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Informácie o činnosti a aktuálne problémy občanov
boli hlavnými témami zasadnutia VMČ sídlisko Rimava
– Malohontská ul. konaného
15. mája.
čítajte na str. 2

Chcete ušetriť?
Zatepľujte!
Vláda SR schválila návrh
Vládneho programu zatepľovania, ktorý vám umožní
zlepšiť energetickú hospodárnosť vašej domácnosti.
čítajte na str. 5

Pracovné
príležitosti
Rozsiahla ponuka voľných
pracovných miest v Rimavskej Sobote!
čítajte na str. 9

JUDO

Mimoriadne zastupiteľstvo o ZŤS
Na utorkovom mimoriadnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva sa rokovalo aj
o ďalšom postupe možnej realizácie
oživenia areálu bývalých ZŤS.
Diskusiu k téme otvoril poslanec T. Pelle (Dem.
blok) otázkou, či sú do kúpy areálu zahrnuté napr. aj
prístupové cesty. Za prítomných zástupcov súčasného
vlastníka areálu mu odpovedal A. Sitár, podľa ktorého
by mesto dostalo príjazdovú cestu smerom od Tisovca
a košická príjazdová cesta by ostala terajšiemu majiteľovi.
Poslankyňa M. Valušová (Spol. PK) poukázala
na riziká pri hľadaní budúceho investora v dobe
poznačenej hospodárskou krízou. Ako dodala, mesto
odviedlo vo veci rokovaní o ZŤS kus práce. Kúpou
areálu by sa však podľa jej slov išlo do viacerých rizík,
ktoré poslanci ako zástupcovia obyvateľov Rim. Soboty musia poznať. S tým, že bremeno rizika nesie mesto,
ktoré je v súčasnosti aj pod tlakom ekonomickej
situácie, súhlasil aj viceprimátor P. Piliarik (Spol. PK).

Dodal, že sa hľadá spôsob, aby konečné rozhodnutie
bolo výhodné pre občanov.
Následne O. Fabová, vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu, poukázala na zo zákona vyplývajúci fakt, že mesto nesmie vstúpiť do projektu, ktorý
by neúmerne zaťažil jeho rozpočet. E. Muráriková,
vedúca oddelenia strategického rozvoja, informovala
o tom, že hoci bol mestom od vlastníka ZŤS niekoľko
krát vyžiadaný znalecký posudok o nehnuteľnosti,
druhá strana neposkytla potrebné údaje.
Medzi inými diskutujúcimi vystúpil aj poslanec
P. Gulik (Spol. PK). Ten pripravil návrhy ohľadom aktuálnych investícií mesta a tiež odporučil vypracovať
analýzu jeho súčasnej finančnej situácie. V záverečnom hlasovaní o uznesení, v ktorom sa berie na vedomie ďalší postup vo veci ZŤS hlasovalo 18 poslancov
za a 3 sa zdržali.
O projekte sa najbližšie bude rokovať v júni, po
tom, ako ministerstvo vyhlási výzvu na predkladanie
grantových projektov.
mak
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Ďalšie víťazné ťaženie
Na východe Slovenska sa
judistom z Rimavskej soboty
darí. Dňa 23. 5 . 2009 v sobotu sa zúčastnili medzinárodnej Veľkej ceny mesta Spišská
Nová Ves.
GZ Šport

Veľké chudnutie
Ako efektívne zhodiť nadbytočné kilá? Dozviete sa
v budúcom čísle Gemerských
zvestí!

L. B. UCTO - nová spolo!nos"
Ponúkame spracovanie podvojného,
jednoduchého ú!tovníctva, factoring,
controlling, mzdy, sklady, inventarizácie.
V prípade investi!nej !innosti v"stupy
doplnené o audio a video prílohy .
Da!ové poradenstvo v rámci legislatívy SR
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V#etky v$stupy v elektronickej
forme mesa!ne.
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Zo zasadnutia
VMČ sídlisko
Rimava – Malohontská ul.

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Iný kraj, iný mrav – rôzne štáty, rôzna politická
kultúra. V postsocialistických krajinách nie je
nezvyčajným javom, že v zbore ľudí disponujúcich zákonodarnou mocou sa vyskytujú
jednotlivci, ktorí sa svojim slovníkom približujú
krčmovým štamgastom. Neobstojí tvrdenie,
že dôležitý je iba názor – forma, akou ho
prezentujeme, má rovnaký význam. Forma totiž
vypovedá o obsahu. Veď kto nedokáže tvoriť
zmysluplné a spisovné vety, nemôže si ani
vytvoriť zmysluplný názor o zložitých spoločenských problémoch. Ale ako je potom možné, že
aj hrubý politik s nekultivovaným vystupovaním
si získa priazeň mnohých voličov?
Staré príslovie hovorí, že tam, kde slnko svieti
nízko, vrhajú aj trpaslíci veľké tiene.

Informácie o činnosti a aktuálne
problémy občanov boli hlavnými témami
zasadnutia VMČ sídlisko Rimava – Malohontská ul. konaného 15. mája.
Zasadnutie otvorila predsedníčka výboru Ľ. Kubiňáková, ktorá informovala o aktivitách VMČ
od posledného verejného zasadania. Zápisnice
zo zasadania sú uverejňované na webstránke
mesta, ako aj na korkovej tabuli umiestnenej v
predajni CBA na sídl. Rimava. Schránky, kam
môžu obyvatelia mestskej časti vhadzovať svoje
pripomienky, sú umiestnené v Potravinách
Jednoty a CBA na sídl. Rimava a v Potravinách
CBA pri evanjelickom kostole. Kubiňáková
poprosila prítomných, aby spolu s podpisom
uviedli aj svoju e-mailovú adresu a telefónny
kontakt kvôli pružnejšej komunikácii. So
sklamaním konštatovala nízku účasť domových
dôverníkov a predsedov bytových spoločenstiev
na zasadnutí. Stretnutie tohto typu bolo tretie
v poradí a konalo sa práve na podnet predsedov
bytových spoločenstiev z posledného stretnutia
pred rokom. VMČ prehodnotí, či tieto stretnutia v budúcnosti bude iniciovať alebo zvolí inú
formu komunikácie.

Prestavba kotolne

Prevádzkovo-technický námestník zo spoločnosti Energobyt Ľ. Hrmo informoval prítomných o prestavbe kotolne na drevoštiepku.
Prestavba sa už realizuje a je vydané právoplatné rozhodnutie i stavebné povolenie. Výstavbu
realizuje rakúska firma. Prvé stavebné práce
začali v októbri 2008, kotolňa má byť dostavaná
v auguste až septembri 2009. Energobyt bude
vyrábané teplo odkupovať. Drevoštiepka sa
bude získavať z domácich zdrojov.
Hrmo ďalej uviedol, že malé výmenníkové

stanice v bytových jednotkách budú menené
v troch etapách, a to: I. etapa v roku 2010 na
sídlisku Západ, II. etapa v roku 2011 na sídlisku
Rimava – Malohontská ul. a III. etapa v roku
2012 v smere na Hypernovu. Vykurovanie a
teplá voda budú dodávané v lete len z novej kotolne na drevoštiepku, v zimných mesiacoch aj z
kotolne na plyn. Ako dodal, výhodou kotolne na
drevoštiepku je, že výroba tepla bude asi o 10 %
lacnejšia. Zdôraznil, že úsporu tepla v bytových
jednotkách treba hľadať aj v iných možnostiach,
ako je výmena starých okien, zatepľovanie a pod.
Zdôraznil neefektívnosť odpájania sa bytov od
Energobytu, pretože to zhoršuje situáciu pre
ostatných odberateľov (čím sa bude viac vyrábať,
tým to bude lacnejšie).

Nájomné byty

P. Brndiar poukázal na problematiku nájomných bytov. Hovoril o škodách, ktoré nájomníci
v niektorých domoch spôsobujú. Táto strata
sa blíži sume 50 000 € za rok. Je nutné chrániť
si svoj majetok, okolie a bytový dom, pretože
každý bytový dom má svoj účet a v prípade
neplatičov sú títo úverovaní z tohto účtu.
O projekte terénnej sociálnej práce informovali
prítomných pracovníčky oddelenia kultúry
a starostlivosti o občana na MsÚ Šágová a A.
Kecskemétyová.
amb

Poslanci schválili financie
na obnovu škôl
V úvode utorkového zasadnutia mestského
zastupiteľstva schválili poslanci bez problémov
predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na realizáciu prestavby ZŠ na Šrobárovej ul. a financovanie projektu vo výške 5%
z celkových výdavkov čo predstavuje 42 214 € (1

271 730 Sk). Ďalej podporili rekonštrukciu ZŠ
P. Dobšinského vo výške 5% čo predstavuje 86
304 € (2 600 000 Sk) a stavebné úpravy ZŠ Š. M.
Daxnera vo výške 5% čo predstavuje 50 836 € (1
531 477 Sk).
amb

Občianske
združenie pre
postihnutých
V Rimavskej Sobote začalo s činnosťou novovzniknuté občianske
združenie s názvom RS – FANY, zaregistrované Ministerstvom vnútra
SR 7. mája tohto roku.
Tento subjekt združuje ľudí rôzneho mentálneho a fyzického postihu, ako aj ich rodinných príslušníkov. OZ vzniklo pri zrode
myšlienky zriadiť v našom meste menšie,
ale kvalitné zariadenie sociálnych služieb
pre ľudí rôzneho postihu, kde by trávili
svoj čas a skvalitnili svoj život programom
(doplneným odbornou starostlivosťou),
ktorý pre nich zostavili kvalifikovaní ľudia.
V dnešnej dobe nie je vôbec jednoduché
takýto projekt realizovať. Občianskemu
združeniu RS – FANY želám veľa trpezlivosti a otvorené dvere tým, ktorí môžu
s pochopením pri realizácii tejto myšlienky pomôcť. Odlišnosť, ktorú my zdraví nazývame „handicap“, môže posunúť hranice
ľudskosti každého z nás.
Jana Boháčiková
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Červený kríž oslávil 90. výročie

Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-
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jice hercov nazrieme
do duše ženy a jej pocitov, ale aj do sveta intríg,
ľúbostných sklamaní a šteklivých tajomstiev

• Technické služby mesta Rimavská
Sobota sa pravdepodobne presťahujú do
areálu bývalých kasární, ktoré majú byť
zrekonštruované. Na ploche, kde sa TSM
nachádzajú v súčasnosti, by mala byť
postavená športovo-rekreačná zóna.
• 26.-28. júna sa v Klenovci uskutoční 31.
ročník folklórnych slávností Klenovská
rondouka. Popri vystúpeniach tanečných a speváckych súborov nebudú
chýbať ukážky remeselných zručností,
tvorivé dielne či pravá ľudová veselica.
• V Kokave nad Rimavicou začínajú na jeseň s rekonštrukciou základnej školy za
približne 860 tisíc eur (vyše 25 miliónov
Sk), ktoré obec získala prostredníctvom
projektu. Plánuje sa aj oprava miestneho
amfiteátra.
• Na Deň otvorených dverí pozýva Akadémia vzdelávania v Rim. Sobote v dňoch
1.-5. júna. Záujemcovia sa oboznámia so
súčasnosťou i minulosťou tejto vzdelávacej inštitúcie a zároveň sa budú môcť
zapojiť do losovania o ceny.

V priestoroch átria reštaurácie Čierny
orol na Hlavnom námestí v Rim. Sobote
usporiadal Slovenský Červený kríž MS
a Územný spolok (ÚzS) Rim. Sobota
majáles pri príležitosti 90. výročia Slovenského červeného kríža.
V jeho úvode odovzdala ocenenie pre dobrovoľníkov SČK a organizácie generálna sekretárka
SČK Zuzana Rosiarová Kesegová. Ďakovný list
dostala pri tejto príležitosti aj redakcia Gemerských zvestí.
Ešte v doobedňajších hodinách prebehol
v reštaurácii Juniorkomplex v Rim. Sobote
Územný snem SČK, ktorý sa konal po štyroch
rokoch. Ako informovala riaditeľka ÚzS SČK
v Rim. Sobote Mária Majerčíková, Územný
snem zvolil nové orgány. Predsedom bol
opätovne zvolený Pavel Piliarik a bol aj zvolený
za kandidáta na celoslovenský snem, ktorý sa
uskutoční v októbri v Dolnom Kubíne. Okrem
toho delegáti snemu zhodnotili štvorročné obdobie a vytýčili si ciele do nasledujúcich štyroch
rokov.
„Budeme pokračovať v tých činnostiach ako
doteraz. Je to práca v miestnych spolkoch a práca s dobrovoľníkmi na územnom spolku. Viacej
sa budeme venovať členom miestnych spolkov,
poveríme ich konkrétnejšou prácou, čím zakti-

vizujeme tieto miestne spolky. Naše skúsenosti
sú také, že máme dostatok dobrovoľníkov, ale
nie všetci sú členovia. Naďalej sa budeme
venovať zdravotnému úseku, kde je hlavná prvá
pomoc. Tu nám pribudla výučba prvej pomoci
pre autoškoly, z čoho sa tešíme. V oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi budeme hlavne
zabezpečovať bezplatné odbery krvi a získavať
nových darcov krvi. Pre nezamestnaných budeme pokračovať v rekvalifikácii v opatrovateľskej
službe“ informovala Majerčíková.
Ďalej sa bude ÚzS SČK venovať aj činnosti
v sociálnej oblasti. Napriek tomu, že spolok
nemá sociálne zariadenia, pomáha sociálne odkázaným občanom formou materiálnej pomoci
ako je šatstvo, obuv a veci do domácnosti. Na
túto činnosť je zriadená výdajňa, ktorú prevádzkuje organizácia každý deň.
Ako ďalej Majerčíková uviedla, v ekonomickej oblasti musí byť Červený kríž pomaly sebestačný. Musí vyžiť z tých prostriedkov, ktoré
si zarobí vlastnou činnosťou, pretože štátnych
prostriedkov je čoraz menej. Všetky prostriedky, ktoré získa organizácia vlastnou činnosťou
alebo od darcov a sponzorov, sú dané späť do
Červeného kríža. Z nich si vie organizácia skvalitniť materiálne vybavenie kurzov a personál.
amb

• Občania sa sťažujú, že na starom dopravnom ihrisku v Rim. Sobote sa schádzajú
bezdomovci, asociáli a narkomani.
Mestský úrad už oslovil majiteľa nehnuteľnosti, aby konal vo veci zabezpečenia
objektu.
• V kameňolome Kopačok v katastri obce
Husiná horelo z doposiaľ nezistených
príčin stavebné rýpadlo. K zraneniam
nedošlo, vzniknutá škoda sa odhaduje na
180 tisíc eur.
• V noci z nedele na pondelok horel jednoizbový byt na 12. poschodí v bytovke
na Malohontskej ulici. Dvere prázdneho
bytu museli hasiči vypáčiť a následne sa
im podarilo požiar uhasiť.
• Na Hlavnom námestí sa skvie kvetinová
výzdoba. Kvetinové pyramídy tam, ako
aj na iných miestach v centre Rimavskej
Soboty vysadili zamestnanci Technických služieb mesta.
• Minulú stredu zasadala redakčná rada
mestských novín, prvý raz pod taktovkou jej nového predsedu, Istvána
B. Kovácsa. Na takmer dvojhodinovom
rokovaní sa traktovali témy súvisiace
s aktuálnymi otázkami vydávania Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap.
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Na zasadnutí VMČ Rimava aj o životnom prostredí
Oddelenie životného prostredia na MsÚ
zastupoval na zasadnutí VMČ Rimava –
Malohontská ul. J. Bozó. Ten informoval
o problematike separovaného a komunálneho odpadu.
Oddelenie životného prostredia monitoruje
stav zberu komunálneho odpadu a separovaného zberu, preplňovanie kontajnerov, čo vplýva
na intervaly odvozu odpadu. Zároveň poukázal
na nedisciplinovanosť občanov, ktorí nestláčajú
plastové fľaše, ale ich do kontajnerov odhadzujú celé, nestlačené, čím sa na niektorých
miestach kontajnery rýchlo naplnia. Hovoril aj
o poplatkoch za komunálny odpad. Podotkol, že
ak sa zvýši frekvencia odnášania odpadu, musia
sa zvýšiť aj poplatky. V súčasnosti je frekvencia
odvozu separovaného zberu nasledovná: plasty
– 3x/mesiac, sklo – 1x/za 2 mesiace, papier - 1x/
mesiac. K tejto problematike mali pripomienky
členovia VMČ. Kolozsi požiadal o doloženie
kontajnerov na Hatvániho ulici č.11. P. Brezovický zo Športovej ul. sa pýtal, koľko kontajnerov
patrí Športovej ul. a koľko stomatologickej ambulancii, pretože podľa neho treba dodržiavať,

komu patria. J. Bozó odpovedal, že pri separovanom odpade je potrebné plniť do kontajnerov
koľko sa dá a nie je nutné rozlišovať komu
kontajnery patria. Iné je to s kontajnermi na komunálny odpad. Pokiaľ Spoločenstvo vlastníkov
bytov alebo Bytová správa požadujú oplotenie
stanovištia komunálneho odpadu, je potrebné
podať písomnú žiadosť na MsÚ, pričom je nutná
spoločná vôľa obyvateľov bytovky. Mesto je
ochotné vyjsť v ústrety. Opravy a rekonštrukcie
odstavných plôch pre KO sú a budú riešené
priebežne podľa spísaných požiadaviek VMČ,
ktoré boli opodstatnené. TSM robia opravy podľa finančných možností na jednotlivé roky, ale aj
podľa priorít. Ako prvé budú riešiť prípady, kde
kontajnery ležia v telese cesty a kde sú pôvodné
stanovištia komunálny odpad najviac zničené,
napr. na sídl. Rimava pri bytovke B2.
P. Brndiar navrhol, že by stálo za uváženie,
aby mesto dalo možnosť vlastníkom bytov
odkúpiť si pozemok aj pod kontajnermi, napr.
za symbolické 1 euro. Podľa jeho názoru by sa
potom obyvatelia lepšie starali o danú časť pred
činžiakom. Pre začiatok by sa to mohlo skúsiť

Zdravie

Čo robiť pri autonehode?
Štatistiky sú alarmujúce: v dôsledku autonehôd umiera ročne
vyše 40 000 ľudí a zranených je
okolo 3 miliónov!
Aktuálny svetový trend, ktorý sa nesie
v znamení neustáleho zrýchľovania životného tempa, znamená viac vozidiel na
cestách a uprednostňovanie rýchlej jazdy
pred bezpečnou. Nadmerná rýchlosť pritom zapríčiňuje nehody v 40 % prípadov.
Podľa nehodových štatistík je potom až
20 % všetkých autonehôd spôsobených
tým, že vodič počas jazdy používal mobilný telefón. Väčšinu nehôd (40 %) však
stále zapríčiňuje alkohol za volantom.
Aký je však správny postup pri autohavárii? V tejto veci nám bude nápomocná najmä karta prvej pomoci (úrady ju
odporúčajú laminovať, aby bola čitateľná
aj po dlhšej dobe a aj za neštandardných
podmienok).
Základom je zavolať číslo prvej
pomoci – 112. Treba sa pokúsiť zachovať
chladnú hlavu a nahlásiť potrebné údaje
o mieste a povahe nehody. Možnosti

okamžitého ošetrenia ranených závisia
od typu a rozsahu zranení. V prípade popálenín treba zasiahnuté miesta prekryť
sterilnou látkou, no nedotýkať sa ich.
Pozor, odstraňovať šatstvo z popálených
miest sa nesmie!
Pokiaľ sa vyskytnú zlomeniny, je
vhodné končatinu zafixovať (pri kĺbe pod
a nad zlomeninou), no v žiadnom prípade
ju nemáme naprávať. Pri podozrení na
vnútorné zranenia je nevyhnutné počas
doby čakania na pomoc nedávať ranenému potravu (ani vodu). Poranenia treba
vždy prikryť sterilnou gázou. Pri podozrení na poranenie chrbtice znehybníme
ranenému hlavu a ďalej ním nehýbeme
(ak to nie je nevyhnutné).
Výsledkom autonehôd je často krvácanie. Vtedy opäť prekryjeme ranu sterilnou gázou a pevne obviažeme obväzom.
Pri krvácaní z nosa alebo úst treba hlavu
raneného umiestniť do polohy na bok.
Ak zároveň nedýcha a je v bezvedomí,
začíname s masážou srdca (na obrázku).
mak

pri obnovených bytovkách. VMČ požiadal
poslanca o prednesenie tohto návrhu na mestskom zastupiteľstve.
Zasadnutia VMČ sa zúčastnili aj pracovníci
Mestskej polície, ktorí majú na starosti túto lokalitu. Informovali, že na telefónne číslo 158 je
možné nahlásiť rušenie nočného pokoja, ako aj
iné porušovanie poriadku v meste, napr. „vyberačov smetí“ z kontajnerov či robenie neporiadku okolo stanovíšť komunálneho odpadu. V ich
kompetencii je aj udelenie pokuty pre neporiadok okolo stanovíšť komunálneho odpadu. Týka
sa to najmä prerábania bytov a v súvislosti s tým
vykladania stavebného odpadu a starého nábytku ku kontajnerom. Odpad z takejto činnosti
nie je možné vyhodiť pred alebo do kontajnera.
Pokiaľ sa nebude dodržiavať toto Všeobecné
záväzné nariadenie (VZN) mesta, bude nutné
zvýšiť dane za komunálny odpad. Pri prerábaní
bytov je potrebné mať povolenie z MsÚ, od
predsedu samosprávy a od susedov z poschodia
nad i pod bytom. Mestská polícia uvíta nahlasovanie spomínaných prípadov porušovania VZN.
amb

z regiónu
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Šetríte? Zatepľujte!
Vláda SR schválila návrh Vládneho
programu zatepľovania, ktorý vám
umožní zlepšiť energetickú hospodárnosť vašej domácnosti.
Po zateplení rodinných a bytových domov sa
znižuje ich energetická náročnosť, čím sa zároveň
znižujú náklady domácnosti na bývanie. Žiadateľom o podporu na účely zateplenia môžu byť
právnické aj fyzické osoby. Podpora pre uskutočnenie projektov sa realizuje formou zvýhodnených

úverov s lehotou splatnosti 15 rokov a nulovou
úrokovou sadzbou. Úvery sú poskytované na
základe písomnej žiadosti, ktorú môžete stiahnuť
zo stránky www.build.gov.sk alebo ju získať na
Mestskom úrade.
K žiadosti je potrebné pripraviť si aj nasledovné
údaje o stavbe: právoplatné stavebné povolenie,
výpis z listu vlastníctva stavby (nie starší ako 3
mesiace), právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
doklad o oprávnených nákladoch, projektová
dokumentácia, tepelno – technický posudok.

Teplo v peňaženke
„Hlavným záujmom teplárenského
koncernu STEFE SK sú spokojní
zákazníci, platiaci iba za toľko tepla
koľko skutočne potrebujú,“ hovorí
Ing. Julius Illés, konateľ spoločnosti
ENERGOBYT spol. s r.o.
V utorok 19.5.2009 o 14.00 hodine sa vo Veľkej
zasadacej miestnosti Župného domu v Rimavskej Sobote uskutočnila druhá zo série
odborných prednášok v rámci projektu TEPLO
V PEŇAŽENKE. Podujatie zorganizovala
spoločnosť Energobyt spol. s r.o. člen skupiny
STEFE SK. Cieľom projektu je v spolupráci
so správcovskými spoločnosťami, bytovými
družstvami a spoločenstvami vlastníkov bytov
aktívne pomáhať v rozhodovaní sa o efektívnych
investíciách do energetických úspor.
Hlavným bodom programu prvého stretnutia bola odborná prednáška prof. Ing. Zuzany
Sternovej, PhD., riaditeľky Technického
a skúšobného ústavu stavebného v Bratislave,
uznávanej osobnosti v rámci tejto problematiky,
v odborných kruhoch považovanej za „tútorku“
zatepľovanie na Slovensku.
Vo svojej prednáške priniesla komplexný
pohľad na problematiku zatepľovania a obnovy
bytového fondu. Poukázala na široké spektrum
možností technických realizácií, financovania
a grantových možností.

Región
v kocke
Policajné pátranie
V Husinej prepadli predminulý týždeň štyria
neznámi páchatelia dvoch mužov skoro ráno
pred ich rodinným domom. Sedeli v aute, keď
boli fyzicky napadnutí. Útočníci ich bili, vytiahli
z vozidla a zobrali im mobilný telefón v cene okolo
70 eur. Polícia vinníkov stále hľadá.

Dôležité je tiež preukázanie schopnosti splácania,
a to predložením potvrdenia o podaní daňového
priznania k dani z príjmov za predchádzajúci rok.
Poskytovateľom podpory na účel zatepľovania
je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Bližšie informácie získate na Oddelení stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy
na Mestskom úrade (Svätoplukova 5, 1. poschodie,
č. dverí 43).
mak

Z domova
a zo sveta
Minulý utorok zorganizoval Alojz Hlina – autor iniciatívy Koniec primitivizmu v politike
-blokádu sídla SNS v Bratislave. Po tom,
ako zvesil z budovy SNS vlajku, skončil na
polícii.
Vláda chce vytvoriť Špecializovaný trestný súd.
Turbulencie v SMK pokračujú. Bugárovci
oznámili, že už viac nebudú rokovať s Pálom
Csákym.
Európska komisia proti rasizmu a intolerancii
varuje! Od nástupu Ficovho kabinetu sa stupňujú rasistické útoky a politický rasizmus.
V sobotu znovu oprášime občianske preukazy. Druhý krát od vstupu do EÚ budeme voliť
poslancov do európskeho parlamentu.

Na podujatí boli prezentované reálne prepočty
úspor dosiahnutých v stavebne identických bytových domoch porovnávajúce reálnu spotrebu
tepla v prípade realizácie investícií do obnovy
a bez nej. Na demonštráciu konkrétneho stavu
tepelných strát boli použité termovízne zábery
konštrukčne identických budov v meste.
Na záver sa so svojimi skúsenosťami v rámci
oblasti obnovy bytového fondu a zatepľovania
podelili zástupcovia správcovských spoločností,
bytových družstiev a obyvateľov.
(dokončenie v budúcom čísle)
www.teplovmeste.sk

Súťaž psovodov
Krajská súťaž psovodov prebiehala počas minulého týždňa na Teplom Vrchu, vo Veľkom Blhu
a v Rimavskej Sobote. Jej víťazom sa stal Richard
Kosztúr z Okresného riaditeľstva PZ v Rimavskej
Sobote a postúpil tak na majstrovstvá Slovenska.
Súťažilo sa v disciplínach ako vyhľadávanie osôb
či obranné zákroky.

Smrteľná nehoda
V sobotu 23. mája pri železničnom priecestí
neďaleko obce Muráň havarovala dvojica mužov.
Ich vozidlo narazilo do dopravného značenia a následne vletelo do priekopy. Päťdesiatnik umrel,

Na voľby do Európskeho parlamentu sa
chystá 43 % občanov EÚ.
V Česku majú prasaciu chrípku. Z New Yorku ju
doviezol mladý pilot.
Po chodbách v nemocnici v anglickom Derby
chodí duch rímskeho vojaka. Vedenie nemocnice povolalo na pomoc vymietača.
V Blažoviciach pri Brne objavili archeológovia keltské pohrebisko, raritou je bronzová
naberačka.
Severná Kórea otestovala jadrovú zbraň,
ktorá by zničila celú Bratislavu.
amb

jeho 28-ročný spolujazdec vyviazol so zraneniami. U mladíka bola zistená prítomnosť alkoholu
v krvi.

Vrah samovrahom
Vo Veľkom Blhu páchateľ polial horľavinou a zapálil tridsaťročnú ženu v jej vlastnom dome. Tá sa
obliala vedrom vody, čím oheň uhasila. Utrpela
však ťažké popáleniny hlavy a rúk a bola hospitalizovaná. Vinníka našla polícia v jeho dome, muž
(58) sa pokúsil o samovraždu. Momentálne sa tiež
nachádza v nemocnici. Motívom jeho činu mali
byť neopätované city zo strany poškodenej.
mak
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Kamarátka kniha
(dokončenie z minulého čísla)

Asi najaktívnejšie sa na základnej škole Š. M. Daxnera v Rim. Sobote dosiaľ pracovalo s knihou počas mesiaca marec, ktorý sa s ňou
neposledne spája. Posledný marcový deň vyvrcholil na prvom stupni uskutočnením čitateľského dopoludnia pod názvom ČITARIÁDA.
Toto dopoludnie žiaci so svojimi triednymi
učiteľkami mali možnosť pracovať s novozakúpenými knihami, ktoré financovalo pre našu
školu konto Orange, na základe podaného a
úspešného projektu “Kamarátka kniha.“Hlasné
čítanie kníh v triedach vystriedali krátke
dramatizácie úryvkov, výroba záložiek do
kníh, detské ilustrovanie obalov kníh a veľké
kolektívne koláže zobrazujúce prečítané deje.
Takto strávené dopoludňajšie vyučovanie sa
deťom páčilo a samozrejme, že aj splnilo jeden
zo stanovených cieľov realizovaného projektu
a to vychovať detského čitateľa poznávajúceho
literárne a interpretačné hodnoty diela.
To, že dramatizácia rôznych literárnych
útvarov je jednou zo zábavných metód a foriem
vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry
a zvlášť u žiakov I. –IV. ročníka, sa odzrkadľuje
aj v kultúrnych programoch, kde sa zaraďujú
a spestrujú celkový program. Asi najlepšie sa
svojich úloh zhostili žiaci prvého ročníka v kratučkej scénke - O zajačikovi, ktorého rozbolel
zúbok. Samotný názov im hovorí o blízkej téme,
v ktorej dôveryhodne zahrali svoje roly. Ra-

dostne, veselo a s láskou vystúpili aj pred svoje
mamičky pri príležitosti Dňa matiek.
So štvrtákmi sa v mesiaci máj na našej škole
uskutoční konferencia, ktorej ústrednou témou
budú spisovatelia nášho regiónu. Na hodinách
informatickej výchovy so svojimi vyučujúcimi si
už od začiatku druhého polroka pripravujú svoje vlastné projekty, ktoré spracovali v aplikácii
MS Power Point a predstavia formou prezentácie pred spolužiakmi I. stupňa. Je to pre nich
náročná a zaujímavá práca pri ktorej priebežne
na internete vyhľadávajú, získavajú, triedia
a spracúvajú potrebné životopisy spisovateľov,
rôzne informácie o nich, obrazové materiály,
zaujímavé dokumenty, fotografie. Táto výsledná
forma práce žiaka posunie do role prednášajúceho, vedie ho k samotnej zodpovednosti,
pracovitosti, tvorivosti.
Žiaci štvrtého ročníka priebežne pracovali
aj na ďalšej zaujímavej úlohe ktorá ich spojila
s knihou. Do tejto úlohy sa pridali aj tretiaci.
V jednoduchej forme leporela 67 žiakov literárne a výtvarne spracovalo svoju vlastnú roz-

právku. Tieto vlastnoručne vyrobené leporelá
dostanú ako darček ku koncoročnému vysvedčeniu žiaci prvého ročníka. V čase nastávajúcich
letných prázdnin možno toto leporelo vyplní
ich voľné chvíle a inšpiruje ich k podobnej práci.
Exkurzia v júni pod názvom „ Po stopách
literárnych osobností Gemera“, bude odmenou
pre každého žiaka III. a IV. ročníka, ktorý sa
úspešne zapojil aspoň do jednej z týchto hore
uvedených aktivít.
Za všetkými týmito aktivitami bude poslednou bodkou LITERÁRNA HARAŠIÁDA v ktorej
budú môcť žiaci podľa svojho výberu ukázať
všetko čo sa spája s knihou – hlasné čítanie zaujímavej ukážky, čítanie vlastnej literárnej tvorby,
umelecký prednes, predstavenie výtvarnej
práce alebo výrobku, dramatizácia, hranie roly
a pod. V závere tohto podujatia budú vyhodnotené a odmenené vecnými cenami najzaujímavejšie práce zo všetkých uskutočnených aktivít,
ktoré vrátili našich žiakov zábavnou a nenútenou formou ku knihe.
Mgr. J. Hoffmanová

Žiaci v Oswieczime

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka
Základnej školy Pavla Dobšinského v
Rimavskej Sobote sa v piatok 22. mája
zúčastnili exkurzie do koncentračného
tábora v Oswieczime.
Po nekonečne dlhej ceste už väčšina žiakov
netrpezlivo očakávala prehliadku múzea. Toľko

hrozného našli o tomto koncentračnom tábore
v literatúre, také desivé sú obrázky na internete,
horšie už byť nemôže. Ale bolo. Poľské sprievodkyne rozprávajú, ukazujú a nechceme veriť
tomu, čo vidíme, počujeme. Toľko hrôzy predsa
človek nemôže spôsobiť inému človeku. Lenže
dôkazy sú neoblomné. Pri stene, kde nacisti vykonávali popravy stojí tíško každý – niekto kla-

die k múru kvety úcty, niekto zapaľuje sviečku.
Kráčame ďalej po miestach, kde toľko trpiacich
ľudí kráčalo pred nami. Nevieme si predstaviť,
ako sa táto hrôza dala vôbec prežiť. So slzami
v očiach prechádzame priestormi krematória.
Kde – tu kvety, horiace sviečky, kahance. Pred
nami kráčajú študenti z Izraela – prišli vzdať
úctu svojim predkom.
Zastavíme sa v slovenskom baraku. Tu
máme možnosť sledovať v časovej postupnosti prenasledovanie Židov na našom území
. Ich cesta a pozemná púť skončili práve tu
v Oswieczime.
Samozrejme sme navštívili aj Brzezinku
– koncentračný tábor označovaný aj ako Auschwitz II. A smútok, zhrozenie sa dajú priam
cítiť.
Pomaly si pozeráme baraky, železničnú trať
a ľudí hádam z celého sveta. Prišli sem tak ako
my – pokloniť sa pamiatke 4 miliónov obetí
z Poľska a celej Európy. V rokoch 1940 – 1945
ich umučili v tomto najväčšom hitlerovskom
tábore.
Súhlasíme s tvrdením, že horšie ako
Oswieczim je len zabudnúť na hrôzy, ktoré tu
na miliónoch ľudí napáchali. A my určite nezabudneme.
Mgr. Mária Jankovičová
ZŠ P. Dobšinského Rim. Sobota
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Výročia

02.06.1909
V Novom Meste nad Váhom sa narodil
slovenský organista a skladateľ Anton Selecký. Viedol spevácke zbory a komponoval vlastné skladby (opereta Čarovný ker).
Tohto roku je 100. výročie jeho narodenia.
02.06.1979
V Bratislave umrel spisovateľ, novinár
a prekladateľ Peter Suchanský. Narodil
sa 18. februára 1897 v Nadlaku v Rumunsku. Písal a prekladal dobrodružnú
literatúru (Záhadná krajina v tropickom
vnútrozemí Brazílie, Zlaté mesto v pralesoch, Záhadné lietadlo).

Gemersko - malohontské múzeum
ponúka pre návštevníkov mnoho
výstav.
Do 31. augusta je v jeho priestoroch nainštalovaná výstava nazvaná Gemersko – malohontské
starožitnosti prezentujúca archeologické zbierky
získané koncom 19. a začiatkom 20. storočia.
Poukazuje na činnosť priekopníkov terénnej
archeológie v Gemeri – Malohonte, akými boli barón Eugen Nyári, Ľudovít Hűvössy, Štefan Terray,
Samuel Tomášik a ďalší.
Tých, ktorí sa zaujímajú o geológiu, určite upúta výstava pod názvom Geologická zbierka Tihaméra Gedeona. Zbierka tohto rodáka z Rimavskej
Soboty obsahuje horniny, minerály a skameneliny
z oblasti Gemera-Malohontu, Maďarska, Nemecka a Indie.
Do 30. júna je nainštalovaná aj výstava pod

názvom Včelince. Archív dávnej minulosti. Je
pripravená v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre a prezentuje praveké dejiny obce
Včelince. Okrem týchto výstav si môžu návštevníci
pozrieť aj stálu expozíciu protifašistického odboja
a SNP v regióne Gemera-Malohontu.
Od dnes pripravilo Gemersko-malohontské
múzeum súťažnú výtvarnú výstavu detskej tvorby
pod názvom Romano dživipen – Rómsky život. Je
to už VIII. ročník, pripravuje od roku 1996 každé
dva roky. Námetom kresieb detí a žiakov je tematika rómskej kultúry, rómskeho života v minulosti
a dnes, motívy ľudového bývania, kočovania,
odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám a
predstavy o nadprirodzených bytostiach. Súťaže
sa zúčastňujú žiaci jednotlivých tried bez rozdielu etnickej príslušnosti.
amb

Poslanie Slova

03.06.1899
V Rimavskom Brezove sa narodil Ondrej
Ochrnjal, včelár. Pôsobil ako železničný
úradník, pričom včelárstvu sa venoval
najprv popri zamestnaní. Potom bol funkcionárom vo včelárskych organizáciách.
Prispieval do včelárskych časopisov. Umrel
06.06.1977 v Bratislave.
03.06.1704
V Štítniku sa narodil Daniel Sartorius, náboženský spisovateľ. Študoval
na gymnáziu v Ožďanoch a Kežmarku, na
univerzite vo Wittenbergu. Od r. 1727 bol
rektorom v Štítniku, potom kazateľom
v Prešove, Kežmarku a Banskej Bystrici. Bol popredným barokovým autorom
nábožensko – popularizačných spisov. Vo
veršovanom Florilegiu sa pokúsil priblížiť
chápaniu jednoduchého človeka a mládeže základné články kresťanskej vierouky,
v Diariu prerozprával biblické príbehy.
Písal výlučne po slovensky. Umrel 08. 02.
1767 v Banskej Bystrici.

Knižnica Mateja Hrebendu v Rim. Sobote
usporiadala 21. mája prehliadku mladých literárnych autorov z Gemera.
Na tohtoročnú výzvu reagovalo 24 tvorcov z
regiónu, ktorí zaslali knižnici svoje básne i prozaické útvary. Vyhodnotil ich košický spisovateľ
a novinár Tibor Kočík.
Pri otvorení podujatia Kočík zdôraznil, že
ním vyslovené hodnotenia majú mať motivačný
účinok, a že nehodnotí autorov, ale ich diela.
A hoci má osobne rád gemerských majstrov
slova, tentoraz čakal od mladých talentov trochu viac. Ako uviedol, v klasických veršovaných
útvaroch neboli dodržané základné pravidlá.
Zároveň navrhol vedeniu knižnice, aby zvážila
možnosť zriadenia letných tvorivých dielní,
kde by si mladí literáti pod vedením skúsených
autorov mohli tieto zásady tvorby osvojiť.
Prozaické diela rovnako nedopadli na výbornú.
Často sa vyskytoval žurnalistický štýl a texty
pripomínali súkromné vyznania svojich autorov.
V rámci tohto problému sa diskutovalo o tom,

03.06.1889
Umrel Gustáv Liskai, banský a hutný inžinier (*02.08.1843, Drienčany). Študoval
na gymnáziu v Rim. Sobote a Kežmarku,
potom baníctvo a hutníctvo na Banskej
a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici.
Od r. 1871 pôsobil ako úradník banského
riaditeľstva. Zaoberal sa mineralogickým
a geologickým výskumom okolia Banskej
Štiavnice, Magurky a Spiša. Prekladal
z nemčiny, zanechal po sebe učebnicu
geológie.

či má dielo vypovedať o živote alebo o živote
svojho tvorcu. Bol vyslovený názor, že písanie
môže mať aj terapeutické účinky, ale to by
autorovi v jeho úsilí nemalo stačiť, keďže jeho
úlohou je vytvoriť takú fikciu, v ktorej sa nájde
aj sám čitateľ.
Kočík si pre všetkých autorov prichystal
osobitné hodnotenie a pohotovo reagoval na
kladené otázky.
he, foto autor

(rubrika vzniká v spolupráci
s Maticou slovenskou)

Myšlienka týždňa:
Človeka navádzaj mlčať. Jedine tak môže
počuť Božie slovo.
Kierkegaard
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629-22

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

• Predám 4-izbový byt na sídl.
Západ po úplnej rekonštrukcii so
samostatným kúrením. Tel: 0908
344 248 po 16.00 hod.
644-24

• Výhodne predám 4-izbový byt na
Západe. Tel: 0908 735 792.
607-26

• V krásnom prostredí predám
chatu. Tel: 0908 735 792.
608-26

• Predám rodinný dom, 12 km od
RS, 4 izby, soc. zariadenie, komb.
kúrenie, garáž, hosp. budovy,
cena dohodou. Tel: 047/56
94 639, 0902 335 061.
609-23
   
• Predám 2,5-izbový byt v OV na
ul. Rožňavskej s garážou. Cena
dohodou. Tel: 0918 543 378.

• Predám 2-izbový byt na ul. Rožňavskej, na 1. poschodí, vo veľmi
zachovalom stave v OV. Cena dohodou + s možnosťou aj garáže.
Tel: 0910 189 922.
630-25

• Predám 3-izbový 80 m2 byt
s loggiou, veľ. kuchyňou, veľ.
predizbou (na Západe). Cena:
26.556 € (800.000,- Sk). Tel:
0908 927 046.
636-23

• Predám 1-izbový byt na sídlisku
Rimava. Tel: 0917 595 070.
637-26

• Predám dvojizbový byt na ulici
Železničnej – dobrá cena, nízke
nájomné. Tel: 0910 934 770.
638-26

• Predám výhodne trojizbový byt na
sídlisku Západ. Tel: 0910 934 770.
639-26

• Predám budovu v centre mesta
a pôdu na Močiari blízko rekreačnej oblasti Kurinec. Tel: 0910
934 770.

611-23

640-26

• Predám slnečný 4-izbový byt
s kumbálom a balkónom 101 m2
, zateplený, v strede mesta, na 2.
poschodí, ul. Športová 10. Nízke
nájomné, slušný vchod. Cena
dohodou. Tel: 0902 092 401.

• Predám výhodne 2,5 izbový byt
na sídlisku Rimava. Tel: 0917
595 070.

612-24

• Predám rozostavaný rodinný
dom na IBV Sobôtka. Tel: 0905
446 136.
614-23

• Predám 3-izbový byt na Rožňavskej ul. 7 za 20 000 €. Tel: 0904
432 123.

641-26

• Predám 3-izb. byt v OV na Malohontskej ul., 5.posch., balkón.
Cena dohodou. Tel: 0903 102 429.
642-23

• Predám 1-izbový byt v centre
mesta. Tel: 0907 694 007 – volať
po 12.00 hod.
• Predám rodinný dom súrne v Rim.
Sobote. Tel: 0910 443 041.
590-22

• Vymením 1-izbový byt v B-2 za
2-izbový byt v B-2 alebo na sídlisku Rimava. Rozdiel doplatím. Tel:
0903 198 240.

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

616-23

594-24

• Kúpim pastvu v okolí Rim. Soboty
do 15 km. M: 0918 605 511.
617-24
    
• Predám 3-izbový byt v OV na Rožňavskej ul. v RS. Cena dohodou.
M: 0903 626 344.
618-23
    
• Výhodne predám trojizbový byt
s balkónom v OV v RS. Tel: 0908
609 586.

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

• Predám 3-izbový rodinný dom
s kuchyňou, letnou kuchyňou,
hosp. budovami a 5 árovou záhradou v strede obce Včelince. Cena
dohodou. Info: 0903 693 787.
1605-22

• Predám 3-izbový byt na sídlisku Západ, ul. Novomeského,
v pôvodnom stave. Kontakt: 0908
528 009, 0911 528 009.
626-23

• Dám do prenájmu 2-izbový byt na
Západe. Volať len od 18.00 h na
č.t. 0904 560 293.

596-23

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

• 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.

558-22

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

621-31

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

624-23

• 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.

• Prestavba bytových jadier komplet
voda-elektrina-plyn-zníženie stropov-bodové svetlá-obklady-dlažby-murárske práce. Zabezpečenie
materiálu a odvoz. Vypracovanie
kalkulačného listu. Akcia: BATÉRIA ZDARMA. Tel: 0918 283 026,
0944 128 708.

579-22

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

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

625-24

• Vykonávame všetky stavebné
práce. Exteriér – interiér. Tel: 0918
606 270.
583-24

• Dám do prenájmu kancelárske
priestory, 20 m2 v centre oproti
MsÚ. Tel: 0915 875 849.
405-22                           
Prijmeme pracovníčku do administratívy na 4 hod. Môže byť aj
vitálna dôchodkyňa.
Tel: 0915 607 541
602-22

Dám do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory
s výkladom, 35 m2.
Tel: 0915 823 031
622-26

Zamestnanie
		

• Prijmem kuchára, kuchárku do
talianskej pizzerie a reštaurácie,
SNP 25. Informácie osobne alebo
na č. 0905 247 916.
606-23

• Hľadám upratovačku do domácnosti. 0905 644 472.
633-25

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

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

Služby

604-23

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

elegantné, zdravé. 0907 831 424,
www.sohars.sk/sohars.php
• Vykonávame všetky stavbárske
práce, tesárske, zámočnícke,
rekonštrukcie a stavby striech,
bytov a rod. domov. Tel: 0907
173 956.

560-23

586-22

615-22

619-22

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

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-22

• Hliníkové radiátory – ekonomické
kúrenie. 0907 831 424, www.
sohars.sk/sohars.php.
620-31

• INFRA-KÚRENIE  = ekonomické,

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

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

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

    

Rôzne

• Predám rezivo červený smrek 8
cm foršne, cca 8 m3. Cena dohodou. Tel: 0915 817 949.
628-23

• Predám  zachovalý plynový sporák. Tel: 0908 495 421.
631-23

• 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 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 jalovičku, červená, nabraná. Tel: 56 94 374.
610-23

• Brojlery na chov aj okamžitý zárez
na farme v Bakte. Váha 2-2,5
kg. Cena 42 Sk/1 kg. Odber od
13.6.2009. Tel: 0915 674 759.
634-23                  
• Nosnice, brojlery, káčatá, húsatá,
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morky na farme v Bakte – na
kopci. Objednávky: 0915 674 757.
635-23

• Predám krmníky. Tel: 0910
948 193.

Meniny má...

Streda - Karolína
Štvrtok - Lenka
Piatok - Laura
Sobota - Norbert
Nedeľa - Róbert

(01.06-07.06.)

Pondelok - Žaneta (MDD)
Utorok - Xénia, Oxana

417-27
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Spoločnosť mobilNET
vyhlasuje výberové konanie
na pracovné miesta:
„obchodný zástupca“

Pracovné príležitosti

– maďarský región
Požiadavky:

Auto-moto

Názov a sídlo zamestnávate!a

• Odstúpim leasing ŠKODA OCTAVIA
2, strieborná metalíza + poplašné,
r.v. 2008, TDI 1.9, najazd. 120 000
km, treba doplatiť 24 mesiacov po
580 € (17 500 Sk) / mes. splátka
. Odstupné 1000 € + dohoda. Tel:
0902 324 097.

Názov profesie

ARMA-MONT, s.r.o.

Murár

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

Rimavská Sobota

Stavebn! tesár

Vyu"en!

VICTORY TIP, s.r.o.

Zvára" elektrick!m oblúkom
Prijímate# kurzov!ch stávok

Vyu"en!
USO- vzdelanie

Trnava ( Pobo"ka Rimavská Sobota)
REEDUKA$N% DETSK% DOMOV

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

USV- vzdelanie
V'

$eren"any
'KOLSKÉ HOSPODÁRSTVO

Psychológ
Opravár po#nohospodárskych strojov

V'
Vyu"en!

Lakova" kovov

ZP, KP, VP-T
Vyu"en!

'AMARIANKA ( Rimavská Sobota)

ROLLER, s.r.o.

623-24

- 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

Jesenské

• Predám SCOOTER YUKI vo výbornom stave. Cena 700 €. Tel: 0915
817 949.

- vek do 35 rokov

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

- vodičský preukaz skupiny B s praxou
- flexibilita

627-23

Práca
KRAJSKÝ INŠPEKTOR
POISŤOVNE
Pracovná náplň: zodpovednosť
za výkonný priebeh obchodnej
a sprostredkovateľskej činnosti
obchodných zástupcov v banskobystrickom kraji; vyhľadávanie,
výber, kontrola, podpora a riadenie činnosti vedúcich obchodných
skupín; organizovanie, vedenie,
motivácia, kontrola obchodnej
služby kraja
Požiadavky: Min. SŠ vzdelanie
s maturitou, práca s PC na pokročilej úrovni, min. 2 ročná prax,
vodičský preukaz
Kontakt: 055 6803 186, rapid3@
rapidlife.sk

ne poradenstvo v oblasti sanity,
obkladov dlažieb; komunikácia so
zákazníkom na predajni; vypracovávanie cenových ponúk; vytváranie objednávok a dodacích listov;
predaj produktov
Požiadavky: min. SŠ vzdelanie
s maturitou, základy hospodárskej
korešpondencie, práca s PC, mierne pokročilá znalosť maďarského
jazyka
Kontakt: 0915 849 499, personalista@krt.sk
ASISTENT, KONZULTANT
Pracovná náplň: asistenčné a
podporné práce v kancelárii, PC,
zadávanie dát, vybavovanie telefonátov, príprava dokumentov pre
analytika, administratíva.
Požiadavky: SŠ vzdelanie s maturitou, komunikatívnosť, flexibilnosť, dôslednosť
Kontakt: 0907 503 582, kassova@
centrum.sk

VEDÚCI OBCHODU
V KÚPEĽŇOVOM ŠTÚDIU
190x66 náplň:
CB:190x66
CB 21.5.2009
Pracovná
profesionál-

15:22

„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!

Stránka 1

Novinka!
Baumacol Fuge

PORADCA KLIENTA (VÚB)
Pracovná náplň: ponúkať a
predávať produkty a služby potenciálnym klientom; otváranie,
vedenie a rušenie bežných účtov
a vkladových účtov a vkladných
knižiek; príprava a uzatváranie
zmlúv k týmto účtom; vykonávanie agendy platobných kariet;
poskytovanie služieb elektronického bankovníctva; likvidovanie príkazov k hotovostným
a bezhotovostným operáciám;
poskytovanie a sprostredkovanie
služieb predaja, nákupu a úschovy
cenných papierov
Požiadavky: SŠ vzdelanie s maturitou, komunikatívnosť, príjemné
vystupovanie
Kontakt: Všeobecná úverová banka, a.s., Intesa Sanpaolo, Mlynské
Nivy 1 829 90 Bratislava. Kontaktná osoba: Oddelenie Personálny
vzťahový manažment

Privítajte leto
s našimi novinkami!
Baumacol

Škárovacia hmota pre obklady a dlažby
12 farebných tónov
Flexibilná a vodoodpudivá
Mrazuvzdorná, s protiplesňovou úpravou
Pre vnútorné a vonkajšie použitie
V praktickom balení, vedro 3 kg a 6 kg

Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51

Dodávky
eňov
všetkých odti
n!
dí
ho
48
do
Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.
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OBEC KLENOVEC
vyhlasuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospáve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Materská škola Karola Pajera, ul. SNP
1177 Klenovec s predpokladaným nástupom od 1.7.2009.
Kvalifikačné predpoklady: • odborná pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky č. 41/1991 Z.z. o odbornej pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších
predpisov.
Ďalšie predpoklady:• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe • bezúhonnosť,
• znalosť školskej legislatívy
Požadované doklady: • prihláška do výberového konania • profesijný životopis • overené fotokópie dokladov o vzdelaní • aktuálny výpis z registra trestov
(nie starší ako 3 mesiace) • potvrdenie o pedagogickej praxi • písomný návrh
koncepcie rozvoja školského zariadenia (materskej školy) • písomný súhlas s
použitím osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením ,,Výberové
konanie Materská škola Klenovec – NEOTVÁRAŤ” je potrebné zaslať, alebo doručiť do 8.6.2009 na adresu: Obecný úrad, nám. K.Salvu 1, 980 55 Klenovec.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7
dní pred dňom konania výberového konania.

OBEC KLENOVEC
vyhlasuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospáve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola Vladimíra Mináča , ul.
9.mája č. 718 Klenovec s predpokladaným nástupom od 1.7.2009.
Kvalifikačné predpoklady:
•odborná pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky č. 41/1991 Z.z. o odbornej pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov
•absolvovanie jednej kvalifikačnej skúšky.
Ďalšie predpoklady:
•najmenej 5 rokov pedagogickej praxe •bezúhonnosť •znalosť školskej
legislatívy.
Požadované doklady:•prihláška do výberového konania •profesijný životopis•overené fotokópie dokladov o vzdelaní •aktuálny výpis z registra trestov
( nie starší ako 3 mesiace) •potvrdenie o pedagogickej praxi •písomný návrh
koncepcie rozvoja školského zariadenia (základnej školy)
•písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením ,,Výberové
konanie Základná škola Klenovec – NEOTVÁRAŤ”je potrebné zaslať, alebo doručiť do 8.6.2009 na adresu: Obecný úrad, nám. K.Salvu 1, 980 55 Klenovec.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7
dní pred dňom konania výberového konania.

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

organizuje od 6.7.2009 do 24.8.2009
po"as pracovn#ch dní
od 8.00 – do 12.00 hod.
kurzy nem"iny pre deti a$mláde%
spojené s$aktivitami na detskom ihrisku
Kontakt: Mikszátha 27, R.S.
Tel. kontakt: 0904 821 835
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SCARABEUS BAR + HERŇA
LETNÁ TERASA – OTVORENÁ
- ZMRZLINOVÉ POHÁRE
- COCKTAILY

B. Bartóka 6

595-22

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

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

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.

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178

ADMIRAL
Prijmeme krupierky
a krupierov.
Výhodné podmienky.
0905 644 472
1911 644 472
632-25

www.peniazeprevas.sk
2005

Sťahovanie

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

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

2003
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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 26.5.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

6 a 7. jún MUDr. M. Holíková,

ul. Športova 12, č. t. 56 31 572

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

Jaroslav Jankulár, Pavel Belic, Jozef Janotík, Ladislav Botko, Peter Jankovič, Ondrej Hriň, Július Botto, Radoslav Rimavec, Michaela Fábryová, RNDr.
Anita Antalová, Ľubomír Antal, Peter Stehlík, Peter Filipiak Ing.Ľubomír
Majan, Peter Lecsö, Ivan Krajňák, Gabriela Dibdiaková, Tomáš Kočiš z Rim.
Soboty, Roman Šotek z Tisovca, Róbert Varga, Ján Ušiak z Tornale, Ladislav
Slávik z Riečky, Vojtech Kováč z Hrachova, Ján Deraj z Vyš.Pokoradze, Dušan Demeter, Vladimír Kollár, Ján Vlček z Klenovca, Ing.Ľubomír Porubiak,
Marek Kožiak, Michal Mrnka, Peter Rapčan z Hnúšte

6. jún piatok lekáreň Média
7. jún sobota lekáreň Rimava

Václavíková z Kraskova.

Lekárne

Prvýkrát bezplatne darovali krv: Július Czikó z Rimavskej Soboty, Lucia

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

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
(1. – 7. júna)

Baran - Je vhodná doba na odlúčenie
v partnerskom živote. Uvedomíte si
určité veci, čo vám prinesie šťastnejšie chvíle.
Býk - Správa, ktorej ste sa obávali,
nakoniec bude dobrá. Dostanete
peniaze.
Blíženci - V domácom prostredí
zavládne dlho očakávaný pokoj.
Rak - Počas týždňa vás čaká nepríjemné rozhodnutie. Nevyhýbajte sa
mu.
Lev - Ste na vrchole úspechu, kde zostanete dlhšie.
Panna - Čaká vás cesta za partnerom.
Bude vás to ale niečo stáť.
Váhy - Dajte si pozor na list, ktorý
vám prinesie falošnú istotu.
Škorpión - Prospeje vám zmena
prostredia.
Strelec - Po počiatočných nezhodách
dospejte s nadriadeným ku kompromisu.
Kozorožec - Dostanete od rodiny
nepríjemný list.
Vodnár - Budú vás trápiť pochybnosti
v partnerskom živote.
Ryby - V práci končia starosti. Vychutnajte si zaslúženú odmenu.

PRENÁJOM:
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

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
2. jún Ukrutne šťastní
Groteskne ladený príbeh o mladom policajtovi. Dánsky film, MP
od 12 r., vstupné 2 €/ 1,30 € ( 60
Sk/ 39,20 Sk), titulky. Začiatok
predstavenia len o 19.00 hod.
3. – 4. jún Núdzový východ
„Ľudská tragédia spočíva v tom,
že nech sa akokoľvek snažíme ,
nakoniec zostávame vždy sami.“
Dráma USA, MN, vstupné 2,30
euro ( 69 Sk), titulky. Začiatky
predstavení o 19.00 hod. a
o 21.00 hod.
5. – 7. jún Mesto Ember
Nakrútené podľa rovnomernej úspešnej knihy americkej
spisovateľky Jeanne Duprau.
Dobrodružný fantasy film USA.
MP od 12 r., vstupné 2,30 euro
(69 Sk), titulky. Začiatok predstavení len o 19.00 hod.
5. – 6. jún Kuriér 3
Doručí všetko a nepýta sa na
nič. Akčný thriller Francúzsko,
MP, vstupné 2 euro (60 Sk),
dabing. Začiatok predstavení
len o 21.00 hod.
7. jún Gran Torino
Príbeh o milovanom „šporťáku“,
ale aj o odkrývaní tajomstiev
ukrytých hlboko v duši. Dráma
USA, MN, vstupné 2 euro (60
Sk), titulky. Začiatok predstavenia o 19.00 hod.

12 inzercia / infoservis
Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 4,32 €
II.trieda 3,32 €
Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

1. 6. 2009

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

2011-52

2049-13

ALENA LAUDÁROVÁ - NÁBYTOK
Akcia na vybrané druhy tovaru
Adr.: B.Bartóka 10 Rim. Sobota
Tel: 047/56 31 524, 0903 530 819

2117-22

Ponúkam
na predaj
palivové drevo.

SŤAHOVANIE

M: 0918 605 511

M.: 0908 948 971

A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.
2004-31

2031-17

Správca konkurznej podstaty úpadcu AGRISOL, s.r.o. v konkurze, Pavlovce č. 17, IČO: 31 620 388 podľa plánu speňažovania v rámci predaja
mimo dražby, schváleného schôdzou konkurzných veriteľov vyhlasuje 9.
kolo hnuteľných vecí pozostávajúcich zo stožiarovej trafostanice za najvyššiu ponúknutú cenu.
Bližšie informácie o ponúkanej veci je možné získať u kontaktnej osoby v pracovných dňoch od 25.05.2009 do 04.06.2009 v čase od 8.00 do
14.00 hod. spolu s podmienkami ponukového konania, podľa ktorých sa
musí záujemca o kúpu v ponukovom konaní riadiť, a ktoré si môže kúpiť
za nenávratný účastnícky poplatok vo výške 16,59 €.
Podmienky ponukového konania obsahujú okrem popisu veci ponúkanej na predaj, postup pri podávaní ponuky, možnosť obhliadky ponúkanej veci, lehotu na vyhodnotenie ponúk. Nevyhnutnou podmienkou
účasti v ponukovom konaní je zaplatenie nenávratného účastníckeho
poplatku a zloženie požadovanej peňažnej zábezpeky, ktorú záujemca
zaplatí na ú.č. 1434185/5200 v OTP Banke a.s. Ďalšie informácie sú
k dispozícii na tel. č. 0905 554 312, 046/54 22 981, 54 277 68 alebo na
adrese kontaktnej osoby: JUDr. Jozef Sedliak, Hviezdoslavova 3, 971 01
Prievidza.
Záujemca o kúpu hnuteľného majetku doručí svoju cenovú ponuku
najneskôr do 17.6.2009 do 14.00 hod. na adresu: JUDr. Jozef Sedliak,
advokát, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponuka 39-24K65/02-NEOTVÁRAŤ“.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní odo
dňa uplynutia lehoty na ich podanie.
2122-22

Möbelix s.r.o. otvoril novú predajňu
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

Po mierne ochladených dňoch máme opäť vyhliadky na postupné otepľovanie. Predovšetkým v prvej polovici týždňa počítajme so zvýšenou
oblačnosťou a s prehánkami, miestami aj búrkami. Druhá polovica
týždňa už bude suchšia a slnečnejšia, denné teploty ba mohli dosiahnuť
aj 25 stupňov.
András Reisz (autor je meteorológ)

Slovensko vďaka európskemu princípu solidarity dokázalo aktívne riešiť otázky zamestnanosti, úspešne naštartovalo zápas za odstránenie všetkých
foriem diskriminácie na trhu práce. Obce, mestá, verejné inštitúcie, spoločne s občianskym sektorom podporili rozvoj ľudských zdrojov, prispeli
k investovaniu do ľudí a regiónov. Európsky sociálny fond a Iniciatíva Spoločenstva EQUAL - dali Vám šancu pre realizáciu Vašich výziev.

GZ Šport
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Výhra na záver

MFK Rim. Sobota
– FK Mesto Prievidza 1:0 (1:0)
V poslednom majstrovskom zápase sezóny na
domácej pôde porazili futbalisti Rim. Soboty
hráčov Prievidze. Za jednogólové víťazstvo si
po dlhšej dobe pripísali do tabuľky všetky tri
body. V prvom polčase boli domáci hráči lepší.
V tom druhom prevzali iniciatívu hostia. Z hernej prevahy však, aj vďaka pozornej obrane
domácich na čele s brankárom Kuciakom, nevyťažili nič. Jediný rozhodujúci moment stretnutia prišiel v 4. min., keď po faule hosťujúceho
Oršulu nariadil rozhodca v prospech domácich
pokutový kop ( už si ani nepamätáme, kedy
Rimavská mala zahrávať penaltu). Domáci
kapitán Pisár jedenástku premenil. Ako ukázal
ďalší priebeh stretnutia, bol to jediný gólový
zápis, hoci príležitosti na zmenu skóre boli na
oboch stranách. Do stretnutia lepšie vstúpili
domáci, avšak prvú možnosť na zmenu stavu
si v 3. min. vypracovali hostia. Pastva strieľa
z 20 metrov, brankár Kuciak vyráža jeho dobre
mierenú strelu na roh. Už o minútu otvorili
domáci hráči skóre po premenenej penalte
kapitána Pisára. V 8. min. končí strela Lazúra
v obrane Prievidze. V 16. min. center Pisára nenašiel adresáta. O dve minúty neskôr „zatiahol
ručnú brzdu“ domáci obranca Rubint, za čo
videl žltú kartu. Následný priamy kop z hranice
šestnástky končí nad Kuciakovou bránou. V 23.
min. po individuálnej akcii páli Lazúr tesne
vedľa. V 27. min. po centri Gibala nedosiahol na
loptu. V 30 .min. Pisárov strieľaný center končí
na bočnej sieti. O tri min. neskôr sa pekne
uvoľnil Líška. Z jeho pokusom si brankár hostí
Šemrinec poradil. V 39. min. mal na kopačke
druhý gól domáci útočník Gibala, jeho gólovú
strelu vyráža gólman hostí na roh. Do kabín tak
odchádzali spokojnejší domáci hráči. Po zmene
strán hostia evidentne pridali v snahe odniesť
si z Gemera nejaký ten bod. Ich snaha však
zmenu stavu nepriniesla. V 53. min. po presnom centri strieľa tesne vedľa hosťujúci Masár.
Hráči Prievidze pôsobili živším dojmom. V 58.
min. odvracia obrana Gemerčanov nebezpečný center na roh. V 60. min. strela hosťujúceho
kapitána Helbicha končí u Kuciaka. O tri min.

neskôr po peknej a presnej prihrávke Lazúra
Pisár páli tesne vedľa. V 67. min. hosťujúci
Pekár strieľa do stredu brány Kuciaka. V 73.
min. strieľa hosťujúci hráč Pastva nad. V 75.
min. mohli hostia vyrovnať, strela Oršulu končí
tesne vedľa. V 80 .min. mal príležitosť na zmenu skóre znovu Oršula. Jeho možnosť ostala
nevyužitá. V nadstavenom čase udelil rozhodca
červenú kartu domácemu Lazúrovi, ktorého
meno skandovali fanúšikovia. Tým dali najavo,
ako si vážia hráčov ako je Lazúr. Pred slabou
návštevnosťou 293 divákov rozhodoval Gocník.
ŽK: Rubint – Mráz – Sihelský. ČK: Lazúr.
Zostava MFK RS: Kuciak – Adám – Rubint
– Mujkoš – Mráz – Živanovič – Pisár – Sihelský – Lazúr – Gibala ( 39. min. Árvay – 90. min.
Morháč) – Líška ( 77. min. Vargic).
V poslednom 33. kole cestujú Soboťania v utorok 2. júla na pôdu Šale.
Zdeno Marek

Ostatné výsledky 32. kola

Trenčín – Humenné 5:0, Inter BA – Košice B 3:0,
Podbrezová – Michalovce 3:0, Lučenec – Šaľa
3:2, Ružomberok B – D. Streda B 3:0. Čo sa týka
postupu do Corgoň ligy, súťaž je zaujímavá až
do posledného kola.

Tabuľka po 32. kole

Mestská liga
v kolkoch
Poslednou dohrávkou zo 6.kola
(Mestský úrad – Dorast KK 1 846 : 1820)
sa skončila tohtoročná mestská liga
v kolkoch štvorčlenných družstiev
na 120 hodov. Od januára hralo šesť
družstiev trojkolovým systémom
každé s každým.
Na dráhach v rimavskosobotskej kolkárni
v Mestskej záhrade sa predstavilo takmer
päťdesiat hráčov, vrátane prvoligových
kolkárov KK Rimavská Sobota. Iba družstvo
mestského úradu nemalo vo svojom strede
žiadneho registrovaného hráča, na druhej
strane disponovalo najširším kádrom. Veď
v jeho farbách sa vystriedalo nie menej ako
desať hráčov... Napriek tomu, a či práve preto,
obsadil mestský úrad lichotivé 4.miesto.
Len pre zaujímavosť: v prvom kole dosiahlo
družstvo výkon 1 478, v záverečnom 15.kole
výkon 1 874! Ba v 11.kole vo víťaznom zápase
s Dorastom KK bol výkon neregistrovaných
hráčov mestského úradu úctyhodných 1 929
bodov!

1. Inter BA

32

18 10 4

59:25 64

2. Trenčín

32

18 9

5

72:27 63

3. Podbrezová

32

19 5

8

48:23 62

4. Lučenec

32

15 7

10

51:43 52

5. Rim. Sobota

32

14 7

11

37:27 49

6. Prievidza

32

13 6

13

42:39 45

1. Hostinec Bažant

15

13

2

1 925

26

7. Ružomberok B

32

12 6

14

46:51 42

2. RS Team

15

10

5

1 904

20

Konečné poradie mestskej ligy :

8. Šaľa

32

12 6

14

33:43 42

3. Reg. správa ciest

15

9

6

1 868

18

9. Michalovce

32

11 8

13

40:43 41

4. Mestský úrad

15

6

9

1 779

12

10. Humenné

32

11 6

15

34:48 39

5. BB Comp

15

4

11

1 836

8

11. Košice B

32

6

8

18

31:54 26

6. Dorast KK

15

3

12

1 799

6

12. Dun. Streda B

32

2

4

26

18:90 10

Víťazné družstvo H.Bažant tvorili: Konôpková, Miroslav Rábely, Machyniak, Király, Tavarszký, vedúci tímu Attila Rábely.
Poriadanie mestskej ligy v kolkoch by
malo mať svoje pokračovanie, organizátori
z Kolkárskeho klubu Rimavská Sobota dúfajú,
že v novom ročníku sa do súťaže zapojí ešte
viac kolektívov.
(O mestskej lige viac na adrese : www.rimavskasobota.sk/ Šport/ Mestská liga v kolkoch.)
red
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Jarný minicombat
V poslednú marcovú sobotu sa na strelni﹣
ci v Rimavskej Sobote zišli priaznivci krát﹣
kych guľových zbraní, aby zahájili svoju
streleckú sezónu v disciplíne športová
situačná streľba v roku 2009.
Na zdolanie 9 parkúrikov potrebovali strelci minimálne 101 rán. O víťazstvo bojovali pištoľníci z celého Slovenska a konkurovať im prišli aj kolegovia
z Maďarska, ktorí ukázali svoju kvalitu, keď si ich
pretekár pán György Batki vystrieľal zlaté umiestnenie získom 466 bodov pred Slovenským pretekárom Marianom Luhom (421 bodov) z Popradu.
Bronzové umiestnenie si vybojoval Miroslav Ťažký
z Brezna s 401 bodmi a ušiel tak o 30 bodov pred
ďalším Maďarským strelcom Csabom Fabianom.
Z domácich sa najlepšie darilo Zoltánovi Koošovi
z ŠSK MAGNUM Rim.Sobota, ktorý sa prebojoval
na 18. priečku.
Súťaž kvalitne pripravil členovia ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota aj vďaka finančnej pomoci
mesta Rim. Sobota a dotácii Ministerstva školstva
SR, ktorú sme obdržali cestou Slovenského streleckého zväzu.
Výsledky z podujatia ako aj celú fotogalériu si
môžete pozrieť na webovej stránk: www.situacnastrelba.estranky.cz/clanky/sutaze-2009
Emil Réti

Majstrovstvá
Slovenska mužov
v zápasení.

Výsledky 11. kola
okresnej ligy
malého futbalu

V športovej hale v obci Nesvady usporiadal zápasnícky klub Gladiátor Šamorín
v poslednú májovú sobotu Majstrovstvá
Slovenska mužov v zápasení gréckorímskym štýlom, na ktorých si úspešne
viedli zápasníci Lokomotívy Rim. Sobota.
Cennú striebornú medailu vo váhe do 60 kg si
vybojoval Michal Radnóti. Mladý 18 ročný Richard
Totkovič vo váhe do 84 kg skončil tesne pod
stupňami pre víťazom na 4. mieste. V tej istej váhe
obsadil 7. miesto Miloš Gaži. V súťaži družstiev
skončila Lokomotíva Rim. Sobota na veľmi peknom 3. mieste spomedzi 11 družstiev.
Tréner Lokomotívy Jozef Radnóti zhodnotil
šampionát nasledovne: „ S výsledkami som vcelku
spokojný. Škoda však finálového zápasu Miša Radnótiho. Po suverénnom postupe do finále (dvoma
lopatkovými víťazstvami), to vo finále vypadalo na
titul. Prvú tretinu proti komárňanskému čistému
špecialistovi na tento štýl, vyhral Mišo 3:0 a súpera
od prehry na lopatky zachránil len klaksón, druhá
tretina skončila 0:0 a súper vzhľadom k tomu
že mal výhodu žrebu vyhral. Tretia tretina bola
zrkadlom druhej a bolo s toho striebro. Bohužiaľ
grečák má takéto čudné pravidlá a presne zato sa

radšej venujeme voľnému štýlu. Keď však vezmem
do úvahy že súperi s ktorými zápasil sa venujú len
tomuto štýlu a naši zápasníci len zhruba 2 týždne
pred súťažou inak trénujú voľný štýl, je 2. miesto
cenné. Musím však pochváliť Riša Totkoviča, ktorý
je ešte len 1 rok junior, nechal na žinenke srdce a
odviedol svoje maximu. Hlavne v semifinále proti
skúsenému Trenčanovi mu chýbalo len veľmi
málo že by sa postaral o menšiu senzáciu a postúpil do finále. V repasáži potom bol suverénne lepší
proti ďalšiemu zápasníkovi z Trenčína a postúpil
do zápasu o bronz. Škoda však že sa v posledných
sekundách zranil a na zápas o 3. miesto už nemohol nastúpiť. V súťaži družstiev sme skončili na
stupňoch pre víťazov u mužov hneď za gréčáckymi
oddielmi z Trenčína a Komárna, čo je po prvýkrát
v 35 ročnej histórii oddiely, čo si veľmi cením.
Jozef Radnóti

Repos – Corsobar 6:4 (2:1): góly Š. Vámoš 3, M.
Danihel 2, D. Sroka 1; I. Danko 2, M. Slížik 2,
FC Euromotel – VTJ „Juve“ Rožňava 1:6 (1:4):
góly A. Molnár; P. Petrok 2, V. Vávra 2, L.
Lőrincz 1, R. Zagi BA 1,
ŠK Tempus – ALL - IN 5:0 (kontumačne)
súper sa nedostavil),
VTJ „Juve“ Rožňava – ŠK Tempus 10:3 (3:0):
góly V. Vávra 4, P. Petrok 4, L. Lőrincz 2; T.
Horváth 2, Š. Golian 1.

Tabuľka
VTJ „Juve“ Rožňava

10

8

2 0 	 100:39 26

Repos

11

5

3 3

54:49

18

Jubal

9

5

1 3

54:52

16

ALL – IN

11

5

0 6

45:61

15

ŠK Tempus

11

4

1 6

49:70

13

FC Euromotel

10

3

1 6

32:37

10

Corsobar

10

2

0 7

37:49

6

Tabuľka najlepších strelcov
Vávra VTJ „Juve“ Rožňava 				

32 gólov

L. Lőrincz VTJ „Juve“ Rožňava 			

18 gólov

Š. Lipcsei ALL – IN 				

16 gólov

A. Václavík Repos 				

15 gólov
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Furtbal

Drnaj, Čech a Halász, R: Čepko

1. trieda: O postupujúcom sa rozhodne
v poslednom kole

Delegačný list č. 22

Blhovce – Gem. Jablonec 3:2 (3:1)

28.5.2009

G: Hanyus (2) a Kalmár – Vas a Molnár, R: Gača
Bátka – Abovce 7:2 (3:1)

Dorast: 0:15

G: Váradi T. (4), Albert (2) a Farkas N. – Lázók a
Török. Po dlhých týždňoch Bátka znova vyhrala na
domácej pôde. R: Ďurík

Uzovská Panica – Tisovec B 1:0 (0:0)

Predseda KR: Dezider Balajthy

G: Barassó, R: Lőcsös

Dorast: 4:5

1. trieda 22. kolo 7. 6. 2009 o 14.30 a 17.00
Jelšava - Revúčka / Gača, Bálint, Čepko
R.Seč - Kráľ / Siman, Kriak, Čajko
V.Teriakovce - R.Janovce / Machyniak, MD,
Rosiar
Muráň - Ožďany / Ďurík, Vývlek, Hodoň
Stárňa - Bátka / Juhász, Wollinger, Rybár

Gemerská Ves – Sirk 1:0 (0:0)
Ožďany – Stárňa 1:6 (1:3)

G: Somosvári, R: Kuchen

G: Pisár – Kárász (3), Ferko, Vrškový a Szántó
O osude Stárne (či bude hrať piatu ligu) sa rozhodne až v poslednom kole, ak zdolá Bátku. R: Kriak

Dorast: 3:1

Dorast: 10:1

G: Czene (5), Mede (2), Pál T. a Pál L. - Bari
R: Šonkoľ

Rim. Janovce – Muráň 2:0 (2:0)

Dorast: 12:1

G: Albert a Suhajda. Domáci nehrali surovo, tak,
ako tomu bolo v jesennej časti v Muráni, a zaslúžene vyhrali. R: Juhász

1. FK Tornaľa  	

19

16 2 1

64:18

50

2. FK Tachty  	

20

15 2 3

77:29

47

Dorast: 4:0

3. FK Sirk  	

20

12 2 6

67: 34

38

4. FK Gemerská Ves  	

19

12 2 5

67:40

38

Kráľ – V. Teriakovce 5:3 (2:0)

5. FK Husiná  	

19

9 5 5

40:37

32

G: Hugyár (3) a Kovács (2) –Škvareniak (2) a Lehocký. Kráľ cestuje v poslednom kole do Rimavskej
Seči. Ak vyhrá, ešte môže aj postúpiť. R: J. Krahulec

6. FK Uzovská Panica  	

19

9 3 7

44:46

30

7. FK Radnovce  	

20

9 1 10 41:63

28

8. FK Blhovce  	

19

7 1 11 42:44

22

Dorast: 8:0

9. FK Tisovec B  	

20

6 2 12 46:56

20

10. FK Gemerský Jablonec  	 20

5 0 15 47:67

15

Revúčka – Rim. Seč 7:2 (3:1)

11. FK Čerenčany  	

20

4 3 13 23:63

15

G: Šepík, Zacher (2), Levický, Hutan, Zakopčan,
Hodoš – Busa a Lakatos Zsolt. Rim. Seč bude hrať
v budúcom ročníku v druhej triede. R: Šupka

12. FK Chrámec  	

20

2 1 17 93:91

7

Tabuľka dorastencov:

Dorast: 6:3

1. FK Tachty  	

17

16 1 0

158:18 49

2. FK Sirk  	

16

12 1 3

78:27

37

Tachty – Chrámec 9:1 (4:1)

19

15 0 4

59:19

45

3. FK Gemerská Ves  	

15

9 1 5

64:32

28

2. FK Kráľ  	

19

14 3 2

57:27

45

4. FK Gemerský Jablonec  	 16

9 0 7

87:63

27

3. FK Rimavské Janovce  	

19

10 3 6

59:37

33

5. FK Uzovská Panica  	

15

7 2 6

75:75

23

4. FK Muráň  	

19

10 1 8

45:47

31

6. FK Radnovce  	

16

7 1 8

51:56

22

5. FK Jelšava  	

19

10 1 7

39:37

31

7. FK Husiná  	

16

9 6 1

48:68

21

6. FK Ožďany  	

19

8 3 8

31:47

27

8. FK Čerenčany  	

16

4 2 10 51:85

14

7. FK Bátka  	

19

8 2 9

45:36

26

9. FK Chrámec  	

16

2 1 13 18:103 7

8. FK Revúčka  	

19

7 2 10 34:41

23

10. FK Blhovce  	

17

2 1 14 38:141 7

9. FK Abovce  	

20

6 2 12 35:56

20

10. FK Veľké Teriakovce  	

19

5 1 13 33:51

16

11. FK Rimavská Seč  	

19

2 2 15 35:83

8

Žiaci
A skupina:

Lubeník – Jelšava 1:2 • Stárňa – Gemer 2:6

Hostice – Veľký Blh 13:0 • Bátka – Hajnáčka  2:5
• Lenartovce – Jesenské 1:9 • Rim. Seč – Rim. Janovce • Ožďany – Gem. Jablonec 0:1

Tabuľka dorastencov:

B skupina:

V. Teriakovce – Revúčka 3:0 • Lubeník – Klenovec
2:2 • Kráľ – Muráň 9:0 • Stárňa – Gemer 0:17

1. FK Jelšava  	

23

17 1 5

88:25

52

2. FK Kráľ  	

22

14 4 4

87:24

46

3. FK Lubeník  	

21

14 3 4

130:35 45

4. FK Ožďany  	

23

13 3 7

92:44

42

5. FK Veľké Teriakovce  	

21

10 5 6

56:50

35

6. FK Abovce  	

25

11 1 13  	77:125 34

7. FK Bátka  	

23

10 2 11 106:86 32

IV. liga:

8. FK Gemer  	

21

10 2 9

65:62

32

9. FK Rimavské Janovce  	

24

9 3 12 70:96

30

10. FK Rimavská Seč  	

23

8 2 13 74:90

26

11. FK Muráň  	

22

7 2 13 51:155 23

12. FK Revúčka  	

23

4 7 12 49:81

13. FK Stárňa  	

22

2 3 17 37:109 9

Veľký Blh – Brusno 0:5 (0:1)
Hňúšťa – Poltár 1:3 (0:2) G: Šaguľ
Kalinovo – Tisovec 5:0 (3:0)
Jesenské – Revúca 2:0 (1:0) G: Mogyoródi a Trizna
Podlavice – Hajnáčka: neodohrali kvôli nepriaznivému počasiu

19

2. trieda: Zápas pravdy bude v sobotu, kedy
Tornaľa hostí Tachty
Čerenčany – Tornaľa 2:7 (1:2)

G: Caban, Asztalos – Váradi, Kassai, Juhász, Farkas,

2. trieda 24. kolo 7. 6. 2009 o 14 30 a 17.00
Tornaľa - Tachty (bez dorastu, 6. 6. 09) /
LőcsÖs, Pál, MD
Chrámec - G.Ves / Pál, Šonkoľ, Slezák
Radnovce - Uz.Panica / Fakla, J. Krahulec,
Botoš
Tisovec B - Blhovce (R. Píla, bez dorastu, 6.
6. 09) / Kriak, Siman, Verkin
Husiná - Čerenčany (6. 6. 09) / Slabej,
Adorján, Melicher
1. trieda dorast 24. kolo 6. 6. 2009 o 17.00
Gemer - Lubeník / Gača, Kuchen
Žiaci 16. kolo 6. 6. 2009 o 10.00

1. FK Stárňa  	

Dorast, 1. trieda:

3

Krajské súťaže SFZ: Klenovec a Lubeník
bojujú o záchranu

V. liga:

Klenovec – Príbelce 2:3 (1:1) G: Nedveď a Valstný
Gemer – Radzovce 6:1 (2:0) G: Zsíros (2), Balogh,
Farkas G., Csongovai a Ulický
Lubeník – ŠK Team 0:0

Sk:A
V.Blh-Ožďany (12.00) / LőcsÖs, Pál
G. Jablonec-R. Seč / Šonkoľ
R. Janovce - Lenartovce (Lenartovce) /
Rybár
Jesenské - Bátka / Botoš
Hajnáčka - Hostice / Machyniak
Sk:B
Gemer-Lubeník (15.00) / Kuchen, Gača
Klenovec-V. Teriakovce / Bálint
Revúčka-Kráľ / Wollinger
Abovce-Stárňa / Juhász

Delegovanie SsFZ:

5. liga Dorast 24. kolo sk D
6. 6. 2009 o 14.00 V.Blh - D. Strehová /
LőcsÖs, Pál
7. 6. 2009 o 14.30 Klenovec - Fiľakovo B /
Šupka, Michalko
6. 6. 2009 o 14.00 Tisovec - Hnúšťa / Verkin, Siman
6. 6. 2009 o 15.00 Hajnáčka - Tempus RS
(Petrovce) / Juhász, Rybár
2. liga SŽ a MŽ 24. kolo 7. 6. 2009 o 12.00
a 14.00
Revúca - Dukla B. Bystrica B / Gača
3. liga SŽ a MŽ 24. kolo 6. 6. 2009 o 10.00
a 12.00
Hnúšťa - Tornaľa / Verkin
R ktorí doteraz nedoručili lekárske potvrdenia nemôžu byť delegovaní na MFZ.
Delegovaní budú až po doručení lekárskych potvrdení na KR.
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Ďalšie
víťazné
ťaženie
Na východe Slovenska sa judistom z Rimav﹣
skej soboty darí. Dňa 23. 5 . 2009 v sobotu
sa zúčastnili Medzinárodnej Veľkej ceny
mesta Spišská Nová Ves.
Do metropole Spiša vycestovalo spolu z oboch
oddielov Lokomotívy a Mladosti 26 judistov. Pod
vedením trénerov Antala, Svoreňa a Útisa mladí
judisti vybojovali medzi 196 účastníkmi veľmi
pekné umiestnenia.
Najlepšie sa darilo a zlaté medaile domov odvážali: Veronika Útisová (v kat. do 21 kg mini), Sophia
Kanátová (do 46kg ml. žiačky) a Karol Jakab ml.
(do 50kg ml. žiaci). Druhé miesta, čiže strieborné
medaile vybojovali N. Farkašová do 34kg mini, M.
Precner (nad 46kg mini), Andrik Bence (do 30 kg

ml. žiaci), R. Útis (do 34kg mil. ž.) a Z. Otčenášová
(do 46kg ml. žiačky).
Tretie, bronzové umiestnenia dosiahli: Jakab
Ádám (do 34kg mini), Marek Malček (do 42kg
mini), Kurák Sebastián (do 30kg ml. žiaci), Jakub
Kinka (do 38 kg ml. ž.), Denis Farkaš (nad 50 kg ml.
žiaci), Patrik Boršoš (do 34 kg ml. žiaci), Ján Durmis
(do 38kg st. žiaci).
Štvrté miesto obsadila Kristína Tommová (do
57 kg ml. žiačka).

Piate miesto obsadil Adrián Baláž (do 34 kg
mini). Bez umiestnenia ostali Patrik Hariš, Tomáš
Steller a Michal Polóni.
Celú výpravu judistov do Spišskej Novej Vsi
sprevádzali rodičia športovcov p. Andrik, p. Jakab,
p. Farkaš , p. Baláž, p. Otčenášová a p. Steller. Zároveň rodičia zabezpečovali aj dopravu, za čo im
výbor juda ďakuje.
Bc. Ľubomír Antal
Predseda oddielu juda TJ Lokomotíva

Poľovníctvo

Okresné strelecké majstrovstvá

Predminulú nedeľu sa na rimavskosobotskej
strelnici konali Okresné strelecké majstrovstvá
v streľbe na oblúkovom strelišti a v guľovom

Krátko

štvorboji. Organizátorom podujatia bol Slovenský
poľovnícky zväz – Regionálna organizácia Rimavská Sobota.
Celodenná akcia prilákala množstvo priaznivcov poľovníctva a niesla sa v znamení dobrej
nálady. V guľovom štvorboji sa na prvých troch
miestach umiestnili P. Babic, A. Huszty a P. Kuric.
V streľbe na oblúkovom strelišti mali najpresnejšiu mušku P. Kuric, F. Kubačka a Z. Farkas. Víťazi
získali guľovnicu, pohár a sponzorské dary.
Účastníkom súťaže spríjemnilo deň aj varenie
guláša a občerstvenie, ktoré tento rok zabezpečilo
Poľovnícke združenie Šimonovce.
mak

Plastikoví modelári s dvomi striebrami
23. máj mal pre plastikových modelárov strieborný
nádych. Na modelárskej súťaži BULLDOG FEST
2009 v Liptovskom Hrádku získali reprezentanti
Modelárskeho klubu pri Dome Matice slovenskej okrem špeciálnych cien aj medaily. 3. ročník
podujatia, na ktorom súťažilo 250 špičkových
modelárov zo Slovenska a Čiech, zorganizoval pod
záštitou primátora Liptovského Hrádku a v spolupráci s CVČ Lienka modelársky klub Buldog
pod vedením J. Moravčíka. Modelársky klub pri
Dome Matice slovenskej v Rimavskej Sobote na
súťaži reprezentoval jeho predseda Igor Filipiak,
Erik Suňai, Jozef Gríger, Michal Tóth, Štefan Böd,
Bohuš Palúš, Michal Kalina, Marek Malček, Tomáš
Bartha, Stellan Matej Likavec, Dominik Sojka a

Alexander Hlodák. Z tucta našich modelárov si nakoniec odniesol striebornú medailu Igor Filipiak,
ktorý zaujal porotu vrtuľníkom A- 129 Mangusta.
Striebrom lesknúcu sa medailu získal aj Stellan
Matej Likavec súťažiaci s ponorkou U- H7. Bronz
za lietadlo F9F2 Panter získal Michal Tóth a Jozef
Gríger za diorámu s tankom T- 34/76. Michal Kalina získal za tank T – 80 B špeciálnu cenu. Oceniť
jedného súťažiaceho mal tentoraz možnosť aj náš
klub. Cenu od Modelárskeho klubu pri Dome Matice slovenskej si prevzal za Kübelwagen v mierke
1:35 14 - ročný žiak Jakub Slavkovský zo Svitu. Po
ukončení súťaže boli naši reprezentanti pozvaní
na posedenie pri guláši.
amb

Mesto oboznámilo obyvateľov s plánmi
vybudovania športovo-rekreačného areálu,
ktorý by mal byť vybudovaný do roku 2020
pri rieke Rimava. Plány predstavil stavebný
inžinier J. Janek. Projektovú dokumentáciu je
možné zhliadnuť na webstránke mesta (www.
rimavskasobota.sk) alebo osobne v budove
Mestského úradu na Svätoplukovej 5, 1. poschodie, č. dverí 45.
jdj
27. júna sa na Kurinci bude konať turnaj v plážovom volejbale (Beach volley cup). Zúčastniť
sa ho môžu aj neregistrovaní, rekreační
hráči, v trojčlennom mužstve však musí byť
aspoň jedna predstaviteľka nežného pohlavia.
Registrovať na turnaj sa môžete do 15. júna na
www.volejbal.pmxnet.sk alebo caffeservis@
rsnet.sk. Podujatie sa koná pod záštitou mesta
Rimavská Sobota.
red
Rimavskosobotskí lukostrelci z klubu
Bašta sa zo súťaže v Šalgotarjáne vrátili so 4
zlatými medailami. Na najvyšších priečkach
sa umiestnili Lenka Nagyová, Krisztián Ternóczki, Tibor Lévay a Tomás Lévay.
Klub Bašta tiež organizoval medzinárodnú
lukostreleckú súťaž 3D v lese pri Sobôtke. Asi
sto účastníkov privítal aj primátor Rimavskej
Soboty, Š. Cifruš. Spomedzi Soboťanov uspeli
v rôznych kategóriách Lenka Nagyová, Krisztián Ternóczki, Daniel Tankina, Tomáš Lévay a
Tomáš Dósa.
he

