo 24.5.2009 o 14.30 a 17.00
Tornaľa - Chrámec (bez dorastu) / Botoš,
Čajko, Melicher
Sirk - Tachty (23.5.2009) / Hrmo, Gača,
Botoš
Radnovce - G.Ves / Hodoň, Vývlek, Uličný
G.Jablonec - Uz. Panica / Šupka, Adorján,
Michalko
Husiná - Blhovce / J.Krahulec, Wollinger,
Šonkoľ

Gemer – Dačov Lom 10:1 ( 4:0)
Lubeník – Málinec 4:4 ( 2:2)

G: Bystran, Fandák, Konček, Svinčiak.

Žiaci 14.kolo 23.5.2009 o 10.00
Sk: A
V. Blh - G. Jablonec (12.00) / Ivanik,Koos
R. Janovce - Ožďany / Pocklan
Jesenské - R.Seč (12.00) / Šonkoľ
Hajnáčka - Lenartovce (v Lenartovciach)
/ Juhász
Hostice - Bátka / Adorján
Sk:B
Gemer - Klenovec (15.00) / Slezák, Siman
Revúčka - Lubeník (15.00) / Čepko, Bálint
Muráň - V. Teriakovce/ Hodoň
Abovce - Kráľ / Rybár
Delegovanie SsFZ: 4.liga dorast sk: juh
22.kolo 23.5.2009 o 14.00
Revúca - Tornaľa / Hrmo, Botoš
Jesenské - Tomášovce / Kuchen, Šonkoľ
5.liga dorast sk: ,,D,, 22.kolo 23.5.2009
o 14 00 V. Blh - Klenovec / Koós, Ivanik
o 14 00 Tisovec - Sklabiná / Wollinger,
Kriak
o 15 00 Hajnáčka - Hnúšťa / Parobek, Pál
2.liga SŽ a MŽ sk:Juh 22.kolo 24.5.2009
o 10.00 a 12.00
Revúca - Krupina / Kúchen
2.liga Ženy 13.kolo 23.5.2009 o 15.00
R.Sobota - K.Ves(UT RS) / Pocklan, Locsos,
Verkin

4 Šport

18. 5. 2009

BOBCAT
POWER FEST
2009 vol.1
Slovenská šprintérska asociácia Vám predstavuje prvé kolo slovenského šprintérskeho šampionátu áut a motocyklov
Termín: 30. máj (sobota) 2009
Miesto: letisko Boľkovce
Program: 9.00 : otvorenie brán
9.00 – 17.00 : registrácia štartujúcich v disciplíne
šprint na 1/8 míle
11.00 – 18.00: kvalifikácie (nelimitovaný počet
jázd!)
9.00 – 19.00: tuningový zraz ( leštenkárske
parkovisko )
18.15 – 19.15: finálové jazdy
19.20: vyhlásenie víťazov
Atrakcie: Stunt rider show – motoristická akrobacia maďarského kaskadéra Miklósa Kullmana
/ „Mikeboy“/, výstava a predvádzanie RC modelov, špeciály stavané na dragracing s výkonom
do 1000 koní, bezplatné herné konzoly PS3.
Vstupné: 7€ /osoba + v cene energetický nápoj
BOMBA!, deti do 10 rokov, dôchodcovia a ZŤP
ZDARMA!
Štartovné: 7€ /vozidlo (nelimitovaný počet
meraných jázd + finálové jazdy!!!)
Piaty- jubilejný ročník šprintérskych pretekov organizovaných SŠA pod názvom „Bobcat
Power fest“ sa nesie v duchu prvého vypísaného šampionátu, pozostávajúceho zo štyroch

majstrovských kôl konajúcich sa na letiskách
Boľkovce, Piešťany a Trenčín v triedach: automobily Street, automobily Profi a motocykle.
Boj o majstrovské body zaručia ešte väčšiu
účasť kvalitných posádok z domova i zahraničia
a prinesie so sebou napínavé duely špeciálov
o prvé štyri bodované priečky na jednotlivých
pretekoch, ktorých sumarizáciou na konci roka
určíme majstrov v jednotlivých kategóriach,
ktorým sa na slávnostnom koncoročnom vyhlásení výsledkov udelia tituly majstrov a odovzdajú ceny pre jazdcov na prvých troch priečkach.
Už prvý majstrovský pretek ukáže ako sa podarilo pretekárom od jesene zdokonaliť vozidlá
a ich vývoj aké časy im tieto úpravy dopomôžu
získať na trati 1/8 míle. Mnohí honbou za úspechom v disciplíne „drag racing“ vymenili staré
železá za úplne nové, alebo vykonali prestavbu
často i determinujúcu zaradenie do vyššej kategórie. Na svoje si prídu i noví jazdci na bežných
autách s miernymi úpravami alebo sériovka-

mi, totiž rozdelenie tried do Street a Profi aj
im umožní získanie bodovaných, ocenených
umiestnení.
Šampionát SŠA, ako jediný v SR zabezpečí
pretekárom profesionálnu, plne automatizovanú šprintérsku časomieru s výstupom „timeslip“
a veľkoplošnými display-mi s homologizáciou
NHRA.
Samozrejme vás aj toho roku čaká tuningový
zraz, ktorý sa takisto ako disciplína vyhodnocuje ( udeľujú sa poháre v kategóriách „Best car“,
„Sound“, „Old – young timer“ a „Interior“), čiže
kopa nádherných, vyleštených, upravených
vozidiel, pekné baby, nadupané stroje, vyleštené
motorky, tuningový jarmok, kvalitné občerstvenie, výstava a predstavenie RC modelov, proste
kopa zážitkov.
Ďalšie informácie nájdete na www.zrychlenie.
sk, kontakt: zrychlenie@zrychlenie.sk
Slovenská šprintérska asociácia

ŠK Tempus vo víťaznom ťažení
Prípravka na Rodo Cup-e v Čani neokúsila
trpkosť prehry a suverénnym spôsobom triumfovala. Na turnaji štartovala aj prípravka ročník
2000, ktorá získala pekné 3.miesto. Mladí
futbalisti si odniesli množstvo individuálnych
cien: Julko Nôta najlepší brankár turnaja, Tomáš Kočiš, Jozef Morong najlepší hráči mužstva
(1999), Tomáš Filipiak najlepší strelec turnaja,
Lukáš Morong, Jakub Hruška najlepší hráči
mužstva (2000)
Výsledky 8.-9.5.2009
roč. 1999
Tempus RS – Michalovce 8:1 g. Jablonský 3,
Balciar 2, Vilček, Janíček, Rapčan
Tempus RS – Atak Prešov 1:1 g. Morong
Tempus RS – Bardejov 4:0 g. Morong 2, Kulich,
Balciar
Semifinále
Tempus RS – Badín 2:0 g. Morong, Jablonský
Finále
Tempus RS – MFK Košice 1:0 g. Balciar

Zostava: Nôta, Kočiš, Poljak, Vilček, Janíček,
Morong J., Kulich, Balciar, Rapčan, Jablonský
tréner Ondrej Václavik, ved. mužstva Tomáš
Kočiš
roč. 2000
Tempus RS – Bardejov 5:1 g. Filipiak 3, Hruška 2
Tempus RS – Michalovce 4:3 g. Filipiak 3, Gallo
Tempus RS – Atak Prešov Milk Agro Prešov 12:1
g. Filipiak 7, Hruška 3, Čipka 2
Semifinále
Tempus RS – Tatran Prešov 1:4 g.Filipiak
o 3.miesto
Tempus RS – Bardejov 1:0 g. Hruška
Zostava: Slaniniak, Gallo, Čipka, Rapčan, Morong L., Hruška, Filipiak, tréner Štefan Vámoš
V domácom prostredí štartovala liga prípraviek.
Liga prípraviek: 10.5.2009
Kategória 10-ročných
Tempus RS – MFK Zvolen 4:6 g. Matyas 2,
Balyo, Pál

Kat. 9-ročných
Tempus RS – MFK Zvolen 13:4 g. Janíček 4,
Kulich 3, Poljak 2, Kočiš 2,Vilček, Balciar
Kat. 8.ročných
Tempus RS – MFK Zvolen 3:2 g. Čipka, Filipiak,
Hruška
Začínajúca prípravka ročník 2002 (7.ročný)
štartovala na turnaji v Banskej Bystrici 8.5.2009,
kde na svojom prvom štarte zanechala dobrý
dojem a obsadila 5. miesto.
Tempus RS – Jupie B.B 0:2
Tempus RS – Lokomotíva Trnava 0:8
Tempus RS – MŠK Žilina 1:4 g. Gaspar
Tempus RS – Dukla B.B. 2:2 g. Ádam 2
Tempus RS – Čierny Balog 2:5 Adam, Bial
Zostava: Bial, Adam, Gaspar, Muller, Vince,
Repa, Kovács, Čilík, Izrael, Machyniak,
tréner Štefan Balog
Ondrej Václavik

