Soboťania
v Kolíne
Kolín, najstaršie partnerské mesto Rimavskej
Soboty, privítal počas
predminulého víkendu
predstaviteľov nášho
mesta na jednom z najväčších festivalov dychovej hudby v Európe.
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Jedinečné „železo“ v Širkovciach
V záhrade farnosti v Širkovciach mohli záujemcovia
obdivovať jedinečnú zbierku
historických strojov.
čítajte na str. 5

Rehabilitácia
Popolušky
Mestské kultúrne stredisko
v Rimavskej sobote zorganizovalo XVIII. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky
ochotníckeho divadla
dospelých hrajúcich pre
deti s názvom Divadlo a deti
Rimavská Sobota 2009.
čítajte na str. 7

Džudo

Deň otvorených dverí
v Stredisku pre ľudské práva
Máte pocit, že ste diskriminovaní alebo
niekto porušuje vaše ľudské práva? S týmito
problémami sa môžete obrátiť na Slovenské
národné stredisko pre ľudské práva, ktorého
regionálna kancelária pôsobí od mája 2007 aj
v Rimavskej Sobote.
S prácou strediska sa mohla oboznámiť široká verejnosť 15. júna počas Dňa otvorených dverí. Ako nás
informovala regionálna zástupkyňa strediska Andrea
Kosková, toto podujatie sa konalo pri príležitosti 15.
výročia vzniku tejto inštitúcie. „Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva monitoruje a hodnotí
dodržiavanie ľudských práv a dodržiavanie zásady
rovnakého zaobchádzania, zhromažďuje a na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, uskutočňuje

výskumy a prieskumy o poskytovaní údajov v oblasti
ľudských práv a základných slobôd, pripravuje vzdelávacie aktivity, zabezpečuje právnu pomoc obetiam
diskriminácie a prejavov intolerancie, na požiadanie
fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej
iniciatívy vydáva odborné stanoviská a poskytuje
knižničné služby. Ako jediná inštitúcia v Slovenskej
republike posudzuje dodržiavanie zásady rovnakého
zaobchádzania. Porušením tejto zásady nie je len
samotná diskriminácia, ale aj porušenie dobrých
mravov a tiež neprijatie opatrení na ochranu pred
diskrimináciou.“ uviedla A. Kosková. Na stredisko sa
môžu so svojimi problémami obracať občania z okresov Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Rožňava, Revúca
a časť okresu Košice – okolie.
(pokračovanie na str. 3)
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Piate
narodeniny
Detského
domova
Minulú stredu oslávil Detský domov na
Školskej ulici v Rim. Sobote päťročnicu
svojej existencie. V Dome kultúry sa deti
hosťom predstavili pestrým kultúrnym
programom.
Po privítaní hostí, medzi ktorými boli aj riaditelia škôl a zástupcovia mesta, bola prítomným
predstavená história Detského domova. Sála
následne obdarila potleskom prváka Zdenka Tamáša (ZŠ Hostinského) za jeho dojímavý recitál
o mame. Medzi ďalšími vystúpeniami nechýbali
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Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

piesne či moderné tance, ako aj hudobnícky
vstup. „Domováci“ pripravili návštevníkom
podujatia aj folklórne pásmo a dramatizáciu
diel Čert a Katarína a Kmotrovia Figliari.
Detský domov v Rimavskej Sobote vznikol
pôvodne v Hrachove, no po ťažkom období sa
presťahoval do okresného mesta. V súčasnosti
zabezpečuje starostlivosť viac ako šesťdesiatim
deťom v samostatných skupinách a náhradných
rodinách. Jeho riaditeľkou je Erika Gavurová.
mak

Chýbajú poklopy na kanalizáciu

V úvode zasadnutia Výboru mestskej časti
sídlisko Západ, Sobôtka a Kľačany vykonali

jeho členovia obhliadku najväčšieho sídliska
v Rim. Sobote. Zamerali sa na čistotu prostredia, stav kosenia trávy, poškodené zariadenia a
chýbajúce poklopy na kanáloch. Tie boli zistené
vedľa chodníka pri transformátore smerom
k lanovému mostu, na ploche pri plavárni a
v Mestskej záhrade. Pri moste cez rieku sú
nezakryté šachty nefunkčného parovodu. VMČ
bude žiadať cez uznesenie od Mestského úradu
nápravu. Obhliadky sa zúčastnil aj námestník
Technických služieb mesta Dieneš.
Členovia výboru sa zhodli, že TSM sa snažia,
o čom svedčia vyasfaltované chodníky, cesty a
pokosená tráva. Aj občania sídliska chvália prácu tejto mestskej inštitúcie. Bližšie informácie
o zasadnutí prinesieme v budúcom čísle.
amb

Soboťania v Kolíne
Kolín, najstaršie partnerské mesto
Rimavskej Soboty, privítal počas predminulého víkendu predstaviteľov nášho
mesta na jednom z najväčších festivalov
dychovej hudby v Európe.
46. ročník medzinárodnej prehliadky súborov
dychovej hudby Kmochův Kolín bol spojený
s družobnými návštevami zahraničných miest.
Festivalu sa tak zúčastnili aj delegácie z Maďarska, Chorvátska i Nemecka. Jediným slovenským účastníkom bola Sobotienka, posilnená na
40-členný dychový orchester s novým kapelníkom P. Machajdíkom. Slovenskú delegáciu,
ktorú sprevádzali aj predstavitelia mesta (viceprimátor P. Piliarik; poslanci MsZ – Zs. Főző za
Dem. blok a A. Antalová za Spol. PK), prijal na
miestnej radnici starosta so zástupcami mesta.
Pri tejto príležitosti boli Kolínčania pozvaní na

rimavskosobotský septembrový jarmok.
Veľkolepého hudobného festivalu sa
zúčastnilo takmer dvetisíc muzikantov a 470
mažoretiek. Spolu pochodovali ulicami Kolína
za sprievodu tisícov ľudí. Trojdňový maratón
uzavrel nedeľný galaprogram, na ktorom vystúpil spojený orchester dospelých i mládežníkov.
Návštevníkov podujatia potešil aj fakt, že sa
hrali aj novšie žánre – nechýbala filmová hudba
z Pána prsteňov či hity kapely ABBA. Podujatie
sprostredkoval svojim poslucháčom aj Český
rozhlas.
Ako pre Gemerské zvesti uviedol P. Piliarik,
návšteva Kolína bola príjemná i užitočná zároveň, keďže došlo aj k vzájomnej výmene skúseností a kontaktov. Akcia prispela aj k upevneniu
vzťahov medzi prítomnými predstaviteľmi
miest a k zblíženiu jednotlivých kultúr.
mak

Pri nedávnej návšteve Prahy som mal príležitosť pozhovárať sa Čechmi, Nemcami, Rusmi,
Maďarmi i jednou mladou Japonkou. V tých
letmých stretnutiach sa opäť potvrdilo, že delenie národov na „tie dobré“ a „tie zlé“ je mýtus
– jestvujú len dobrí a zlí ľudia. A pokiaľ budú tí,
vďaka ktorým sú naše dni plné slnečného svetla
držať pokope, budú sa polená hádzané pod
nohy tými druhými prekračovať omnoho ľahšie.

Polícia hlási
Predminulý týždeň sa polícia zamerala na
nedisciplinovaných vodičov. Pri cestnej
kontrole v Rimavskosobotskom okrese
zistila u jedného z vodičov až 3,50 promile
alkoholu v krvi. U istého cyklistu sa zas
zistilo až 3,65 promile. Pritom pri tragickej
nehode v okrese Revúca spred nedávna sa
u pravdepodobného vinníka zistilo „len“
2,25 promile.
Dopravnej akcie sa zúčastnilo 21 hliadok v Rimavskosobotskom a Lučeneckom
okrese. Hliadky zaznamenali 200 priestupkov, pričom vyše polovicu za privysokú
rýchlosť. 26 šoférov tak prišlo o vodičský
preukaz.
Podľa najnovšieho zákona ukladá
polícia za alkohol u vodičov nasledovné pokuty: do 1 promile do 800 eur a trojročný
dištanc od riadenia, nad 1 promile do 1000
eur a päťročný zákaz. Pokiaľ vodič odmietne vykonať dychovú skúšku, môže dostať
pokutu až 1300 eur a zákaz viesť motorové
vozidlá do 5 rokov.
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Deň otvorených dverí
v Stredisku pre ľudské práva
(dokončenie z titulnej strany)

Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-
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„Počas dvojročného fungovania sme riešili
sťažnosti približne 250 klientov. Najviac sa
sťažovali na diskrimináciu v pracovnej oblasti,
kde zažívajú šikanovanie, mobbing - opakované
verbálne, fyzické alebo psychické nátlaky a
útoky zamerané proti niektorému jednotlivcovi
a bossing - snaha vedúceho pracovníka vypudiť
človeka z pracoviska vykonštruovanými obvineniami či ponižovaním. Tiež zažívajú diskrimináciu pri prijímaní do pracovného pomeru,
a to najmä z dôvodu príslušnosti k rómskej
národnosti, veku a zdravotného postihnutia.
Poukazujú na neprimerané pracovné podmienky počas práce a nerovnaké zaobchádzanie
pociťujú aj pri ukončení pracovného pomeru.
Dôvodom diskriminácie, s ktorým sa na nás

ľudia najčastejšie obracajú, je práve príslušnosť
k rómskej národnosti, vek a zdravotné postihnutie,“ uzavrela A. Kosková.
Na stredisko sa môžu obrátiť všetci, ktorí sa
cítia byť diskriminovaní v oblastiach a z dôvodov, uvedených v antidiskriminačnom zákone. Oblasti diskriminácie, ktoré tento zákon
upravuje, sú: zdravotná starostlivosť, sociálne
zabezpečenie, vzdelávanie, pracovnoprávne a
obdobné právne vzťahy a poskytovanie tovarov
a služieb vrátane bývania.
Regionálne kancelárie pôsobia okrem Rim. Soboty aj v Dolnom Kubíne, Humennom, Kežmarku, Kysuckom Novom Meste, Nových Zámkoch
a Zvolene.
amb

O ZŤS sa zatiaľ
nerozhodne

DJ Melo sa pripravuje
na Superstar
Vážení občania mesta Rimavská Sobota, na úvod
sa vám chcem predstaviť (aj keď veľa ľudí ma
pozná). Volám sa Palo Melišík, mám 22 rokov
a som z Rim. Soboty. Ako som sa dozvedel, že bude
hudobná šou Slovensko-Česko hľadá Superstar,
hneď som sa tam prihlásil.
Pýtate sa prečo? Raz som bol robiť koncert
Petra Cmoríka a on mi povedal, že mám dobrý
hlas a odporučil mi túto súťaž. A nielen on mi
to povedal, boli to aj iní hudobníci a kamaráti.
Momentálne sa pripravujem, nacvičujem, spievam

• Dvojdňová, na problematiku samospráv
zameraná konferencia Tvorivosť a inovácia sa konala počas druhého júnového
týždňa v Kúpeľoch Číž. Nad podujatím
s medzinárodnou účasťou prevzal záštitu poslanec Európskeho parlamentu, V.
Maňka.
• Mestský športový klub bol prihlásený
do I. ligy. Na nastávajúcom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva sa rozhodne,
ako ďalej s podporou futbalu zo strany
mesta.

• Produkcia Gemerskej mliekarne by mala
byť v blízkej dobe obnovená. Podnik má
totiž nového majiteľa (Gemermilk RS),
ktorý čoskoro plánuje rozbehnúť výrobu.

Na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa napokon o téme oživenia
bývalých ZŤS rokovať nebude. Ministerstvo hospodárstva totiž doteraz nevyhlásilo výzvu na predkladanie projektov
revitalizácie priemyselných parkov.

List čitateľa

ľúbostných sklamaní a šteklivých tajomstiev

• 16. júna bola v divadelnej sále MsKS
v Rim. Sobote otvorená už dvadsiata deviata Hudobná jar. Poslucháči klasickej
hudby sa mohli tešiť z programu, ktorý
pozostával napr. z výberu diel Beethovena a Francka.

Z programu Mestského zastupiteľstva

Poslanci MsZ sa preto v posledný júnový pondelok budú venovať iným dôležitým témam.
Rokovať sa bude o možných riešeniach ubytovania žien bez prístrešku, ako aj o nakladaní
s finančnými prostriedkami schválenými pre
činnosť futbalu v Rimavskej Sobote na nasledovný súťažný rok.
Hovoriť sa bude aj o kofinancovaní projektu
rekultivácie odpadovej skládky v Uzovskej Panici, realizácii rekonštrukčných prác v objekte

do duše ženy a jej pocitov, ale aj do sveta intríg,

MŠ na sídlisku Rimava či o zavedení parkovacej
služby Mobil Parking. Predložená bude aj koncepcia riešenia umiestnenia mladých dospelých
z detských domovov do sociálneho zariadenia.
Poslanci budú tiež informovaní o doprave
a miestnych komunikáciach, o výsledku vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta
a o činnosti mestskej rady.
mak

si piesne a učím sa texty. Mňa osobne veľmi baví
hudba a hlavne spev. Občas chodím robiť aj na
rôzne akcie, koncerty. Spomeniem: Elán, Desmod,
Horkýže Slíže, Z. Smatanová, Olympic, atď...
Táto súťaž ma veľmi láka a zaujali ma aj minulé
ročníky a napr. Petru Kepeňovú vďaka superstar
pozná celé Slovensko. Je to súťaž a hlavne pomoc
naštartovať spevácku kariéru – samozrejme, len ak
si veríte a budete na sebe tvrdo makať. Ja si verím
a doma tvrdo makám, opakujem si texty, aby som
uspel. Tak na záver: držte mi palce a potom ma
podporte, veď idem reprezentovať aj naše mesto.
Idem na kasting do Košíc 7. júla 2009. Už sa teším
a verím, že uspejem. Urobím pre to všetko.
Váš DJ Melo alias Palo Melišík

• V Rimavskej Sobote začne v lete fungovať Stredisko právnej pomoci v priestoroch Obvodného úradu. Jeho otvorenia
1. júla by sa podľa našich informácií mal
zúčastniť aj minister spravodlivosti
Štefan Harabin.
• V nedeľu 28. júna ožije nádvorie Čierneho orla na Hlavnom námestí tónmi
kvalitnej jazzovej a bluesovej hudby.
Interpretom bude Silvia Josifovska
s kapelou.
• Podnikateľ a podpredseda BBSK Jozef
Šimko žiada mesto, aby vykopalo časť
dažďovej kanalizácie, ktorá sa nachádza
na pozemkoch jeho dcéry v mestskej
časti Tomašová, alebo zamenilo predmetný pozemok za pozemky na Kurinci,
keďže potrubie malo byť uložené bez
súhlasu majiteľky. Mesto bude vo veci
konať adekvátne a v súlade so zákonom.
• Do mesta zavítal cirkus Carini a utáboril sa pri mestskej plavárni. Zvedavcov
potešil pohľad na levy, cvičené kone
i artistov.
• Mestská polícia má plné ruky práce
s vodičmi, ktorí nerešpektujú vyhradené parkovacie miesta v meste. Náš
fotoobjektív zachytil mužov zákona pri
kontrole vozidiel na Svätoplukovej ulici.
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Farebný svet v Dedese
Občianske združenie ATHÉNA je zriaďovateľom Denného detského stacionáru
– DEDESO v Hnúšti. Prioritou OZ ATHÉNA
je aby aj v živote detí so zdravotným
postihnutím boli samozrejmosťou
základné ľudské práva: aby sa mohli
vzdelávať, oddychovať, mali priateľov,
mohli realizovať svoje záujmy, aby boli
akceptovaní takí, akí sú.
Každodenné činnosti, počas ktorých využívame
techniky arteterapie, muzikoterapie, bibioterapie, hipoterapiu, canisterapiu a iné aktivity,
zabezpečujú komplexný rozvoj a rehabilitáciu
našich klientov.
Vďaka podpore z Fondu Hodina deťom
realizujeme projekt s názvom Farebný svet,
počas ktorého sa naši klienti zúčastňujú 1 x v
týždni arteterapeutických tvorivých dielní v
Základnej umeleckej škole v Hnúšti. Stretávajú
sa tam deti so zdravotným postihnutím spolu
s deťmi bez postihnutia. Pod vedením učiteľa výtvarného odboru Mgr.Miroslava Brača
využívajú rôzne výtvarné techniky, pracujú s
hlinou. Cieľom projektu je vytvoriť priestor na
stretávanie sa detí so zdravotným postihnutím s
deťmi bez postihnutia, umožniť našim klientom

väčší výber aktivít a možnosť sebarealizácie.
Deti z DEDESA získali nové pozitívne zážitky,
skvalitnili si sociálne zručnosti a vznikli nové
sociálne kontakty. Vzájomné spoznávanie a
integrácia klientov DEDESA medzi ich rovesníkov v komunite pomáha v odstraňovaní bariér v
komunikácii.
Vďaka podpore tohto projektu sme vydali
5 čísel nášho časopisu pod názvom Aj my tu

Veľké „ďakujem“

Zdravie

MMS - fantázia alebo skutočnosť (2.)
MMS je najsilnejšou a takmer univerzálnou
zbraňou proti všetkým chorobám. Baktérie a vírusy (príčina 90% všetkých chorôb..) si na MMS
nemôžu vyvinúť odolnosť. Účinná látka MMS je
používaná viac než 70 rokov v zdravotníctve na
sterilizáciu dlážok, operačných stolov... Používa
sa aj v neaktívnej forme k dezinfekcii pitnej vody.
V súčasnosti môžeme tohto zabijáka patogenov,
spolupracujúceho s imunitným systémom, použiť
k bezpečnej likvidácii choroboplodných zárodkov
v ľudskom tele. Aj keď to je určite prekvapujúce,
pri správnom použití môže imunitný systém využiť tohto likvidátora na útok len na tie baktérie
a vírusy, ktoré telu škodia a pritom v tele vôbec
neovplyvní priateľské baktérie a ani zdravé bunky.
MMS (presnejšie povedané chlórdioxid, ktorý
vzniká zmiešaním MMS a aktivačného roztoku)
pri styku s povrchom baktérie, víru či s bunkou,
ktorá je „nakazená“ (vnútrobunečná infekcia),
okamžite doplní svoju elektrónovú väzbu práve
z povrchu baktérie, víru či nakazenej bunky. Tým
významným spôsobom naruší povrch a prenikne
dovnútra choroboplodného mikroorganizmu,
čím dôjde k jeho rýchlej deštrukcii. Chlórdioxid
nereaguje so zdravými bunkami, tieto ponecháva
celkom bez povšimnutia a bez akejkoľvek reakcie.
Ako vraví aj MUDr. Hesselink: je dokázané, že
chlórdioxid je už pri pozoruhodne nízkych kon-

žijeme, v ktorom informujeme o aktivitách
DEDESA, právach a potrebách ľudí so zdravotným postihnutím, ale predstavujeme aj našich
klientov a ich rodiny. Projekt začal v septembri
2008 a potrvá do júna 2009. Na základe našej
dobrej spolupráce so ZUŠ budú arteterapeutické dielne naši klienti navštevovať aj počas
ďalšieho školského roka.
Katarína Moncoľová, vedúca DEDESA

centráciach smrtiaci pre všetky známe infekčné
organizmy. Týka sa to parazitov, plesní, baktérií
i vírusov. Zdá sa, že sme na ceste k odhaleniu
najúčinnejšieho širokospektrálneho antibiotiká
a antivirotiká všetkých dôb.
MMS baktérie a vírusy v tele jednoducho zničí,
a tým uvoľní imunitnému systému mnoho energie
na obnovenie správnej funkcie takmer všetkých
orgánov. Dochádza tým k naštartovaniu správnej
funkcie celého tela. Pokiaľ je dodržaný postup
odporučený pánom Humblom, MMS v žiadnom
prípade neničí a nijako nepoškodzuje zdravé
bunky a tkanivo.
(pokračovanie nabudúce)  
www.zdraviemms.mypage.cz

To poďakovanie z titulku patrí dobrovoľníkom – študentom, ktorí počas teplých májových dní brázdili naše ulice v mene chorých
na sclerosis multiplex a ponúkali slnečnice
ako symbol nádeje. V neposlednom rade však
ďakujeme aj všetkým občanom, ktorí prispeli
chorým aj napriek tomu, že náš región trpí
vysokou mierou nezamestnanosti. Každý
zvažuje, volí si priority zo svojho rozpočtu.
Tí, čo prispeli, však prispeli na dobrú vec: na
rekondičný pobyt pacientov v blízkosti nášho
mesta. Je priam dojímavé stretať všetkých
tých ľudí vyzdobených slnečnicami – je medzi nimi vodič autobusu, matka s kočíkom,
aj manažéri. Nás chorých teší, že môžeme žiť
s vami a nielen kráčať popri vás.
J. Švajková

Pozvánka
FOLLOW ME!
(Poď za mnou, Jn21,19)
Lámačské chvály
Pozývame vás na jedinečný koncert Lámačské chvály, ktorý sa uskutoční 26.06.2009
o 18.00 hod. v rímskokatolíckom kostole
v Rimavskej Sobote.
Kontakt: 0918284675, parado23@gmail.com
VSTUP ZDARMA

z regiónu
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Jedinečné „železo“ v Širkovciach
zakladatelia mnoho nových priateľov a známych, ktorí pristupujú k strojom s rovnakým
záujmom. Títo ľudia pomohli nadšenej dvojici
rozšíriť ich zbierku. Toho roku sa tak na výstavu
dostali staré traktory, mláťačka i parné stroje,
z ktorých sú niektoré stále funkčné. Mladšie
ročníky sa takýmto spôsobom mohli oboznámiť
s pracovnými nástrojmi našich starých otcov.
Na sobotňajšie stretnutie sa prišli pozrieť záujemcovia až z ďalekej Austrálie.
Prítomní hostia sa zúčastnili aj svätej omše
a starosta obce venoval organizátorom spomienkový strieborný podnos.
jdj, foto Róbert Lovas

V záhrade farnosti v Širkovciach mohli
záujemcovia obdivovať jedinečnú zbierku historických strojov.
Béla Pohóczky, miestny kňaz reformovanej
cirkvi, tu spolu so svojím synom pred viac
ako desiatimi rokmi založil múzeum strojov.
Zbierku pritom tvoria predovšetkým poľnohospodárske zariadenia. Ako nám prezradil
B. Pohóczky ml., informácie o výskyte týchto
strojov získavali z odborných časopisov. Niekoľko strojov dokonca získali výmenou z Anglicka
i z Ameriky.
Počas 14 rokov existencie múzea získali jeho

Domov dôchodcov oslavuje
Domov dôchodcov a sociálnych služieb
Nová Bašta oslávil v miestnom kultúrnom dome 20. výročie poskytovania
služieb pre seniorov.
Prvý obyvateľ domova v Novej Bašte sa do
jeho priestorov nasťahoval 3. januára v r. 1989.
Súčasné osadenstvo tvorí 19 žien a 3 muži a na
zozname figuruje vyše 30 čakateľov. Väčšina
z ubytovaných je maďarskej národnosti a ich
priemerný vek je 84 rokov. Najstarší obyvateľ
domova už oslávil svoje 90. narodeniny, najmladšiemu ťahá na 60-ku.

Riaditeľom domova je J. Czikora, ktorý sa stará
o jeho fungovanie už ôsmy rok. Pre budúcnosť
plánuje rozšíriť ubytovacie kapacity, čo však závisí od finančnej podpory z vonkajších zdrojov.
jdj, foto autor

Technici ako lesoochranári
(pokračovanie z minulého čísla)
Pri prechode lesom sa žiaci oboznámili nielen
s lesnými druhmi drevín, ale i s významnou
a zaujímavou paleontologickou lokalitou.
Vyťažením sopečnej horniny andezitu, ktorým
je tvorené územie, vznikli dutiny, v ktorých
možno v sopečnej hornine nájsť odtlačky rastlín,
dutiny po kmeňoch stromov a mineralizované
kmene. Z andezitu sa kedysi vyrábali kvádre,
z ktorých je postavených mnoho budov i v Rimavskej Sobote.
Na záver akcie sme ich rozdelili do dvoch skupín, rozdali im atlasy lesných rastlín, ako aj kľúč
na určovanie stromov a krov. Skupiny súťažili
a určovali dreviny. Nešlo o rýchlosť, ale o správne určenie. Súťaž sme vyhodnotili a víťazná
skupinka bola odmenená.
Následne nato 6. mája sme uskutočnili prednášku o význame a funkciách lesa, ktorú pripravila pani Ing. Péliová a pán Mgr. Balázs ( zoológ)
v budove CHKO Cerová vrchovina.
Prednáška bola pripravená formou prezentácie
a názorne ilustrovala význam lesa, jeho funkcie,
kategórie lesov. Žiaci potom určili funkciu lesov

na jednotlivých snímkach.
V ďalšej časti predstavil žiakom typických
zástupcov vtáctva v našich lesoch. Ukážky boli
spojené aj so zvukovou nahrávkou. Žiaci mali
možnosť počuť napr. bociana čierneho, kolibiarika čipčavého, brhlíka obyčajného, viaceré
druhy ďatľov, ale napr. aj zástupcov nočných
druhov sovu obyčajnú, či kuvika obyčajného.
Hovorilo sa ďalej o rozdiele medzi tzv. „ živým“
a „ mŕtvym“ lesom. V minulosti boli vysádzané a
pestované monokultúry, čiže les nevznikol prirodzeným vývinom, ale činnosťou človeka. V takýchto lesoch sa vyskytuje oveľa menej druhov
rastlín a najmä živočíchov, čo bolo ilustrované
práve na počte druhov vtákov. Mnoho v nich
nenachádza vhodné podmienky na život.
Aktivity zaujali žiakov. Aj po prednáške sa
ešte na mnohé veci pýtali a mnohé si chceli
ujasniť. V budúcnosti plánujeme vytvoriť
krúžok ochrancov prírody, o ktorý žiaci prejavili
záujem, a pokračovať v aktivitách, do ktorých
okrem spomínanej triedy opäť plánujeme
zapojiť prvákov.
L. Polgári

Zabíjala kosačka
V druhý júnový týždeň našla žena z Krupiny v záhrade svojho rodinného domu
mŕtve telo manžela (73). Muž bol zakliesnený v traktorovej kosačke na trávu, ktorú
ťahal traktor typu ZETOR. Podľa lekára
boli príčinou smrti devastačné zranenia.
Prípad sa vyšetruje.

Okradli poľovníka
V obci Rátka v Lučeneckom okrese ukradli
z domu poľovníka samonabíjaciu guľovnicu s puškohľadom v púzdre s 15 nábojmi.
Páchateľ si prisvojil aj šperky z izby na
poschodí a spôsobil majiteľovi predmetov
škodu vo výške niekoľko tisíc eur. Za to,
ako aj za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami mu hrozí
osemročné väzenie.

Stratený sa našiel
11-ročný Dominik z Lučenca odišiel predminulú sobotu z miesta svojho bydliska
a naspäť už sa nevrátil. Na polícii to v pondelok oznámil jeho otec. Chlapca často vídavali v okolí lučeneckých hypermarketov.
Tam ho napokon aj v utorok našli živého
a zdravého.

Škandalózny prípad
Traja mládenci z Čerenčian boli zadržaní a obvinení z krádeže a všeobecného
ohrozovania. Chlapci mali pri fotení aktov
v istom bratislavskom ateliéri okradnúť
svojho fotografa a následne mu podpáliť
ateliér. Domov sa údajne vrátili v aute,
ktoré tiež ukradli fotografovi.
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Beseda so šéfredaktorom
Beseda so šéfredaktorom Slovenských
národných novín PhDr. Petrom Mišákom
o dejinách a súčasnosti Slovenských
národných novín – Štúrove a Matičné
noviny sa zaradila medzi obľúbené podujatia študentov Gymnázia Ivana Kraska
v Rimavskej Sobote.
Beseda sa konala 5.júna 2009 v budove Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote za
prítomnosti 65 študentov, zástupkyne riaditeľa školy PhDr. Marty Hlušíkovej a riaditeľky
Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote
Ingrid Šulkovej.
Čaro besedy spočívalo v tom, že mládež
mala možnosť naživo spoznať šéfredaktora

a charizmatického spisovateľa, ktorého noviny
a knihy číta. Stretnúť naživo niekoho, koho
máte možnosť poznať iba prostredníctvom kníh
a novín, je naozaj zážitok. Dôsledkom toho bolo,
že zopár študentov po skončení besedy sa inten-

Oslava detskej
spontánnosti
a talentu

Ako sme oslávili
Medzinárodný
deň rodiny
Dňa 15.5.2009 pri príležitosti Dňa rodiny oddelenie Mačiatok školského klubu
pri Základnej škole P. Dobšinského v Rimavskej Sobote zorganizovalo športový
deň detí s rodičmi.
V slnečné piatkové popoludnie sa na ihrisku školy
zišlo 14 rodičov spolu s deťmi z I.A a II.A triedy.
Rôzne športové súťaže, ako beh s deťmi, preťahovanie lanom, jedenie lekvárového chlebíka so
zaviazanými očami, posúvanie lopty nad hlavou,
beh, zamestnali nielen deti, ale aj nás rodičov.
Niektorí z nich sa vrátili do svojich detských čias
a s plným športovým nasadením súperili spolu so
svojimi deťmi. Samozrejme, deti boli šikovnejšie

Prekvapenie
pre mamičky
Deti zo školského klubu Motýliky
pod vedením pani vychovávateľky
Madžovej nám pri príležitosti DŇA
MATIEK pripravili malé prekvapenie.
13.5.2009 si zavolali maminky a babičky
do triedy, kde bolo pripravené
občerstvenie. Keď sme sa všetci
usadili, začal sa program.
Pani vychovávateľka nás privítala veľmi dojímavým príhovorom. Dotkol sa srdca každej z nás.
V nejednom oku sa zaleskla aj slza. Dojemné
bolo aj vystúpenie našich ratolestí, ktoré nás

zívne zaujímalo o názory pána šéfredaktora na
súčasný stav slovenského periodika.
Keďže pani Hlušíková vopred predstavila
budúceho hosťa študentom, ktorí si naštudovali
jeho životopis a tvorbu, nepovažovali ho za
cudzieho a celá beseda sa niesla v uvoľnenom
duchu. Študenti sa najskôr trochu okúňali predniesť svoje otázky, ale keď videli a počuli, ako
pán šéfredaktor obratne narába so slovíčkami
a je aj vtipný, osmelili sa a dávali mu otázky,
ktoré ich naozaj zaujímali.
Beseda študentov obohatila vo všetkých
smeroch. Nenásilným tvorivým spôsobom pán
šéfredaktor zvýšil ich kultúrne povedomie, a tak
aj keď si to neuvedomovali, nenápadne sa vzdelávali.
Vrelá vďaka za úžasnú besedu, pán šéfredaktor, vďaka od študentov, od učiteľky slovenského jazyka a literatúry a samozrejme aj odo mňa.
Ingrid Šulková

a svoje víťazstvo dali dostatočne najavo veselým
smiechom.
Pre každého súťažiaceho bola pripravená sladká odmena. Najkrajším darčekom pre rodičov bol
pohľad na rozžiarené detské oči a šťastný úsmev.
Srdečné poďakovanie za nápad a zorganizovanie
športového popoludnia patrí pani vychovávateľke
Eleonóre Vilhanovej.
Beata Bátiová

potešili básňou a spevom. Do programu sa
zapojili aj deti z tanečného krúžku, ktoré sa
stretávajú pod vedením pani Madžovej každú
stredu. Vystúpenie detí bolo plné radosti a lásky.
Na záver nášho stretnutia bola každá z nás obdarovaná pekným kvietkom. My sme sa svojim
deťom poďakovali dlhým potleskom. Celé toto
podujatie bolo veľmi milým prekvapením, pri
ktorom sme sa dozvedeli viac o činnosti ŠKD pri
ZŠ P.DOBŠINSKÉHO.
S týmto krátkym programom boli naše deti
potešiť aj obyvateľov Domova dôchodcov v Rimavskej Sobote.
Spolupráca s rodičmi v tejto triede je na
veľmi dobrej úrovni. Ešte v tento mesiac sa
zúčastnili Dňa detí vo Vyšnom Skálniku, kde
pozvali aj p. vychovávateľku a p. učiteľku. Deti
mali z týchto akcií veľkú radosť.
Ing. Dagmar Vašová

Gemerská kytička už 13 rokov dáva možnosť
deťom MŠ v tom najväčšom rozsahu realizovať sa – vystupovať pred širokou verejnosťou, učiť sa potláčať neistotu, slabú dôveru
vo vlastné schopnosti a budovať zdravé
sebavedomie detí. Tohtoročný jún už po 13 –
krát rozkvitla na pódiu rimavskosobotského
Domu kultúry Gemerská kytička v podobe
prehliadky tvorivosti detí a učiteliek MŠ
mesta.
Organizovaná bola riaditeľkami
materských škôl pod záštitou regionálnej
Spoločnosti pre predškolskú výchovu. K nahliadnutiu bola výstavka prác detí, učiteliek
inštalovaná vo výkladoch obchodov na
Hlavnom námestí. Gemerskú kytičku prišiel
pozdraviť primátor mesta Š. Cifruš, vedúci
zamestnanci Mestského úradu, ktorí prijali
naše pozvanie, aby týmto spôsobom tlmočili
svoj záujem o deti, o najmladšiu generáciu, v
rukách ktorej je budúcnosť mesta a regiónu.
Kytičku spoločne uvili mestské MŠ, ktoré sa
prezentovali rôznymi modernými tancami, hudobno – pohybovými divadielkami,
ľudovými tancami a hrami, spevom. Vystúpil
spevokol, mažoretky, predstavili sa víťazi
mestského kola v speve / Martin Slanina –
MŠ na Rybárskej ul./ a v prednese / Laura
Segedyová z MŠ na Rybárskej ul./ Stužkou na
kytičke bola spoločná pieseň.
Sála Domu kultúry bola preplnená divákmi – rodičmi, príbuznými, hosťami a občanmi. Prišli všetci, ktorí fandia deťom, oslave
ich spontánnosti, talentu a jedinečnosti.
Vďační diváci vydržali v tempe nadšenia až
do konca. Poďakovanie patrí učiteľkám, ktoré
s deťmi v zákulisí prežili vyčerpávajúci deň
a pripravili ich na vystúpenie,
organizátorom a neposlednom rade pani
učiteľke Erike Parobekovej z MŠ na Rybárskej
ul., ktorá Gemerskú kytičku konferovala.
Z. Jačmeníková, tímová zakladateľka GK

kultúra
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Výročia
22. 06. 1849 – V Kremnici popravili učiteľa
Juraja Langsfelda (*16.08.1825 v Sučanoch).
Bol veliteľom dobrovoľníkov počas revolúcie
v r. 1848-1849. Za túto činnosť ho vojenský
súd odsúdil na trest smrti obesením. Jeho
osud zobrazil J. G. Tajovský v hre Smrť Ďurka
Langsfelda.
23. 06. 1849 – Narodil sa v Gemerskej Vsi
Július Nagy (od r. 1885 Tasnádi Nagy), historik a archivár. Študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote, Blatnom Potoku a históriu
na univerzite v Pešti a Mníchove. Od r. 1892
pôsobil ako člen – korešpondent Uhorskej
akadémie vied, neskôr ako ministerský radca.
Spracoval a vydal dokumenty archívu rodu
Stárayovcov. Je autorom monografie o Zemplínskej stolici v 16. stor. a ďalších publikácií.

Mestské kultúrne stredisko
v Rimavskej sobote zorganizovalo
XVIII. ročník celoštátnej súťažnej
prehliadky ochotníckeho diva﹣
dla dospelých hrajúcich pre deti
s názvom Divadlo a deti Rimavská
Sobota 2009.
Na pôde nášho mesta sa prehliadka uskutočnila už po desiaty raz. Do divadelnej sály Domu
kultúry prišli jednotlivci a divadelné kolektívy
z celého Slovenska. Tohto roku z rôznych príčin,
ale najmä pre časovú tieseň, si pri príprave inscenácií pomerali sily iba zástupcovia piatich krajov.
Niektoré kraje súťaž neobsadil a aj tie, ktoré do
Soboty zavítali, svoje produkcie akoby ešte nie
vo všetkých zložkách pripravili dokonale. Raz je
tak – čas môže byť spojencom, ale môže spôsobiť
aj komplikácie. Celej prehliadke akoby chýbali
dva mesiace k dokonalosti divadelných diel. Už
totiž dávno neplatí, že pre deti môžeme pripraviť
inscenáciu akýmkoľvek spôsobom, veď deti budú
vďačné. Divadlo dospelých hrajúcich pre deti
má svoje vrcholy a má, prirodzene, aj právo na
rozbeh, hľadanie nového tvorivého potenciálu
tak v súboroch už skúsených, ako aj začínajúcich.
Vek interpretov sa znížil, čo nás núti k úvahám
o generačnej príbuznosti, kedy mládežníci hrajú
pre svojich mladších súputníkov.
Aj tohto roku prevládali úpravy tradičných
rozprávok. Všeobecne sa tvorcovia spoliehali na

overené postupy, nik nenašiel odvahu vystúpiť
z kruhu konvencií a hľadať nové priestory za
hranicami všednosti, priemernosti. Chýbala
povestná vôľa k experimentovaniu, tvorivému
atakovaniu detského diváka novými a inými
spôsobmi. Nechceme však tvorcov podozrievať
z nejakého zámerného redukcionizmu. Je to skutočnosť, ktorú treba rešpektovať. Zaujali divadelné
súbory, ktoré využívajú pri svojej tvorbe metódy
dramatickej hry a improvizácie, teda také, ktoré
hraničia s pedagogikou a umením. Nie je ľahko
transportovať z javiska význam v umeleckom
šate. Napriek tomu istú estetickú kvalitu všetkým
súťažným predstaveniam nemožno uprieť.
Faktom ostáva: divadlo dospelých pre deti už
nie je nechcenou Popoluškou. Pred rokmi rázne
vykročilo z tieňa iných divadelných žánrov a je
plne emancipované. No nemusí sa všetko podariť
. Je sympatické, že na súťažnej prehliadke Divadlo
a deti Rimavská Sobota 2009 už pravidelne
účinkujú skupiny, ktorých členovia majú nejaké
telesné alebo duševné postihnutie. Integrácia
do prehliadky majoritnej skupiny prináša okrem
porovnania aj vzájomné obohacovanie. Víťazná
inscenácia Cisárove nové šaty súboru Alterna
pri ZUŠ v Rim.Sobote aj nemohra „Môj kamarát“
Ľuda Jánskeho (na fotografii) z tohto istého kolektívu predstavia umenie dospelých divadelníkov
hrajúcich pre deti na Scénickej žatve v Martine.
Ľubo Šárik,
divadelný teoretik a predseda poroty

Mestská galéria Rimavská Sobota
Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy

23. 06. 1879 – V Rimavskej Sobote sa narodil
Ján Cilinger, lesný inžinier a redaktor.
Študoval na Baníckej a lesníckej akadémii
v Banskej Štiavnici. Od r. 1902 pôsobil ako
úradník lesníckeho oddelenia Ministerstva
poľnohospodárstva v Budapešti, v 1921
penzionoval. V rokoch 1923-1928 pracoval
ako redaktor lesníckeho časopisu Erdészeti
Lapok, neskôr otvoril v Budapešti súkromnú
kanceláriu lesného inžinierstva, ktorú viedol
do r. 1942. Bol tiež členom výboru Budapeštianskej inžinierskej komory.
23.06.1969 – V Bratislave umrel Ľudo Zúbek
(*12.07.1907 v Malackách), prozaik a prekladateľ. Bol redaktorom i riaditeľom vydavateľstva Tatran. Písal historické romány (V
službách Mateja Hrebendu, Doktor Jessenius,
Skrytý prameň, Jar Adely Ostrolúckej, Ríša
Svätoplukova).
25. 06. 1974 – V Budapešti umrel pedagóg
Štefan Gérecz. Študoval v Bratislave, kde
získal učiteľský diplom. Učil na Gemeri, v
Rožňave a v Budapešti. Patrí k priekopníkom
maďarskej sociálnej pedagogiky, je autorom
učebníc a článkov v odborných časopisoch.
27. 06. 1919 – Národné zhromaždenie ČSR
schválilo zákon o zriadení štátnej univerzity
v Bratislave. V novembri 1919 dostala názov
Univerzita Komenského. Niektoré budovy
dostala po zrušenej Alžbetínskej maďarskej
univerzite. Prvým slovenským lektorom
(od roku 1921) bol právnik A. Ráth.
(rubrika vzniká v spolupráci
s Maticou slovenskou)

MAĽUJEME MESTO
9. ročník súťažného tvorivého stretnutia všetkých mestských základných škôl a 8–ročných gymnázií
v piatok 26. 6. 2009 o 11.30 hod.
Odborná porota: Doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., Mgr. Helena Chrenková, PaeDr.
Ivana Markotánová, Mgr. Gabriela Garlatyová.
Na vernisáži budú udelené ceny: 1., 2. a 3. miesto, 2 ceny poroty, Cena primátora mesta a Cena Mestskej
galérie. Podujatie a výstava sa konajú pod záštitou primátora mesta MUDr. Štefana Cifruša MPH.

Myšlienka týždňa:
Sebaláska je jedinou láskou, ktorá trvá
do konca života.
Oscar Wilde
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Malohontskej, 5.posch., s balkónom. Cena dohodou. Tel: 0903
102 429.

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

• Predám 3 trojizbové byty v Hnúšti,
cena 390 000 Sk. Tel: 0918
661 946.
665-25

• Predám 3-izbový byt v centre Rim.
Soboty, cena 650 000 Sk. Tel:
0918 661 946.
665-25

• Predávate nehnuteľnosť? Pomôžem Vám so zmluvami. Lacno. Tel:
0918 661 946.
666-25

• Prenajmem kancelárske priestory
v centre oproti Msú. Tel: 0915
875 849.
697-35

• Výhodne predám 3-izbový byt v
OV s balkónom na ul. Novomeského. Nízky nájom, slušný vchod.
Tel: 0908 609 586.
701-26

• Dám do prenájmu 1-izbový byt na
ul. Dobšinského. Tel: 5624 940.
702-26                   
• Predám garsónku v OV na sídlisku
Rimava B1 v RS – bez balkóna, pôvodný stav. Cena: 10 700,- €. Pri
rýchlom jednaní dohoda možná.
Tel: 0907 430 258.
703-26

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
v RS. Tel: 5623 080 – po 20.00 h.
705-25

• Predám rozostavaný rodinný dom
na IBV Sobôtka. 0905 446 136.
706-27

• Predám 2-izbový byt na Malohontskej ul., cena dohodou. Tel: 0915
152 295.
707-25                   
• Dám do prenájmu 2 butiky o rozmere 36 m2 a 55 m2 pri Sociálnej
poisťovni. Kontakt: 0905 499 280.
709-27                    
• Prenajmem zabehnutú prevádzku
v RS. 0905 213 476.
712-27

• Predám RD v Tomašovej, ul. Tehlová 7, 5 izieb, kuchyňa, špajza,
kúpeľňa, WC, garáž. Pozemok 600
m2. Aktuálne apríl 2010. Tel: 0948
005 911.
716-52                   
• Kúpime poľnohospodársku a lesnú pôdu v k.ú. Dúžava, Mojín,
Gemerček, Tomašová. Platba
v hotovosti! Tel: 0918 717 216.
717-25

• Predám 1-izbový byt v centre
mesta. Cena 17 700 €. Tel: 0905
666 290.

721-27

• Predám 3-izbový byt na sídlisku
Západ, s loggiou. Kontakt: 0908
901 639.
723-26

• Predám 3-izbový byt s balkónom
na sídl. Západ v Rim. Sobote
čiastočne zrekonštruovaný. Pri
rýchlom jednaní zľava. Cena dohodou. Tel: 0944 011 565.
675-25          
• Predám rodinný dom v R.Sobote
na ul. Gorkého. Tel: 0915 899 923.
695-25

• 1-izbový byt – zariadený – dám do
podnájmu. Tel: 0902 428 561.
696-25

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

• 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

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

• Predám dvojizbový byt na ulici
Železničnej – dobrá cena, nízke
nájomné. Tel: 0910 949 196.
638-26

• Predám výhodne trojizbový byt na
sídlisku Západ. Tel: 0910 949 196.
639-26

• Predám budovu v centre mesta
a pôdu na Močiari blízko rekreačnej oblasti Kurinec. Tel: 0910 949
196.
640-26

• Prenajmem byt v centre. 0918
501 317.

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

719-26

641-26

• Predám 3-izbový byt v OV na ul.

• Predám garáž na Rožňavskej ul.

718-26

Tel: 0904 576 580.
525-26

		
Zamestnanie
• KORO, s.r.o. hľadá vhodných
kandidátov pre pracovné pozície
– vodiči rozvozu. Požiadavky: vod.
preukaz B (C skupina výhodou),
prax vo vedení vozidla. Tel:
047/5811 868, 5633 788, 0903
632 250, koro@koro.sk.
700-27

• Prijmem čašníčku do zabehnutej
prevádzky. 0905 213 476.
713-27

• Učiteľ slovenčiny a občianskej
náuky si hľadá zamestnanie. Tel:
0907 098 357.
714-25

• Hľadáme ľudí na roznášanie letákov do RS, RA. Tel: 0904 946 784.
724-27

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

Služby
• SPOLUPRÁCA = FIN. ISTOTA.
Jedna zmluva = 700,- €. Tel: 0905
100 870, 0910 449 129.
698-30

• PÔŽIČKA, KTORÁ VÁS NEZAŤAŽÍ
(330-1500 €). Železničná 8 (Junior
komplex), RS. Tel: 0905 100 870.
699-35

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
708-25

• Pečiem dobošové torty, zákusky.
Používam maslo, nie tuky. Po
dohode doveziem. Tel:  0910
296 515.
720-27

• Oprava a montáž chladiacich a klimatizačných zariadení. Jesenské
572. Kontakt: 0903 269 579.
683-26
       
• Veštenie z kariet, minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Čerenčianska
22 (vedľa úradu práce) v RS. Otv.:
Po-Pi: 9.00 -15.00 hod. Kontakt:
0915 228 482.
686-26
                  
• Vykonávame všetky stavebné
práce, maľovanie, zatepľovanie,
obklady a dlažby, stavby a rekonštrukcie striech. Mobil: 0915
583 306.

opravy. Tel: 0910 310 306.
669-25

• 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

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

• INFRA-KÚRENIE  = ekonomické,
elegantné, zdravé. 0907 831 424,
www.sohars.sk/sohars.php
621-31

• 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

• Spoločnosť AGRORIS s.r.o. ponúka na predaj 800 ton kvalitnej
siláže, uskladnenej vo vakoch.
Kontakt: Ing. L.Sedmák, tel: 0903
556 850.
710-26

• Predám staršiu obývaciu stenu zachovalú a dve válendy. 047/5634
725, 0903 118 035.
715-25                   
• Predám biele skrine do spálne.
Tel: 0904 927 427.
722-26

• Predám ťažného žrebca, betónovú
garáž, prenosnú motorovú pílu.
Cena dohodou. Tel: 0907 422 540.
682-25

• Predám novinový stánok na
ul. Francisciho pri Daň. úrade.
Tel: 0907 207 598. (Aktuálne
1.7.2009)
656-25

• Predám plastové okná rozmer 240
x 150, v dobrom stave, dva kusy,
lacno. Tel: 0905 352 497.
661-25

• Predám cestné panely 3 x 2 m,
aj väčšie množstvo. Tel: 0915
535 191.
673-25
                                   

Zvieratá

691-29

• OZNAM: Autoumyvárka pri čerpacej stanici TIKOTANK otvorená!
Otv. hod: PO-PI: 10.00-18.00, SO:
9.00-16.00. Smer Jesenské.
647-25

• Pripravujem vozidlá na STK:
konzervovanie podvozku, bežné

• Predám telnú jalovicu Jersey. Tel:
0905 243 936.
690-26

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

Touto cestou ďakujeme všetkým,
ktorí sa dňa 16.6.2009 prišli rozlúčiť s našim drahým zosnulým

Detské odevy v Rim. Sobote pri pošte

Máme v ponuke:
- tričká Hannah,
Montana
- plážové šaty
Hannah,
Montana
- letné súpravy
- tričká
Spiderman
- plavky

Ľudovítom Dostálom
z Rim. Soboty

na jeho poslednej ceste života.
Osobitne sa chceme poďakovať
odd. ARO Nemocnice v Rim. Sobote
pod vedením MUDr. Kasáčovej za
príkladnú starostlivosť v jeho posledných chvíľach a láskavý prístup
k členom jeho rodiny.
Smútiaca rodina

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

2149-26

622-26

OBEC CHANAVA, Chanava č. 139, 980 44, Obec Chanava 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 s vyučovacím jazykom maďarským v Chanave 1. - 4. ročník 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 • absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
Iné kritériá a požiadavky:
• znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy • bezúhonnosť • znalosť v oblasti pracovnoprávnych 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 Chanava 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: Obec Chanava, 980 44 do 13.07.2009 do 15.00 hod. Obálku označte heslom „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským Chanava – NEOTVÁRAŤ!“ Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komi190x66 CB:190x66 CB 21.5.2009 15:22 Stránka 1
sia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Novinka!
Baumacol Fuge

RÝCHLA
PÔŽIČKA
0907 342 809

www.peniazerychlo.sk
2149-26

Ponúkam stavebné
sporenie
(Teraz akcia na detské sporenie)

Poistenie osôb
a majetku.
M: 0911 263 597
2150-26

SŤAHOVANIE
A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

M.: 0908 948 971

2004-31

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 Padarovce vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. a §5
zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie:
riaditeľa materskej školy s výchovným jazykom slovenským v Padarovciach
s predpokladaným nástupom 16.08.2009
Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:
vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
Požadované doklady do výberového konania:
overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi • profesijný životopis
• aktuálny výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať“ je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť najneskôr do 20. júla 2009
na adresu:
Obecný úrad Padarovce, 980 23 Teplý Vrch. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho
konaním.

pizzu pečenú na kameni
a iné chutné jedlá
Donáška 11:00 – 21:30
Tel. 0910 114 987, 0907 037 821
Sidl. Rimava Rim. Sobota
Nefajčiarska zona, bezbariérový prístup, letná terasa a Wifi
Srdečne vás pozývame

22. 6. 2009
Starosta obce Rimavské Janovce vyhlasuje podľa ustanovenie §4 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.
552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľ / riaditeľka Základnej školy
s vyučovacím jazykom slovenským , 1. – 4. ročník , Rimavské Janovce
Žiadosť o účasť na výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ( podľa vyhlášky MŠ SR č.
41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov) • absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky ,
alebo náhrady • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe • bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť.
Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú písomnú žiadosť s nasledovnými prílohami (originál , alebo overená kópia): doklad o vzdelaní a absolvovaní 1. kvalifikačnej skúšky , alebo náhrady • výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace • profesijný životopis • potvrdenie o pedagogickej praxi
nie staršie ako 1 mesiac • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon riaditeľa , nie staršie ako 1 mesiac • presná adresa pre doručenie písomnosti a telefonický kontakt
najneskôr do 4.júla 2009 v zalepenej obálke s označením „ výberové konanie“
na adresu: Obec Rimavské Janovce , 980 01 Rimavské Janovce č. 301

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení správcom - Mestskou bytovou
správou, s.r.o., Tržná 2 v Rimavskej Sobote oznamuje, že má voľné
kapacityv rekreačnom zariadení Dolná Strehová.
7-dňové pobyty v termíne:
1. 27.jún - 4. júl 2009 - dve štvorposteľové bunky s prísl.
3. 22. august - 29. august 2009 - dve štvorposteľové bunky s prísl.
Poplatok za týždenný pobyt za bunku č. 1 - 100 € a za bunku č. 2 - 70 €
Prihlásiť sa a získať bližšie informácie môžete osobne na MsBS, s.r.o., Tržná 2,
č.dv. 37, prípadne telefonicky na č.t.: 55 11 913.

NAJLACNEJŠIE TONERY (FARBY) DO TLAČIARNÍ!!!

Predám tatranský
profil – brúsený

Cenník si môžete pozrieť podľa typu toneru na
www.kozmetikabizuteria.sk
Tel: 0905 865 200.
2133-51

I.trieda 4,32 €
II.trieda 3,32 €

Sťahovanie

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

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616
2011-52

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2005

Ponúkam
na predaj
palivové drevo.

RIMAVSKÁ SOBOTA 979 01
CERENCIANSKÁ CESTA 27
TEL.: 0915 975 967

M: 0918 605 511
2031-17

VÝRAZNÉ ZNÍŽENIE VYBRANÝCH DRUHOV STREŠNEJ KRYTINY BRAMAC DO KONCA JÚNA 2009.
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

27. a 28. jún MUDr. K. Polievková,
Okružná 53, č. t. 56 33 940

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

27. jún piatok lekáreň U leva
28. jún sobota lekáreň Kamilka

DAROVALI KRV

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 16.6.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Ondrej Hank, František Kubačka, Sylvia Mišáková, Mgr.Jana Ciráková, Roman Drugda, Miloš Tomeček z Rim.Soboty, Miroslav Kováč, Diana Bencová,
Eva Hrušková, Martin Bobrovský, Ján Oláh, Ondrej Hrivnák z Rim.Soboty,
Jozef Sarvaš z Gortvy, Vojtech Mács z Čížu, Frantiček Beňuš z Veľ.Teriakoviec, Pavel Holík, Martina Paprčková, Tatiana Paprčková z Rim.Janoviec,
Daniela Šuleková. Matej Bálint zo Sušian, Jaroslav Pap z M.Teriakoviec,
Ladislav Gémeši z Mojína, Pavel Koščo z Hnúšte, Ildikó Feješová z Rim.Seči,
Ladislav Palúš z Rim.Brezova, Júlia Magicová, Kristína Ďurišková, Gabriel
Nagy z Vyš.Valíc, Mária Tamášová, Albert Tamáš, Ján Kovács z Niž.Valíc,
Vladimír Bystrianský z T.Vrchu, „adsôav Juhász zo Stránskej, Róbert Rak z
Bátky
Prvýkrát bezplatne darovali krv: Ivana Beňušová z Veľ.Teriakoviec,
Stanislava Bamburová z Hnúšte, Tibor Miko z Niž.Valíc

pre žiadateľov
o vodičské
oprávnenie
a vodičov
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Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

čakáme vás s novým
jedálnym lístkom!
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
- podkrovný byt

-Tel: 0918 392 513
Akreditovaný:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Trvanie: 8 vyučovacích hodín
Skúška: Teoretická a praktická
Výstup: Certifikát o úspešnom
absolvovaní Kurzu prvej pomoci
Účastníkov: 10 v jednom kurze
Kontakt: 0905 560 454, 0949 841 181,
e-mail: kurzypp@gmail.com

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

Horoskop
(22. – 28. júna)

Baran - Kvôli rodine sa vzdáte výhodnej ponuky.
Býk - Ťažko zarobené peniaze tento
týždeň sa akosi rýchlejšie rozkotúľajú.
Blíženci - Rozhodnutie, ktoré urobíte
v týchto dňoch, budete v budúcnosti
ľutovať.
Rak - Budete sa trápiť nad klebetami,
ktoré o vás niekto šíri vo vašom okolí.
Lev - Zo začiatku nezačne pracovný
týždeň podľa vašich predstáv, no na
konci čakajte odmenu.
Panna - Stretnutie, na ktoré ste sa
tešili skončí katastrofou.
Váhy - Prežijete láskou nabitý týždeň.
Užite si ho.
Škorpión - Niekto vám zle poradí vo
finančných záležitostiach.
Strelec - Rozhodujete sa či ísť na
cestu.
Kozorožec - Hnev vám bude spôsobovať vaša nie dobrá finančná situácia
Vodnár - Prežijete pokojný týždeň so
staršou osobou.
Ryby - Váš partnerský život naruší
staršia osoba. Vzniknú nedorozumenia.
virgula

• 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
24. – 25. jún
Denník nymfomanky
Atraktívna žena a úspešná manažérka si vedie denník s najintímnejšími detailmi svojho šokujúceho
sexuálneho života. Erotická dráma
Španielsko, MN, vstupné 2€ (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavenia len o
19:00 hod.

24. – 25. jún
Po prečítaní spáľte
Inteligencia je relatívna. Čierna
komédia USA/Veľká Británia/Francúzsko. MN, vstupné 2 € (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavení len
o 21:00 hod.

26. – 27. jún
Nebo, peklo...zem
Môžeš sa utopiť. Alebo vyplávať.
Dráma SR/ČR, MN, vstupné 2€
(60 Sk). Začiatok predstavení len
o 19:00 hod.

26. – 27. jún
Milk
Za svoju sexuálnu orientáciu zaplatil tým najcennejším, čo človek má
– životom. Dráma USA, MP od 12 r.,
vstupné 2€ (60 Sk), titulky. Začiatok
predstavení len o 21:00 hod.

28. jún
Nedodržaný sľub
Skutočný príbeh židovského chlapca, ktorému silu prežiť dal sľub.
Dráma SR, MP od 12 r., vstupné 2€
(60 Sk). Začiatok predstavení
o 19:00 a 21:00 hod.

12 inzercia / infoservis
VÝROBA-MONTÁŽ
strešné nosníky
s kovovými príchytkami
Peter Brindzák
Mobil: 0910 242 64
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ADMIRAL
Prijmeme krupierky
a krupierov.
Výhodné podmienky.
0905 644 472
1911 644 472

689-25

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

632-25

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.

HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

Pozývame Vás do novootvorenej
lekárne Západ
(pri monoblokoch vedľa kaviarne Le Monde v RS).
Otv.: Po-Pia: 9.00-17.00. Tel: 047/50 11 558.
Tešíme sa na Vašu návštevu!!!
2140-29

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

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

2003

Budúci týždeň môžeme očakávať premenlivé počasie s početnými zrážkami. Obloha bude prevažne zamračená (najmä v prvej polovici týždňa)
a slnečné dni nastanú zrejme až od stredy. Vtedy sa začne aj otepľovať.
Napriek tomu treba rátať s miestnymi zrážkami a búrkami. Teploty sa
budú pohybovať od 19, 22 do 25 stupňov.
András Reisz (autor je meteorológ)
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Ohliadnutie za skončeným
ročníkom II. ligy (2.)
Sezóna 2008/09 sľubovala dramatický priebeh až do posledného
kola. Čo sa týka boja o postup do najvyššej súťaže, rozhodovalo
sa až v úplnom závere. Nakoniec si prvenstvo vybojovali
hráči bratislavského Interu. Aj napriek tomu, že Corgoň ligu
s najväčšou pravdepodobnosťou presunú do Senice.
Osobne som rád, že nepostúpil Trenčín. Už aj kvôli
tomu, že keď si spomeniem na stretnutie v Rimavskej, kde Trenčín odohral počas sezóny dva zápasy,
v oboch mu výdatne pomáhali rozhodcovia. To mi
potvrdil aj tréner Karol Kisel. Dva týždne po vzájomnom jarnom stretnutí v Rimavskej nastúpili
Trenčania v Šali, kde domáci lodivod T. Meszlényi
tiež konštatoval, že Trenčínu pomáhali rozhodcovia. Náhoda, alebo... ?
Pokiaľ ide o vystúpenia MFK RS, Gemerčania
odohrali 33 zápasov s bilanciou 14 výhier, 7 remíz
a 12 prehier – s celkovým skóre 37 – 29. Bilanciu
si hráči v rimavskosobotských dresoch výrazne
pokazili v jarnej časti súťaže, kde kráčali od desiatich k piatim. Na domácej pôde odohrali 17 zápasov s bilanciou 10 – 3 – 4, so skóre 24 – 10. Na
ihriskách súperov odohrali Soboťania 16 zápasov
s bilanciou 4 – 4 – 8 s pasívnym skóre 13 – 19. Dlhú
dobu patrila obrana RS na čele so stále sa lepšiacim brankárom Kuciakom k jednej z najlepších
v súťaži. Topánka tlačila Gemerčanov hlavne
v útoku. Veď v 33 stretnutiach napli hráči súperovu sieť 37 - krát. To dáva priemer na zápas o niečo
viac ako 1 gól. Jarný úpadok zapríčinila hlavne slabá koncovka, ale celkovo to nebolo ono.
Pred začiatkom jarnej časti došlo k veľkej tragédii. Bol brutálne a zbabelo zavraždený asistent
trénera a bývalý brankár RS Július Nôta. Jeho
vražda ostala dodnes nepotrestaná – mňa osobne
to mrzí viac ako celá jarná časť súťaže. Aj tento
moment mohol dopomôcť k úpadku. Fanúšikovia
očakávali, že mužstvo sa po tejto tragédii zomkne
a zabojuje aj za svojho zosnulého trénera a kamaráta. Bohužiaľ, nastal pravý opak. Dobrá partia sa
pomaly rozbíjala. Potvrdili mi to aj niektorí hráči.
Počas jari bolo často počuť, že futbal v RS končí. Ani tieto vyjadrenia nepomáhali k pohode
v mužstve. Ďalej tu bolo viac sporných rozhodcovských verdiktov v neprospech MFK RS. S tým
všetkým súvisel aj nižší počet divákov na štadióne.

Návštevnosť je však celoslovenský problém. Tí, čo
majú na starosti futbalové riadenie na Slovensku,
sa tak zviditeľnili – stačí spomenúť, ako zavreli trnavský štadión pred derby so Slovanom a následne SFZ ukázal, ako sa má zabezpečiť stretnutie vo
finále Slovenského pohára, keď ako organizátori
vôbec nezvládli svoju úlohu a opäť sa strápnili.
Ale to je už stará pesnička.
Vrátim sa späť k Soboťanom. Jednotlivé posty
bolo treba v zime obmeniť alebo posilniť. Kvôli finančným možnostiam sa to však nestalo. Mužstvo
doplatilo aj na úzky káder. Keď sa pridali zranenia
a kartové tresty, ukázalo sa, že nemáme na lavičke takú kvalitu, akú sme očakávali. Veľmi chýbal
aj dlhodobo chorý Filo. Jeho neprítomnosť bolo
jasne badať hlavne v zápasoch pravdy, na ktoré
sa fanúšikovia Rimavskej veľmi tešili. Ale výkony
a hlavne výsledky v týchto stretnutiach ich zarmútili. Hráčom to dali najavo tým, že odbojkotovali
derby v susednom Lučenci. Tak slabú atmosféru
som v tomto derby ešte nezažil.
Bola tu otázka, ako bude ďalej fungovať futbal v našom meste; či budeme vôbec pokračovať
v tejto súťaži alebo pôjdeme do nižších líg. Názor
fanúšikov je, že radšej pokračujme v tejto súťaži
s nižším rozpočtom, ako by sme mali dopustiť pád
a rozpad futbalu v meste. Bude potrebné predostrieť hráčom také podmienky, na aké máme (reálne finančné možnosti). Dá sa očakávať, že niektorí
z nich odídu – s tými, čo majú na vyššiu súťaž alebo odídu za lepšími podmienkami, sa treba férovo
rozlúčiť.
Je tu jeden zásadný problém: financie chýbajú
skoro všade na Slovensku. Určite ešte potrvá, kým
sa situácia zlepší. Ostáva veriť, že mužstvo Rim.
Soboty bude aj naďalej zohrávať v súťaži dôstojnú
úlohu a v zápasoch dokáže, že nielen peniaze vyhrávajú.

Lukostreľba

z rimavskosobotského klubu Bašta nasledovne:
Tamás Lévay (kladkový luk, kat. deti) – 1. miesto,
Lenka Nagyová (tradicionálny luk, kat. juniori) – 2.
miesto, Kristián Ternóczky (olympijský luk, kat.
deti) – 1. miesto, Daniel Tankina (olympijský luk,
kat. deti) – 2. miesto.

Dvakrát zlato z Maďarska
Lukostrelecký zväz v maďarskom Tiszaújvárosi usporiadal súťaž o Pohár Nádi farkas v 3D lukostreľba. V II. kole súťaže skončili lukostrelci

Zdeno Marek

Zmena na poste
trénera MŠK
Na matrike SFZ došlo k zmene názvu klubu
na MŠK Rimavská Sobota. Pod týmto názvom
bude klub fungovať v nasledujúcej sezóne.
K zmenám došlo aj na trénerských postoch.
Doterajšieho trénera Karola Kisela strieda na
lavičke bývalý hráč RS, ktorý už pôsobil aj
ako tréner – Marián Kudlík. Jeho asistentom
sa má stať Braňo Mráz, ktorý bude pôsobiť aj
ako hráč.
Pokiaľ ide o hráčsky káder, v najbližších
dňoch dôjde k uzavretiu, tak, aby tréner
mohol pripravovať mužstvo na jesennú časť
súťaže.
Zdeno Marek

Strata pre rimavskosobotský futbal
11. júna navždy odišiel Ladislav Sedmák najstarší vo veku nedožitých 72 rokov. Stál spolu
so svojím synom pri najväčších úspechoch
rimavskosobotského futbalu. Touto cestou
vyjadrujem najbližším pozostalým úprimnú
sústrasť tak vo svojom mene, ako aj v mene
priaznivcov futbalu v meste. Ku kondolencii
sa pripája aj redakcia Gemerských zvestí.
Česť Vašej pamiatke.
Zdeno Marek

Turnaj v plážovom
volejbale na Kurinci
Za výdatnej podpory mesta Rimavská Sobota
a jeho technických služieb usporiada Caffe
servis, s.r.o., 2. ročník turnaja v plážovom volejbale Beach Volley cup. A to v sobotu 27.júna
v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda od
8.30 hod. Turnaj sa hrá v dvoch základných
skupinách : A) „profesionáli“ (registrovaní
hráči) – B) rekreační nadšenci. Štartujú
trojčlenné zmiešané družstvá, t.j., v každom
z nich musí byť minimálne jedna žena. Hrá
sa podľa medzinárodných pravidiel plážového volejbalu, pričom prípadné úpravy budú
oznámené na mieste pred začiatkom turnaja.
Herný systém v obidvoch skupinách sa určí
podľa počtu zúčastnených družstiev. A pozor!
Každý divák vo veku do 5 rokov dostane
prekvapenie !
ZDROJ: www.rimavskasobota.sk
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Džudisti
v Lučenci
V sobotu 13. júna sa zúčastnili rimavskosobotskí džudisti štvrtého  kola
dlhodobej súťaže s názvom Olympijské
nádeje, ktorá sa konala v Lučenci v telocvični ZŠ na Vajanského ulici.  
Tentokrát ju organizoval oddiel Junior Lučenec.
Okrem domácich sa na súťaži prezentovali oddiely
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ako UMB Banská Bystrica ,Dukla Banská Bystrica,
Elán Rožňava a oba oddiely z Rimavskej Soboty –
Lokomotíva i Mladosť.
V telocvični sa predstavilo 68 džudistov a džudistiek. Výsledky našich ukazujú , že príprava mladých športovcov je na dobrej úrovni. Za všetko
hovoria výsledky. Prvé miesta, čiže zlaté medaily
si domov odviezli: Frederik Strečka do 27kg mini,
Maroš Pavlinec do 30kg mini, Michal Polóni do
32kg ml.žiak. (všetci Lok.) – Krištof Kovács, Tomáš
Jakab a Viktor Klíma (Mlad.).
Strieborné medaily si vybojovali: Vojtech
Kinka do 23kg mini, Petra Stellerová do 26kg mini,
Tomáš Steller do 33kg mini, Sebastián Kurák do
31 kg ml.ž. (Lok.), Roman Tarasevič do 30kg mini,
Nikola Farkašová do 30kg mini, Dominik Delič
do 32kg mini, Adam Lacko do 55kg mini, Ondrej

Durmis do 55kg ml.ž, Robo Mihály do 60kg ml.ž.,
a Michal Štork do 60kg st.ž. (Mlad.).
Tretie bronzové miesta obsadili: Patrik Hariš
do 22kg mini, Jakub Kinka do 36kg ml.ž. (Lok.),
Andrej Suja do 27kg mini, Dominik Útis do 30kg
mini (Mlad.). Štvrté miesto obsadil Peter Borláš do
42kg ml.žiak. (Lok.).
Po vyhlasovaní výsledkov boli vyhodnotení
najtechnickejší džudisti z jednotlivých miest.
Z Rimavskej Soboty sa najtechnickejším džudistom stal Frederik Strečka z Lokomotívy Rimavská
Sobota. Džudistov sprevádzali v Lučenci tréneri
oboch oddielov: Antal, Nociar, Útis a Lacko. Zároveň výbory oddielov ďakujú rodičom pretekárov
za zabezpečenie dopravy do Lučenca a späť.
Ľubomír Antal,
predseda oddielu džuda TJ Lokomotíva

Džudisti na turnaji v Bochni
Džudisti z dvoch oddielov Rimavskej
Soboty (Lokomotíva a Mladosť) vycestovali už 12. júna 2009 do baníckeho mesta
Bochnia v Poľsku.
Toto mesto je preslávené najstaršou soľnou baňou
v Poľsku. A zároveň atraktívnosť XII. medzinárodného ročníka turnaja je vlastne soľná baňa,
v ktorej sa koná súťaž mladších a starších žiakov
v džude, a to 230 metrov pod zemou. Džudisti ,
ktorý zažijú atmosféru tohto turnaja, sa veľmi radi
sem vracajú.
Desiati športovci z Rimavskej Soboty so svojimi
trénermi a niektorými rodičmi vycestovali do

Bochni už v piatok 12.- teho.
V soľnej bani sa zišlo na dvojdňový turnaj vyše
600 džudistov zo 49 oddielov a z viacerých štátov:
zo Slovenska, Maďarska, Srbska, Litvy, Francúzka,
Švédska Bieloruska, Čiech, Moldavska a Poľska.
V sobotu 13 . 6. sa začali súťaže starších a mini
žiakov a starších žiakov v sedemčlenných družstvách.
V mini kategórii nad 44 kg zvíťazili traja džudisti z Rimavskej Soboty:
Zlatú medailu si vybojoval: Jaroslav Maďar (Lok.)
Striebornú : Marián Precner (Mlad.)

Bronzovú : Filip Zachar (Mlad.)
Piate miesta obsadili: Ádám Jakab do 33kg mini,
Karol Jakab nad 48kg ml.ž. (Lok.), Lukáš Útis do
30kg mini, Patrik Boršoš do 33kg ml.ž. a Ján Durmis do 44kg st.ž. (Mlad.)
Siedme miesto: Richard Útis do 33kg ml. žiak
(Mlad.)
Deviate miesto: Juraj Antal do 33 kg ml.žiak (Mlad.)
Celú výpravu do Poľska sprevádzali tréneri
oboch oddielov Útis a Petríček.
Zároveň ďakujeme rodičom Maďarovi a Jakabovi, ktorí sa postarali o zabezpečenie dopravy na
turnaj.
Ľubomír Antal, predseda TJ Lok. RS

Šport
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9. FK Blhovce  	

22

7 2 13 44:56

23

9. FK Rimavská Seč

16

3 2 11 28:100 11

1. trieda: Kráľ stratil 3 body

10. FK Čerenčany  	

22

5 4 13 26:72

19

10. FK Lenartovce

19

2 4 13 36:104 10

11. FK Gemerský Jablonec  	 22

5 0 17 54:76

15

STK kontumoval výsledok posledného kola Rimavská Seč – Kráľ 2:5 na 3:0 v prospech Rimavskej Seči.

12. FK Chrámec  	

3 1 18 34:96

10

Futbal

22

Konečná tabuľka 2. triedy – dorast:
Konečná tabuľka:

1. FK Tachty  	

18

16 1 1

159:21 49

1. FK Stárňa

20

16 0 4

62:19

48

2. FK Sirk  	

18

14 1 3

91:32

43

2. FK Kráľ

20

14 3 3

57:30

45

3. FK Gemerská Ves  	

18

11 1 6

69:37

34

Skupina B:
Veľké Teriakovce – Gemer 1:13
Lubeník – Kráľ 0:3
Revúčka – Stárňa 10:0

3. FK Muráň

20

11 1 8

50:47

34

4. FK Gemerský Jablonec  	 18

10 0 8

95:68

30

1. FK Gemer 16 15 1 0 125:6 46

4. FK Jelšava

20

11 1 7

44:40

34

5. FK Radnovce  	

18

9 1 8

59:60

28

2. FK Kráľ 15 13 0 2 90:8 39

5. FK Rimavské Janovce

20

10 3 7

60:39

33

6. FK Husiná  	

18

8 0 10 58:76  	 24

3. FK Lubeník 15 9 1 5 65:32 28

6. FK Ožďany

20

8 3 9

30:49

27

7. FK Uzovská Panica  	

18

7 2 9

78:84

23

4. FK Klenovec 17 8 3 6 52:43 27

7. FK Bátka

20

8 2 10 45:39

26

8. FK Čerenčany  	

18

5 2 11 58:99

17

5. FK Revúčka 17 7 0 10 48:37 21

8. FK Revúčka

20

7 2 11 38:51

23

9. FK Chrámec  	

18

3 1 14 23:106 10

6. FK Muráň 15 7 0 8 46:64 21

9. FK Abovce

20

6 2 12 42:55

20

10. FK Blhovce  	

18

2 1 15 45:152 7

7. FK Veľké Teriakovce 16 6 1 9 44:80 19

10. FK Veľké Teriakovce

20

6 1 13 40:55

19

11. FK Rimavská Seč

20

3 2 15 38:83

11

2. trieda: Gemerská Ves prekvapil
a majstra aj na domácej pôde
Tornaľa – Gemerská Ves 1:1 (0:1)
G: Juhász – Nyíri, R: Siman.
Chrámec – Uzovská Panica 4:1 (1:1)
G: Štas (2), Bari (2) – Barassó. R: Botoš
Dorast: 4:4
Sirk – Blhovce 10:1 (7:1)
G: Dulaj (3), Koreň (3), Herčko (2), Michal, Macúrik
– Illés. R: Juhász
Dorast: 11:4
Tisovec B – Čerenčany 0:0
R: Čepko
Gem. Jablonec – Husiná 4:5 (3:1)
G: Berki, Agócs, Vas a Molnár – Korponai, Koós (2),
Mező (2). R: Šonkoľ
Dorast: 5:0

8. FK Stárňa 16 2 0 14 21:106 6

1. trieda, dorast:
Lubeník – Kráľ 4:2
Gemer – Veľké Teriakovce 5:1

9. FK Abovce 16 1 0 15 23:138 3

1. FK Jelšava  	

24

18 1 5

94:25

2. FK Lubeník  	

24

16 3 5

140:42 51

55

3. FK Kráľ  	

24

15 4 5

96:33

49

4. FK Ožďany  	

24

14 3 7

99:47

45

5. FK Gemer  	

24

12 2 10 75:72

38

6. FK Veľké Teriakovce  	

24

10 5 9

35

7. FK Abovce  	

24

11 1 12  	80:123 34

58:63

8. FK Rimavské Janovce  	 24

10 3 11 74:86

9. FK Bátka  	

10 2 12 106:89 32

24

33

10. 	FK Rimavská Seč  	

24

8 2 14 79:97

11. 	FK Muráň  	

23

7 2 14 54:162 23

26

12. FK Revúčka  	

24

4 7 13 49:87

13. FK Stárňa  	

24

3 3 18 41:119 12

19

Žiaci:
Skupina A:
Rimavská Seč – Veľký Blh 4:0
Ožďany – Lenartovce 4:1
Gem. Jablonec – Bátka 11:1
Rim. Janovce – Hostice 2:5
Jesenské – Hajnáčka 7:5

Konečná tabuľka 2. triedy:
1. FK Tornaľa  	

22

18 3 1

71:18

57

1. FK Hostice

18

15 1 2

106:19 46

2. FK Tachty  	

22

16 2 4

81:32

50

2. FK Gemerský Jablonec

18

13 2 3

121:23 41

3. FK Sirk  	

22

13 3 6

78:36

42

3. FK Jesenské

18

13 1 4

102:26 40

4. FK Gemerská Ves  	

22

13 3 6

74:45

42

4. FK Bátka

18

11 0 7

61:60

33

5. FK Husiná  	

22

11 5 6

50:45

38

5. FK Hajnáčka

19

9 2 7

67:48

29

6. 	 FK Uzovská Panica  	

22

10 4 8

48:51

34

6. FK Veľký Blh

17

5 3 9

34:72

18

7. FK Radnovce  	

22

9 2 11 42:66

29

7. FK Ožďany

17

4 2 11 18:76

14

8. FK Tisovec B  	

22

7 3 12 47:56

24

8. FK Rimavské Janovce

17

4 1 12 26:71

13

Majstrovstvá SsFZ:
Nečakaná vysoká prehra
Hajnáčky v Poltári
IV. liga:
Revúca – Veľký Blh 2:1 (1:0)
G: Medvec (2) – Valkučák
Tisovec – Jesenské 2:0 (1:0)
G: Hurák a Halaj
Brusno – Hnúšťa 5:0 (4:0)
Poltár – Hajnáčka 8:1 (4:0)
Gól hostí: Pataki
V. liga:
Príbelce – Gemer 3:1 (1:1)
G: Brindzák
Lubeník – Sklaboňa 4:1 (2:1)
G.: Konček, Pašák a Bystran (2)
Dačov Lom – Klenovec 1:3 (0:1)
G: Kubinec a Hruška (2)

Delegovanie rozhodcov
na Pohár ObFZ - Finále
2009 Sirk
Emil Wollinger, Peter Gača, Zdeno Kriak,
Mário Machyniak
Dňa 18.júna 2009 na KR:
Dezider Balajthy - predseda

Práca
Obchodný zástupca
(Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.)
Pracovná náplň: zodpovednosť za
plnenie plánu predaja v pridelenom regióne, udržiavanie dobrých
obchodných vzťahov so zákazníkmi
a starostlivosť o nich,získavanie
nových klientov, práca v teréne
Požiadavky: SŠ s maturitou / vyššie
odborné vzdelanie (ekonomické

zameranie)
Kontakt: ingrid.simoncikova@
sk.pvmgrp.com

Obchodný zástupca,
obchodník
(Mäsovýroba CIMBAĽÁK s.r.o.)
Pracovná náplň: starostlivosť o
klientov vo zverenom regióne s
cieľom zvyšovať podiel objednávok a
lojalitu zákazníkov, akvizície nových

zákazníkov, zvyšovanie podielu
spoločnosti na trhu, prezentácia
spoločnosti, portfólia jej produktov
u zákazníkov,
aktívne cestovanie za klientom
Požiadavky: SŠ s maturitou, Microsoft Office na pokročilej úrovni
Kontakt: snakova@cimbalak.sk,
0903 032 972

Predajca partnerskej predajne
Pracovná náplň: predaj produktov
a služieb zákazníkom
Požiadavky: SŠ vzdelanie s maturitou, reprezentatívne vystupovanie, flexibilita, orientácia v oblasti
telekomunikácií výhodou
Kontakt: Telefónica O2 Slovakia,
s.r.o., Anna Kubánová, Einsteinova
24, 85101 Bratislava
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Druhé kolo olympiády
V druhú júnovú nedeľu sa konalo
druhé kolo celoročnej Olympiády rekreačných športovcov mesta Rimavská
Sobota.  „Olympionici“ si tentoraz
zmerali sily v tenise.
Organizátorov z mestského úradu potešil štart nových účastníkov; na druhej strane chýbali niektorí z tých, ktorí bodovali 23.mája v prvej disciplíne,
v stolnom tenise.
Výsledky ženy :
Renáta Kureková – Beáta Juríčková 6:2, Marta Bořutová – Henrieta Czirmazová 6:3;
Muži : nad 20 rokov : Radoslav Paulenka – Jozef Vaculčiak 6:3, Kristián Kováč 6:2, Ján Valach 6:1; Kováč – Vaculčiak 6:1, Valach 7:5; Vaculčiak – Valach
6:1. Poradie v 2.kole : 1.Paulenka 7 bodov, 2.Kováč 5
bodov, 3.Vaculčiak 4 body, 4.Valach 3 body. Poradie
po dvoch kolách : 1.Paulenka 12 bodov, 2.Vaculčiak
11 bodov, 3.Kováč 5 bodov, 4.Valach 3 body.
Nad 30 rokov : sedem účastníkov hralo taktiež
systémom každý s každým. Viacero zápasov bolo

skrečovaných, keďže niektorí hráči museli turnaj
opustiť skôr. Poradie v 2. kole: 1. Viliam Hochholczer 7 bodov, 2. Igor Andráš 5 bodov, 3. Michal Klein
4 body, 4. Drahoslav Vanek 3 body, 5. Ivan Pivník
2 body, 6.Mikuláš Czirmaz a Róbert Šmatlík po 1
bode. Poradie po dvoch kolách: 1. Igor Andráš 12
bodov, 2.-3. Michal Klein a Viliam Hochholczer po
7 bodov, 4.Mikuláš Czirmaz 6 bodov, 5. Drahoslav
Vanek 3 body, 6. Ivan Pivník 2 body, 7. Róbert Šmatlík 1 bod.
Nad 40 rokov: Ivan Hruška – Jozef Fabo 6:2, Juraj Minich 6:1; Minich – Fabo 6:2. Poradie v 2.kole:
1. Ivan Hruška 7 bodov, 2. Juraj Minich 5 bodov, 3.
Jozef Fabo 4 body. Poradie po dvoch disciplínach: 1.
Juraj Minich 12 bodov, 2. Jozef Fabo 9 bodov, 3. Ivan
Hruška 7 bodov, 4. Marián Obšel 4 body.
Nad 50 rokov : keďže v tejto kategórii sa zišlo
až deväť účastníkov, hralo sa podľa tzv. pavúka.
Záverečné výsledky: finále: Róbert Princ – Viliam
Vidinský 6:0; o 3.miesto: Tibor Berecz – Jaroslav
Kadaš skreč; o 5.miesto: Samuel Urban – Štefan
Szabó 6:2. Poradie v 2. kole : 1. Princ 7 bodov, 2. Vidinský 5 bodov, 3. Berecz 4 body, 4. Kadaš 3 body,

5 .Urban 2 body, 6. Szabó 1 bod. Poradie po dvoch
disciplínach: 1.Tibor Berecz 9 bodov, 2.Štefan Szabó 8 bodov, 3.-4.Viliam Vidinský a Róbert Princ po
7 bodov, 5. Igor Antalík 4 body, 6.-7. Jaroslav Kadaš
a Petr Bořuta po 3 body, 8. Samuel Urban 2 body,
9. Ondrej Borláš 1 bod, 10.-11. Štefan Stanko a Ladislav Tóth bez bodu.
V kategóriách nad 60, resp. 65 rokov sa tentokrát, na rozdiel od stolného tenisu, nehralo. Poradie po dvoch disciplínach : nad 60 rokov : 1.Igor
Göndö 14 bodov; nad 65 rokov: 1.Attila Rábely 7
bodov, 2.Ľudovít Péter 5 bodov.
Mestská olympiáda pokračuje tretím kolom už
v túto nedeľu, 28.júna o 9.00 hod. , a to behom na
600 metrov (ženy + mužské kategórie nad 50, 60
a 65 rokov), resp. 1 200 metrov (mužské kategórie
nad 20, 30 a 40 rokov) v mestskej záhrade so štartom (a cieľom) pred kolkárňou. Organizátori pozývajú všetkých tých, ktorí si chcú otestovať svoju
kondíciu, nezávisle na tom, že v úvodných dvoch
disciplínach olympiády neštartovali.

Ďalšie úspechy Model klubu pri CVČ
Po zápolení v maďarskom Kó Kapu sme
sa  5. až 7. júna zúčastnili na turnaji o
Medzinárodný pohár lodných modelárov v Bojniciach.
Pre nás to bolo znovu trojdňové zápolenie, ale boli
sme už v silnejšej zostave. V tejto súťaži sme sa stretli piati: Samuel Kováčik – F 2 C, Ondrej Mišák – F 2
B, F 4 A, Helena Kováčiková –F 4 A, Ľuboš Uhrin – F
4 a. Naschvál som nespomenul nášho najmladšieho
kolegu Mareka Číkoša, ktorý to mohol brať ako krst.
Ešte tu bola autorova manželka, ktorá sa z času
na čas nudievala, no už tomu tak nie je. Konečná
bilancia nebola taká, ako sme počítali. Ale aspoň
vieme, na čom sme. Naše umiestnenie bolo nasledovné: F 2 C- S. Kováčik - 2 miesto, F 2 B, F 4 A- O.
Mišák – 5. miesto. Manželka bola v jednej kategórii
s Ľubošom. Bol to jej úspech - bola predposledná.
Benjamín našej partie, Marek, skončil síce na piatom mieste, ale na medailové umiestnenie mu chýbali len 2 – 3 body. Na začiatok to bolo vynikajúce.
Teraz budeme mať asi mesačnú pauzu, po ktorej
pôjdeme do maďarského Miškovca. Aj o tejto akcii
sa budeme snažiť čitateľov informovať.
Samuel Kováčik,
OZ Model klub , Rimavská Sobota

POZVÁNKA
Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota – FK Sirk a Obecný úrad Sirk usporiadajú dňa 27. júna v Sirku 19. ročník finálovej súžaže.
O pohár ObFZ 2009. Ozvorenie bude o 8.30 hod. na štadióne. O 9.00 hod začne zápas Sirk – Rimavské Janovce a o 11.00 hod. Hrnčiarske
Zalužany – Veľký Blh. O 13.15 bude obedňajšia prestávka, o 15.00 hod začne zápas o 3. miesto a o 17.00 hod. finále. Podujatie vyvrcholí
o 19.00 hod. slávnostným odovzdávaním cien.

red

