Fotoreportáž
z Maďarska
V rámci Dní mesta sa predminulý víkend Rimavská Sobota
predstavila v maďarskom
Tiszaújvárosi.
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V múzeu sa
strieľalo
Nočnou atmosférou žilo 16.
mája Gemersko – malohontské múzeum v Rim. Sobote.
Počas medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérii,
ktoré sa práve v tomto dni
konali v celej Európe, pripravilo Gemersko – malohontské múzeum pre návštevníkom mnohé podujatia.
čítajte na str. 3

Úspešný projekt
vzdelávania zamestnancov MsÚ
Primátor mesta Š. Cifruš
odovzdal na radnici 19.
mája certifikáty absolventkám úspešného projektu
vzdelávania zamestnancov
Mestského úradu v Rimavskej Sobote.
Š. Cifruš dostal od mesta Tiszaújváros do daru bronzovú sochu Svätej trojice, jeden zo symbolov mesta

Dni slovenskej kultúry
v Tiszaújvárosi
Na tohtoročných Dňoch mesta Tiszaújváros
sa ako čestný hosť predstavila Rimavská Sobota. Naši zástupcovia so sebou do Maďarska
priniesli kus slovenskej kultúry i rimavskosobotských osobitostí.
Rimavská Sobota je partnerským mestom Tiszaújvárosu. Počas predminulého víkendu sa tam predstavila
rozmanitým programom: výstavou fotografii a malieb,
ľudovými tancami, dychovkou, ale aj folkovou
a country hudbou. Na podujatí vystúpilo hudobné
zoskupenie Mikulec – Ráková so skupinou, folklórny
súbor Rimavan a dychová kapela Sobotienka. Svoje
výtvarné diela vystavili G. V. Kurila, M. Lacko, I. Lacko, M. Toldová a ďalší. V Dome kultúry sa konala vernisáž fotografií Agáty Bartovej. Kurátorom výstav bol
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V budúcom čísle
Ako poskytnúť prvú pomoc
pri autohavárii? Dozviete sa
v budúcom čísle Gemerských
zvestí.

Štefan Koós. Popri umeleckých dielach si návštevníci
podujatia mohli pochutnať aj na gemerskej špecialite
– gemerské guľky.
Tiszaújváros je známe nielen svojím priemyslom,
ale aj ako kúpeľné mesto a stredisko turizmu a cestovného ruchu. Má 18 000 obyvateľov a predstavitelia
mesta prikladajú veľký význam pestovaniu vzájomných vzťahov medzi susednými národmi. Aj preto
považovali za dôležité, aby sa v Tiszaújvárosi zviditeľnila slovenská kultúra reprezentovaná Rimavskou
Sobotou. Na margo úspechu spoločného vystúpenia
Maďarov a Slovákov uviedol viceprimátor maďarského partnerského mesta György Bráz, že umenie
nepozná hranice a spája národy v pravom priateľstve.
he/mak, foto he

Potrebujete si požièaś?

čítajte na str. 4
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Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Duch doby, ktorý panuje od konca studenej
vojny až do dnešných dní, je poznačený negativistickým životným prístupom „atómových
detí“ (ako nazýva posthirošimovské generácie
tvorca figúry filmového votrelca H. R. Giger). Vo
svete, ktorý môže v okamihu obrátiť na popol
stlačenie červeného tlačidla, totiž žiadna snaha
o lepší život akosi nedáva zmysel. Preto tá
všadeprítomná skepsa, cynizmus a bezradnosť
(nielen) mládeže – rýchlik Svet sa vykoľajil
a rúti sa mimo trate v ústrety temného neznáma.
A my všetci sa v ňom vezieme.

SMER: eurovoľby sú dôležité
Pod heslom SMER proti kríze sa uskutočnilo 16.
mája v rimavskosobotskom dome kultúry stretnutie kandidátov strany SMER – sociálna demokracia pre eurovoľby s občanmi nášho mesta.
Do divadelnej sály Domu kultúry prilákal
program okrem občanov aj mnohým predstaviteľov samosprávy z mesta a okresu. Boris Zala,
Vladimír Maňka, Monika Smolková a Katarína
Neveďalová predstavili prítomným okrem
fungovania europarlamentu a jeho vplyv na
našu krajinu, aj svoje priority v prípade svojho
zvolenia do jeho štruktúr. Kandidáti sa nevyhli
ani témam ako je hospodárska kríza, postavenie

žien v politike či čerpanie eurofondov. Program
sprevádzal známy moderátor Peter Kočiš.
Nielen pre dámy pripravili organizátori módnu
prehliadku známej módnej značky z Kežmarku.
Spevom a tancom zabavil prítomných folklórny
súbor Rimavan. Na záver programu predviedol
svoje virtuózne umenie Ján Berky Mrenica ml.
s Diabolskými husľami.
Svojich zástupcov do Európskeho parlamentu
budeme voliť 6. júna. O kreslá v Bruseli sa uchádza 17 strán. Pred piatimi rokmi prilákali voľby
do europarlamentu 17% Slovákov.
amb
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Dni slovenskej kultúry
v Tiszaújvárosi

Polícia hlási
Podľa policajnej štatistiky z predminulého
týždňa bolo v Banskobystrickom kraji
evidovaných 49 dopravných nehôd. Ich dôsledkom sú 4 obete na životoch a dvadsať
ranených. Spôsobené materiálne škody sú
odhadované na vyše 213 000 eur.
Tragická autonehoda sa odohrala
v sobotu 16. mája v Rimavskej Sobote na
Cukrovarskej ulici, kde pri čelnej zrážke
vozidiel zahynul 14-ročný chlapec, spolujazdec jedného z vodičov. Polícia zaznamenala sobotu ako najnehodovejší deň.
Podľa banskobystrickej policajnej
hovorkyne Márie Faltániovej bolo za prvé
4 mesiace roku 2009 v kraji evidovaných
1098 dopravných nehôd, čo je o 1051 menej
ako pred rokom. Na druhej strane zahynulo pri haváriách 35 ľudí, čo je o 14 viac ako
v minulom roku.
Pokiaľ ide o krádeže, zaznamenali úrady celkovo 58 vlamačiek. Spôsobené škody
boli vyčíslené na vyše 80 000 eur. Z toho
v okrese Rimavská Sobota bolo 10 vlámaní.
V stredu večer páchateľ dobodal na rimavskosobotskom námestí päťdesiatnika
z okresu Rim. Sobota. Trikrát ho bodol do
hrudníka a dvakrát do stehna.
V ten istý deň bola podobným spôsobom zranená aj 28-ročná obyvateľka
Rim. Soboty. Možnú súvislosť oboch činov
polícia zatiaľ nepotvrdila.
mak

Gemerské zvesti
Pozdravné vystúpenie primátora Rimavskej Soboty

Učňovské stredisko Spojenej školy ponúkalo
gemerskú špecialitu: Gemerské guľky

Na námestí vystúpila dychová hudba Sobotienka
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Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-

V múzeu sa strieľalo

Dvoma
vetami

Nočnou atmosférou žilo 16. mája Gemersko – malohontské múzeum v Rim. Sobote. Počas medzinárodného podujatia Noc
múzeí a galérii, ktoré sa práve v tento
deň konalo v celej Európe, pripravilo
Gemersko – malohontské múzeum pre
návštevníkom mnohé zaujímavosti a
lákadlá.
V tomto čase sa v múzeu otvárajú vo svetle
sviečok a fakieľ pre verejnosť skryté komnaty
a odkrývajú tajomstvá. V poradí piaty ročník
otvorila riaditeľka múzea Oľga Bodorová.
Historické bojové umenie v humornom podaní
predviedla návštevníkom skupina šermiarov
Riccaso zo Zvolena. Svoje spevácke umenie
ukázala v sprievode heligónky Ľudmila Pulišová. Spevom a hrou na gitare zabával prítomných muzikant Martin Geišberg z Bratislavy.
Nechýbali ani ukážky tradičnej ľudovej výroby
v podaní ľudových výrobcov. Za ich pomoci si
mohli návštevníci vyrobiť košík, keramický
či drevený výrobok. Počas noci sa v priestoroch
múzea ozývala aj streľba či húkanie sov. Nič vážne sa však nedialo. To si len tí odvážnejší skúšali
svoju presnú mušku streľbou z historických
zbraní. Húkanie sov mohli počuť návštevníci
počas prednášky Moniky Gálffyovej nazvanej
Sovy rozprávkovo vážne spojenej so zvukovými
ukážkami. V rámci podujatia bola sprístupnená
výstava Gemersko – malohontské starožitnosti.
Až do polnoci si mali možnosť pozrieť zvedavci
stálu expozíciu geológie, etnografie, zoológie,
regionálnej histórie a výtvarného umenia.
„Cieľom tohto podujatia je predstaviť intenzívnejšie prostredníctvom rôznych ukážok

ského
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divadla

Trala-

la s názvom Pravda
o ženách
príbehov,
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v

prostredníctvom

.

ktorej
dvo-

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

• 1. – 5. júna bude v Akadémii vzdelávania
v priestoroch Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote Deň otvorených dverí.
Záujemcovia o vzdelávanie sa môžu
oboznámiť s vyučovacími priestormi
i programom a aktivitami Akadémie.

práce remeselníkov a prednášok činnosť múzea.
Tieto expozície ožívajú o to viac, že sú naši pracovníci odetí do dobových kostýmov. Hlavným
poslaním Noci múzeí je byť akoby virtuálne
prepojený s ostatnými múzeami v Európe
a predovšetkým povedať verejnosti, čo je to
múzeum a práca v ňom. Veď múzeum nepatrí
jeho zamestnancom, ale nám všetkým,“ uviedla
riaditeľka Oľga Bodorová.
Ako ďalej informovala, vlani zaznamenalo
múzeum rekordný počet - 18 - tisíc návštevníkov, pričom v predchádzajúcich rokoch to
bolo 12 až 13 – tisíc ročne. K tejto návštevnosti
prispeli výstavy, ktorých bolo vlani 15.
Nočná atmosféra múzea prilákala tento rok
592 návštevníkov. Minulý rok ich bolo vyše 700.
Martin Ambróz

O životnej situácii Rómov
Jana Uhrinová, prednostka Obvodného
úradu v Rimavskej Sobote, prijala 18.
mája členov Občianskej alternatívnej
iniciatívy v SR.
Na stretnutí, ktoré organizoval rómsky aktivista
Vojtech Kökény, bola prijatá aj delegácia z maďarskej Karpatskej nadácie. Prítomná bola tiež
delegácia predstaviteľov rómskych občianskych
združení z celého Maďarska pod vedením Antala Farkaša, podpredsedu všemaďarskej Rómskej
samosprávy pre zahraničné záležitosti.
Cieľom návštevy bolo budovanie partnerstiev cezhraničnej spolupráce a výmena skúseností medzi rómskymi organizáciami z dvoch
susedných štátov.
Uhrinová vo svojom príhovore zdôraznila,
že pre Rómov je popri vytvorení pracovných
miest dôležité aj ich vzdelávanie, aby sa ľahšie
uplatnili na trhu práce. Stretnutia sa zúčastnili aj riaditeľky odborov Úradu práce v Rim.
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Sobote, Ľudmila Končeková a Dana Cochová.
Tie potvrdili, že situácia na Gemeri je z hľadiska zamestnanosti dlhodobo vážna. O situácii
v jednotlivých rómskych komunitách potom
informovali rómski starostovia z regiónu.
jdj, foto autor

• V sobotu 16. mája križovala Rimavskú
Sobotu kolóna starých škodoviek. Ich
starostliví majitelia sa totiž zúčastnili
vyše dvestokilometrového maďarskoslovenského „turné“, ktorého náplň tvorili aj šikovnostné a vedomostné súťaže.
• Riaditeľkou Centra voľného času Relax
sa stane Eva Griesigerová. Na tento post
ju z dvoch uchádzačov nominovala Rada
školy CVČ. Jej pozíciu ešte bude musieť
odobriť Mesto Rim. Sobota ako zriaďovateľ školy.
• V piatok sa v reštaurácii Junior Komplex
konal Územný snem Slovenského Červeného kríža, na ktorý v poobedňajších
hodinách nadviazal majáles pri príležitosti 90. výročia SČK. Viac informácií
o podujatiach nájdete v budúcom čísle
Gemerských zvestí.

Zbierka pre
sklerotikov
Predminulý piatok spropagovali zbierku
pre ľudí trpiacich sklerózou multiplex členovia Klubu sclerosis multiplex v Rimavskej Sobote. Obyvatelia mesta získali za
dobrovoľný príspevok slnečnicu, ktorá má
symbolizovať nádej a životnú silu.
Do verejnej zbierky je možné prispieť do 31.
mája 2009 zaslaním sms správy s textom
DMS SKLEROZA na číslo 877 (cena jednej
sms je 1 €). Výťažok zo zbierky bude použitý na rekondično-rehabilitačné pobyty pre
pacientov s diagnózou sclerosis multiplex.
red
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Úspešný projekt vzdelávania
zamestnancov MsÚ

Primátor mesta Š. Cifruš odovzdal
na radnici 19. mája certifikáty absolventkám úspešného projektu vzdelávania
zamestnancov Mestského úradu v Rimavskej Sobote s názvom: Rekvalifikačný
kurz „Opatrovateľská služba.“
Cieľom projektu bolo zapojiť pracovníkov Mestského úradu v Rimavskej Sobote, zamestnaných
na úseku opatrovateľskej činnosti do vzdelávania v akreditovanom kurze na získanie odbornej
spôsobilosti, ktorá je v súčasnosti v zmysle
platných zákonov požadovaná pre výkon tejto
práce.
Projekt bol v súlade s Národným projektom
XI - Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných
zručností.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote a Mesto Rimavská Sobota
uzavreli dohodu o poskytnutí finančného príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce

7 zamestnancov podľa § 47 zákona č.5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti, na základe ktorej bol
schválený finančný príspevok vo výške 3951,41
eura zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky a Európskeho sociálneho fondu. Kofinancovanie mesta na realizáciu projektu bolo
vo výške 1 077,67 eura.
Realizátorom vzdelávania bol Územný
spolok Slovenského Červeného kríža v Rimavskej Sobote, ktorý disponuje akreditáciou pre
uvedené vzdelávacie aktivity.
Všetci účastníci vzdelávania úspešne absolvovali záverečné skúšky, a preto mohli prevziať
doklad o absolvovaní vzdelávania – Certifikát
o odbornej spôsobilosti pre opatrovateľskú
službu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na úspešnej
realizácii projektu podieľali, a očakávame, že
nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú čo
najlepšie využité v službách, ktoré mesto poskytuje pre občanov.
Eva Muráriková

Okresný snem strany SMER

Dňa 14. mája 2009 sa uskutočnil okresný
snem politickej strany SMER – sociálna
demokracia v Kultúrnom dome v obci
Hrachovo.

Činnosť okresnej organizácie od posledného
snemu zhodnotil jej predseda JUDr. Pavel Struhár, ktorý skonštatoval, že strana SMER – SD je
najsilnejšou politickou stranou v okrese a počet
jej členov a priaznivcov neustále stúpa. Vo svojej správe sa zaoberal pozitívami, ktoré strana
dosiahla, ale i dopadmi hospodárskej krízy, ako
i riešením vysokej nezamestnanosti v okrese.
Rokovanie snemu pozdravila poslankyňa
Národnej rady SR a krajská predsedníčka strany
SMER – sociálna demokracia JUDr. Janka
Laššáková, ako i predseda BBSK Doc. Ing. Milan
Murgaš, CSc. Obaja kladne zhodnotili zavedenie
eura na Slovensku. Oboznámili členov i s opatreniami, ktoré vláda SR prijíma na zmiernenie
dopadov hospodárskej krízy.
Zároveň prisľúbili podporu pri riešení špecifických problémov regiónu, najmä podporu pri
hľadaní vhodného investora, ktorý by pomohol
znížiť vysokú nezamestnanosť obyvateľov okresu.
Ing. Ľubica Vadňalová
foto: Ing. Dušan Kmeť

Svetový deň bez
tabaku 2009
Tohtoročný  Svetový deň bez tabaku
sa nesie pod heslom Varovania na
tabakových výrobkoch.
Prostredníctvom tohto hesla
chce Svetová zdravotnícka organizácia
upozorniť na zdravotné dôsledky fajčenia
s cieľom informovania spotrebiteľov.
Zdravotné varovania o škodlivosti fajčenia sú uvedené na každom balení cigariet
a patria medzi najsilnejšiu a najúčinnejšiu
obranu proti globálnej epidémii fajčenia.
Svetová zdravotnícka organizácia schvaľuje zdravotné výstrahy, ktoré sú uvedené
na tabakových výrobkoch. Tieto obsahujú
obrazy a slová, ktoré majú presvedčiť ľudí,
aby prestali fajčiť. Takéto obrazové varovania sa používajú vo viac ako v 12 krajinách
sveta.
V rámci Svetového dňa bez tabaku
2009 a po celý nasledujúci rok sa budú
vlády podnecovať k prijatiu tabakových
zdravotných varovaní, ktoré spĺňajú všetky
kritériá pre maximálnu efektivitu, vrátane
tých, ktoré pokrývajú viac ako polovicu
každého balenia cigariet a sú uvedené na
prednej a zadnej strane balenia.
Rámcový dohovor WHO o kontrole
tabaku zaväzuje viac ako 160 krajín sveta
požadovať "zdravotné varovania o škodlivých účinkoch užívania tabaku" na obaloch
tabakových výrobkov a odporúča, aby na
ich vonkajších obaloch boli aj obrázky.
Ako hovorí generálna riaditeľka WHO
Margaret Chan, "V našich rukách je riešenie globálnej tabakovej epidémie, ktorá
ohrozuje životy jednej miliardy mužov,
žien a detí v priebehu tohto storočia."
Varovania na tabakových výrobkoch majú
veľký význam a sú súčasťou riešenia problému tabakovej epidémie.
V súvislosti so Svetovým dňom bez
tabaku Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
organizuje pre širokú verejnosť vyšetrenie CO vo vydychovanom vzduchu,
stanovenie hladiny karboxyhemoglobínu a vitálnej kapacity pľúc u fajčiarov,
ale aj nefajčiacich osôb, ktoré bude dňa
29.5.2009 (piatok) na Hlavnom námestí
v Rimavskej Sobote v čase od 9.00.hod.
(v prípade nepriaznivého počasia v lekárni
SALVATOR v Rimavskej Sobote).

Zatupiteľstvo aj o ZŤS
V utorok 26. mája sa v zasadačke Mestského úradu uskutoční mimoriadne zasadnutie MsZ. Poslanci budú prerokovávať
projekt rekonštrukcie areálu ZŤS na priemyselný park PPG a kofinanacovanie projektov základných škôl podaných v rámci
výzvy ROP – infraštruktúra vzdelávania.
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Veľké Teriakovce

Práce na mlyne pokračujú

Stavebné práce na rekonštrukcii vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach,
na obnovu ktorého získalo občianske
združenie OZVENY Hrachovo v minulom roku podporu 516 161 EUR z EHP
a Nórskeho finančného mechanizmu, sa
pomaly blížia ku koncu.
Najviditeľnejšou zmenou je dokončená a vymaľovaná fasáda, ktorá dala mlynu úplne novú tvár.
Ukončená je aj väčšina stavebných a stolárskych
prác v interiéri, ktoré pokračujú budovaním
pece na pečenie chleba, obnovou mlynského
zariadenia a nátermi povrchov.
Zároveň stále prebieha aj zber historických
materiálov, predmetov a náradí, ktoré sa v minulosti využívali najmä v roľníctve, mlynárstve,
pekárstve a iných každodenných činnostiach
(staré náradia, fotografie, zápisy v kronikách, ľudová slovesnosť, zvyky, príbehy, tradície, odevy
a pod.). Tie budú v mlyne vystavené s uvedením
mien osôb, ktoré predmety do spoločného
múzea darovali, a budú súčasťou regionálneho
múzea. V prípade, že takéto predmety či materiály vlastníte a chcete nám pomôcť pri tvorbe
regionálneho múzea, ozvite sa nám - 047/5695
533, ozveny@ozveny.sk.
Kolaudácia stavebnej časti mlyna je naplánovaná na koniec leta 2009 a oficiálne otvorenie
mlyna s celou ponukou aktivít bude v lete 2010.
V posledných mesiacoch sme sa okrem realizácie projektu snažili o získanie ďalších financií,
ktoré sú potrebné na pokrytie nepredvídaných nákladov a straty spôsobené posilnením
kurzu koruny voči euru od vyhlásenia výzvy na

predkladanie projektov v roku 2005 po podpis
zmluvy v roku 2007. Žiadosti o podporu sme
predložili na Úrad vlády SR, Banskobystrický
samosprávny kraj a Nadáciu Slovenskej sporiteľne a v súčasnosti čakáme na výsledky ich
hodnotenia.
Podporené grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho
finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.
Mirka Kubaliaková, o. z. OZVENY Hrachovo

Región stručne

Tisovec: výroba stojí

Ukradol zbrane

Strojárenská spoločnosť cestných a stavebných
mechanizmov pozastavuje kvôli dopadom
hospodárskej krízy výrobu. Firma začiatkom
roka skrátila pracovný týždeň na tri dni, a počet
zamestnancov klesol z pôvodných 470 na 400.
Strojárenská spoločnosť vznikla 1. mája 1992
privatizáciou štátneho podniku Závodov ťažkého strojárenstva. V súčasnosti sa zaoberá hlavne
výrobou univerzálnych dokončovacích strojov
so zameraním na export.

V obci Holý Vrch (okres Krupina) neznámy
páchateľ vykradol rodinný dom, z ktorého si
odniesol strelné zbrane. Bola medzi nimi napr.
guľovnica a guľobroková kozlica s výmennou
hlavňou. Zlodej si odniesol aj 1200 eur, šperky
a tri motorové píly. Škoda spôsobená majiteľovi
domu sa vyšplhala na 5000 eur. Vinník si za
tento čin môže odsedieť až 8 rokov.

Podozrenie: Antrax?

Vražda ohňom

Minulý pondelok došlo na zvolenskej pošte
ku kurióznej udalosti: z poškodenej obálky sa
vysypal neznámy biely prášok. Po preskúmaní
obsahu zásielky bola prítomnosť nebezpečnej
látky antrax vylúčená. Presná identifikácia látky
zatiaľ prebieha. Neznámy páchateľ bude stíhaný
pre zločin všeobecného ohrozenia.

V Hriňovej zhorel rodinný dom, v ktorom
zahynul 61-ročný muž. Ako polícia zistila, išlo
o úmyselne založený požiar. Z vraždy bol obvinený brat zosnulého, päťdesiatnik z Hriňovej.
Za spáchaný čin môže ísť do väzenia až na 25
rokov.
mak
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Pozvánka
Mikroregión Rimava a Rimavica
pozýva malých aj veľkých na Deň detí, ktorý sa bude konať 30. mája 2009 (sobota)
od 10.00 hod. vo Vyšnom Skálniku pri
rybníku.
Ani tento rok nebude chýbať prechádzka rozprávkovým lesom s rôznymi úlohami
a sladkými odmenami, či maľovanie na tvár
a jazdenie na koňoch.
Poobede k nám zavíta aj silák Emil
so svojou zábavno – súťažnou šou
pre všetky deti a ich rodičov.
Neveríte, že niekto môže byť najrýchlejší,
najsilnejší, najobratnejší, najšikovnejší,
dokonca aj najkrajší? Trúfate si zmerať sily
s Emilom? Tak neváhajte a príďte!
Srdečne ste všetci vítaní.
O občerstvenie pre malých i veľkých je
postarané.
Vstupné ľubovoľné

Krátko
z domova
Slováci majú z krajín EÚ najmenší záujem
o voľby do Európskeho parlamentu
Denníky a týždenníky majú problém s reklamou. Mediálny trh by sa v tomto roku mohol
prepadnúť o viac ako 20 percent.
Minulú stredu vymenoval prezident republiky Ivan Gašparovič za ministra životného
prostredia Viliama Turského.
Preseda SNS Ján Slota vyvolal škandál, keď
vulgárne vynadal policajtke z Úradu na ochranu ústavných činiteľov.
Na dovolenku sa chystá menej ľudí.
20. máj bol čiernym dňom pre Špeciálny
súd. Plénum ústavného súdu rozhodlo, že je
neústavný.

Krátko
zo sveta
Poľská vláda pomôže splácať hypotéky nezamestnaným.
Talianska polícia pozatýkala minulý pondelok desiatky členov neapolskej Camorry,
vrátane jej lídra.
Minulý pondelok horela budova Európskeho
parlamentu. Museli evakuovať desiatky ľudí
Britániou otriasa škandál. Britskí zákonodarcovia si dávali preplácať z daní občanov
bizarné účty.
Vývoj vakcíny proti prasacej chrípke je pomalší, ako sa čakalo.
Muži vraj vymierajú, ale tak skoro to nebude.
amb
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Kamarátka kniha
Potreba čítať a byť v kontakte s knihou sa objavuje u väčšiny detí, najmä u žiakov na začiatku školskej dochádzky, teda v prvých ročníkoch ZŠ. Kniha vedie žiaka k určitým prvkom kultúrnej tradície, emotívne sa viaže s tými morálnymi hodnotami, na ktorých nám najviac
záleží z výchovného i spoločenského hľadiska.

V tomto vekovom období nevzniká kontakt
s knihou spontánne, samovoľne. Preto úlohou
učiteľa je vzbudiť ho v procese výchovy, posúvajúc knihu do okruhu osobných skúseností žiaka.
Od odovzdania knihy dieťaťu k poznaniu jej
funkcií vedie dlhá cesta. Preto je potrebná celá
sieť spoločenských kontaktov učiteľa s dieťaťom, sústredených práve na knihu. V škole na
vyučovaní treba hľadať také prostriedky, ktoré
pozitívne ovplyvnia správanie detí a ovplyvnia
ich tak, aby ani v dnešnej silnej konkurencii
moderných technológií a médií neodsúvali knihu na vedľajšiu koľaj, ale aby sa vďaka nej stalo
čítanie pre deti radosťou.
Od začiatku školského roka 2008/2009 sa
na Základnej škole Š. M. Daxnera v Rimavskej
Sobote uskutočnilo už množstvo aktivít spojených s knihou. Niektoré naplánované aktivity sa
budú realizovať ešte do konca júna. Asi jednou
z nezabudnuteľných a najkrajších pre žiakov
prvého ročníka bolo ich pasovanie za členov
Mestskej knižnice M. Hrebendu v Rimavskej
Sobote. Trinásta komnata knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote v dňoch 16.-18. februára 2009 postupne privítala 46 nových čitateľov
z radov našich prvákov. Knihovníčky oddelenia
pre deti a mládež Stanka Hriňová a Janka Póšová sa k deťom prihovárali a celé pasovanie dramatizovali rozprávkovou postavičkou čertíkom
Frolom. Pre deti bolo celé toto podujatie pútavé
a zábavnou formou aj poučné. Všetky prítomné
deti mali možnosť plniť rôznorodé úlohy, ktoré
si pre nich pani knihovníčky pripravili. V závere
celého tohto podujatia deti písomne potvrdili
slávnostný sľub čitateľa knižnice a v kresle
Pavla Dobšinského boli mečom pasované za
skutočných čitateľov knižnice M. Hrebendu.

Touto cestou by sme chceli poďakovať pani knihovníčkam za ich dôkladnú prípravu a zároveň
ozaj vydarenú akciu, ktorá nám otvorila dvere
a dala možnosť navštevovať s našimi žiakmi
pravidelne a podľa potreby oddelenie literatúry
pre deti a mládež. To, že sme v kontakte s touto
kultúrnou inštitúciou neustále, nasvedčuje aj
naša pravidelná účasť na podujatiach, ktoré
organizujú a uskutočňujú samotné. V prípade
oslovenia a požiadania o pomoc z našej strany
sme vždy ochotní pomôcť. Tak tomu bolo aj
pri organizovaní tohtoročnej Zlatej krajiny, do

ktorej sme dňa 26.3. 2009 v popoludňajších
hodinách prispeli nielen účasťou na besede so
spisovateľkou Danušou Faktorovou - Dragulovou, ale aj dramatizáciou jej poviedky
z knihy Maxík a jeho kamaráti. Ukážkou bola
veľmi milo prekvapená a podotkla, že ešte nič
zo svojej tvorby v tejto forme nevidela a práve
preto jej to urobilo ešte väčšiu radosť. Všetkým
účinkujúcim poďakovala a zapriala ešte mnoho
vydarených aktivít spojených s knižkou.
Mgr. J. Hoffmanová
(dokončenie v budúcom čísle)

Nová krajina – noví priatelia
Z Rimavskej Soboty odchádza mikrobus 19. apríla 2009. Jeho cieľom je poľské mesto
Tychy.  Vezie žiačky a pani učiteľky ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote do poľského
mesta, aby tu prezentovali svoju školu, mesto, svoju krajinu.
Ja som bývala pri 12-ročnej Agátke vo veľmi
milej rodine. Pondelok som ešte oddychovala,
pozorovala poľskú školu a poobede sme išli
hrať kolky. V utorok Katka prezentovala úplne
bravúrne o naše aktivity a poobede nás rodinka
zobrala k jazeru Papprocany. V stredu sme navštívili soľnú baňu Wieliczku a Krakow. Ťažko
povedať, čo bolo krajšie. Ťažká práca ľudí a aj
detí v soľnej bani vytvorila neskutočnú krásu.
A Krakow? Mesto hodné kráľov. Rozhodne patrí
medzi skvosty európskej architektúry a rada sa

sem vrátim niekedy v budúcnosti, ale na viac
dní.
Vo štvrtok to už bolo iné. Prezentovala som
v anglickom jazyku svoju prácu o separovanom
zbere a nutnosti riešiť otázky znečisťovania
životného prostredia. Určite ma potešili
slová uznania a pochvaly. Poobede som s pani
učiteľkami navštívila Oswienczim. Určite na
toto miesto nikdy nezabudnem. Je to pre mňa
symbol hrôzy a utrpenia miliónov nevinných
ľudí, miesto, kde si človek kladie otázku „prečo?“

a s bolesťou v srdci sa tíško pomodlí za duše
umučených obetí a dúfa, že sa tieto hrôzy už
nikdy a nikde nezopakujú.
V piatok sme si pozreli opäť kúsok krásy
vytvorenej poľským ľudom - múzeum a skanzen
v Pszczyne. Super! Večerná prechádzka už bola
aj lúčením s touto krásnou krajinou, v ktorej
sme neboli cudzincami vďaka láskavosti našich
hostiteľov.
Cesta domov bola tiež dlhá a rozprávanie zážitkov nekonečné. Je dobré, že som to všetko videla a zažila. Je dobré pracovať v projekte, ktorý
nám pomáha pochopiť prírodu, spoznávať nové
krajiny a získavať nových priateľov.
Pamela Poláková, VIII. D
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Výročia

25.05.1874
V Banskej Štiavnici sa narodil Ladislav
Marek, hutný inžinier. Vyštudoval hutníctvo na Baníckej a lesníckej akadémii
v Banskej Štiavnici. V r. 1879-1919 pôsobil
ako závodný inžinier hutníckych závodov
v Ľubietovej a Tisovci. Zaslúžil sa o rozvoj
železohutníctva na Horehroní, autor 125
článkov s hutníckou problematikou.

Výstava Gemersko – malohontské
starožitnosti
V rámci podujatia Noc v múzeu sprí﹣
stupnili pre verejnosť v Gemersko –
malohontskom múzeu v Rim. Sobote
výstavu nazvanú Gemersko – malo﹣
hontské starožitnosti.
Výstava prezentuje archeologické zbierky získané
koncom 19. a začiatkom 20. storočia, poukazujúc
na činnosť priekopníkov terénnej archeológie
v Gemeri – Malohonte, akými boli barón Eugen
Nyári, Ľudovít Hűvössy, Štefan Terray, Samuel
Tomášik a pod. Výstava je doplnená o dobové
fotografické dokumenty a dokumenty archívnej
povahy, ako aj o dobové publikácie vyhodnocujúce výsledky archeologických výskumov v
Gemeri – Malohonte na prelome 19. a 20. storočia.
Ako uviedol kurátor výstavy a archeológ múzea A.
Botoš, pomenovanie starožitnosti malo na konci
19. storočia iný význam ako dnes. Slovom starožitnosti sa nazývali archeologické vykopávky.
„Výstava prezentuje najstaršie, teda prvé
archeologické zbierky, ktoré múzeum získalo.
Sú tu napr. vystavené nálezy z pilinského

a kyjatického pohrebiska, ktoré odkryl už v roku
1882 vo Vyšnej Pokoradzi Ľudovít Hűvössy. Tieto
zbierky v podstate uchovávame v múzeu bez toho,
aby sa poškodili, už viac ako 127 rokov. Dokonca
sú v takom stave, ako sa ich dotkol pán Hűvössy,
evanjelický farár a jeden zo zakladateľov múzea.
Mal veľké pochopenie pre archeológiu a dokonca absolvoval v roku 1908 v rumunskom Kluži
archeologický seminár. Zaujímavými exponátmi
sú hroty kamenných streliek dovezené z Ameriky.
Ďalej sú na výstave prezentované nálezy bronzov
z maďarských lokalít, tisíc dvesto až tisíc tristo ročná britva z doby bronzovej, ktorou sa holili
ľudia žijúci v tomto období, či salgotárjanský
náramenný kruh, ktorý nosili ženy,“ informoval
A. Botoš Návštevníci môžu na výstave obdivovať 300 exponátov. Najstarším vystavovaným
predmetom je pravdepodobne medený sekeromlat
z obdobia neolitu alebo začiatku staršej doby
bronzovej z roku 3000 pred. n. l. Výstava potrvá
do 31. augusta.
amb

TV tipy
Siedmy hriech
(29.05., JOJ, 20.45)
Psychologická dráma s prvkami
erotiky. V hlavných rolách sa
predstavia Antonio Banderas
a Angelina Jolie. Dej nás zavedie
na Kubu z konca 19. storočia, kde
bohatý obchodník plánuje upevniť svoje postavenie prostredníctvom svadby s Američankou.
Onedlho sa ale ukáže, že zvodná
manželka má temnú minulosť...
Utrhnutý z reťaze
(30.05., Markíza, 22.20)
Ázijská hviezda akčných filmov –
Jeti Li – sa zhostil o čosi vážnejšej
úlohy a v role cvičeného zabijaka

s citom pre umenie obstál so cťou.
Tento film má totiž oproti jeho
ostatným dielam komornejší
charakter a pôsobivé akčné scény
dopĺňa silná ľudská dráma.
50 x a stále po prvý raz
(31.05., JOJ, 14.00)
Celkom slušná komédia o ošetrovateľovi arktických vodných
zvierat (Adam Sandler), ktorý
svoj voľný čas trávi lámaním sŕdc
krásnych turistiek. O dlhodobom
vzťahu však nemôže byť ani reči.
Po nečakanej havárii jeho lode ho
ale osud zavedie do miestnej kaviarne, kde stretáva ženu svojho
osudu...

29.05.1944
Umrel Ján Čajak, spisovateľ a učiteľ. Narodil sa
19.12.1863 v Liptovskom
Jáne, študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote, Martine, Kežmarku
a Banskej Štiavnici. Od r.
1884 študoval na Teologickej fakulte v Bratislave, odkiaľ bol vylúčený pre panslavizmus.
V r. 1899 pôsobil v Juhoslávii, kde sa stal
ústrednou osobnosťou dolnozemských Slovákov. V r. 1919 založil v Petrovci slovenské
gymnázium a bol predsedom literárneho
a národopisného odboru MS v Juhoslávii.
foto Jan Čajak
30.05.1799
V Lučenci – Vidinej sa narodil Augustín
Kubíni, prírodovedec a múzejník. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, právo
na univerzite v Pešti. Od r. 1821 pôsobil
v správe Novohradskej stolice. Počas štúdií
na univerzite sa venoval i štúdiu histórie,
filozofie a botaniky. Bol spoluzakladateľom
a začas predsedom Uhorskej geologickej
spoločnosti. Viacero jeho prác sa týkalo
územia Slovenska. Skúmal archeologické
lokality v Rimavskej Sobote. Je autorom
knižných prác, botanických, prírodovedeckých, archeologických, numizmatických
a cirkevno-politických štúdií. Zomrel
19.09.1873 v Budapešti.
Máj 1784
V Štítniku umrel Ján Major, učiteľ a náboženský spisovateľ. Narodil sa v r. 1722
v Kameňanoch. Študoval na univerzite vo
Wittenbergu a Halle. Od r. 1758 pôsobil
ako evanjelický farár v Ožďanoch, Štítniku
a Čerenčanoch.
(rubrika vzniká v spolupráci
s Maticou slovenskou)

Myšlienka týždňa:
Nekráčaj vždy len po vychodených
cestách – vedú len tam, kde už boli iní
A. G. Bell
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Nehnuteľnosti

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

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

• Predám 1-izbový byt v centre
mesta. Tel: 0907 694 007 – volať
po 12.00 hod.
586-22

• Predám 1-izbový byt v OV, v centre
LC pri sociálnej poisťovni. Cena
dohodou. Tel: 56 33 160. Volať od
18.00 do 19.00 hod.
587-21

• Predám rodinný dom súrne v Rim.
Sobote. Tel: 0910 443 041.
590-22

• Predám 4-izb. dvojgeneračný byt
na Západe, 1. posch., pláv. podlaha v celom byte, nová kuchyňa.
Cena dohodou. Tel: 0902 623 258.
593-21

• Predám alebo dám do prenájmu
garzónku na sídlisku Rimava B 1.
Cena dohodou.
Tel: 0907 430 258.
594-24

• Prenajmem kanceláriu zariadenú
s nábytkom. SNP 8, 1. posch. Tel:
0903 546 951.
596-23

• Prenajmem byt súrne. 3-izb. v centre mesta, prerobený s balkónom,
2. posch. Kontakt: 0915 535 190.
Lacno, výhodne, dohodou.
597-21

• Predám veľký 2-izbový byt na sídl.
Západ. Cena dohodou. Tel: 0911
197 631.
599-23

• Kúpim 1 ha lúky s nižšou bonitou
v okr. Rim. Sobota. Tel: 0903
531 379.
1604-21

• GARZÓNKA – prenájom – zariadená – blízko centra. Tel: 0902
428 561.
603-22

• Predám 3-izbový byt s garážou
a 1-izbový byt na sídlisku Západ.
Tel: 0907 881 700, 0918 519 827.
604-23

• Predám 3-izbový byt v Číži. Tel:
0904 592 934.
551-21

• 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.

• 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             
• 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.

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

Zamestnanie
		

553-21

Prijmeme pracovníčku do administratívy na 4 hod. Môže byť aj
vitálna dôchodkyňa.
Tel: 0915 607 541
602-22

• Práca-opatrovateľky do Rakúska,
dobré podmienky. 0915 829 431.
428-21

• Hľadám výčapníčku do pohostinstva v Rim. Bani, aj dôchodkyňu.
0905 693 224.
600-23

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

575-21

570-21

• Predám 3-izbový byt na sídl.
Rimava. Tel: 0917 595 070.

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

576-21

• Predám pekný dvojizbový byt. Tel:
0910 934 770.
577-21

• Predám budovu v centre mesta.
Tel.: 0917 595 070.
578-21

• 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.
579-22

• Predám 3-izb. byt v OV na Malohontskej ul., 5.posch., balkón.
Cena dohodou. Tel: 0903 102 429.
581-21

• Predám garáž na Rožňavskej ul.
Tel: 0904 576 580.
525-26

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

533-21

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

• 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

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

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

536-21

373-21

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

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

507-21

583-24

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

• KADERNÍCTVO-Monika M. Vás
pozýva do svojich novootvorených
priestorov na Hurbanovej ulici
– budova Urocentra, kde Vám ponúka služby dámskeho, pánskeho
a detského kaderníctva. Aj bez
objednávky. Tel: 0907 113 966.

450-21

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

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

• 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

• Predaj projektov rodinných domov. Info: 0918 606 270.
584-24

• Predám palivové drevo vhodné
na chatu v oblasti Kokava n/Rim.
po 19,- € bez dovozu. Tel: 0910
940 698.
585-22

• Predám elektrický písací stroj za
35 €. Tel: 0911 178 826.
592-21

• 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

• Predám konferenčný stolík,
posteľ, bicykel na cyklotrial. Tel:
0905 269 388.
569-22

• Vykupujeme starožitnosti, domáce plátno a staré perie. 0903
537 225, risopepi@gmail.com
574-24                                      

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

489-21

• Vykonávame všetky stavebné
práce. Exteriér – interiér. Tel: 0918
606 270.

601-21

Predávame morky
7-týždňové, kačky,
husi, husokačky,
mládky 18-týždňové,
brojlerové kurence na
zárez. Kačky aj očistené. M: 0907 481 812
0918 403 587
2115-21

Auto-moto

a ŠKODU 120 za 150 € + dohoda.
Tel: 0911 178 826.
591-21

• Predám dvojrýchlostnú BABETU 210. Cena: 200 €. Tel: 0910
521 014.
589-21

• Predám BABETU 2-rýchlostnú po
GO za 200 €, prípadne dohoda

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

Pracovné príležitosti
Názov a sídlo zamestnávate!a
ARMA-MONT, s.r.o.

Murár

Po"iadavky na
vo!né pracovné
miesto
Vyu"en!

Rimavská Sobota

Stavebn! tesár

Vyu"en!

ALLIANZ- SLOVENKÁ POIS#OV$A, a.s.

Zvára" elektrick!m oblúkom
Finan"n! poradca

Vyu"en!
USO- vzdelanie

Rimavská Sobota
REEDUKA&N' DETSK' DOMOV

Pedagóg ( 2.stupe(, matematika- hud.v!chova)

V%
V%

&eren"any
S- CONSTRUCT, Slavomír Slabej

Psychológ
Tesár

V%
Vyu"en!

Názov profesie

Lakova" kovov

Vyu"en!

Rimavská Sobota

ROLLER, s.r.o.
Jesenské

Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 047/2450407, 2450408, alebo osobne na ÚPSVR v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 214.Ďakujeme.

Práca
FINANČNÝ PORADCA
Pracovná náplň: Vytváranie
finančnej analýzy pre klientov,
jej vyhodnotenie a ponúknutie
riešení prostredníctvom portfólia
produktov spoločnosti
Požiadavky: min. SŠ vzdelanie,
komunikatívnosť, cieľavedomosť,
ochota vzdelávať sa, chuť pracovať,
bezúhonnosť
Kontakt: 0915 740 228, jkrsakova@pmxmail.sk
OCHODNÝ ZÁSTUPCA
RED BULL
Pracovná náplň: Plnenie obchodných a marketingových úloh
v predajniach v regióne, zabezpečovanie distribúcie, viditeľnosti a
budovanie značky každodenným
stykom s prevádzkovateľmi predajní, hypermarketov a supermarketov
Požiadavky: komunikatívnosť,
samostatnosť, cieľavedomosť,
skúsenosť v oblasti obchodu, práca
s PC, vodičský preukaz, aktívnosť
Kontakt: Svoj životopis s fotografiou a motivačným listom
označený heslom „Obchodný
zástupca“ posielajte mailom na:
recruitment@cz.redbull.com
Špecialista informačných technológií
Pracovná náplň: denná údržba
a správa informačného systému a
počítačovej siete
Požiadavky: VŠ vzdelanie II.
stupňa, odbor informatika,
anglický jazyk aktívne, lojalita,
schopnosť vysokého pracovného
nasadenia, schopnosť pracovať
v tíme, vodičský preukaz
Kontakt: 047 561 83 33, bruder@
tauris.sk

Blahoželajte
svojim deťom a vnúčatám
prostredníctvom
Gemerských zvestí
Informácie: 56 04 673
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Meniny má...
(25.-31.05.)

Pondelok - Urban
Utorok - Dušan
Streda - Iveta
Štvrtok - Viliam
Piatok - Vilma
Sobota - Ferdinand
Nedeľa - Petronela, Petrana

VODIČ
Pracovná náplň: Nakladanie,
kontrola a distribúcia tovaru,
vybavenie objednávok, preberanie
a odovzdávanie tržby
Požiadavky: SŠ vzdelanie (aj
bez maturity), vodičský preukaz
typu C, fyzická zdatnosť, prax,
skúsenosť s prácou s registračnou
pokladňou
Kontakt: 055 72 057 25,
micova@ryba.sk

Spoločnosť mobilNET
vyhlasuje výberové konanie
na pracovné miesta:
„obchodný zástupca“
– maďarský región
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!

Technické služby mesta, Športová 16, 979 01  Rimavská Sobota

OZNÁMENIE
Dňa 25.5.2009 (pondelok) od
8.00 hod. do 15.00 hod. z dôvodu odstávky dodávky elektrickej
energie krytá plaváreň bude
zatvorená.

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

10 inzercia / infoservis
Predáme
v R. Sobote oceľovú
konštrukciu (prístrešok) bez opláštenia
s rozmermi: 42 x 10x
5 m. Cena dohodou.
Tel: 0915 781 239.
2109-21

Sťahovanie

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

25. 5. 2009

Ponúkame na prenájom
kancelárske, obchodné
a skladové priestory v centre mesta Tornaľa.
Kontakt: 0908 901 651.
2106-22

Zamestnáme výčapníčky (ov), čašníčky
(ov), barmanky (ov), krupierky (ov).
Tel: 0905 364 411.
548-19

Hľadáme obsluhu na veľkú letnú terasu
(cca. 100 ľudí). Tel: 0905 364 411.

SCARABEUS BAR + HERŇA
LETNÁ TERASA – OTVORENÁ
- ZMRZLINOVÉ POHÁRE
- COCKTAILY

B. Bartóka 6

595-22

Dám do prenájmu komplet
zariadené a zabehnuté reštauračné
a pohostinské zariadenia s veľkou
terasou, ako aj zariadenú cukráreň,
fitnes centrum a mäsiareň.
Tel: 0903 801 265.
546-19

549-19

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

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

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.

Potrebujete
peniaze?

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

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2005

Obec Veľký Blh
vyhlasuje v zmysel § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky materskej školy:
Materská škola Veľký Blh s výchovným jazykom slovenským,
maďarským s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2009
Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre
učiteľstvo materskej školy – ustanovená vyhláškou MŠ SR č. 41/1996
Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov • vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa vítané • najmenej päť rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požadované predpoklady uchádzača: bezúhonnosť • znalosť
školskej legislatívy
Iné kritéria a požiadavky na uchádzača: manažérske a organizačné
schopnosti, komunikatívnosť, kreativita a zodpovednos • ovládanie
práce s počítačom na užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet)
Požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť:
prihláška do výberového konania • overené kópie dokladov o splnení
kvalifikačných predpokladov • doklad o preukázaní bezúhonnosti –
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace • potvrdenie o pedagogickej praxi • profesijný životopis ( s uvedením presnej adresy, telefónneho kontaktu) prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho
vzdelávania • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie
riaditeľa • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania(podľa zákona č. 428/2002 Z. z.)
Miesto predkladania žiadostí:
Obec Veľký Blh, ul. Družstevná 354, 980 22 Veľký Blh
Termín ukončenia prijímania prihlášok: 26. júna 2009 do 12.00 hod.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy – Veľký Blh – NEOTVÁRAŤ“. Termín
a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

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

2003

Dám do prenájmu obchodné, kancelárske
a skladové priestory v RS a Hnúšti. Tel:
0903 801 265.
547-19

SŤAHOVANIE

Molimpex s.r.o.

K. Mikszátha 5-7 R. Sobota

NOVINKA !

Včelárske potreby !!!

A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

Výmena medzistienok !!!

M.: 0908 948 971

M: 0903 487 143

2004-31

2111-21
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

DAROVALI KRV
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EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 19.5.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

30 a 31. máj MUDr. V. Schmiedt,
SNP 4, č. t. 56 26 643

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

30. máj piatok lekáreň U leva
31. máj sobota lekáreň Dr. Max
na Fábryho ul.

Pavel Suja, Martin Matuška, Pavel Bokor, Jaroslav Turis, Ján Nociar,
Milan Lipčei, Peter Drak z Rimavskej Soboty, Ján Beracko z Rimavských
Zalužian, Peter Smutniak z Hrachova, Štefan Bialonček z Fiľakova, Juraj
Garay z Bakty, Ján Marek z Hrnčiarskych Zalužian, Maroš Vranec z Hnúšte,
Slavomír Kujan z Kyjatíc, Andrej Bodon z Radnoviec, Dušan Širák, Ľubomír
Blaho z Čerenčian, Michal Kušpál z Klenovca, Ladislav Szeleczky zo Zádora,
Katarína Zagyiová z Hostíc, Lukáš Urc, Ľubomír Urc z Utekáča.
Prvýkrát bezplatne darovali krv: Peter Dvoran, Ján Čiešok, Dana Čiešková, Marek Bednár, Miroslav Andricák, Štefan Ďurica z Rimavskej Soboty,
Matúš Mocný zo Slizského a Simona Urcová z Utekáča.

žralok s vínovou omáčkou
žralok s kôprovo citronovou
omáčkou
žralok steak

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

PRENÁJOM:

Správca konkurznej
podstaty úpadcu
AGRORACIO – Tornaľa,
spol. s r.o. „v konkurze“,
IČO: 31601260, inzeruje
predaj majetku úpadcu
– pohľadávky. Podrobné
informácie na tel. č. 0905
563 270. Ponuky na kúpu
zasielajte na adresu správcu
konkurznej podstaty: JUDr.
Ondrej Zachar, Partizánska
cesta 3, 974 01 Banská Bystrica a to v lehote do 14 dní
od uverejnenia inzerátu.
2101-22

Horoskop
(27. apríla – 3. mája)

Baran - Odhalíte osudového nepriateľa. Bude to starší nuž.
Býk - Počas týždňa počítajte so stratami. Budete z toho deprimovaní, ale
v budúcnosti čakajte zlepšenie.
Blíženci - Smútok a nešťastie vám
spôsobí počas týždňa staršia žena.
Rak - Definitívne stratíte kontakt
s osobou, na ktorej vám záleží.
Lev - Dostanete nepríjemný list
ohľadom financií.
Panna - Čakajú vás zmeny v pracovnej
oblasti. Budú vo váš prospech.
Váhy - Nežiarlite na pracovné úspechy iných.
Škorpión - Cez týždeň sa dozviete,
kto vám spôsobuje problémy v partnerskom živote.
Strelec - Nezverte dôležité písomnosti staršej osobe. Hrozia nepríjemnosti.
Kozorožec - Stratíte osudovú lásku.
Vodnár - Túžite po partnerovi, ale
neviete sa rozhodnúť.
Ryby - Stretnutia s vašou láskou sú
pre vás darom.

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

- 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
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KINO
ORBIS
27. máj KULIČKY
Český poviedkový film o tom,
ako ženy manipulujú s mužmi.
MN, vstupné 2 euro/ 1,30 euro
(60 Sk/ 39,20 Sk). Začiatok
predstavenia len o 19.00 hod.
28. máj CHE GUEVARA:

REVOLÚCIA

Hrdina, alebo masový vrah?
Životopisný film. MP od 12 r.,
vstupné 2 euro ( 60 Sk), titulky.
Začiatok predstavenia len
o 19.00 hod.
29. – 30. máj

VEREJNÝ NEPRIATEĽ Č. 1
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

Národ ho uctieval, ženy ho
zbožňovali a pre štát bol nepriateľom č. 1. Akčný krimi, thriller
MN, vstupné 2 euro (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavení
o 19.00 hod. a 21.00 hod.
30. – 31. máj

MONŠTRÁ VS. VOTRELCI
Na našu modrú planétu už
zase zaútočili mimozemšťania.
Animovaná komédia USA, MP,
vstupné 2,20 euro (66 Sk),
dabing. Začiatok predstavení
len o 17.00 hod.
31. máj ODPOR
Príbeh bratov Bielskych je
jedným z najzaujímavejších príbehov 2. svetovej vojny. Dráma
USA, MN, vstupné 2,20 euro (66
Sk), titulky. Začiatok predstavenia len o 19.00 hod.

12 inzercia / infoservis
Obec Veľký Blh oznamuje, že prijíma žiadosti na pracovnú pozíciu učiteľka Materskej školy s výchovným jazykom slovenským na 80%-ný
týždenný pracovný úväzok, t.j. 6 hodín do Materskej školy Veľký Blh
s výchovným jazykom slovenským, maďarským s termínom nástupu
1. september 2009.
Žiadosti o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné predložiť
v nasledovnom rozsahu:
Požadované doklady: • žiadosť na pracovnú pozíciu • doklady o vzdelaní – osvedčená fotokópia • profesijný životopis • výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace • súhlas na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konanie podľa zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
Kvalifikačné a iné predpoklady: • odborná a pedagogická spôsobilosť
požadovaná pre materské školy s výchovným jazykom slovenským v
zmysle vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
• osobné a morálne predpoklady podľa § 3 ods.1 písm. b) a § 3 a § 4
zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
Iné požiadavky a kritériá: • znalosť príslušnej legislatívy • komunikatívnosť • organizačné schopnosti • osobné a morálne predpoklady •
zdravotná spôsobilosť na prácu • práca s počítačom
Žiadosti žiadame doručiť poštou do 26. júna 2009 na adresu:
Obecný úrad Veľký Blh, Družstevná 354, 980 22 Veľký Blh
alebo osobne do 12.00 hod. v podateľni Obecného úradu Veľký Blh.
Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať doklady v požadovanom rozsahu
nebudú akceptované.
Zároveň žiadateľov pozývame na osobné stretnutie s členmi komisie
OZ, na ktorom budú môcť osobne odprezentovať svoju koncepciu o budúcej predstave pedagogickej činnosti v našej MŠ. Termín stretnutie
žiadateľom oznámime najmenej 7 dní pred konaním. Účasť žiadateľa
na stretnutí je nutná.

Aurélius- Germanica lingua
Prekladate!stvo – tlmo"níctvo
nemeck# jazyk

prijme do zamestnania
administratívnu pracovní"ku so
znalos$ou nemeckého jazyka
Kontakt: Mikszátha 27, R.S.
Tel. kontakt: 0904 821 835
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Obec Veľký Blh vyhlasuje v zmysel § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
školy: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola
Veľký Blh - Nagybalog s predpokladaným nástupom 1. septembra
2009
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie príslušného
študijného odboru v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej
a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov • Absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
Ďalšie požadované predpoklady uchádzača: najmenej 5 rokov
pedagogickej praxe • občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná
spôsobilosť • znalosť školskej legislatívy
Iné kritéria a požiadavky na uchádzača: manažérske a organizačné
schopnosti, komunikatívnosť, kreativita a zodpovednosť • ovládanie
práce s počítačom na užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet)
Požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť:
prihláška do výberového konania • overené kópie dokladov o vzdelaní •
doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady • doklad
o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace • potvrdenie o pedagogickej praxi • profesijný životopis
(s uvedením presnej adresy, telefónneho kontaktu) prípadne doplnený
o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania • potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme • súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č.
428/2002 Z. z.)
Miesto predkladania žiadostí:
Obec Veľký Blh, ul. Družstevná 354, 980 22 Veľký Blh
Termín ukončenia prijímania prihlášok: 26. júna 2009 do 12.00 hod.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy – Veľký Blh – NEOTVÁRAŤ“. Termín
a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

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 €
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Začiatkom týždňa bude naďalej nadpriemerne teplo. Očakávajme silné
slnko, ktoré postupne prekryjú oblaky. Pravdepodobné sú aj zrážky a pokles teplôt. V druhej polovici týždňa bude spočiatku trochu chladnejšie,
neskôr sa ale obnovia vysoké teploty.
András Reisz (autor je meteorológ)

GZ Šport
Príloha Gemerskych Zvestí • číslo 21 • ročník 42. • 25. máj 2009

Trápenie pokračuje

MFK Rimavská Sobota – MFK Ružomberok B 0:1 (0:1)
Zápasu 31. kola nastúpili futbalisti RS
s cieľom po dlhšej dobe si pripísať za
víťazstvo 3 body do tabuľky. Opäť sa to
nepodarilo, a tak jarné trápenie pokračuje ďalej.
Príčiny tohto stavu sú rôzne, ale v prvom rade
je to v hráčoch. Mužstvo ostalo pokope – nie je
predsa možné, aby po jesennej časti súťaže okupovali najvyššie priečky v lige, a to isté mužstvo
hrá na jar na nepoznanie. Nenájde sa jeden
hráč, ktorý by vyburcoval a strhol mužstvo
k lepším výkonom. Cítiť rezignáciu, a to nie je
dobre.
Treba pripomenúť aj objektívne príčiny
(zranenia, karty, neobjektívne rozhodovanie,
vražda asistenta trénera J. Nôtu). Mimochodom, v piatok som navštívil zápas najvyššej
maďarskej súťaže v Miskolci, kde sa ma pýtali,
či niečo ohľadom tej vraždy nevieme. Musel
som s ťažkým srdcom odpovedať, že nie. To ma
trápi viac, ako jarné výkony mužstva. Nie je to
ani o financiách – hráčom v RS nemeškajú platy.
U nás nie je zvykom, že by futbalisti nevideli
výplaty aj 5-6 mesiacov, ako je to inde na Slovensku v poslednej dobe módou.
Nikto nevie, čo bude v nasledujúcej sezóne.
Či vôbec v RS bude futbal na profesionálnej
úrovni. Za výkony sú však zodpovední hlavne
hráči na ihrisku, ktorí na jar nepotešili svojich
priaznivcov. Tých ubúda čím ďalej tým viac –
v sobotu bolo na štadióne 300 divákov, čo je
veľmi málo. Futbalisti MFK sa budú musieť
z tohto neutešeného stavu dostať sami. Pretože
poznám väčšinu hráčov aj osobne, viem, že
sú to inteligentní a rozumní ľudia. Zle sa mi
počúva, keď niekto anonymne nadáva. Sú aj
takí, ktorí tvrdia, že prehrávame naschvál...
Toto všetko neprospieva ani ohľadom zháňania

sa zrodil výsledok, ktorý málokto čakal.
sponzorov a financií na chod klubu. Ostáva
Pred slabou návštevou 311 divákov navštevoval
veriť a dúfať, že Rimavská nezmizne z futbaloLeško.
vej mapy, a že sa nebude o meste rozprávať iba
to, že je tu najväčšia nezamestnanosť a chudoba,
ŽK: Pisár
ale že bude aj v budúcnosti dôvod na debaty
o tom, že v RS sa hrá dobrý futbal. Verte, že veľa
Zostava MFK RS: Kuciak – Mujkoš – Rubint –
ľudí pozná toto mesto iba vďaka futbalu, ale aj
Geri – Mráz – Morháč (67. min. Gibala) – Pisár
korektných vzťahoch k jednotlivým hráčom,
– Živanovič – Sihelský – Lazúr – Líška (83. min.
ktorí u nás pôsobia a pôsobili v minulosti.
Migaľa)
Hostia nastúpili s mladými hráčmi – s 20 a meV nasledujúcom kole sa predstavia futbalisti RS
nej ročnými. Tréner Molnár mal k dispozícii 13
opäť na domácej pôde. V poslednom tohtosezónohráčov, poväčšine ročníky narodenia 1990.
vom domácom zápase privítajú Prievidzu. Hrá
Futbal sa hral väčšinou v strede ihriska. Ako
sa 30.05. o 17.00 hod.
prví pohrozili domáci. Po centri v 15. min. páli
nepresne Lazúr. Hostia sa po prvý krát dostali
Zdeno Marek
k domácej bránke až v 20. min. V 33. min. sa
Ružomberčania ujali vedenia, keď zahrmelo
z jasného neba: pred Kuciaka sa dostal 19-ročný
hosťujúci hráč Babic, ktorý strelou po zemi
Ostatné výsledky 31. kola:
otvoril gólový účet. Po tomto šoku pre domáMichalovce – Trenčín 0:0, Šaľa – Inter BA 0:4,
cich hráči RS trocha zvýšili obrátky, ale streliť
Humenné – D. Streda B 3:0, Prievidza – Lučenec
gól je pre nich v jarnej časti čoraz zložitejšie.
2:0, Košice B – Podbrezová 0:2
V 37. min. strieľa Živanovič, brankár Okoličáni
vyráža pred seba. K dorážke sa už hráči v čerTabuľka po 31. kole
venobielych dresoch nedostali. V 39. min. sa
futbalisti RS dožadovali odpískania pokutové1. Inter BA
31 17 10 4
56:25 61
ho kopu po ruke obrancu Ružomberka. Hlavný
2.
Trenčín
31
17
9
5
67:27 60
rozhodca udelil domácemu kapitánovi Pisárovi
3.
Podbrezová
31
18
5
8
45:23 59
žltú kartu za protesty. V 44. min. si domáci
4. Lučenec
31 14 7 10 48:41 49
takmer dali vlastný gól, keď malá domov skon5. Rim. Sobota
31 13 7 11 36:27 46
čila tesne vedľa Kuciakovej žrde.
6. Prievidza
31 13 6 12 42:38 45
V 49. min. mohli Gemerčania vyrovnať po
7. Šaľa
31 12 6 13 31:40 42
chybe hosťujúcej obrany – opäť neúspešne.
V 57. min. Lazúr strieľa, brankár hostí chy8. Michalovce
31 11 8 12 40:40 41
tá. V 66. min. Živanovič hlavičkuje nad. V 78.
9. Ružomberok B
31 11 6 14 45:51 39
min. Pisárova strela z priameho kopu končí
10. Humenné
31 11 6 14 34:43 39
u gólmana hostí. Hosťujúci obranca vykopával
11. Košice B
31 6 8 17 31:51 26
v poslednej chvíli loptu z bránkovej čiary, a tak
12. Dun. Streda B
31 2 4 25 18:87 10

2
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Cibuľa majster Slovenska

Kulturista Adam Cibuľa (45) z Hnúšte to opäť
dokázal! Na Majstrovstvách Slovenska pred
dvoma týždňami bezkonkurenčne zvíťazil
v kategórii do 65 kg a postúpil na Majstrov﹣
stvá Európy.
Štvornásobný majster Európy dúfa, že do zbierky
mu pribudne ďalšia trofej. O všetkom sa rozhodne
23. – 24.05 na ME v Novom Sade (Srbsko). Podľa
Milana Čížeka, hlavného trénera slovenskej reprezentácie, je Cibuľov úspech možný. Športovcov
manažér a tréner Dušan Ďubek sa pre Gemerské

zvesti vyjadril, že jeho zverenec je vo výbornej
forme, čo napokon dokázal aj na slovenskom
šampionáte.
Na Cibuľovi je obdivuhodná symetrická
postava s akurátnymi proporciami, pričom väčšinu
svojich svalov môže predvádzať ako výstavné
partie. Patrí ku kulturistom, u ktorých nehrá prím
hmota, ale celkový estetický dojem.

Slovenská reprezentácia na tohoročných
ME v kulturistike:

Olympiáda je určená pre všetkých obyvateľov
mesta nad 20 rokov, ženy aj mužov, registrovaných aj neregistrovaných športovcov, rozdelených do šiestich vekových kategórií. Obsahuje
päť športových disciplín (stolný tenis, tenis,
beh, kolky, plávanie), pričom podmienkou pre
konečné vyhodnotenie je účasť v minimálne
štyroch z nich. Súčet dosiahnutých bodov
z jednotlivých disciplín určí najúspešnejších
„rimavskosobotských“ olympionikov, ktorí
získajú hodnotné ceny.
Prvou disciplínou, v ktorej si olympionici

mak
foto www.rimava.sk
(so súhlasom GMS, s.r.o.)

Adam Cibuľa (do 65 kg)

Začala sa olympiáda
V sobotu 23. mája odštartoval I. ročník
Olympiády rekreačných športovcov 2009,
ktorú v snahe o zapojenie čo najväčšieho
počtu obyvateľov mesta do pohybových
aktivít organizuje Mestský úrad v Rimavskej
Sobote.

Martin Pivko (do 70 kg)
Ján Soták (do 75 kg)
Marián Čambal (do 85 kg)
Ladislav Kuzder (do 90 kg)
Peter Tatarka (do 95 alebo nad 95 kg)
Rudolf Kopčok (do 170 cm)
Tomáš Tabačiar (do 175 cm)
Andrej Hlinka (do 180 cm)
Ľuboš Maliňák (nad 180 cm)

zmerali sily, bol stolný tenis. V telocvični na
Hviezdoslavovej ulici sa prezentovali 18 mužov
a päť žien. Najpočetnejšie bola obsadená kategória mužov nad 50 rokov, v ktorej sa predstavilo sedem účastníkov. Hralo sa na tri víťazné sety.
V súťaži žien vo svojich vekových kategóriách
zvíťazili Henrieta Czirmazová a Marta Bořutová,
v súťaži mužov Jozef Vaculčiak, Igor Andráš,
Juraj Minich, Štefan Szabó, Igor Göndör a Attila
Rábely. Víťazi získali do konečného hodnotenia
sedem „olympijských“ bodov.
Druhou disciplínou v poradí bude v nedeľu
14. júna tenis; dvojhra mužov, resp. dvojhra žien
sa uskutoční na tenisových dvorcoch v mestskej
záhrade a zúčastniť sa ho môžu aj tí záujemcovia, ktorí z tých či oných dôvodov vynechali,
resp. nestihli začiatok olympiády.
red

Futbalová súťaž
na umelej tráve
Po prvej časti dlhodobej súťaže starších
futbalistov na umelej tráve rimavskosobotského gymnázia sa na čele tabuľky usadilo
družstvo Polícia, ktoré vedie s náskokom
troch bodov.

Tabuľka
1. Polícia

10 9 0 1 77:46 27

2. Matyas

10 8 0 2 69:33 24

3. Gymnázium

10 4 1 5 59:64 13

4. Drink Team

10 3 2 5 48:64 11

5. Techan

10 2 1 7 53:86 7

6. Pauly Team

10 1 2 7 58:71 5

V súťaži strelcov vedie Kocsis (Polícia) – 28
gólov, pred Končekom (Gymnázium) – 21
gólov a Sihelským (Gymnázium) – 14 gólov.
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Futbal - nižšie súťaže

Delegačný list č. 21
21.5.2009

I. trieda

Vstúpi do 5. ligy
Stárňa alebo Kráľ?
Jelšava – R. Seč 5:1 (1:1)

Jednoznačné víťazstvo Jelšavy, Rim. Seč asi
bude pokračovať v 2. triede ObFZ.
G: Mikuš, Vranka - Cs. Lakatoš, R: Juhász

Dorast: 10:0

Veľké Teriakovce – Revúčka 6:3 (3:2)

V. Teriakovce si víťazstvom nad Revúčkou pravdepodobne zabezpečili pretrvanie v 1. triede.
G: Konček (2), Laša (2), Kraus, Turoň, R: Fakla

Dorast: 0:2

Muráň – Kráľ 0:4 (0:1)

Prvé prekvapenie kola. Kráľ na horúcej pôde
dosiahol vysokú výhru nad húževnatými domácimi.
G: Kovács, Suba, Hugyár (2), R: Bálint

Dorast: 2:2

Stárňa – Rimavské Janovce 0:2 (0:0)

Domáci podcenili súpera a R. Janovce kvalitnou
hrou v 2. polčase nezaváhali a zaslúžene vyhrali.
G: Cibula, Albert, R: Gača

Dorast: 2:3

Abovce – Ožďany 3:1 (3:1)

Abovce naďalej v dobrej forme, bez problémov
zdolali súpera, ktorý pricestoval len s 11 hráčmi.
G: Lenkey, Kovács, Szajkó / Pisár, R: Wollinger
Ďalšie zápasy kola:

Revúčka – Lubeník, Dorast: 2:7
Gemer – Bátka, Dorast: 6:2
II. trieda

Tornaľa jednou
nohou v I. triede
Tornaľa – Chrámec 6:1 (1:0)

G: Farkaš (3), Váradi, Valaszkai, Filet – Bari
R: Botoš

Vyššie súťaže SFZ

Predseda KR: Dezider Balajthy

Nečakaná prehra
V. Blhu v Hliníku

1.trieda 21. kolo 31. 5. 2009 o 14.30 a 17.00
Bátka - Abovce / Ďurík, Bálint, Čepko
Ožďany - Stárňa / Kriak, Siman, Fakla
R.Janovce - Muráň / Juhász, Wollinger,
Vývlek
Kráľ - V.Teriakovce / J. Krahulec, Šonkoľ,
Slabej
Revúčka - R.Seč / Šupka, Hodoň, Michalko

4. liga

Revúca – B. Štiavnica 6:0

G: Gömöri (2), Lunter (2), Magura (2)

Hliník – Veľký Blh 7:0 (2:0)

2.trieda 23. kolo 31. 5. 2009 o 14.30 a 17.00
Čerenčany - Tornaľa (30. 5. 2009 bez dorastu) / Čepko, Hodoň, upka
Blhovce - G.Jablonec / Gača, Ivanik,
Melicher
Uz.Panica - Tisovec B (30. 5. 2009 bez
dorastu) / Locsos, Čajko, Slezák
G.Ves - Sirk(30. 5. 2009) / Kuchen, Wollinger, Verkin
Tachty - Chrámec(30. 5. 2009) / Šonkoľ,
Adorján, Melicher

Tisovec – Ružiná 1:1 (0:0)
G: Michalko

Hajnáčka – Hnúšťa 7:0 (5:0)

G: Uhrin (2), Rusó, Szepesi, Agócs, Pataky

Jesenské – Podlavice 2:1 (1:0)
G: Iskra, Mogyoródi
5. liga

Málinec – Gemer 0:2 (0:2)
G: Farkaš, Zsíros

Dorast 1. trieda 23.kolo 30. 5. 2009
o 15.00 Lubeník-Jelšava / Ďurík, Uličný
o 17.00 Stárňa-Gemer / Kriak, Siman

Radnovce – Lubeník 1:0 (0:0)
Klenovec – Tomášovce 2:1 (2:1)
G: Medveď a Kubinec

Liga ObFZ 19 . kolo
Žiaci A: FK Veľký Blh - FK Gemerský Jablonec
1:4, FK Rimavské Janovce - FK Ožďany 2:0, FK
Jesenské - FK Rimavská Seč 14:0, FK Hajnáčka
- FK Lenartovce 3:1, FK Hostice - FK Bátka 13:0
1. FK Hostice

14

12 1 1

83:11

37

2. FK Gemerský Jablonec

14

10 1 3

93:20

31

3. FK Jesenské

14

10 1 3

73:16

31

4. FK Bátka

14

10 0 4

54:30

30

5. FK Hajnáčka

14

7 1 6

49:34

22

6. FK Veľký Blh

13

5 1 7

28:49

16

7. FK Rimavské Janovce

14

4 0 10 19:60

12

8. FK Ožďany

14

3 1 10 13:73

10

9. FK Rimavská Seč

13

2 1 10 23:85

7

10 FK Lenartovce

14

2 1 11 26:83

7

Sirk – Tachty 3:1 (2:1)

G: Koreň (2), Sentandráši – Mede, R: Hrmo

Dorast: 2:2

Radnovce – G. ves 4:3 (1:2)
R: Hodoň

Žiaci B : FK Gemer - FK Klenovec 9:0, FK Revúčka - FK Lubeník 0:4, FK Muráň - FK Veľké
Teriakovce 6:1, FK Abovce - FK Kráľ 0:5

Dorast: 3:0

1. FK Gemer

12

11 1 0

81:2

34

2. FK Kráľ

12

10 0 2

67:6

30

G. Jablonec – Uzovská panica 3:4 (1:2)

3. FK Lubeník

12

8 0 4

54:24

24

4. FK Revúčka

13

7 0 6

37:24

21

5. FK Klenovec

14

6 3 5

38:33

21

Dorast: 4:11

6. FK Muráň

13

6 0 7

41:54

18

7. FK Veľké Teriakovce

12

5 1 6

38:43

16

Husiná – Blhovce 1:0 (1:0)

8. FK Stárňa

12

1 0 11 14:72

9. FK Abovce

13

0 0 13 10:123 0

G: B. Agócs, Molnár (2) – Barassó a Tóth
R: Šupka

G: Bodor, R: J. Krahulec

Dorast: 5:4

3

3

Žiaci 15.kolo 30. 5. 2009 o 10.00
Sk: A
Hostice - V. Blh / Adorján
Bátka - Hajnáčka / Pál
Lenartovce - Jesenské / Juhász
R.Seč - R. Janovce / Rybár
Ožďany - G. Jablonec / Slabej
Sk: B
Stárňa - Gemer (15.00) / Siman, Kriak
Kráľ - Muráň / Verkin
V.Teriakovce - Revúčka / Ivanik
Lubeník - Klenovec / Čajko
Delegovanie SsFZ:
4. liga dorast sk: juh 23.kolo 30. 5. 2009
o 14.00
Jesenské - Fiľakovo / Juhász, Rybár
3.liga SŽ a MŽ sk D 23.kolo 30. 5. 2009
o 10.00 a 12.00
Jelšava - Očová / Gača
Tisovec - Lučenec B / Bálint

Kulturistika

Cibula triumfoval!
Adam Cibula na ME v kulturistike, ktoré
sa konali tento víkend v srbskom Novom
Sade, nenašiel premožiteľa. Slovenský
talent tak opäť presvedčil Európu o svojich
kvalitách. Ako pre Gemerské zvesti uviedol
Dušan Ďubek, Cibulov manažér, jeho zverenec bol na súťaži v životnej forme.
red

4 Šport

25. 5. 2009

