Mesto bude šetriť
Na májovom mimoriadnom
zastupiteľstve navrhol poslanec Peter Gulik vzhľadom
na aktuálnu finančnú situáciu mesta určité úsporné
opatrenia.
čítajte na str. 2
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Kožné oddelenie
končí
Primátor Rim. Soboty Štefan
Cifruš v otvorenom liste
vyzval riaditeľa nemocnice na prehodnotenie jeho
rozhodnutia zrušiť kožné
oddelenie.
čítajte na str. 3

Škôlka
potrebuje
pomoc
MŠ na sídlisku Rimava naďalej demolujú vandali. Minulý
týždeň tam zrútili betónový múr a v areáli nechali
porozbíjané fľaše a poškodené lavičky. Vedenie MŠ sa
preto obracia na občanov
s prosbou, aby v prípade,
že spozorujú v okolí škôlky
podozrivú aktivitu, kontaktovali Mestskú políciu
(t. č. 047/5623662 alebo 159).

Vaša lekáreň
História ako na dlani

Unikátny nález pravekého sídliska
Počas prác pri individuálnej bytovej výstavbe
a k nej priliehajúcej infraštruktúry bolo v Čerenčanoch narušené sídlisko z neskorej doby
bronzovej. Ako pre Gemerské zvesti povedal
archeológ Gemersko – malohontského múzea
v Rim. Sobote A. Botoš, archeologický výskum
prebieha v tejto lokalite od 20. mája.
„Počas výstavby bolo narušené sídlisko kyjatickej
kultúry, z ktorého sme získali prevažne keramické
črepy. Medzi najzaujímavejšie nálezy patrí bronzová
ihlica a korálka a hlinený prívesok alebo závesok,“
uviedol Botoš. Ako ďalej informoval, je to len druhé zo
sídlisk kyjatickej kultúry skúmané v oblasti Gemera –
Malohontu. Doposiaľ sú známe väčšinou pohrebiská

v Kyjaticiach alebo v Rimavskom Brezove.
Kyjatickú kultúru možno zaradiť do neskorej
doby bronzovej v období rokov 1000 – 700 pred Kr.
Ľud tejto doby je známy tým, že pochovával mŕtvych
žiarovým spôsobom a ukladal ich do urien. Miesto
posledného odpočinku mŕtvych neskôr ľudia obložili
kameňom, čím vznikli tzv. skrinkové hroby. Nad tie
zvykli navŕšiť aj drobnú mohylu. Ľudia tejto kultúry
poznali poľnohospodárstvo, chov dobytka a pomerne
dobre ovládali technológiu liatia bronzu. Kyjatická
kultúra je jednou z mála kultúr, ktorá nesie pomenovanie po slovenskej lokalite. Je rozšírená prevažne
na juhu stredného Slovenska, t. j, na území Gemera –
Malohontu a Novohradu.
(dokončenie na str. 2)
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Unikátny nález
pravekého sídliska
(dokončenie z titulnej strany)
„Nález sídliska bol do určitej miery prekvapením,
pretože táto lokalita nebola doposiaľ evidovaná. Je to dané tým, že z Čerenčian pochádzajú
staršie nálezy doby bronzovej zo záveru 19.
storočia, ktoré publikoval ešte Samuel Tomášik.

8. 6. 2009

Dôležitosť nálezu spočíva v tom, že je presne
zdokumentovaný. Význam tejto lokality je
v tom, že prispieva k plastickejšiemu obrazu
doby bronzovej. Keďže výstavba rodinných domov bude pokračovať, možno počítať, že budú
objavené ešte zaujímavejšie nálezy,“ povedal
Botoš.
Zo získaných nálezov, ktoré čaká rekonštrukcia a skladanie, pripraví múzeum v budúcnosti výstavu.
amb

Mesto bude šetriť
Na májovom mimoriadnom zastupiteľstve navrhol poslanec Peter Gulik
vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu
mesta určité úsporné opatrenia.
Poslanci prijali uznesenie, podľa ktorého sa
majú všetky investície mesta nad 1000 eur realizovať len so súhlasom MsZ, okamžite zastaviť
všetky akcie vyhlásené mestom, ktoré majú byť
v plnej výške financované z mestského rozpočtu,
nepredkladať žiadne nové akcie do doby, pokiaľ
sa nestabilizuje mestský rozpočet, podporovať
len také investície, ktoré sú spolufinancované,

a to buď štátom, alebo štrukturálnymi fondmi,
predložiť konkrétne opatrenia na dodržanie
rozpočtu do najbližšieho zasadnutia MsZ, ako aj
čerpanie všetkých financií na nákup hmotného
investičného majetku, opravy, investície realizované mestom od 1. januára do 31. mája. Tieto
opatrenia sa týkajú aj organizácií zriadených
a riadených mestom, okrem prác vykonaných
z prevádzkových nákladov týchto organizácií,
alebo z ich podnikateľskej činnosti.
amb

Začiatok sezóny modelárov
lodných makiet

Lodní modelári z Rim. Soboty otvorili
sezónu u našich južných susedov.
V dňoch 22.-24., mája sme sa presunuli do
prekrásneho prostredia maďarského chráneného územia Zemplén, kde v blízkosti dediny
Kis Huta sa nachádzalo miesto našej súťaže- Kó
Kapu. V piatok podvečer sme sa ubytovali v zrubovej chatke. Začali naše prípravy na nasledujúcu súťaž. V sobotu ráno sa začali schádzať ďalší
súťažiaci, dá sa povedať, že zo všetkých kútov
Maďarska (Budapešť, Ózd, Miškolc atď.).
Súťažili sme v dvoch kategóriách , F-4a (všetko,
čo sa podobá na loď) a F-2 (modely skutočných
lodí v rôznych veľkostiach). Zabudol som doložiť, že ide o rádiom riadené modely. Po dvoch

dňoch súťaženia sme sa umiestnili nasledovne:
kategória F4a- Ondrej Mišák 3. miesto, kategória F2c- Samuel Kováčik 1. miesto. Nakoľko
sme sa tejto súťaže zúčastnili v dosť chudobnej
zostave (chlapci maturovali) - my dvaja plus
manželka - dá sa povedať, že v konkurencii
50-tich súťažiacich je to dobré. Boli to pre nás
tri dni relaxu v prírode. Mobil sa dal používať
len ako vreckové hodinky, ale nedá sa povedať, že to bolo miesto bez života. Nad jazerom
dominoval lovecký zámok grófa Károlyho, pod
ktorým premával na úzkokoľajke vláčik plný
turistov, ktorí nás nadšene povzbudzovali a sledovali naše zápolenie.
OZ Model klub Rim. Sobota

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Dvaja mnísi prechádzali lesom. Pri rieke natrafili na ženu, ktorá ich požiadala, aby jej pomohli
prebrodiť sa na druhú stranu. Jeden z mníchov
neváhal, vzal ženu na plecia a preniesol ju na
druhý breh. Tam sa ich cesty opäť rozdelili.
Po niekoľkých hodinách sa druhý mních,
ktorému udalosť stále vŕtala v hlave, spýtal svojho druha: „Prečo si tú ženu niesol na pleciach,
keď vieš, že kontakt s opačným pohlavím máme
zakázaný?“ Jeho spoločník na to odpovedal:
„Ja som ju niesol len kúsok. Ty si ju však odniesol až sem.“

Polícia hlási
Štyridsiatnička z obce Vyšné Valice sa
vyhrážala svojim dvom bratom zabitím.
Vyvíjala na nich nátlak, aby jej dali cigarety
a peniaze. Na mužov zaútočila kameňmi aj
kuchynským nožom a hrozila im aj upálením. Vyšetrovateľ ženu stíha na slobode za
vydieranie, za čo jej hrozí väzenie na 4 až
10 rokov.
18 - a 22 - roční mladíci z Radnoviec
prepadli v noci 27. mája 36-ročného muža
z Tomášoviec, keď prechádzal na úseku
medzi Bátkou a Tomášovcami. Útočníci
vystúpili zo svojej Lady a fyzicky muža
napadli, pričom ho okradli o mobil. Muž
utrpel ľahké zranenia. Páchatelia boli
obvinení a uväznení a za svoj čin môžu ísť
do väzby na 7 až 12 rokov.
Tridsiatnika z Rimavskej Soboty policajná hliadka opätovane zastavila pri šoférovaní aj napriek súdnemu zákazu viesť
motorové vozidlá. Pri kontrole mu zároveň
polícia namerala v dychu alkohol. Muž bol
zadržaný 27. mája a môže byť odsúdený až
na 2 roky.
Štatistika trestných činov spred týždňa
hovorí, že najviac vlámaní sa udialo v okrese Banská Bystrica (14). Nasledujú Brezno
s ôsmimi a Zvolen so siedmimi vlamačkami.
mak
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Otvorený list riaditeľovi
nemocnice, Ing. R. Kubáňovi

Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-

Dvoma
vetami

ského

.

divadla

Trala-

la s názvom Pravda
o ženách
príbehov,

Ide o 6

v

prostredníctvom

.

ktorej
dvo-

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

• Príslušníci Policajného zboru odovzdávali v rámci MDD (1. júna) reflexné
vesty deťom v materských školách na
sídlisku Rimava a na Dúžavskej ceste.
Akciu organizovalo Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Rimavskej Sobote.
• V rámci prehliadky Divadlo a deti 2009
zabavili divákov v piatok podvečer na
Hlavnom námestí herci Bábkového divadla Babadlo z Prešova svojím predstavením Ako baba Pačmaga ženícha zháňala.

Vážený pán riaditeľ,
ako primátor takmer 25 - tisícového okresného
mesta Rimavská Sobota s rozsiahlym spádovým
územím a bývalý riaditeľ NsP Rimavská Sobota
som bol veľmi nepríjemne prekvapený po získaní
informácie o postupe vedenia Vašej neziskovej
organizácie, ktoré rozhodlo o zrušení lôžkového
dermatovenerologického oddelenia v našom
meste.
Informácia bola prekvapujúca nielen pre vedenie mesta, ale aj pre poslanecký zbor a účastníkov
rokovania Mestského zastupiteľstva v Rimavskej
Sobote dňa 28.4.2009, na ktorom bola v rámci jedného z bodov rokovania prednesená správa o stave
zdravotníctva v meste. Za prítomnosti predsedu
BBSK podala informáciu o stave zdravotnej starostlivosti vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej
Sobote námestníčka pre rozvoj MUDr. Mária Voleková, ktorá sa ani slovkom nezmienila o zámere,
ktorý sa stal po uplynutí jedného mesiaca takým
aktuálnym.
Nad takýmito urýchlenými rozhodnutiami, ktoré podstatne znehodnocujú zdravotnú
starostlivosť o občanov nášho mesta a spádového
regiónu, vyslovujem nespokojnosť vedenia mesta
a plne sa prikláňam ku kvalifikovanému stanovisku primariátu dermatovenerologického oddelenia.
Zrušením lôžkovej časti oddelenia v tunajšej

Bude mužom
roka Soboťan?
O tom, že súťaže krásy nepatria len ženám,
dokazuje súťaž Muž roka. O tento titul sa bude
uchádzať osem Slovákov. Jedným z nich je aj
dvadsaťjedenročný Soboťan Peter Václavík.
Rozhovor s ním nájdete v budúcom čísle Gemerských zvestí.

nemocnici sa vzhľadom na veľké dochádzkové
vzdialenosti značne oslabí zdravotná starostlivosť o občanov, čo samozrejme bude mať dopad
na prehĺbenie sociálnej zaostalosti nášho mesta.
Považujem za zbytočné z úrovne mesta podrobnejšie rozoberať fakty a príčiny, ktoré - ako som
už spomenul - obsahuje kvalifikované vyjadrenie
pani primárky MUDr. Kubíkovej. Tiež je veľkou
cťou pre naše mesto vysoko profesionálny postoj
MUDr. Slavomíra Urbančeka PhD. V mene vedenia
mesta sa pripájam k týmto stanoviskám a chcem
Vás požiadať o prehodnotenie prijatého rozhodnutia.
Touto cestou Vás chcem ako lekár požiadať,
aby Vaše ďalšie rozhodnutia boli predovšetkým
profesionálne, s prihliadnutím na fakt, že zdravotníctvo musí pôsobiť predovšetkým v prospech pacientov, a to aj za cenu, že v niektorých prípadoch
je to na úkor ekonomiky.
V závere Vás opätovne žiadam o prehodnotenie
rozhodnutia o zrušení lôžkového dermatovenerologického oddelenia v našom meste a dovoľujem
si vysloviť presvedčenie, že pri prehodnocovaní
zaváži Váš profesionálny, ale i sociálny pohľad na
tento región a požiadavke vedenia mesta bude
v konečnom dôsledku vyhovené.
S pozdravom
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

• Rimavskosobotský sudca Vladimír
Kvetko bol prezidentom odvolaný
z funkcie. Ivan Gašparovič tak učinil
na základe rozhodnutia súdu, ktorý
sudcu súdil za spôsobenie havárie pod
vplyvom alkoholu.
• Na nádvorí Daxnerovho domu v Tisovci
sa v piatok konal XII. ročník regionálnej
prehliadky dychových hudieb s názvom
Festival Janka Plichtu. Na podujatí organizovanom Gemersko-malohontským
osvetovým strediskom v Rim. Sobote,
BBSK a mestom Tisovec vystúpili mažoretky a dychovky Hnúšťa, Gemerčanka
Revúca, Sobotienka (Rim. Sobota), Hradovanka (Tisovec), Magnezitár (Jelšava).
• V priestoroch Obchodnej akadémie v
Rim. Sobote sa vo štvrtok uskutočnila
konferencia Porovnanie systémov
vzdelávania v Slovenskej a Maďarskej
republike, ktorej cieľom bolo hľadanie
spoločných alternatív na skvalitňovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu. Podujatie spoluorganizoval BBSK a zúčastnili sa ho i družobné školy z Maďarska
a poslankyňa A. Szegediová.
• Štvrtok a piatok patrili festivalu krajín
V4 4Fourfest, spojeným so súťažou Euroakademic Gastro. Bližšie informácie
a fotoreportáž nájdete v budúcom čísle.
• Technické služby mesta kosia trávnaté
plochy. Z 92 hektárov spravovanej zelene už pokosili aj s pomocou aktivačných
pracovníkov vyše 80 hektárov.
• 29. mája sa na Hlavnom námestí pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku delili
ľudia na fajčiarov a nefajčiarov. Príslušnosť k jednej či druhej skupine určoval
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rim. Sobote prostredníctvom
špeciálneho meracieho prístroja.
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Mních Shi DeLon:

Zbierali
podpisy na
referendum

Telo sa lieči samo

Prastaré liečiteľské umenie tchaj - ťi a čchi –
kung predstavil na minulotýždňovom seminári
v Rimavskej Sobote svetoznámy mních – liečiteľ
Shi – Fu Shi DeLon.
Tchaj - ťi a čchi – kung sú staré liečebné
metódy, ktoré pracujú s energiou. Princíp tohto
dávneho cvičenia je starý 8000 rokov. Jeho
základom je prepojenie troch elementov: neba,
zeme a ducha.
„Podstatou cvičenia je, aby správne pracovala energia. To dosiahneme prepojením týchto
troch elementov. Keď ochorieme, telo má vďaka
tomuto cvičeniu samoliečiace účinky. Naopak,
keď sme zdraví, thai chi nám pomáha byť
odolnejšími,“ prezrádza Shi DeLon. „Ak je moje
telo fit, je v poriadku aj samotná duša,“ pričom
podčiarkol aj dôležitosť pozitívneho myslenia.
Sila, s ktorou pracuje, pochádza z neba a zeme.
Jednou z najdôležitejších energií je podľa
DeLona gravitácia, ktorá, keď sme otvorení, nás
dokáže zbaviť negatívnej energie. Ako tvrdí,
pacienta nevylieči, to jeho telo sa vylieči samo.

Poznamenáva, že v súčasnosti málo ľudí chápe,
aká je hlavná podstata týchto cvičení. V ich
cvičeniach zanikla myšlienka zdravia a dobra.
Na Slovensko prišiel tento amatérsky šaolinský mních po prvýkrát pred 14 rokmi spolu so
štábom, ktorý na Oravskom zámku natáčal film
Dračie srdce II. Pri nakrúcaní snímky mal Shi
DeLon na starosti bojovú choreografiu hercov.
Ako hovorí, má rád našu krajinu a ľudí tu
žijúcich, ktorí sú priateľskí. Oceňuje aj čistotu
prostredia a ovzdušia na Slovensku. Aj preto by
chcel v našej krajine založiť so svojimi žiakmi
shaolinský kláštor.
Shi DeLon pochádza z čínskeho Honkongu,
takmer celý život pôsobí v Londýne. Vyučuje
vo Veľkej Británii, Írsku, Španielsku, Rakúsku,
Čechách, Honkongu, rôznych provinciách v
Číne a v USA. Okrem liečenia sa venuje aj bojovým umeniam. Je doktorom medicíny. Študoval
na čínskej univerzite ShanDong.
amb

Zdravie

Chudnite zdravo!
Venujte aspoň každý druhý deň polhodinu až
trištvrtehodinu vášho času pohybovej aktivite (vhodný je napr. stacionárny bicykel, min.
rýchlosť 25 km/h, možno striedať stupne
náročnosti).
Na raňajky prijmite až 25 % z celkového
denného prijmu sacharidov a približne 20 g
bielkovín. Skonzumovať môžete napr. kašu z
ovsených vločiek s ovocím (100-200 g), konzervu tuniaka s celozrnným chlebom, veľký biely
jogurt s ovocím a pod.
Kofeín podporuje spaľovanie tukov – do hodiny pred aeróbnym tréningom (alebo posilňovaním) vypite šálku kávy. Na spaľovanie tukov
poslúži aj karnitín (v súčinnosti s pohybom).
Čo najskôr po intenzívnej pohybovej činnosti prijmite prirodzené cukry vo forme ovocia
alebo vypite tzv. proteínový nápoj.

Proteínové nápoje (s vysokým obsahom bielkovín) sú ideálnou potravou tesne pred spaním
– pomôžu telu brzdiť nočné katabolické procesy
(odbúravanie svalstva), nasýtia a zaručene z
nich nepriberiete!
Vo vašom jedálničku by mali dominovať:
ryby, kuracie a morčacie prsia, ryža, celozrnný
chlieb a kukuričné chlebíky, zelenina (pripravená na pare) a ovocie. Stravu pripravujte výlučne
na olivovom oleji.
Ak nedokážete žiť bez sladkostí, doprajte si
ich len po raňajkách, najneskôr po obede.
mak
Nabudúce:
Prípravok MMS dokáže stimulovať imunitný
systém, ktorý potom prekoná veľa chorôb behom
niekoľkých hodín.

Na pešej zóne pred Knižnicou Mateja
Hrebendu v Rimavskej Sobote zbierali 29.
mája podpisy pod petíciu za referendum
členovia pravicovej liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Na základe referenda chce
strana dosiahnuť zrušenie koncesionárskych poplatkov, obmedzenie poslaneckej
imunity, zníženie počtu poslancov zo 150
na 100, stanovenie maximálnej ceny vládnych limuzín na 40 – tisíc eur, zavedenie
volieb cez internet a zmenu v tlačovom
zákone. V petičnom výbore sú Jozef Mihálik, Róbert Mistrík, Richard Sulík a Richard
Švihura.
amb

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na slávnostné
otvorenie výstavy pod názvom „Zruční
ľudia CEROVINY“, ktoré sa uskutoční v pondelok 8. júna 2009 o 14.00
v priestoroch Miestneho kultúrneho
strediska v Jesenskom za účasti členov
Miestnej akčnej skupiny CEROVINA,
ktorá spája 28 obcí v južnej časti okresu
Rimavská Sobota. Výstavu otvorí predseda
združenia Gabriel Mihályi, starosta obce
Jesenské, odborný garant projektu „Začnime od seba CEROVINA“ – Vypracovanie
integrovanej stratégie rozvoja územia Ing.
Barbora Gerhátová a predsedovia jednotlivých mikroregiónov.
Cieľom výstavy je predstaviť diela a tvorbu
zručných ľudí z regiónu CEROVINA,
ukážky stálych expozícií ľudového umenia
nachádzajúce sa v Studenej, Jesticiach a v
Čiernom Potoku, priblížiť život a kultúru
ľudí tohto regiónu.
Výstava je otvorená od 8. júna 2009 do 19.
júna 2009 denne, okrem soboty a nedele,
od 09,00 hod. do 16,00 hod.

z regiónu
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11 projektov- 17 tisíc eur
Do Grantového programu MAS Región
občanom – občania regiónu bolo do
termínu uzávierky predložených 39
projektov, z ktorých výberová komisia
MAS vybrala 11 v celkovej hodnote
17 000 eur.
Výberová komisia MAS zložená zo starostov,
podnikateľov a zástupcov mimovládnych organizácii hodnotila v piatok popoludní (22. mája)
35 projektov, ktoré splnili podmienky administratívnej kontroly. Každý hodnotiteľ posudzoval každý projekt podľa vopred dohodnutých
bodovacích kritérií. Z jednotlivých hodnotení
bol následne ku každému projektu vypočítaný aritmetický priemer, ktorý určil výsledné
poradie. Minimálny počet bodov získalo až 29

projektov, ale vzhľadom na sumu, ktorá je k dispozícii na prerozdelenie, bolo možné podporiť
len 11 z nich - tých, ktoré dosiahli najvyšší počet
bodov. Na prvých troch miestach skončili OZ
Valgata (Dobroty z Malohontu), OZ Ozveny
Hrachovo (Leto deťom regiónu) a Obec Utekáč
(Monument Sklárstva v Utekáči).
Vybraté projekty sú zamerané na vydanie
propagačných materiálov, úpravu priestranstva
v obciach, voľnočasové aktivity a na zakúpenie ekologickej spaľovne do stolárskej dielne. Medzi podporenými žiadateľmi sú obce,
mimovládne organizácie i jeden podnikateľský
subjekt.
Grantový program bude pokračovať po podpise zmlúv realizáciou podporených projektov,
ktorých priebeh a účel použitia financií bude

Teplo v peňaženke
(dokončenie z minulého čísla)
V každom regióne pôsobenia teplárenského
koncernu STEFE SK došlo, dochádza, alebo
v dohľadnej dobe dôjde k významným investíciám do infraštruktúry rozvodov tepla za účelom
maximálneho zefektívnenia dodávok tepla a minimalizácie strát počas jeho distribúcie. Tieto
investície sa primárne prejavujú u zákazníkov
na kvalite, komforte a spoľahlivosti dodávok
tepla. Skutočný potenciál investícií sa však
prejaví až v synergickom efekte s realizáciou
obnovy bytových domov, ich zateplením a vy-

regulovaním. Praktické skúsenosti poukazujú
na obrovský priestor pre úspory. Preto sme sa
rozhodli na svoje plecia prevziať poradenskoorganizačnú úlohu v rámci procesu obnovy
a zatepľovania budov v mestách, v ktorých
pôsobíme.
Po opakovane úspešnom podujatí budú
nasledovať ďalšie. O pripravovaných akciách
v rámci projektu TEPLO V PEŇAŽENKE
budeme vopred informovať prostredníctvom
regionálnych médií a vašich dodávateľov tepla
patriacich do skupiny STEFE SK.
www.teplovmeste.sk

Technici ako lesoochranári
SOŠ technická (bývalé SOU stroj.)
v Rimavskej Sobote, ako to už z jej názvu
vyplýva, nepatrí medzi školy, na ktorých
sa vyučuje biológia. Práve preto sa
rozhodla učiteľka Mgr. Anna Kováčiková zapojiť školu do súťaže o najlepšiu
lesoochranársku školu. Ako sama
priznala, nešlo ani tak o získanie ceny,
ale o prebudenie záujmu o prírodu a jej
ochranu u žiakov, ktorí sa s podobnými
témami na vyučovaní nestretávajú vôbec
alebo len minimálne.
„Cieľovou skupinou boli žiaci 1.B triedy študijného odboru mechanik elektrotechnik. Zvolili
sme prvý ročník, aby sme s výchovou k ekologickému mysleniu začali vlastne od tých najmladších a mohli pokračovať v ďalších aktivitách vo
vyšších ročníkoch. Na spoluprácu sme vyzvali
pracovníkov CHKO Cerová vrchovina, ktorá má
sídlo v Rimavskej Sobote. Po konzultácii s Ing.
Péliovou ( lesná inžinierka) a Ing. Gálisom (

ekológ) sme zahájili vlastnú realizáciu." spomína si na začiatky koordinátorka projektu.
V posledný aprílový deň sme uskutočnili exkurziu do prírodnej rezervácie Pokoradzské jazierka, ktorá sa nachádza pri obci Vyšná Pokoradz.
Lokalitu sme zvolili vzhľadom na pestrosť biotopov, ktoré sa nachádzajú na pomerne malom
území. Tieto jazierka tvoria veľmi vzácny vodný
a močiarny biotop. Sú napájané len dažďovou
vodou, preto v čase slabých zrážok vlastne
nemožno hovoriť o jazierkach, ale o močiaroch"
dodala Mgr. A. Kováčiková.
L. Polgári
(dokončenie nabudúce)

združenie priebežne monitorovať.
Podporeným žiadateľom blahoželáme
a nepodporeným ďakujeme za prejavený
záujem. Veríme, že ich to neodradí od predloženia projektov do grantového programu
MAS v ďalších rokoch. Na prípravu podmienok
a pravidiel grantového programu plánujeme
v budúcich rokoch pozývať nielen členov MAS
MALOHONT, ale aj záujemcov z radov občianskych združení, spolkov, škôl a iných aktívnych
občanov.
Aktuálne informácie o výsledkoch grantového
programu MAS nájdete aj na web stránke www.
malohont.sk.
Mirka Kubaliaková

Z domova
a zo sveta
Výsledky externých maturít ukázali, že stredoškoláci majú slabé vedomosti. Priemerný
maturant ovláda len polovicu učiva.
Prepad slovenskej ekonomiky bol podľa Štatistického úradu v prvom štvrťroku 5,6%.
Na palube lietadla spoločnosti Air France,
ktoré sa minulý pondelok zrútilo pri Brazílii
do mora, boli aj traja Slováci.
Dobrá správa pre Slovensko. V bratislavskom
závode Volkswagen Slovakia sa budú vyrábať
nové modely áut Volkswagen Up!, Space Up!
a Seat. Do dvoch rokov by tak malo vzniknúť
až 1 500 nových pracovných miest.
Slovensko má tretí prípad prasacej chrípky.
Ochorela žena, ktorá dlhšie žije v USA.
Hasiči – potápači zo Slovenska, Poľska a Maďarska si koncom minulého týždňa pomerili
sily na Teplom Vrchu. Súťažili napr. vo vytrvalostnom plávaním s výstrojom či v záchranárskych prácach.
Čierny pondelok zažil svet leteckej dopravy.
Do vôd Atlantického oceánu sa zrútilo s 228
pasažiermi na palube francúzske dopravné
lietadlo.
Dôchodcovi z chorvátskeho Záhrebu spadol
kameň zo srdca, keď našiel svoje úspory
v hodnote 34 000 eur v kuríne. Zabudol
totiž, že si ich tam ukryl.
Venezuelský prezident Hugo Chávez tvrdí, že
unikol sprisahaniu amerických tajných služieb
s cieľom zavraždiť ho.
Taliani zaradili Chorvátsko medzi najnebezpečnejšie krajiny sveta. Podľa nich je táto
krajina nasiaknutá kriminalitou.
Americký prezident Barack Obama vyhlásil, že
Irán má právo na jadrový program, ale musí
dokázať, že je mierový.
amb
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Deň detí s myšlienkou
Na Gymnáziu I. Kraska súťažili žiaci
v konzumácii megapalaciniek na čas.
Štartovným boli hračky, ktoré poputujú
deťom v detských domovoch.

Stalo sa už tradíciou, že na Základnej škole Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote organizujeme v máji
Deň mlieka. Tento deň je dobrou
príležitosťou vyzdvihnúť mlieko
nielen ako zdraviu prospešné, ale
tiež ako každodennú súčasť života.

Prvý jún sa v rimavskosobotskom gymnáziu
niesol v znamení lahodnej vône palaciniek,
ktorú bolo cítiť až na sídlisku Rimava. Ako pre
Gemerské zvesti uviedol riaditeľ školy Ján Čeman, cieľom podujatia nebola len zábava, ale aj
dobrý skutok – zasiatie semienka ohľaduplnosti
do duší detí, ktoré nezištne obdarili iné deti
svojimi hračkami.
V jedení palaciniek sa súťažilo na kolá
v rozličných vekových kategóriách. Štvorčlenné skupiny mali za úlohu skonzumovať desať
cukrom posypaných lekvárových palaciniek (s
priemerom 35 cm) rýchlejšie, než družstvo súpera. Podmienky sťažilo aj pravidlo, že súťažiaci
nesmeli jesť sami, ale museli „kŕmiť“ svojich
druhov.
Víťazi si napokon zo súťaže odniesli hodnotné vecné ceny – elektroniku. Ostatným ostal
dobrý pocit z príjemne stráveného dňa a plný
žalúdok chutných palaciniek.
mak

Mlieko je takmer dokonalou potravinou
a pre deti nepostrádateľnou v období ich
rastu a vývoja. Obsahuje v primeranom
množstve a pomere mnohé biologicky
významné látky dôležité pre plnohodnotnú výživu. Sú to hlavne bielkoviny, tuky,
cukry, vitamíny, minerálne látky a stopové
prvky. V prospech mlieka svedčí aj fakt, že
využiteľnosť živín obsiahnutých v mlieku
je veľmi vysoká. Denná odporučená dávka
zodpovedá približne množstvu pol až jeden liter mlieka alebo mliečnych výrobkov.

Super miesto
Pýtate sa, kde to je? Tým miestom je Tralaland.
Je to prvá prázdninová republika a nachádza sa
v Trnavej Hore okres Žiar nad Hronom. Bola
som tam v škole v prírode od 17.5. do 22.5. 2009
so svojimi spolužiakmi zo ZŠ Š. M. Daxnera
v Rimavskej Sobote.
Bolo nám veľmi dobre a veselo. Mali sme
program, ktorý sa mne aj ostatným deťom veľmi
páčil. Je tam aj lanové centrum, kde sme si precvičili našu šikovnosť, lúka s preliezkami, bazén
aj jazierko, na ktorom sme sa previezli na vodných bicykloch a člnkoch. Vraví sa, že v jazierku

Konferencia
mladých
Dňa 13.5.2009 sa 9. A trieda na ZŠ P. Kellnera Hostinského zapojila do súťaže
pod názvom Energia 3. tisícročia.
Žiaci boli skutočne aktívni. Jeden zo žiakov si
pripravil na začiatok vlastnú prezentáciu, v ktorej nechýbali pozoruhodné čísla a informácie
o všetkých typoch využívanej energie. Prečítali

Deň mlieka

žije tralalandská príšerka. Spolu s animátormi
a pani učiteľkami sme sa super zabávali.
Bolo nám tam prosto super! Je to pre deti
super miesto.
Dominika Slaninová,
žiačka 4.A triedy

si aj príbeh z budúcnosti, o ktorom si každý
utvoril vlastnú mienku a každý si z neho čosi
poučné zobral k srdcu.
Neskôr si vytvorili vlastné podniky, ktoré
mali predstaviť a preukázať ich kvality. Potom
začala konferencia. Zúčastnili sa na nej hovorcovia vodných a veterných elektrární, zástupcovia slnečných elektrární, propagátori biomasy,
ale nesmeli tam chýbať ochrancovia životného
prostredia ENVIRKO a "poslanci" eurofondov.
Na zasadnutí sa konzultovalo o všetkom možnom. Každý chcel pretlačiť svoju ideu. Žiaci
vymýšľali, ako sa prebojovať a ako dosiahnuť,
aby bol ich nápad čo najlepší. Niektorí sa zahrali
na lakomcov a plánovali presadiť to, na čom by
voľačo zarobili. Ale ani ochrancovia sa nedali
a nesúhlasili s niečím, čo by mohlo znečisťovať

Tieto dôležité informácie o mlieku pre
žiakov pripravili prostredníctvom relácie
v školskom rozhlase členovia zdravotníckeho krúžku. Takmer všetci žiaci školy sa
zapojili do prípravy plagátov a posterov
o mlieku a mliečnych výrobkoch, z ktorých sme urobili výstavku a prezentáciu
v priestoroch školy.
Prekvapením bola aj mliečna desiata, ktorú pripravila školská jedáleň pre
všetkých žiakov školy.
Mgr. Soňa Magyarová
Základná škola Pavla Dobšinského

našu planétu alebo ju ohrozovať. Vo všetkom
našli chybu, ktorá sa im nepozdávala. Eurofondy sa na záver rozhodli podporiť solárnu
energiu, pretože sa im zdala užitočná, výhodná a v prvom rade najekologickejšia. A tak sa
elektrárne tešili na nasledujúcu spoluprácu
s nimi. K zvade našťastie nedošlo a všetci sa
dohodli. No pár reprezentantov závodov bolo
zarmútených, keďže sa im nepodarilo presadiť
svoj návrh... Mnoho sa aj naučili, pretože ich
usmerňovala pani učiteľka Antalová, ktorá hodinu viedla a pomáhala im porozumieť určitým
skutočnostiam.
Erika Hrivňáková,
žiačka 9. A tr.
ZŠ P. Kellnera Hostinského

kultúra
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Výročia
9.6.1949
Vznikli Vysoká škola múzických umení
a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Tohto roku oslávime 60. výročie ich
vzniku.

Romano dživipen – rómsky život.
Tak znie názov výstavy kresieb
žiakov základných škôl, ktorej
VIII. ročník bol 1. júla sprístupnený
v Gemersko - malohontskom múzeu
v Rim. Sobote.
Námetom kresieb je rómska kultúra, život Rómov
v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe,
k remeslám, ich predstavy o nadprirodzených
a rozprávkových bytostiach, teda všetko, čo charakterizuje rómske etnikum. Výstava je zároveň aj
súťažnou prehliadkou detských výtvarných prác.
Tento rok sa do súťaže zapojilo 14 škôl z okresov
Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, ktoré poslali
spolu 126 prác. Tie boli rozdelené do dvoch kategórií: I. kategória - 1. – 4. ročník a II. kategória

– 5. – 9. ročník. V prvej kategórii zvíťazila Anna
Kristína Balogová zo ZŠ v Hodejove. Kategóriu
5. – 9. ročník vyhrala so svojou kresbou Simona
Balogová zo ZŠ v Hodejove.
Pred otvorením výstavy predviedli prítomným
svoje tanečné umenie mladí rómski tanečníci
z folklórneho súboru Khamóro – Slniečko, ktorý
vznikol pred zhruba dvoma týždňami. Kurátorkou
výstavy je Ľ. Pulišová. Výstava potrvá do 31. júla.
Gemersko – malohontské múzeum sa od 1. januára 1996, ako jedno z troch múzeí na Slovensku
špecializuje na dokumentáciu hmotnej a duchovnej kultúry Rómov v regióne BBSK. V rámci
špecializácie rozširuje svoj zbierkový fond o predmety dokumentujúce rómske etnikum, realizuje
semináre, výstava a plní výskumné úlohy.

14.6.1819
V Tisovci sa narodil Jonatan Dobroslav
Čipka, učiteľ, spisovateľ a folklorista. ZŠ
vychodil v rodisku, študoval na lýceu v Kežmarku a v Bratislave a na univerzite v Jene.
Od r. 1845 bol učiteľom a evanjelickým
kaplánom v Ratkovej. Od r. 1847 pôsobil
ako farár v Drienčanoch. Vyvíjal osvetovú
a ľudovýchovnú činnosť. Zbieral slovenské ľudové rozprávky, ktoré vychádzali vo
Francisciho zbierke Slovenských povestí,
v Škultétyho a Dobšinského Slovenských
povestiach. Zomrel 14.2.1861 v Drienčanoch.
(rubrika vzniká v spolupráci
s Maticou slovenskou)

Divadlo
a deti 2009

amb

Reakcia na článok Poslanie slova

Gemerská tvorba mladých,
alebo ako to vidím ja
Prehliadky diel mladých literárnych
autorov z Gemera sa každoročne zúčastní spisovateľ, ktorý by nás, začínajúcich mladých autorov, mal povzbudiť,
pochváliť, usmerniť, dať rady. Tento rok
sa na túto úlohu podujal p. Tibor Kočík.
Nemyslím si, že sa jej zhostil práve
najlepšie.
V jeho príhovore zazneli slová, z ktorých som ja
(a určite aj iní) vyrozumela, že autor by mal v prvom rade odzrkadľovať vonkajší svet, nemal by
sa príliš zaoberať vlastným vnútrom. Nato som
sa ozvala, že teda odkiaľ má spisovateľ čerpať
silu do svojich diel? Má dať prednosť komercii
pred sebou samým? Je to v prvom rade jeho
vnútro, ktoré ho vedie. Potom sme prešli k poézii, ku ktorej sa autor vyjadril, že ani jedna báseň
nespĺňa jeho predstavy, ani jedna ho nezaujala.
Keď som sa ho opýtala na jeho názor, na moje
básne, jednu mimoriadne pochválil, že sú v nej

dobré myšlienky, že sa mu veľmi páči. Autorov
prózy rozdelil na dve skupiny: tých, ktorí majú
talent, a tých, ktorí ho nemajú. Ja som bola
v skupine, ktorá talent nemá. Nato sa spisovateľ
k mojim poviedkam vyjadril, že sú dobré, mám
talent, ktorý treba ďalej rozvíjať. Hoci si len v
mojom prípade dvakrát protirečil, aspoň sa ku
mne vyjadril. Nemusel sa mi ospravedlňovať
ako niektorým, že ich práce ani len nečítal.
Napriek svojskému prístupu pána Kočíka
sme v knižnici strávili príjemný čas, za čo vďačíme najmä ochotným knihovníčkam, ktoré pre
nás pripravili útulné podkrovie i občerstvenie.
Akokoľvek sa na tohtoročnú prehliadku prác
mladých začínajúcich autorov pozerám, nepovažujem takto strávený čas za stratený. Mám
novú skúsenosť a nehodlám sa nechať odradiť
od písania kvôli jednému subjektívnemu názoru. Dovidenia o rok!
Lenka Nagyová

Druhá polovica minulého týždňa patrila
v meste divadlu. V Dome kultúry v Rim.
Sobote vystúpili slovenskí, pre deti hrajúci
ochotníci, ktorí sa tu stretli v rámci 18.
celoštátnej súťažnej prehliadky Divadlo
a deti 2009. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora Rim. Soboty a s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR. Predstavili sa na ňom i domáci ochotníci zo
súboru Alterna. Popri súťažnej prehliadke
sa návštevníci divadla mohli zúčastniť aj
vernisáže výstavy absolventských prác
žiakov miestnej umeleckej školy.
mak, foto he

Myšlienka týždňa:
Pred manželstvom majte oči otvorené,
v manželstve ich trochu prižmúrte.
Shakespeare
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665-23

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

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

• Dlhodobo dám do prenájmu 1-izb.
byt. Tel: 0948 005 710.
649-24

• Predám 3-izb. tehlový prerobený
byt. Cena dohodou. Tel: 0918
466 028.
650-25

• Odkúpenie pozemku 10 000 m2
vrátane inžinierskych sietí + 350
m2 skladových priestorov – garáže, kancelárske priestory. Okolie
Oždian. helpteam@helpteam.sk
652-23

• Predám chatku v Širkovciach,
0918 859 824.
662-23

• Predám RD v Tomašovej, ul.
Okružná, 0918 717 216.
662-23

• Predám RD v Sušanoch, 0918
859 824.
662-23

• Predám vidiecky dom v Chvalovej,
okr. RE, 0918 717 216.
662-23

• Predám drevenú chatku v záh.
oblasti Tormáš, 0918 859 824.
662-23

• Predám RD v Dúžave, 0918
717 216.
662-23

• Predám chalupu na SAMOTE, Krná
okr. PT, 0918 717 216.
662-23

• Kúpim ornú pôdu v Rimavskej
Seči, platba v hotovosti, 0918
859 824.
662-23

• Kúpim pôdu a lesy v oblasti: Dúžava, Mojín, Gemerček, Tomašová, 0918 717 216.
662-23

• Predám RD v Kokave nad Rimavicou, časť Havrílovo a Kokava-Línia, 0918 717 216.
662-23

• Predám rodinný dom v Gemerskej
Teplici, 0918 717 216.
662-23

• Predám rodinný dom vo Večelkove, 0918 717 216.
662-23

• Predám 3 trojizbové byty v Hnúšti,
cena 390 000 Sk. Tel: 0918
661 946.
665-23

• Predám 3-izbový byt v centre Rim.
Soboty, cena 650 000 Sk. Tel:
0918 661 946.

• V meste Rimavská Sobota kúpim
priemyselnú budovu (vy) vhodnú
na veľkosklad (s priestormi pre
skladovanie, vzorkovú predajňu
a kanceláriu). Môže byť aj objekt
vhodný na rekonštrukciu na tento
účel. Rozlohu posúdim osobne.
Ponuky cez realitky odmietam.
Tel: 0905 441 699.
670-25		

• Predám 3-izbový byt s balkónom
na sídlisku Západ v Rim. Sobote.
V 2 izbách plastové okná. Pri
rýchlom jednaní zľava. Cena:
750 000,- Sk/24 900 Eur. Kontakt:
0944 011 565.
675-25

• Dám do prenájmu garsónku na ul.
Malohontskej v RS (balkón, kuch.
linka). Tel: 0948 501 306.
678-24

• Predám 3-izbový byt na sídl. Západ v OV. Dohodou. Tel: 5649 614.
679-24

• Predám 1-izbový byt v centre
mesta. Cena 17 770 €. Tel: 0905
666 290.
680-23

• 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.
611-23

• 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.
612-24

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

• Vymením 1-izbový byt v B-2 za
2-izbový byt v B-2 alebo na sídlisku Rimava. Rozdiel doplatím. Tel:
0903 198 240.
616-23

• 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
    

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

• 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.
640-26

• Predám výhodne 2,5 izbový byt
na sídlisku Rimava. Tel: 0917
595 070.
641-26

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

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

byť dôchodca alebo inv. dôchodca. Kontakt: 0908 932 152, 0905
229 709.
648-23

• Spoločnosť VERSACO s.r.o.
so sídlom Cukrovarská 57/12,
Rimavská Sobota, prijme nových
pracovníkov na pozície: výrobný
pracovník na obsluhu vstrekolisových strojov a administratívnu
pracovníčku. Anglický jazyk
a počítačová znalosť podmienkou.
Životopisy zasielajte poštou alebo
na e-mail versaco@versaco.eu
alebo ich doručte osobne. Nástup
ihneď. Bližšie informácie na tel.
čísle 047/55 22 302 alebo 0918
960 047.
654-24

• Hľadám prácu, obchodný zástupca s 15-ročnou praxou. Tel: 0907
141 227.
658-23

• Hľadám prácu popri MD. Tel: 0915
565 534.
660-23

• Hľadám práce na doma – upratovanie, aj okolo domu. Mobil: 0902
674 778 – NON STOP.
664-23

• AAR – Agentúra Aktuálnych Realít
s.r.o. prijme do svojich radov
obchodného zástupcu, makléra,
finančného analytika. Podmienky: min. SŠ s maturitou. 047/55
22 678.
677-24

• 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.

594-24

633-25

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

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

596-23

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

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

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

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

		
Zamestnanie
• Prijmeme pracovníkov do pekárne: pekár, vodič - údržbár, môže

Služby
• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
373-23
• OZNAM: Autoumyvárka pri čerpacej stanici TIKOTANK otvorená!
Otv. hod: PO-PI: 10.00-18.00, SO:
9.00-16.00. Smer Jesenské.
647-25
• Oprava a prekrývanie starých
striech. Tel: 0918 843 524.
663-24
• Predávate nehnuteľnosť? Pomôžem Vám so zmluvami. Lacno. Tel:
0918 661 946.
666-23
• Pripravujem vozidlá na STK:
konzervovanie podvozku, bežné
opravy. Tel: 0910 310 306.
669-25

inzercia / infoservis
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• Ponúkam výrobu eurookien za
cenu plastových a stolárske
práce za prijateľné ceny. Tel: 0915
975 358.
671-24
• OPRAVA TV, LCD, Video, DVD, SAT.
0905 323 277.
676-26
• Poskytnem ubytovanie na termálnom kúpalisku v Dolnej Strehovej.
Tel: 0908 848 239.
681-25• Predaj projektov rodinných domov. Info: 0918 606 270.

0903 515 109.

537 225, risopepi@gmail.com

574-24                                      

148-52

Rôzne

• Predám kováčsku vyhňu. Tel: 0917
087 912.
643-23

• Predám detský kočík pre dvojčatá. Mini Moto Bike. Tel: 0907
210 598.
645-23

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

• Predám železnú konštrukciu na
halu, rozmer 25 x 12 x 3,8 m. Tel:
0915 872 552.

620-31

646-24

• INFRA-KÚRENIE  = ekonomické,
elegantné, zdravé. 0907 831 424,
www.sohars.sk/sohars.php

• Predám bielu spálňu, posteľ +
skrine, sedaciu súpravu rozkladaciu. Cena dohodou. Tel: 0910
670 872.

• Vykonávame všetky stavbárske
práce, tesárske, zámočnícke,
rekonštrukcie a stavby striech,
bytov a rod. domov. Tel: 0907
173 956.

651-23

• Predám novinový stánok na
ul. Francisciho pri Daň. úrade.
Tel: 0907 207 598. (Aktuálne
1.7.2009)

624-23

656-25

• 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.

• Predám plastové okná rozmer 240
x 150, v dobrom stave, dva kusy,
lacno. Tel: 0905 352 497.

625-24

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

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

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

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:

Práca
Predajca strešných krytín a príslušenstva
Pracovná náplň: Predaj strešnej
krytiny, trapézov a príslušenstva.
Úlohou predajcu je hlavne práca
v teréne, oslovenie potenciálnych
zákazníkov, zameranie strechy –

Spoločnosť mobilNET
vyhlasuje výberové konanie
na pracovné miesta:

Zvieratá

    

584-24

621-31

9

661-25

• Kúpim kvalitné seno, volať večer
047/ 56 955 71.
668-23
• Predám cestné panely 3 x 2 m,
aj väčšie množstvo. Tel: 0915
535 191.
673-25

• 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

• Vykupujeme starožitnosti, domáce plátno a staré perie. 0903

objektu, výpočet spotreby krytiny
príslušenstva (žľaby, zvody, fólie, a
ostatné doplnky), následne vypracovanie cenovej ponuky.
Požiadavky: SŠ vzdelanie s maturitou, maďarský jazyk – aktívne,
dvojročná prax v podobnej oblasti
Kontakt: ruzinskyp@stonline.sk,
047/4512215       
Vedúca pobočky (spol.

Chcete si pochutnať na kvalitnej brazílskej káve ?
Ponúkame Vám možnosť bezplatnej výpožičky kávostroja pre gastro
prevádzky, sezónne prevádzky – kúpaliská, kancelárie, kaderníctva a pod.
V ponuke máme aj automaty na kávu.
Bližšie informácie: 0948 524 423.
Žiadna viazanosť, žiadne riziko z Vašej strany !
2132-25

• Predám jalovičku, červená, nabraná. Tel: 56 94 374.

„obchodný zástupca“

610-23

Požiadavky:

• 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,
morky na farme v Bakte – na
kopci. Objednávky: 0915 674 757.

– maďarský región
- 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

635-23

Požiadavky:

• Predám krmníky. Tel: 0910
948 193.

- príjemné vystupovanie a vzhľad

- prax v obchodnej oblasti
- vek do 35 rokov

417-27

- vodičský preukaz skupiny B s praxou
- flexibilita

Auto-moto

„obchodný zástupca“ – PC región

• Predám traktor ZETOR 3011 s ŠPZ,
vlečku, kosačku, pluh. Tel: 0902
594 867.
667-24

• Predám elektróny na OPEL OMEGA
+ náhr. diely. Predám SUZUKI
650,dr, 1991. Tel: 0918 939 355.
672-23

• 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.

Požiadavky:
- prax v obchodnej oblasti
- príjemné vystupovanie a vzhľad
- vek do 35 rokov
- vodičský preukaz skupiny B s praxou
- dobrá znalosť výpočtovej techniky
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!

623-24

• Predám SCOOTER YUKI vo výbornom stave. Cena 700 €. Tel: 0915
817 949.
627-23

Euro Jordán, s. r. o.)
Pracovná náplň: vypracovávanie
cenových ponúk, vypracovanie
zmlúv, starostlivosť o zákazníkov, predaj plastových okien a
doplnkov, vybavovanie montáží,
reklamácií, administratívne práce.
Požiadavky: SŠ vzdelanie, práca
s PC
Kontakt: m.kristoficova@eurojordan.com

Združené poľnohospodárske
družstvo Poltár
uskutoční predaj brojlerových
kurčiat na farme v Slanej Lehote
dňa 16.6.2009 v čase od 9.00 do
13.00 hod. Cena 1.39 €/kg.
2127-23

Ťažko sa vyjadruje slovami, že nám
veľmi chýbaš,
ale v našich srdciach navždy
zostaneš.
Dňa 7. júna 2009 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy
opustil milovaný brat, švagor a otec

Tibor Huszanyík
Rim. Sobota – Lenka

Kto ste ho poznali a mali radi venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Sťahovanie

a preprava tovaru
M: 0948 555 356,
0903 555 356 2002-51
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Riaditeľka Domova sociálnych služieb, ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje podľa § 5 zákona NR
SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme Výberové konanie na
obsadenie pracovnej pozície Hlavná sestra DSS Veľký Blh, ul. SNP 419, 980 22
Veľký Blh
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci:
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa v
odbore ošetrovateľstvo • pomaturitné špecializované štúdium
Iné kritériá a požiadavky: odborná prax v zdravotníctve minimálne
5 rokov • manažérske schopnosti • občianska a morálna bezúhonnosť
Požadované doklady do výberového konania: žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu „ Hlavná sestra DSS Veľký Blh“ • aktuálny výpis z
registra trestov / nie starší ako 3 mesiace/ • doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní • profesijný štruktúrovaný životopis • potvrdenie o praxi • písomný
súhlas k spracovaniu osobných údajov na účely výberového konania • zámer
práce hlavnej sestry

8. 6. 2009

Regionálna kancelária Slovenského národného strediska pre ľudské práva
v Rimavskej Sobote organizuje pri príležitosti 15. výročia vzniku Slovenského
národného strediska pre ľudské práva, v rámci 15 dní služieb pre verejnosť
zameraných na právne poradenstvo a mediačné služby, Deň otvorených dverí.
Uskutoční sa dňa 15.6.2009 v čase od 8.30 - 17.00 hod. v regionálnej kancelárii na Ul. SNP 15, 2. poschodie.
Počas tohto dňa bude možné získať bližšie informácie o základných ľudských
právach a slobodách, o problematike diskriminácie (oblasti, dôvody, formy), o
prostriedkoch právnej ochrany, o možnostiach mimosúdneho spôsobu riešenia
prípadov diskriminácie formou tzv. mediácie, ako aj osobne sa poradiť o konkrétnom probléme a o možnostiach jeho riešenia.
Kancelária v Rimavskej Sobote je otvorená aj pre návštevníkov z miest, ktoré
patria do jej územnej pôsobnosti, t. j. Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rožňava,
Revúca a Košice- okolie.
Regionálna kancelária,
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,
Rimavská Sobota

Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením
„ Výberové konanie na funkciu Hlavná sestra DSS Veľký Blh“ najneskôr do
12.6.20098 na adresu: Domov sociálnych služieb, ul. SNP 419, 980 22 Veľký
Blh
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr
7 dní pred jeho začatím.

OBEC JESENSKÉ, Sobotská 10, 980 02 Jesenské
Obec Jesenské vyhlasuje podľa § 4 odst. 1 zákona NR SR 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 ods. 3 zákona NR SR č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Viktora
Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským v Jesenskom s predpokladaným nástupom 01. 08. 2009 funkčné obdobie 01. 08. 2009 – 31. 07. 2014
Kvalifikačné predpoklady:
• vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogického zamestnanca v znení neskorších predpisov pre
príslušný druh a typ školy • 1. kvalifikačná skúška.
Iné kritériá a požiadavky:
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe • znalosť školskej legislatívy a základná
znalosť problematiky riadenia školy • bezúhonnosť • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov • spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť • zdravotná spôsobilosť
Požadované doklady:
• písomná prihláška do výberového konania • overené kópie dokladov o vzdelaní • profesijný životopis • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3
mesiace) • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti • potvrdenie o pedagogickej
praxi • návrh koncepcie rozvoja školy v písomnej forme • písomný súhlas
uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v znení:
„Menovaný(á)
............................................................................
Adresa bydliska
............................................................................
(ďalej len „dotknutá osoba“ poskytuje Obci Jesenské súhlas podľa § 7 ods. 1
a ods. 2 zák č. 428/2002 Z.z. so spracúvaním svojich osobných údajov, a to
v rozsahu potrebnom pre výberové konanie.“
Prihlášky do výberového konania a požadované doklady je potrebné doručiť
v zalepenej obálke na adresu: Obecný úrad, Sobotská 10, 980 02 Jesenské
do 17.06.2009. Obálku označte heslom „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským Jesenské
– NEOTVÁRAŤ!“. Výberové konanie sa uskutoční 24. 06. 2009 o 15.00 hodine
v budove
Obecného úradu v Jesenskom. Termín výberového konania bude uchádzačom
oznámený písomne. Neúplné prihlášky nebudú akceptované.

HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Záhradné
hadice a
spojky

Vodomerné
betónové
šachty

Od apríla otvorené aj v sobotu.
Rimavská Sobota, Školská 244
Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk

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

13 a 14. jún MUDr. I. Kyseľová,
SNP 8, č. t. 56 26 124

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

13. jún piatok lekáreň Salvator
14. jún sobota lekáreň Pri nemocnici

DAROVALI KRV

USKUTOČŇUJE KURZY PRVEJ
POMOCI PRE AUTOŠKOLY
PRE UCHÁDZAČOV O VODIČSKÉ
OPRÁVNENIE A VODIČOV
Dohodnúť si termín a prihlásiť
sa môžete telefonicky na č.tel.:
0903 558926, 047/5631734
e-mail: sus.rsobota@redcross.sk,
Cena za kurz a vykonanie skúšky spolu:
17,- euro na 1 osobu. Kurzy uskutočňujeme: -v pracovných dňoch, - v sobotu
alebo aj v nedeľu

Horoskop

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 2.6.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Jozef Imrecze, Jozef Gríger, Vojtech Micsko, Mgr.Peter Černáček, Ing.
Michal Kováčik, Milan Kojnok, Ján Hazucha, Irena Vrábeľová, Jaromír
Trapl, Róbert Emödi, Vladimír Čech, Zsolt Breštyanszký , Rudolf Pivarník,
Miroslav Talán z Rim.Soboty, Juraj Kováč, Štefan Gembický, Júlia Gembická
zo Zacharoviec, Ján Žabka, Jaromír Balciar z Hnúšte, Juraj Kiráľ, Jozef
Négyesi, Pavel Földi z Oždian, Katarína Repová zo Včeliniec, Marian Pauko
z Klenovca, Ladislav Cselényi z Levkušky, Ladislav Kolesár, Štefan Gál,
Mária Pecsöková z Tornale, Štefan Kožár, Ladislav Kožár z Ruminiec, Marek
Maliar z Bottova, Marian Juhaniak, Dušan Drdoľ z Jesenského, Jozef Krága
z Otročku, Ján Zvara z Drienčan,
Prvýkrát bezplatne darovali krv: Marek Kysela z Rimavskej Soboty,

Július Dono zo Skerešova, Alexander Šoltész z Behyniec, Ľubomír Ďurčík
z Tisovca, Ladislav Rákai z Tornale, Petra Földiová z Oždian
Slovenský červený kríž, Územný spolok
Rimavská Sobota, ul.Hurbanova č.15
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Na mimoriadnom odbere krvi dňa 29.5.2009 bezplatne darovali krvi:

Zuzana Tanková, Ján Melich, Jozef Brezovický, Ladislav Kertész, Jana Kovácsová z Rim.Soboty, Valéria Kováčiková z Kružna, Iveta Poprocká, Daniel
Poprocký z Ruminiec
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Karé plnené s ochuteným
tvarohom v bacone
bravčové medailónky v bacone
so šampiónovou omáčkou

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

PRENÁJOM:

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

-Tel: 0918 392 513
2009-52

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

(8. – 14. jún)

• 4. Budova na Daxnerovej ul. 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m²
- prízemie – 76,90 m² (Bageteria )

Baran - Prežijete príjemné stretnutie
so staršou osobou
Býk - Týždeň bude vhodný na zastavenie sa. Lepšie myšlienky prídu len
ak budete sami.
Blíženci - Dlho očakávané stretnutie
nedopadne podľa vašich predstáv.
Rak - Dostanete menší finančný
obnos, ktorý ste dlhšie očakávali.
Lev - Je vhodné obdobie posunúť sa
v partnerskom vzťahu dopredu.
Panna - V spoločnosti mladých ľudí
zažijete milé prekvapenie.
Váhy - Choďte do spoločnosti a
zabavte sa zo známymi. Prospeje
vám to.
Škorpión - Tento týždeň sa skončí vo
vašom partnerskom vzťahu negatívne
obdobie.
Strelec - Budete sa trápiť nad rozhodnutím v partnerskom živote.
Kozorožec Aj keď zažijete pozitívne
prekvapenie, niečo vás bude ťažiť na
duši.
Vodnár - Zistíte, že mladšia osoba nie
je k vám úprimná.
Ryby - Je vhodný čas zažiť niečo
nové.

• 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

KINO
ORBIS
10. jún Sud prachu
Tragikomédia odohrávajúca
sa počas jednej dlhej noci
v Belehrade. Film Francúzsko,
Juhoslávia, Grécko, Macedónsko, Turecko, MN, vstupné 2
euro / 1,30 euro (60 Sk/ 39,20
Sk), titulky. Začiatok predstavenia o 19.00 hod.
10. – 11. jún
Rýchli a zbesilí
Táto jazda rozhodne nie je pre
slabochov. Akčný film USA, MP
od 12 r., vstupné 2,30 euro (69
Sk), titulky. Začiatky predstavení : v stredu o 21:00 hod., vo
štvrtok o 19:00 a 21:00 hod.
12. – 14. jún
Znovu 17
Kto hovorí, že mladý si len
raz. Komédia USA, MP od 12
r., vstupné 2 euro (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavení len
o 19.00 hod.
12. – 14. jún
Verejný nepriateľ
č.1: Epilóg
Zakončenie dvojdielnej ságy
o Jacquesovi Mesrinovi.
Akčný krimi thriller Francúzsko,
Taliansko, Kanada, MP, vstupné
2 euro (60 Sk), titulky. Začiatok
predstavení len o 21.00 hod.

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

8. 6. 2009

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

2011-52

Ponúkam
na predaj
palivové drevo.
M: 0918 605 511

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

ALWADO – REALITY

MEDIA TOUR

632-25

REALITNÁ KANCELÁRIA

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

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk

2031-17

2003

2005

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.

sme tu pre Vás
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Bélu Bartóka 2
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0907 648 805

Kubínyiho nám. 10
984 01 Lučenec
Tel.: 0905 444 542

Novinky v roku 2009

NAJLACNEJŠIE TONERY (FARBY) DO TLAČIARNÍ!!!

Sporenie ISTOTA s najvyšším úrokovým
bonusom až 4 % (2 % p. a. + až 4 % bonus +
12,5 % štátna prémia)
Sporenie VERNOSŤ - verní klienti získajú
atraktívny úrokový bonus a navyše až 3 roky
bez poplatku za vedenie účtu
Sporenie KRÔČIK pre deti s balíkom
poistenia zdarma
Rodinné sporenie - možnosť získať
viacnásobnú štátnu prémiu
Výhodné úvery aj pre podnikateľov SZČO

Cenník si môžete pozrieť podľa typu toneru na
www.kozmetikabizuteria.sk
Tel: 0905 865 200.
2002-51
Mesto Rimavská Sobota v zastúpení správcom - Mestskou bytovou správou,
s.r.o., Tr!ná 2 v Rimavskej Sobote oznamuje, !e má vo"né kapacity
v rekrea!nom zariadení Dolná Strehová.

7-d"ové pobyty v termíne:
1. 27.jún - 4. júl 2009
2. 15. august – 22.august 2009
3. 22. august - 29. august 2009

Sme adresa č. 1 na ceste za Vašim
novým a lepším bývaním

-

dve #tvorposte"ové bunky s prísl.
dve #tvroposte"ové bunky s prísl.
dve #tvorposte"ové bunky s prísl.

Poplatok za t$!denn$ pobyt za bunku %. l - 100 EUR a za bunku %. 2 - 70 EUR

Prihlási# sa a získa# bli$%ie informácie mô$ete osobne na MsBS, s.r.o.,Tr$ná 2,
inzerat.indd 1

5.3.2009 16:14:11

(p. Rojíková !.dv. 37) prípadne telefonicky na !.t.: 55 11 913.

Budúci týždeň má byť o niekoľko stupňov teplejší. Môžeme očakávať
striedanie slnečných a zamračených dní. Najvyššie teploty sa budú pohybovať do 25 stupňov. Pravdepodobnosť zrážok je zvýšená najmä v strede
a druhej polovici týždňa.
András Reisz (autor je meteorológ)

GZ Šport
Príloha Gemerskych Zvestí • číslo 23 • ročník 42. • 8. jún 2009

V poslednom zápase sezóny prehra

Slovan Duslo Šaľa
– MFK Rimavská Sobota 2:0 (1:0)
V poslednom majstrovskom stretnutí
tejto sezóny si futbalisti RS pripísali
na svoje konto ďalšiu prehru. Zakončili ňou nevydarenú jarnú časť sezóny
– nielen, čo sa týka výsledkov, ale aj
herného prejavu.

Živanovič, ale domáci brankár bol proti. Do
kabín odchádzali spokojnejší domáci.
Od 60. min. sa opäť zvýšila kvalita hry. Rozhodujúci moment stretnutia prišiel v 66. min.,
keď sa po individuálnej akcii a centri Vyskoča
opäť presadil Peťovský, ktorý svojim druhým
gólom rozhodol o osude zápasu. Gemerčania mali snahu ešte výsledok pozmeniť, ale
nakoniec odchádzali smutnejší ako domáci. Tí
potešili hŕstku svojich priaznivcov.
Pred 330 divákmi rozhodoval Šuniar.
ŽK: Mujkoš – Gibala
Zdeno Marek

Čo sa týka dramatickosti, súťaž v tomto smere
v otázke postupu mala čo ponúknuť až do
posledného kola. Pokiaľ ide o zostup, hneď od
začiatku bolo jasné, že „čierneho Petra“ budú
v ruke držať kluby, ktoré prihlásili do súťaže
B mužstvá (až na Ružomberok). Pri všetkej
úcte boli mužstvá D. Streda B a Košice B iba do
počtu. Je tu otázka pre kompetentných, či sú
B mužstvá prínosom pre zatiaľ profesionálnu
súťaž. Alebo nemáme v slovenskom futbale
kompetentných ľudí?

Tréner JUDr. K. Kisel k stretnutiu
poznamenal:

Je tu ďalší veľký problém. Sú ním financie. Nie
je to len v RS – v Humennom dokonca skončili
tak, že mužstvo sa prihlási do piatej ligy, čo je
poriadny pád do priepasti. Situácia v ostatných
kluboch tiež nie je ružová. Týka sa to aj MFK
RS.

Aj keď sme nastúpili v pozmenenej zostave, nesklamali sme. Odohrali sme vyrovnané stretnutie a len vďaka nepresnej koncovke odchádzame s nulou. V tomto poslednom stretnutí som
chcel dať príležitosť hráčom, ktorí toho počas
sezóny veľa nenahrali.

Keď sa bude v Rimavskej hrať I. liga, tak určite
s oveľa menším rozpočtom, ako v práve skončenej sezóne. Uťahovaniu opaskov sa nevyhnú
ani v iných, väčších a bohatších mestách ako je
to naše. Trend je taký: nerobia sa žiadne zmeny
vo vedení slovenského futbalu, každý je spokojný, výsledok sa dostavil. Nielen kvôli finančnej
kríze. Postupne sa mení I. liga na poloprofesionálnu súťaž. Osobne som to spomínal už pred
dvoma rokmi, že ako dopadne futbal na Slovensku, keď sa niečo nezmení. Nič sa nemení – iba
priepasť je čoraz bližšie...

Zostava MFK RS:
Kuciak (81. min. Fedor) – Ádam – Mujkoš –
Rubint – Mráz – Živanovič – Gibala (61. min.
Árvay) – Morháč – Migaľa (72. min. Szabó) –
Líška – Vargic

Gemerčania si v zápase vypracovali príležitosti
na strelenie gólu. Či už to bol Líška, Živanovič,
Morháč alebo Vargic, každý z nich mohol skórovať. Kvôli nepresnej koncovke sa to však nepodarilo nikomu. Soboťania mali prvú možnosť
už v 3. min. Líškova strela nenachádza cieľ. V 6.
min. sa z ničoho nič dostali do vedenia domáci,
keď po centri sa strelou zblízka presadil domáci útočník Peťovský, ktorý prekonal Kuciaka.
Hráči RS pridali na iniciatíve, ale čo nevyriešila
obrana Šale, s tým si bezpečne poradil domáci
brankár Anda. Domáci si v 1. polčase vypracovali ešte jednu možnosť. V 34. minúte ju však
Dekányi nepremenil. Vzápätí mohol vyrovnať

Ostatné výsledky posledného, 33. kola:
Michalovce – Inter BA 2:5, D. Streda B – Trenčín 0:2, Humenné – Podbrezová 1:3, Košice B
– Lučenec 1:3, Prievidza – Ružomberok B 1:1

Záverečná tabuľka I. ligy
1. Inter BA

33

19 10 4

64:27 67

2. Trenčín

33

19 9

5

74:27 66

3. Podbrezová

33

20 5

8

51:24 65

4. Lučenec

33

16 7

10

54:44 55

5. Rim. Sobota

33

14 7

12

37:29 49

6. Prievidza

33

13 7

13

43:40 46

7. Šaľa

33

13 6

14

35:43 45

8. Ružomberok B

33

12 7

14

49:52 43

9. Michalovce

33

11 8

14

42:48 41

10. Humenné

33

11 6

16

35:51 39

11. Košice B

33

6

8

19

32:57 26

12. Dun. Streda B

33

2

4

27

18:92 10

ŠK Tempus
neporazený
Najtalentovanejšia prípravka - ročník
narodenia 1999 - už vyše roka neprehrala na žiadnom turnaji ani v lige
prípraviek. Svoje kvality potvrdila aj
na medzinárodnom turnaji, usporiadanom v Čechách v dňoch 30.-31.5.2009.
Za účasti 11 mužstiev sa hralo systémom každý s každým a len rozdiel gólov medzi tromi
mužstvami rozhodol o konečnom, 3. mieste.
„Výborné výkony podávali chlapci v každom
zápase,“ povedal tréner Ondrej Václavik. Najlepším hráčom mužstva sa stal Roman Vilček.
Poďakovanie patrí sponzorom: primátorovi
Tisovca p. Mináčovi, p. Vargicovej, p. Slaniniakovi a všetkým rodičom.
Zostava: Nôta, Poljak,Vilček, Kočiš, Rapčan,
Balciar, Morong, Filipiak, Kulich, Slaniniak.
Tréner: Ondrej Václavik

Výsledky:
ŠK Tempus RS – MŠK Žilina 0:0
ŠK Tempus RS – Sigma Olomouc 1:0 g.Vilček
ŠK Tempus RS – Dukla Banská Bystrica 1: 0
g.Vilček
ŠK Tempus RS – Víkovice 0:0
ŠK Tempus RS – FC Tescoma Zlín 1:1 g.Filipiak
ŠK Tempus RS – FC Slovácko 2:0 g.Vilček,
Balciar
ŠK Tempus RS – Fotbal Frýdek Místek 1:1
g.Vilček
ŠK Tempus RS- RSM Šardice 1:0 g. Hruška
ŠK Tempus RS -TJ Jiskra Staré Mesto 1:0
g.Filipiak
ŠK Tempus RS- FS Fatra Napajedla 2:1 g.Filipiak 2
Konečné poradie: 1. Fotbal Frýdek Místek 22.b,
2. MŠK Žilina 22.b, 3. ŠK Tempus RS 22.b
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Majster Slovenskej republiky v jude pre rok 2009:

Sophia Kanátová a Róbert Mihály
V sobotu 30. mája 2009 sa konali
Majstrovstvá Slovenskej republiky
v jude mladších žiakov a žiačok.
Súťaž sa konala v judo aréne
v Pezinku. Na tatami bojovali
o prvenstvo 98 judistov z 22 oddiel�
lov Slovenska.
Z TJ Lokomotíva a TJ Mladosť oddielov judo sa
zúčastnilo majstrovstiev štrnásť judistov, a to
Bence Andrik, Denis Farkaš, Sebastián Kurák, Michal Polóni, Jakub Kinka, Peter Borláš, Karol Jakab,
Richard Útis, Patrik Boršoš, Juraj Antal, Andrej

Bystriansky, Róbert Mihály, Zuzana Otčenášová
a Sophia Kanátová.
Sophia Kanátová vo váhe do 44 kg a Róbert Mihály vo váhe do 65 kg nestretli premožiteľov, obsadili prvé miesta a získali titul Majster Slovenskej
republiky pre rok 2009. Druhé miesto obsadili
(a vlastne prehrali len vo finále): Denis Farkaš do
55 kg, Patrik Boršoš do 34 kg a Zuzana Otčenášová
52 kg. Ďalším želiezkom v ohni bol Bence Andrik
z TJ Lok., ktorý vyhral zápas o tretie miesto a týmto obsadil bronzovú priečku na stupni víťazov.
Nepopulárne piate miesta obsadili, a teda prehrali
v malom finále o tretie miesto: Jakub Kinka, Karol

Jakab a Juraj Antal. Na siedmom mieste skončil
Richard Útis. Do Pezinku sprevádzali športovcov tréneri oboch oddielov Antal, Svoreň, Útis
a Petríček.
Výbory oddielov juda ďakujú za skvelú reprezentáciu nielen TJ Lokomotívy a TJ Mladosti, ale aj
mestu Rimavská Sobota. Chceli by sme sa zároveň
poďakovať pánom Jakabovi, Andrikovi a firme
Tikotank s.r.o. Rimavská Sobota, ktorí zabezpečovali dopravu do dejiska Majstrovstiev Slovenskej
republiky.
Ľubomír Antal
Predseda oddielu juda TJ Lok. RS

Oblastné majstrovstvá vo viacbojoch všestrannosti

Generálka na „republiku“
V sobotu 13.júna sa v Rimavskej Sobote
uskutočnia 18.letné majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti. Nominačnými
pretekmi pre športovcov a generálkou pre
organizátorov boli oblastné majstrovstvá pre okresy Rimavská Sobota a Revúca
v posledný májový týždeň, ktoré sa konali v športovom areáli Základnej školy
Š.M.Daxnera na Sídlisku Západ.  
V súťaži žiakov 1.-4.ročníkov základných škôl
štartovalo 95 dievčat a chlapcov.
Výsledky:
I.ročník: 1.Emília Pádárová (ZŠ Gem.Jablonec)
189 bodov, 2.Vivien Kovácsová (ZŠ M.Tompu) 153
bodov, 3.Veronika Utisová (ZŠ P.K.Hostinského)
149 bodov, resp. 1.Richard Bořuta (ZŠ Š.M.Daxnera)
214 bodov, 2.Adrián Sproho (ZŠ M.Tompu) 207
bodov, 3.Attila Koós (ZŠ Gem.Jablonec) 205 bodov.
II.ročník: 1.Lea Šimonová (ZŠ Š.M.Daxnera) 266
bodov, 2.Rita Pelleová (ZŠ M.Tompu) 252 bodov,
3.Daniela Borošová (ZŠ P.K.Hostinského) 240 bodov, resp. 1.Simon Sógel 341 bodov, 2.Adam Dudás
(obaja ZŠ M.Tompu) 303 bodov, 3.Andrej Bodor (ZŠ
P.Dobšinského) 287 bodov.
III.ročník: 1.Nina Pisárová (ZŠ P.K.Hostinského)

294 bodov, 2.Monika Rákošiová (ZŠ Š.M.Daxnera)
287 bodov, 3.Laura Gálová (ZŠ M.Tompu) 273
bodov, resp. 1.Filip Miháľ (ZŠ P.Dobšinského) 325
bodov, 2.Martin Hepka (ZŠ Tisovec) 321 bodov,
3.Peter Kovács (ZŠ M.Tompu) 315 bodov.
IV.ročník: 1.Alexandra Parobeková (ZŠ Klenovec)
254 bodov, 2.Veronika Sélešová (ZŠ P.K.Hostinského) 223 bodov, 3.Zuzana Simonová (ZŠ
M.Tompu) 211 bodov, resp. 1.Matej Bálint (ZŠ
Tisovec) 363 bodov, 2.Norbert Balyo (ZŠ M.Tompu)
315 bodov, 3.Roman Vlček (ZŠ P.Dobšinského) 296
bodov.
V kategóriách M 4 – 8 a Ž 4-7 štartovalo
44 pretekárov.
Výsledky:
Mladší žiaci: 1.Patrícia Zvarová (ZŠ Tisovec) 239
bodov, 2.Gabriela Mihalčáková (ZŠ M.Tompu) 238
bodov, 3.Žofia Szabóová (ZŠ maď. Tornaľa) 192
bodov, resp. 1.Zsolt Múčik (ZŠ M.Tompu) 334 bodov, 2.Tomáš Husár (ZŠ P.Dobšinského) 236 bodov,
3.Marek Fiľo (ZŠ Š.M.Daxnera) 219 bodov.
Starší žiaci: 1.Mária Makšiová (ZŠ slov. Jesenské)
408 bodov, 2.Ľubica Šupková 325 bodov, 3.Rebeka Magyarová (obe ZŠ Tisovec) 305 bodov, resp.
1.Kristián Slíž (ZŠ P.K.Hostinského) 425 bodov,

2.Jaroslav Matula (ZŠ Tisovec) 405 bodov, 3.Patrik
Gilian (ZŠ P.Dobšinského) 387 bodov.
Mladší dorast: 1.Dorota Balciarová 415 bodov,
2.Nikola Kissová (obe Gymnázium I.Kraska Rim.
Sobota) 245 bodov, 3.Bernadetta Királyová (ZŠ
P.Dobšinského) 218 bodov, resp. 1.Tomáš Brozman
386 bodov, 2.Jakub Páleš (obaja ZŠ P.Dobšinského)
378 bodov, 3.Sebastián Pongó (ZŠ maď. Tornaľa)
376 bodov.
Starší dorast: 1.Ľudmila Bodnárová 313 bodov, resp. 1.Henrich Megela (obaja Gymnázium
I.Kraska), 2.Ladislav Madarász (RCG M.Tompu Rim.
Sobota) 389 bodov, 3.Filip Balciar (Gymnázium
I.Kraska)380 bodov.
Muži: 1. Peter Láska (Gymnázium I.Kraska) 423
bodov.
Prví traja pretekári z kategórií mladšieho a staršieho žiactva, mladšieho a staršieho dorastu, ako aj
víťazi Ľudmila Bodnárová, Peter Láska a štvornásobná majsterka Slovenska Réka Bálintová (KVV
Klokani Rimavská Sobota), ktorá na oblastných
majstrovstvách neštartovala, postupujú na majstrovstvá Slovenska.
Igor Antal
hlavný rozhodca

FUTBAL

Výsledky 12. kola okresnej ligy malého futbalu
Corsobar – FC Euromotel 7:7 ( 2:4): góly M. Slížik 3,
G. Thuza 2, J. Vrábeľ 1, T. Pál 1; J. Budai 1; V. Ruszó
2, Zs. Csúsz 1, A. Molnár 1, R. Farkaš, Jubal – Repos
0:5 – nedostavili sa,
Tabuľka
VTJ „Juve“ Rožňava

10

8 2 0 	 100:39 36b

Repos

12

6 3 3

59:49

21

Jubal

10

5 1 4

54:57

16

ALL – IN

11

5 0 6

45:61

15

ŠK Tempus

11

4 1 6

49:70

13

FC Euromotel

11

3 2 6

39:44

11

Corsobar

11

2 1 8

44:56

7

Tabuľka najlepších strelcov
V. Vávra VTJ „Juve“ Rožňava
L. Lőrincz VTJ „Juve“ Rožňava
Š. Lipcsei ALL – IN		
O. Václavík Repos		
I. Lőrincz VTJ „Juve“ Rožňava

32 gólov
18 gólov
16 gólov
15 gólov
15 gólov

Pozvánka
Oddelenie kultúry a starostlivosti
o občana pri Mestskom úrade v Rim. Sobote pozýva v nedeľu, 14. júna od 09.00 hod.
na druhé kolo I. ročníka Olympiády rekreačných športovcov mesta, a to v disciplíne
tenis – dvojhra mužov a žien. Podujatie sa
bude konať na tenisových kurtoch v Mestskej záhrade.
Prihlásiť sa môžete na t. č.: 560 46 78 alebo
0903 284 364
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Futbal

Radosť primátora Dubovského:
Stárňa aj Tornaľa postupujú
do vyšších súťaží!
1. trieda:
Jelšava – Revúčka 4:1 (2:0)
G: Vranka (2), Duna (2) – Darmo
Jelšava na domácej pôde nenašla (okrem Stárne)
premožiteľa. R: Gača
Dorast: 6:0
Rim. Seč – Kráľ 2:5 (1:3)
G: Busa J. (2) – Kovács P. (2), Hugyár (2) a Suba
Kráľ síce len gólovým rozdielom, ale predsa ostáva
naďalej v 1. triede ObFZ. R: Siman
Dorast: 5:7
V. Teriakovce – Rim. Janovce 2:1 (2:0)
G: Lehocký (2) – Nagy
Domáci sa v poslednom kole prekvapujúcou, ale
zaslúženou výhrou rozlúčili so súťažným ročníkom. R: Machyniak
Dorast: 0:5
Muráň – Ožďany 5:0 (3:0)
G: Dzura (2), Matajz, Hutan a Velk
Jednoznačné víťazstvo domácich nad súperom,
ktorý v jarnej časti podával slabé výkony. R: Ďurík
Dorast: 3:7
Stárňa – Bátka 3:0 (1:0)
G: Vrškový (2) a Kárász
Víťazstvo pre domácich znamenal postup do piatej
ligy. R: Juhász
Dorast: 3:0
1. FK Stárňa

20

16 0 4

62:19

48

2. FK Kráľ

20

15 3 2

62:29

48

3. FK Muráň

20

11 1 8

50:47

34

4. FK Jelšava

20

11 1 7

44:40

34

5. FK Rimavské Janovce

20

10 3 7

60:39

33

6. FK Oždany

20

8 3 9

30:49

27

7. FK Bátka

20

8 2 10 45:39

26

8. FK Revúčka

20

7 2 11 38:51

23

9. FK Abovce

20

6 2 12 42:55

20

Dvadsať medailí
z Harsányu
Džudisti z Rimavskej Soboty vycestovali 6. júna do
maďarského Harsányu blízko Miskolca. V telocvični základnej školy sa tu zišlo 118 džudistov z celého
okolia Miskolca, z Rumunského Aradu a z Rimavskej Soboty oba oddiely džuda (Lokomotíva a Mladosť). Bol to už štvrtý ročník tzv. Harsányi Gála,
súťaže pre žiakov a žiačky, usporiadanej v rámci dní
mesta.
Naši džudisti na tatami dominovali a zlaté medaile si domov odniesli: Jaroslav Maďar do 55kg
mini, Karol Jakab do 54 kg ml. žiaci, Patrícia Slížová
do 33kg mini, Lukáš Útis do 38kg mini, Patrik Boršoš do 34 kg ml. ž. a Zsolt Kónya do 55kg st. žiaci.
Strieborné medaile si vybojovali: Štellerová Petra
do 27kg mini, Denis Farkaš do 54kg ml. ž., Bence
Andrik do 34kg ml. ž., Jenny Andrášová do 23kg
mini, Filip Zachar do 55kg mini, Marian Precner

10. FK Veľké Teriakovce

20

6 1 13 40:55

19

11. FK Rimavská Seč

20

2 2 16 37:88

8

ŠTK od Rim. Janoviec odpočíta 3 body z výkonnostnej tabuľky (na postavení mužstva to už
nemení).
1. trieda, dorast: Gemer – Lubeník 4:3
2. trieda:
Tornaľa – Tachty 1:0 (0:0)
G: Farkas, R: Lőcsös
Chrámec – Gem. Ves 0:4 (0:2)
G: Nyíri (2), Tamás a Gregor, R: Pál
Dorast: 1:2
Radnovce – Uz. Panica 0:2 (0:1)
G: Hriň (2), R: Fakla
Dorast: 3:1

Delegačný list č. 24
4.6.2009

Predseda KR: Dezider Balajthy
2.trieda 25. kolo 14. 6. 2009 o 14.30 a 17.00
Husiná - Tornaľa (bez dorastu)
/ Wollinger, Gača, Fakla,
Čerenčany - G. Jablonec (13. 6. 2009)
/ Bálint, Ďurík, Uličný
Blhovce - Radnovce
/ Machyniak, Pál, Melicher
Uz. Panica - Sirk (13. 6. 2009)
/ Šupka, Rosiar, Michalko
G. Ves - Tachty (13. 6. 2009)
/ J. Krahulec, Botoš, Slabej
Dorast 1. trieda 25. kolo 13. 6. 2009 o 17.00
V.Teriakovce - Lubeník / Čepko, Vývlek
Abovce - Gemer / Siman, Kriak

Tisovec B – Blhovce 1:0 (1:0). R: Kriak
Husiná – Čerenčany 4:1 (2:1)
G: Koós (3) a Mező – Asztalos, R: Slabej
Dorast: 10:3
1. FK Tornaľa

20

17 2 1

67:16

53

2. FK Tachty

21

15 2 4

77:30

47
41

3. FK Gemerská Ves

20

13 2 5

71:40

4. FK Sirk

20

12 2 6

67:34

38

5. FK Husiná

20

10 5 5

44:38

35

6. FK Uzovská Panica

20

10 3 7

46:46

33

7. FK Radnovce

21

9 1 11 41:65

28

8. FK Tisovec B

21

7 2 12 47:56

23

9. FK Blhovce

20

7 1 12 42:45

22

10. FK Gem. Jablonec

20

5 0 15 47:67

15

11. FK Čerenčany

20

4 3 13 22:69

15

12. FK Chrámec

21

2 1 18 30:97

7

Žiaci:
Skupina A: V. Blh – Ožďany 3:3 • Gem. Jablonec
– Rim. Seč 14:0 • Rim. Janovce – Lenartovce 3:3 •
Jesenské – Bátka 12:1 • Hajnáčka – Hostice 5:2
Skupina B: Gemer – Lubeník 4:1 • Klenovec – V.
Teriakovce 12:1 • Revúčka – Kráľ 1:3 • Abovce –
Stárňa 4:5

do 50kg mini, Tomáš Jakab nad 60kg mini, Andrej
Bystriansky do 49kg mini. Bronzové umiestnenia
dosiahli: Marek Malček do 42 kg mini, Veronika
Útisová do 23 kg mini, Nikola Farkašová do 33kg
mini, Dominik Útis do 33kg mini, Norbert Folk do
30 kg mini, Lacko Sdam do 55 kg mini. Piate miesto
obsadil Jakab Ádám do 36 kg mini. Siedme miesta
obsadili Maroš Pavlinec, Tomáš Šteller a Adrián Baláž.
1. miesto: MVSC Miskolc
2. miesto: Rimavská Sobota
3. miesto: BJSC Bakony

3

172 bodov
126 bodov
75 bodov

Džudistov z Rimavskej Soboty sprevádzali v Maďarskom Harsányi tréneri oboch oddielov (Antal,
Petríček a Kováč). Výbory oboch oddielov ďakujú
rodičom za doprovod a za pomoc pri zabezpečení
dopravy pánom Maďar, Andrik, Steller, Jakab a Boršoš.
Ľubomír Antal
Predseda oddielu džuda TJ Lokomotíva

Žiaci 17. kolo 13. 6. 2009 o 10.00
Sk: A                                                                     
Hajnáčka - V.Blh / Adorján
Hostice - Jesenské / Lőcsös
Bátka - R. Janovce / Šonkoľ
Lenartovce - G. Jablonec (15.00) / Kriak
V. Teriakovce - Lubeník /(15.00) Vývlek,
Čepko
Seč - Ožďany / Čajko
Sk: B
Abovce - Gemer (15.00) / Siman
Stárňa - Muráň / Juhász
Kráľ - Klenovec / Slezák
V. Teriakovce - Lubeník / (15.00) Vývlek,
Čepko
Delegovanie SsFZ:
4. liga dorast 25. kolo 13. 6. 2009 o 14.00
Revúca - Fiľakovo / Kuchen, Verkin
Jesenské - Poltár / Lőcsös, Šonkoľ
Tornaľa - Hliník / Juhász, Rybár
5. liga dorast 25. kolo 13. 6. 2009 o 15.00
Hajnáčka - V. Blh (Petrovce) / Machyniak, Pál

Výsledky volieb do
Európskeho parlamentu
Úspešní kandidáti:
SMER-SD: M. Flašíková - Beňová, V. Maňka,
B. Zala, M. Smolková, K. Neveďalová
ĽS HZDS: Sergej Kozlík
SDKÚ-DS: E. Kukan, P. Šťastný
SMK: E. Bauer, A. Mészáros
SNS: J. Paška
KDH: M. Mikolášik, A. Záborská
Voličská účasť: 19,64 %

Predám 1 izbový byt
v centre mesta
na Francisciho ulici
0905 699 158
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BOBCAT
POWER FEST
2009 vol.1
Slovenská šprintérska asociácia zorganizovala 30. mája v sobotu V. ročník
Slovenského šampionátu šprintov áut
a motocyklov na letisku v Boľkovciach pri
Lučenci.
Brány letiska sa pre 3100 divákov otvorili o deviatej ráno. Nasledovala kvalifikácia motocyklov, súbežne s ktorou prebiehala aj kvalifikácia
automobilov. Poobede potešili oči kaskadérske
kúsky maďarského jazdca s prezývkou Mikeboy
v jeho Streetfighter Show. Finále motocyklov sa
konalo popoludní pred treťou a autá absolvovali
záverečné jazdy okolo šiestej.
Od rána tiež prebiehal tuningový zraz na Leštenkárskom parkovisku a zraz Audi klubu.
Akcie sa celkovo zúčastnilo 164 pretekárov
v disciplíne šprint na 1/8 míle, z toho 27 motocyklov a 138 automobilov pri počte 566 meraných
duelov.

Výsledky šprintov
(víťazi v jednotlivých kategóriách ):
Autá trieda PROFI:
P1: Martinka Martin Dolný Bukovec
P2: Štefan Holakovský ( Honda Civic ) Hrubá Borša
P3: Marian Janeček ( VW Golf ) Lučenec
P4: Pavol Buček ( Nissan 300ZX ) Nitra
P5. Zsolti Sinka (Lada kombi) Veliká nad Ipľom

P6: Ivan Šoltýs ( VW Lupo ) Kežmarok

Autá trieda STREET:
S1: Miroslav Polášek ( Honda Civic ) Valča
S2. Roderik Angleta ( Honda Integra Type R )
Levice
S3: Nociar Štefan ( BMW M3 ) Rimavská Sobota
S4: Zsolt Čery (BMW Alpina B5) Želovce
S5: Vladimír Kubáň (Porsche 911 turbo) Bratislava
S6: Jaroslav Divoký (Škoda Fabia RS)

MOTOCYKLE:
M2: Czinder Robert (Kawasaki) Budapešť /HU/
M3: Miroslav Šajgal, Brezno
M4: Peter Kulfas, Slovenská Ľupča
M5: Kmetty Ágoston (Kawasaki ZX 10R) Gyál /HU/

AP6, ktorému časomiera namerala čas 7,275 s. a
max. rýchlosť 160,29 km/h.
V triede motocykle cenu mesta za absolútne najlepší čas prevzal maďarský šprintérsky špecialista
a viacnásobný majster Kmetty Ágoston „AGO“ na
stroji Kawasaki ZX 10R, ktorý zajazdil čas 6,468 s.
a dosiahol max. rýchlosť 190,27 km/h!

Výsledky Tuning show
(víťazi v jednotlivých kategóriách ):
„Best car“: 1.miesto Škoda Fabia - KE, 2.miesto
Renault Megane – PT, 3.miesto Toyota Corolla – LC
„Best sound“: Fiat Multipla „Saša“, „Best interior“:
Fiat Multipla „Saša“, „Best oldtimer: Ford Capri
Účastníkom preteku, taktiež divákom, a všetkým
partnerom ďakuje organizačný tím SŠA.

Najlepší absolútny dosiahnutý čas spomedzi áut
získal Ivan Šoltýs na nitrom preplňovaným VW
Lupo 1.9TDI zaradeným v preteku do kategórie

www.zrychlenie.sk
foto autor

„S Julom Nôtom som mal bratský vzťah“
Rozhovor s brankárom MFK Rimavská Sobota Martinom Kuciakom
Do Rimavskej Soboty si prišiel v roku 2005. Čo si
vtedy vedel o našom klube?
Veľmi ma vtedy ponuka z Rimavskej Soboty
potešila, veď vtedy hrala ligu. Už som sa tešil, že
pôjdem do ligy, ale nakoniec sa nezachránili...Ale
túto ponuku som aj tak vítal ako pozitívnu zmenu,
že ma to zase môže nejako naštartovať. O Rimavskej som vedel veľa, napríklad, že tu hráva Jožo
Pisár a trénuje tu Julo Nôta. Hneď som sa spojil aj
s kamarátom Mišom Filom. Vedel som aj z histórie,
že sa tu vždy hral dobrý futbal, keď postúpili do
ligy, nikdy tam nehrali podradnú úlohu.
Vtedy tu bol prvý brankár Braňo Benko.
Áno a trénerom bol Kudlík, on si ma sem vybral.
S Braňom sme si súperili, chvíľku chytal on, potom
ja, a nakoniec zase on. Na jeseň prišiel tréner
Komanický a celú jar už odchytal Braňo. Celkom sa
nám darilo, tréner nemal dôvod meniť zostavu.

Ako to prežívaš, keď musíš bojovať o post jednotky?
Každý vie, že je lepšie, keď cíti dôveru. Aj v civilnom zamestnaní od nadriadeného, alebo v mojom
prípade od trénera, je to obrovská psychická
podpora. Ja som ju však nemal. Keď tu bol tréner
Komanický, aj keď ma dal do brány, necítil som,
že by ma podržal. Ak som spravil jednu chybu,
automaticky som musel ísť z brány preč. To bolo
asi najťažšie obdobie, čo som tu prežíval.
Kto ti vtedy pomohol?
Veľmi mi pomáhal Julo. On ma prakticky tu držal,
on ma presviedčal, že určite príde šanca, ani
Komanický tu nebude večne. Povzbudzoval ma
a veľmi som sa tešil na jeho tréningy. To bola
výhoda, že tu bol tréner brankárov, ktorý tomu
fakt rozumel. Pozitívne bolo aj to, že sme vtedy
mali béčko, tak som nevypadol zo zápasovej praxe.

Trénoval som celý týždeň a vedel som, že v nedeľu
si môžem zachytať.
Neskôr si sa stal stabilnou jednotkou.
Už na konci pôsobenia trénera Komanického
som odchytal polovicu jesene. Gejzovi Pulenovi
to nešlo, dostal štyri góly v Lučenci a vtedy som
naskočil. Už pri konci pôsobenia aj Komanický
mi povedal, že budem jednotka – no a potom ho
odvolali. Prišiel tréner Vaš a on pred všetkými
vyhlásil, že Kuciak bude jednotka. Povzbudilo ma
to, aj keď viem, že napriek tomu ešte stále zháňali
brankára, oslovili aj mojich kamarátov. Až keď
prišla sezóna, nejako som sa chytil, možno som sa
rozchytal a vtedy som sa naozaj stal jednotkou.

Titanilla Bődová
(dokončenie nabudúce)

