Občania žiadajú
viac bankomatov
Informácie z júnového
zasadnutia Výboru mestskej časti sídlisko Západ
– Sobôtka – Kľačany.
čítajte na str. 2
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Medzi najčastejšie prípady porušenia verejného
poriadku patrí podľa
údajov mestskej polície
používanie omamných
látok a rušenie nočného
pokoja.
čítajte na str. 3

Recepcia „uvarená“ prvákmi
Kulinárske umenie spojené s prezentáciou predviedli prváci súkromnej
hotelovej akadémie
v Rimavskej Sobote.
čítajte na str. 4
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Na Atrium Arte aj pikantné
bábkové divadlo
Átrium reduty Čierneho orla sa už po piatykrát ponorilo do tónov hudby a scénok
divadla. Od štvrtka do nedele sa tu konal
jedinečný open air festival nazvaný Atrium Art.
Organizátori pripravili tradične vynikajúci výber
zábavy a umenia. Štvordňový hudobný a divadelný
maratón odštartovala vo štvrtok podvečer kvalitným
vystúpením vokálna skupina Close Harmony Friends
z Nitry (na foto). Pre tínedžerov zaradili organizátori
do programu punk, ska a pop kapelu Smola a hrušky, svojrázny Puding pani Elvisovej, minuloročnú
finalistku súťaží Coca Cola Popstar a Košický zlatý
poklad Lenku Ferenčíkovú a mladého pesničkára
Dana Heribana. Priaznivci džezu si prišli na svoje pri
tónoch renomovaných slovenských hudobníkov BKK
Trio, Juraj Burian Band, Lucie Lužinskej & All Time
Jazzu a Silvii Josifoskej s veľmi silným bluesovým
cítením.
Divadelný „fajnšmekri“ ochutnali z komédie
Mestského divadla v Žiline nazvanej Kompletný

Shakespeare zhltnutý za 120 minút. Divadlo Wicca
z Ostravy sa predstavilo s komédiou Žena v reči bystrá
a s inscenáciou o ženách Mocad(r)ámy Bábkové
divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice. Toto divadlo
zahralo pre deti drevenú rozprávku Ako sa Otesanček
polepšil. Najmenších tiež zabavil v hrách Klaunove
sny a Zlý kráľ popredný slovenský mím Miroslav
Kasprzyka. Zábavné a interaktívne predstavenie
predviedli herci košického Divadla na Peróne v hre
Cisárov Pisár. Nechýbala ani pikantná a provokatívna
hra plná dobrodružstva a exotiky, akcie aj erotiky
v podaní Dezorzovho Lútkového divadla z Bratislavy.
Skvelý záver festivalu predviedol v spontánnej kompozícii špičkový hudobník, zabávač a šoumen Marián
Čekovský a jeho kapela.
Organizátormi podujatia boli Mestské kultúrne
stredisko v Rim. Sobote, OZ Oxymoron, Spojená škola,
Základná umelecká škola a Gemersko- malohontské
osvetové stredisko.
amb
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Vážení čitatelia, v rámci
dovolenkového obdobia vychádza
najbližšie číslo Gemerských zvestí
(č. 27, 06.07.2009) ako 20-stranové
dvojčíslo za nezmenenú cenu
0,33 centov. Vydanie GZ č.28 je
určené na 20. júla.
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Občania žiadajú viac bankomatov
i premiestnenie pošty

V úvode júnového zasadnutia Výboru
mestskej časti sídlisko Západ
– Sobôtka – Kľačany uskutočnili členovia obhliadku sídliska Západ a jeho
priľahlých častí, ktorá zhodnotila
stav kosenia trávy a čistoty životného
prostredia.
Problémom sú však chýbajúce kryty na kanáloch,
ktoré, ako skonštatoval predseda výboru J. Slávik,
sú nebezpečné pre deti a dospelých hlavne v noci.
Preto bude VMČ žiadať v tejto veci nápravu cez
uznesenie.
Počas obhliadky vzniesla Z. Lukáčová požiadavku zaasfaltovať chodník na ul. Rybárskej smerom k výmenníkovej stanici pri detskom ihrisku.
Predniesla aj žiadosť ľudí trpiacich na alergie, aby
sa porast paliny na sídlisku i v areáli kúpaliska
kosil ešte predtým, než začne rozptyľovať peľ.
Žiadosť o vyjadrenie kompetentného orgánu bude
v uznesení zápisnice s prílohou, ktorá tvorí jej
súčasť. Bolo tiež poukázané na rozbitý asfaltový
povrch prístupovej cesty medzi Ul. L. Svobodu a
bytovým domom na ul. L. Svobodu 7 - 14. Cesta
si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. Taktiež
bola vznesená požiadavka na preloženie detského
ihriska umiestneného v rohu Pod oknami bytov
bytového domu na uliciach Kirejevskej a Českej.
Ihrisko s lavičkami by bolo vhodné premiestniť
na plochu medzi výmenníkovou stanicou na Ul. S.
Kollára a predajňou CBA na Ul. Dr. Clementisa.
Ako hosť sa na zasadnutí zúčastnil technický
námestník TSM p. Dieneš. Ako uviedol, kosenie
trávnatých porastov najprv uskutočňovali v dvojzmennej prevádzke. V súčasnosti, pretože trávy
vplyvom pretrvávajúceho sucha rastú pomalšie,
sa kosí len v jednej zmene. Kosby sa opakujú
už druhýkrát. V súčasnosti prebieha na základe
monitorovania oddelenia životného prostredia z
Mestského úradu aj opiľovanie kríkov a stromov.
Predseda VMČ J. Slávik zdôraznil požiadavku
častejšie opakovať kosenie trávnatej plochy medzi
ZŠ na Ul. Dr. Clementisa a blokmi tržnice, pretože
je to centrum sídliska s najväčším sústreďovaním
obyvateľov. Ako ďalej uviedol technický námest-

ník TSM, pokračovanie vo výstavbe parkovacích
plôch a stanovíšť na kontejnery bude v budúcnosti
podmienené finančnými prostriedkami. Poznamenal, že TSM nemajú k dispozícii rozpis stanovíšť
určených na dobudovanie uvedený v zápisnici
z októbra 2008, ktorý bol vypracovaný a doručený
TSM. Poslanec J. Zvara zdôraznil, že financovanie
TSM by malo byť prvoradé, pretože výsledky práce
tejto mestskej inštitúcie sa týkajú bezprostredne
všetkých obyvateľov mesta.
V ďalšom bode rokovania členovia výboru
jednomyseľne súhlasili s odpredajom pozemku
na Sobôtke Anne Hochgesng. Predseda Slávik
informoval prítomných o zámere p. Urdu previesť
plynofikáciu spodnej časti Sobôtky medzi jej
priemyselnou zónou a štátnou cestou. Z. Lukáčová
žiadala príslušné oddelenie MsÚ označiť tabuľou
„Zákaz vodenia psov“ všetky detské ihriská na
sídlisku. Príslušníkov mestskej polície a príslušného oddelenia MsÚ žiadali vykonať nápravu
pohovorom s obyvateľkou bytového domu na Ul. L.
Svobodu, ktorá v jeho priestore kŕmi divé holuby.
Opakujú sa sťažnosti obyvateľov sídliska na nedostatočný počet bankomatov. Jeden bankomat na
také veľké sídlisko nestačí. Nespokojnosť je tiež s
prevádzkovými hodinami pošty a jej umiestnením
na poschodí. Na pošte pracuje len jedna prepážka,
ktorá v nárazovom čase nepostačuje a ľudia musia
dlho čakať. Žiadosť o premiestnenie pošty do
prízemných priestorov, ktoré budú prístupnejšie
hlavne starším občanom a matkám s deťmi, bude
apelovaná samostatným uznesením.
Predseda VMČ na základe pripomienok občanov ďalej žiadal, aby sa v budúcnosti na amfiteátri
povolili koncerty najneskôr do 22:00 hodiny.
Posledný koncert – usporiadaný 5. júna – trval do
1.00 hodiny nadránom a podľa Slávika bol veľmi
hlučný a rušil spánok detí. Dokonca ho bolo počuť
aj na Sobôtke.
Z. Lukáčová predniesla požiadavku mládeže
sídliska, ktorí chcú v rámci diskotéky na záver
školského roka usporiadať súťaž v hip-hop tanci.
Predseda VMČ jej sľúbil finančnú pomoc. Diskotéka sa uskutoční v prvom júlovom týždni.
amb

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Dvorný meteorológ mestských novín A. Reisz
to predvídal: minulý týždeň sa v Rimavskej
Sobote niesol v znamení zatiahnutej oblohy
a upršaných dní. Okrem listov v kalendári
nič nenasvedčovalo blížiacemu sa letu. Avšak
čas je neúprosný, a tak aj Gemerské zvesti
nastupujú na „dovolenkový“ režim. Znamená
to, že najbližšie vydanie novín (č. 27) bude
dvojčíslom (v predaji do 19. júla). Ako symbolický darček vám ho prinášame za nezmenenú
cenu 0,33 eur (10,- Sk). Nájdete v ňom okrem
zvyčajných rubrík a aktuálnych správ aj zaujímavé publicistické materiály, ako napr. rozhovor
s Vierou Topinkou, tohtoročnou nositeľkou Ceny
mesta. Gemerské zvesti číslo 28. (opäť s pôvodným počtom strán) dostanete v stánkoch
už v pondelok 20. júla.
Vážení čitatelia, dovoľte, aby som vám
v mene celého redakčného kolektívu zaželal
príjemné a ničím nerušené leto. A ak by vám aj
nevyšlo počasie, pamätajte, že všetky mračná
raz ustúpia a potom na lícach znovu pocítime
dotyk slnečných lúčov.

Polícia hlási
Banskobystrický kraj zasiahlo predminulý
týždeň 55 dopravných nehôd. Tie si vypýtali
troch ťažko zranených z celkovo 21 ranených
osôb. Materiálne škody boli vyčíslené na
skoro 150 tisíc eur. Najviac nehôd sa stalo
v strede týždňa, naopak najmenej (5) zaznamenala polícia v sobotu.
Zlodeji sa opäť činili – pri 46 krádežiach
spôsobili celkovú škodu vyše 58 tisíc eur. Na
území kraja sa vlamačom darilo najmä v Banskej Bystrici, kde úradovali spolu 13 - krát.
V Bystrici zároveň ukradli jedno motorové
vozidlo.
Kuriózna lúpež sa nedávno odohrala pri
Novom Vlčinci. Tínedžer z Rim. Soboty tam
ohrozoval mužov, od ktorých žiadal mobily.
Pritom násilím odcudzil mobil od 14-ročného
chlapca. Mladistvý páchateľ bol obvinený a
za svoj čin môže ísť do väzenia až na 6 rokov.
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Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-

Mestská polícia hlási:

Drogy i rušenie nočného pokoja

Medzi najčastejšie prípady porušovania
verejného poriadku patrí podľa údajov
mestskej polície používanie omamných
látok a rušenie nočného pokoja. Vyskytli sa však aj prípady vzbudenia verejného
pohoršenia.

Úspešní žiaci

V poslednom období riešili mestskí strážcovia
zákona spolu 16 prípadov porušenia verejného
poriadku. Okrem spomínaných deliktov bola
hliadkou zadržaná aj osoba, ktorá bola nožom
pobodaná na železničnej stanici a ušla z lekárskeho ošetrenia. Mestskí policajti ďalej spolupracovali s príslušníkmi obvodného oddelenia
PZ pri zadržaní osoby, ktorá na Námestí Š. M.
Daxnera útočila nožom.
Zaznamenané bolo tiež poškodzovanie
kvetinovej pyramídy na Hlavnom námestí
i porušovanie všeobecno-záväzného nariadenia
mesta o zdravom životnom prostredí (vypúšťanie močovky do jarku vo Vyšnej Pokoradzi a v
Dúžave).
Mestskí policajti si "posvietili" aj na zlodejov.
Podarilo sa im chytiť recidivistu po krádeži
v predajni potravín na Železničnej ulici a v spolupráci s Kriminálnou políciou šetrili ozbrojenú
lúpež v bare na Hlavnom námestí.
Do náplne práce mestských policajtov patrí
aj kontrola dodržiavania záverečných hodín
v nočných podnikoch. Na základe ich nedodržania bola udelená baru na Školskej ulici pokuta.
Policajti zároveň vykonali kontroly pri bytovke
B2 na sídlisku Rimava, na bývalom dopravnom
ihrisku, v areáli MŠ na sídlisku Rimava (kde sa
často vyskytujú prípady demolácie majetku)
a na ďalších miestach.
mak
ilustr. foto archív

Je to už tradíciou, že na konci školského
roka sú v priestoroch mestskej radnice prijatí najúspešnejší rimavskosobotskí žiaci.
Vo svojom slávnostnom príhovore povedal
primátor Š. Cifruš, že je rád, že mohol spoznať šikovných mladých ľudí, na ktorých sú
ich školy právom hrdé. Zároveň odovzdal asi
päťdesiatke žiakov z materských, základných, stredných i špeciálnych škôl v meste
ďakovný list. Cifruš tiež vyjadril nádej, že
mesto bude môcť byť na svojich študentov
hrdé aj po dokončení ich štúdia, a že budú
šíriť jeho dobré meno aj v iných kútoch sveta. Primátor adresoval zvláštne poďakovanie pedagógom, ktorí sa svojou celoročnou
prácou podieľali na rozvíjaní schopností ich
žiakov. O príjemnú atmosféru na podujatí sa
starali žiaci ZUŠ v Rim. Sobote.
jdj/mak

Vyraďovali absolventov
Absolventi hudobného a výtvarného odboru
ZUŠ v Rim. Sobote si v utorok na radnici prevzali záverečné vysvedčenia. Ako pre Gemerské
zvesti uviedol riaditeľ ZUŠ Marián Lacko, tzv.
„vyraďovanie absolventov“ je každoročným
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slávnostným podujatím, na ktorom sa podieľa aj
mesto. To zastupovala tento rok poslankyňa
M. Valušová. V rámci programu vystúpili s hudobným číslom aj žiaci nižších ročníkov ZUŠ.
mak
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jice hercov nazrieme
do duše ženy a jej pocitov, ale aj do sveta intríg,
ľúbostných sklamaní a šteklivých tajomstiev

• Novým riaditeľom ZŠ P. Dobšinského sa
stane Peter Nôta, učiteľ biológie, chémie,
prírodopisu a informatiky. Súčasnému
riaditeľovi Ivanovi Geckovi končí druhé
funkčné obdobie posledný augustový
týždeň.
• Priaznivci tradičnej slovenskej kultúry
mali od piatku do nedele o zábavu postarané – v Klenovci sa totiž konal už XXXI.
ročník folklórnych slávností Klenovská
rontouka. V rámci podujatia sa predstavili folkloristi z domova i zahraničia
a návštevníci festivalu sa mohli zúčastniť tvorivých dielní rezbárov, fujaristov
i husliarov.
• Predseda SMK Pál Csáky zavítal 19. júna
do Rimavskej Soboty na okresnú konferenciu strany. Po hlasovaní účastníkov
sa novým predsedom SMK v Rim. Sobote stal (po Zsoltovi Simonovi) František
Auxt.
• Utorkové zasadnutie redakčnej rady
mestských novín sa zameriavalo najmä
na aktuálne otázky vydávania Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap. Na asi
dvojhodinovom rokovaní sa okrem
iného hovorilo aj o úrovni spravodajstva a publicistiky z oblasti kultúry, či
o využívaní náročnejších novinárskych
žánrov.
• Zaujímavú výstavu akrylom maľovaných
labyrintových priestorov si môžete
pozrieť v Mestskej galérii. Autorom obrazov je Soboťan Štefan Balázs, docent
Akadémie umení a Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici.
• Oblastný výbor Csemadoku zorganizoval v pondelok stretnutie Soboťanov
s maďarskou herečkou V. Venczelovou,
ktorá v druhej polovici 60. rokov účinkovala v hlavnej role vo viacerých hraných
filmoch (Hviezdy z Egeru - Egri csillagok,
Čierne mesto - Fekete város a ďalšie).
Manžel umelkyne, grafik György Czapp,
pochádza z Rimavskej Soboty.
• Oddelenie kultúry a starostlivosti
o občana pri Mestskom úrade zhotovilo
koncepciu výstavby asi 24 nájomných
bytov, ktoré by mali byť vystavané nad
sídliskom Dúžavská cesta. S výstavbou,
ktorá bude financovaná z fondov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR a zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
sa zrejme začne v roku 2010.
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Rozhovor

Poslankyňa Valušová na Valnom
zhromaždení Rady notárstiev EÚ
Poslankyňa Mestského zastupiteľstva
(MsZ) v Rimavskej Sobote Magdaléna
Valušová sa nedávno vo Francúzsku
zúčastnila podujatia medzinárodného
významu. Bola tiež prítomná na júnovom rokovaní o súčasnom stave a budúcich možnostiach rekreačnej oblasti
Kurinec – Zelená voda.
Minulý víkend ste sa zúčastnili odborného
podujatia vo francúzskych Alpách. Môžete jeho
priebeh priblížiť čitateľom Gemerských zvestí?
V dňoch 18.6. až 20.6.2009 sa konalo v mestečku Annecy valné zhromaždenie Rady notárstiev
Európskej únie (VZ CNUE) za prítomnosti
všetkých prezidentov notárskych komôr, ktoré
sú členskými štátmi EÚ a iných pozvaných z EP
a EK. Notárska komora SR (NKSR) je od 16.1.2009
aj členom 5 - člennej Výkonnej rady (ďalej VR
CNUE) v odbornej téme „Verejnej listiny“, dokonca výsostne splnomocnenej, a doposiaľ žiadny
členský štát CNUE z „reformných štátov“ nebol
nikdy členom VR CNUE. NK SR je vlastne prvým
nositeľom „štafety reformných štátov“, čo je určite
veľká dôvera, pocta, ale zároveň aj zodpovednosť.
Ústrednou témou bola téma „Verejnej listiny“,
ktorá rezonuje momentálne v rámci prípravných
prác EK na Revízii nariadenia Brusel I., IIa
Môžete túto tému konkretizovať?
Podstatou je umožniť v rámci voľného obehu
verejných listín v Európe v podkomisii EÚ „Európska verejná listina“ čo najefektívnejšie použitie
verejnej listiny - notárskej zápisnice, ktorá jediná

umožňuje, spomedzi iných
listín vyhotovovaných
inými subjektmi (vynímajúc
rozsudky súdov) najvyššie
garancie a istoty, paradoxne
za najnižšiu cenu stanovenú
tarifou, pevným cenníkom
schváleným vládou, resp. príslušným ministerstvom (napr.
spravodlivosti, financií).
V júni ste ako predsedníčka Komisie životného
prostredia MsZ absolvovali aj stretnutie vo veci
možností ďalšieho vývinu rekreačnej oblasti
Kurinec – Zelená voda.

pozrieť „na zúbky“ tým, ktorým zatiaľ "Šípková
Ruženka" alias Kurinec priniesla profit tak, ako
bola, bez pohybu. Viem si veľmi dobre predstaviť
Kurinec, ako prírodné jazero, ktoré pri troške
snahy Mesta a iste aj Povodia Slanej - pobočka
Rimavská Sobota, ktorá spravuje vodnú plochu
jazera, a prípadne aj príspevkov z eurofondov
(ale to je len ďalší bonus a nie podmienka) ako
prírodné a termálne kúpalisko a rekreačnú oblasť.
Asi tak ako uprostred Álp. Tiché, milé, harmonické územie pokoja a oddychu. Práve v Annecy
som sa dozvedela, že to je to, čo láka väčšinu ľudí
a „turistický ruch“ - ten pokoj, tá nedotknutosť
prírody, tá harmónia.
Prijala komisia vo veci nejaké uznesenia?

Dňa 11.6.2009 sa konalo na Kurinci - prepáčte mi,
ale názov, resp. značka „Zelená voda“ je pre mňa
aj historicky neprijateľný - spoločné zasadnutie
Komisie životného prostredia (KŽP) a Komisie
kontroly (KK) za účasti predsedu Komisie výstavby
(KV) Ing. Ladislava Rigóa k téme rekreačnej oblasti
(RO). Komisie MsZ skonštatovali, že v súčasnosti
neexistuje jednotný názor ani ucelená koncepcia
na budúce fungovanie a komplexné využitie
RO Kurinec. Megalomanský projekt aquaparku
stál mesto a jeho rozpočet nemálo finančných
prostriedkov. Bol to určite účelový zámer. Jednak
spoločnosti, s ktorou mesto uzavrelo nevýhodnú
zmluvu, ktorá bola vypovedaná súčasným MsZ
a bez akýchkoľvek následkov, aj keď sa strašilo,
že to nie je možné. Jednak tými, ktorí sledovali
vlastné, zištné záujmy (napr. nákup okolitých
pozemkov firmou Agrotauris, inými realitnými
spoločnosťami, súkromnými osobami a právnymi subjektmi, chát, zariadení a pod). Treba sa

Ako opatrenie, resp. úloha pre KŽP MsZ bola
prijatá - sledovať vypísanie výziev z eurofondov:
revitalizácia prírodných plôch. Keďže nevieme,
čo chceme, dávam aj týmto príspevkom otázku
občanom Rimavskej Soboty do verejnej diskusie: Čo by ste chceli, aby bol Kurinec? Má to byť
rušný aquapark? Ak áno, tak má mesto opätovne
hľadať firmu, ktorá má sprostredkovať investorov
v zmysle už prijatých, vypracovaných, zaplatených projektov? Ak áno, tak na koľko rokov
5-10-20-30-40-50 sa má „hľadať možnosť“? Má
to byť mestská rekreačná oblasť, ktorú skromne
zabezpečí mesto ako prírodné a termálne kúpalisko z vlastných finančných prostriedkov? Nebude
čakať na akýchsi investorov ako „holuby na streche“. Vrabca v hrsti už má - Kurinec a zabudované
investície vo výške cca 200 mil. Sk. Tak ako ďalej?
Otázka do diskusie bola daná.
mak

Zdravie

MMS - fantázia alebo skutočnosť (3.)
MMS je v podstate vysoko zásaditý roztok, ktorý
keď sa dostane do krvi, ničí všetko, čo oslabuje
a degeneruje naše zdravie (a premieňa kyslé
prostredie na jemne zásadité, pozn. Kampane).
Molekula MMS napáda choré, prekyslené (aj rakovinové) bunky a odoberie – vytrhne z nich
5 elektrónov, a tým ich úplne deaktivuje – usmrtí.
Keď užívame tento produkt, tak je v dokonalej
harmónií s využitím iných živín. Postupne sa zvyšuje schopnosť tela vstrebávať a využívať vitamíny,
minerály, aminokyseliny a bylinné extrakty do
takej miery, že sa ich doteraz podávané množstvá môžu znížiť, a to bez ohrozenia priaznivých
účinkov, ako napr. zvýšenej energie, vitality
a schopnosti koncentrácie, rýchleho uzdravovania, lepšieho krvného obehu, menšieho sklonu
k tvorbe kŕčových žíl, jemnejšej pleti, rýchlejšej
regenerácie po športových výkonoch, atď.

Tento minerálny doplnok pôsobí ako super
nabíjačka imunitného systému Nie je určený
na liečbu nejakej konkrétnej choroby, ale skôr na
posilnenie imunitného systému do takej miery, že
potom prekoná veľa chorôb často do 24 hodín.
Podľa oficiálnych a praktických skúseností sa
s týmto minerálnym doplnkom dá vyliečiť napr.
bežné prechladnutie a chrípka za niekoľko hodín.
Stovky ďalších chorôb sa pomocou MMS vyliečia,
nielen liečia, ako je to obvykle pri iných liekoch.
Na chlordioxide je udivujúce to, že už za pár
hodín (minút) po jeho užití sa môžeme presvedčiť,
ako nášmu organizmu pomáha.
Podstatné množstvo používaných syntetických liekov sa zameriava len na odstránenie
symptómov, preto sa musia užívať dlhodobo. Často sa stávajú návykové. MMS na fyzickej úrovni
rieši príčinu, a preto si s konkrétnym problémom,

chorobou dokáže väčšinou ľahko a rýchlo poradiť.
Jeho užívaním aj po prekonaní ťažkostí a bolestí
nič nestrácame, skôr naopak: naďalej posilňujeme
svoju imunitu a vitalitu. Jeho objaviteľ a odborníci,
ktorí ho tiež používajú, tvrdia, že jeho konzumáciou si môže človek predĺžiť život viac než o 20
rokov.
Pán Humble vo svojej knihe píše: že to, čo
chce odovzdať, je príliš dôležité na to, aby nad
tým získala kontrolu len nejaká osoba, či nejaké
skupiny. Ide o informácie, ktoré by mal mať voľne
k dispozícií celý svet. Nakoniec som dospel k rozhodnutiu, že tieto poznatky musím rozšíriť medzi
čo najviac ľudí, pretože inak by tu bol vždy niekto,
ku komu by sa nedostali informácie, ktoré by mu
možno mohli zachrániť život. Stalo sa pravidlom,
že obrovský počet dôležitých zdravotných informácií, ktoré by mohli zachrániť mnoho životov, je
pred verejnosťou utajených, mojím zámerom je
zabrániť tomu, aby sa tak stalo i v prípade MMS.
www.zdraviemms.mypage.cz
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Kamarát policajt
Žiaci rimavskosobotských škôl sa
začiatkom júna zúčastnili preventívnovýchovného projektu „Policajt
môj kamarát“.
V rámci tohto projektu si žiaci 4. a 7. ročníkov
zo ZŠ P. Dobšinského, ZŠ P. K. Hostinského, ZŠ
Š. M. Daxnera a z Evanjelickej ZŠ prostredníctvom kreatívnych úloh preverili svoje zručnosti,
šikovnosť, presnosť i um. Víťazným družstvom
mladších žiakov sa stali žiaci zo 4. C triedy ZŠ P.
Dobšinského (Rebeka Karboníková, Michaela
Rošková, Branislav Hrivňák, Martin Vargic).
Medzi staršími žiakmi taktiež dominovali žiaci
7. B triedy ZŠ Dobšinského (Róberta Husztiová, Petronela Grigerová, Jozef Brijak, Štefan
Molnár).
Víťazné družstvá okresného kola postúpili
na krajské kolo na Urpíne v Banskej Bystrici.
Tam sa 18. júna rozhodlo o víťazoch spomedzi
víťazov okresných kôl z Brezna, Lučenca, Zvo-

lena, Rim. Soboty, Banskej Bystrice a Žiaru nad
Hronom.
„V silnej konkurencii si s náročnou traťou
a úlohami na deviatich stanovištiach najlepšie
poradili v kategórii mladších žiakov žiaci 4.
C triedy ZŠ P. Dobšinského, ktorí získali prvé
miesto. Ziskom zlatých medailí zároveň získali
aj putovný pohár, z ktorého sa môžu tešiť celý
rok,“ povedala pre Gemerské zvesti Katarína
Baboľová zo skupiny prevencie VO OR PZ
v Rimavskej Sobote. V kategórii starších žiakov
si žiaci 7. B triedy ZŠ P. Dobšinského vybojovali
2. miesto.
Podľa Baboľovej patrí medzi ciele projektu
„Policajt môj kamarát“ napr. rozvoj právneho
vedomia detí a mládeže, či zníženie a stabilizácia kriminality detí a mládeže na základe
uvedomenia si zodpovednosti za vlastné konanie. Medzi predpokladané výsledky projektu
patrí aj zníženie rizika stať sa obeťou trestného
činu, znižovanie nehodovosti detí a mládeže

150 ruží pre Padarovce
Vo verejných priestranstvách obce Padarovce
kvitnú ružové kríky. Starajú sa o ne ženy a
poslankyne mestského zastupiteľstva v spolupráci s mestským úradom a občanmi z verejnoprospešných prác. Výsledok ich činnosti
poukazuje na výborné znalosti záhradníckej
problematiky.
V obci kvitne súčasne 150 ružových kríkov.
Časť z nich zakúpila obec minulý rok z financií
dnes už zaniknutého Csemadoku. Starostlivosť
o kvetiny prevzala celá obec: ruže sú pravidelne
polievané i okopávané. Kvetinové záhony v Padarovciach rozhodne stoja za návštevu.

Štefan Harabin už nie je ministrom
spravodlivosti. Stal sa predsedom
Najvyššieho súdu.
Slováci pijú menej piva. Uprednostňujú víno
alebo nealkoholické nápoje.

he, foto Gyula Simon

V júli opäť hrozí plynová kríza. Slovensko
dopĺňa zásobníky plynu.
Predseda Ján Slota kritizoval europoslankyňu
Moniku Flašíkovú – Beňovú za slová o národniaroch. Nazval ju hlúpučkou sliepočkou.

Žena prepadla ženu

Zvolen - Predminulú sobotu popoludní zaútočil
18-ročný muž na svojho brata (21). Udrel ho
dlaňou do tváre a spôsobil mu zranenie, z ktorého sa bude liečiť 7 dní. Potom zasiahol sekerou
iného muža (28), ktorému trafil plece. Liečenie
z tohto zranenia potrvá najmenej dva týždne.
Mladému vinníkovi hrozí väzenie na 5 až 12
rokov.

Žarnovica – Minulý pondelok v podvečer
prepadla neznáma žena majiteľku Potravín (55)
priamo v jej predajni. Hrozila jej nožom s dlhou
čepeľou a žiadala peniaze. Z pokladne si napokon zobrala 5 eur a dva stravné lístky. Majiteľka
obchodu sa snažila zlodejku zastaviť, tá však
ušla. Zločin sa vyšetruje.

Banská Bystrica – Zamestnanec bezpečnostnej
služby obchodného domu vyrušil dvojicu vlamačov pri ich pokuse o krádež. Jeden z páchateľov sa SBS-károvi vyhrážal zabitím, udrel ho
pištoľou do hlavy a vytlačil z miestnosti. Potom
lupiči vylomili dvere do trezorovej miestnosti,
no napokon utiekli s prázdnymi rukami. Vo veci
bolo začaté trestné stíhanie.

mak

Krátko
z domova
a zo sveta

Mladík útočil sekerou

SBS-kár zasahoval

ako účastníkov cestnej premávky a zlepšenie
spolupráce a posilnenia dôvery medzi políciou
a mládežou. Prínosom je tiež aktívne zapojenie
detí a mládeže do využívania voľného času.
Na organizácii podujatia sa okrem Okresného riaditeľstva Policajného zboru podieľali
CVČ Relax, Gemersko-malohontské osvetové
stredisko, Slovenský Červený kríž a Domov
dôchodcov a Domov sociálnych služieb.

Pištoľník na benzínke
Zvolen – Muž v kukle a s kapucňou cez hlavu
prepadol skoro ráno čerpaciu stanicu na Lučeneckej ulici. 24-ročnej a 30-ročnej pracovníčke
ohlásil, že ide o prepad, a vyhrážal sa im pištoľou, ktorú držal v ľavej ruke. Potom si nechal
z pokladne vložiť do igelitovej tašky 530 eur.
Polícia po vinníkovi pátra.
mak

Minulú nedeľu havaroval na rakúskej
diaľnici autobus so Slovákmi.

Dvaja šesťroční chlapci vyvolali
v západonemeckom meste Oelde
jadrový poplach.
Smrť kosila vo washingtonskom metre.
Nehoda dvoch vlakových súprav si vyžiadala
7 mŕtvych a 80 zranených.
Britské úrady odtajnili dokumenty,
ktoré mali slúžiť ako manuál v prípade
vypuknutia 3. svetovej vojny.
V roku 2050 bude ľudí nad 65 rokov
trikrát viac.
Americký prezident Barack Obama je
zdesený a rozhorčený z iránskeho režimu.
amb
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Boli sme medzi ocenenými
18. júna vyhlásil v Bratislave predseda
správnej rady neinvestičného fondu
EkoFond Jean Jacques Ciazynski výsledky
prvého ročníka súťaže pre II. stupeň
základných škôl o najkreatívnejšiu
hodinu na tému Zemný plyn a energia 3.
tisícročia. Zúčastnila sa jej aj naša ZŠ P.
K Hostinského.
Do súťaže sme išli pod vedením pani učiteľky Antalovej. Žiaci Zuzana Franeková, Erika
Hrivňáková a Peter Ďuro zastupovali 9. A triedu.
Do súťaže sa prihlásilo 207 základných škôl zo
všetkých regiónov Slovenska.
Cieľom tohto projektu bolo podporiť záujem
žiakov a pedagógov základných škôl o vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany
životného prostredia.
Zo spomínaných 207 škôl zrealizovalo 122
vcelku 134 kreatívnych hodín, pričom každá
škola mala možnosť prihlásiť do súťaže dva
projekty. V dvojkolovom hodnotení posudzovali
kvalitu jednotlivých hodín 4 komisie zložené
z odborníkov z oblasti energetiky, pedagogiky
a ekológie. Do finále sa dostalo 15 základných
škôl s najpútavejšími príspevkami, medzi ne
patríme aj my.
V prvom rade nás čakalo občerstvenie a príjemne vyzdobené priestory s prezentáciami

Kulinárske umenie spojené
s prezentáciou predviedli prváci
súkromnej hotelovej akadémie
v Rimavskej Sobote.

jednotlivých škôl. Neskôr prišlo vyhodnotenie
výsledkov súťaže. Získali sme 14. miesto. Škola
má diplom a všetci žiaci, ktorí realizovali hodinu, dostali ceny s logom EKOFONDu.
Po vyhodnotení nás zaviedli do múzea SPP,
kde nám premietli film o vzniku zemného plynu.
Potom začala prehliadka múzea, kde sme mohli
vidieť skutočne zaujímavé veci. Na záver nás
zaviedli do galérie SPP.
Na vyhodnocovaní sa zúčastnili Jean Jacques Ciazynski (predseda správnej rady EkoFondu), Eva Gulíková (správkyňa EkoFondu),
Martina Greňová (útvar externej komunikácie
SPP), žiaci, učitelia, zástupcovia a riaditelia
základných škôl.
Erika Hrivňáková,
žiačka ZŠ P. Kellnera Hostinského

Druhý rok
Zelenej škôlky
Na jeseň sme verejnosť informovali
o získaní certifikátu „Zelená škola“,
ktorý bol našej MŠ udelený na základe
splnenia potrebných kritérií.
Certifikát však nie je formálnym a najmä nie
večným ohodnotením škôl zapojených do
tohto environmentálneho projektu. Je potrebné
tieto kritériá sústavne plniť a dodržiavať a tiež
samostatne vyvíjať aktivity smerujúce k ochrane
a zlepšovaniu životného prostredia.
Časť aktivít je stabilnou súčasťou akčného plánu (triedenie odpadu, šetrenie energiami a vodou,
environmentálna učebňa, informačné nástenky,
EKO-krúžok, zdravé stravovanie a pod.), druhú
časť tvoria aktivity, ktoré škola aktívne organizuje
v súvislosti s potrebami a záujmami detí, materskej školy, verejnosti, reaguje na ponuky rôznych
environmentálnych či ochranárskych združení
a organizácií.
V tomto školskom roku patril medzi najzaujímavejšie aktivity napr. celodenný výlet na
ranč vo Valiciach, kde mali deti možnosť priamo
pozorovať život hospodárskych zvierat, zajazdiť
si na koni, hrať sa aj stravovať priamo v prírode.
Viedli info-stánky viazané k významným dňom
(Európsky deň bez áut, Svetový deň vody, Deň

Recepcia
„uvarená“
prvákmi

Zeme); tvorivé dielne s témou Recyklácia papiera,
besedovali s ochranármi.
Veľmi peknou akciou sme spropagovali napr.
Deň Zeme. Deti počas celého dňa vyrábali z odpadového materiálu plagáty, ktorými neskôr vyzdobili budovu MŠ. Na dvore vytvorili obrovského
draka z plastových fliaš, na chodníky kreslili svoje
predstavy o krásach našej planéty. Popoludní sa
rodičia v už spomínanom infostánku zapojili do
ankety, vytvárali obraz Zeme z plastových vrchnákov a zasadil symbolický stromček na školskom
dvore.
Aktivity akčného plánu Zelenej školy sú úzko
prepojené s celým výchovno-vzdelávacím procesom. Environmentálne cítenie sa pre všetkých zúčastnených stáva pomaly ale isto samozrejmosťou.
Tak si už aj malé deti začínajú uvedomovať potrebu starostlivosti o životné prostredie. Snažíme
sa o to, aby všetko, čo v tomto smere robia, robili
vedome, poznali dôvody takéhoto konania, aby
sa táto ich potreba zakorenila v ich vedomí na celý
ďalší život.
Eva Weissová, MŠ Hatvaniho ul.

„Síce nám usporiadanie takejto akcie nevyplýva priamo z osnov, ale v našej materskej
škole v Dunajskej Strede je zaužívané, že
žiaci svoje vedomosti prezentujú formou
ročníkovej práce. Po dohode s majstrami si
žiaci vyberú, aké pokrmy pripravia, ktoré potom odprezentujú v slávnostnej atmosfére.
Na ochutnávku sa pozývajú predovšetkým
rodičia žiakov a učitelia,“ uviedla vedúca
odboru Gizela Kubačková. Cieľom akcie je,
aby sa naučili žiaci sami pripravovať pokrmy
a prezentovať ich.
„Na recepcii mohli hostia ochutnať waldorfský šalát, palacinky v trojobale, hranolčeky z diviny, zemiakový šalát, ovocný šalát,
mäsové guľky, kanapky a vyprážané kuracie
prsia plnené šunkou a syrom,“ prezradila G.
Kubačková. Svoju šikovnosť predviedla aj
vedúca odboru, keď spolu s učiteľkou Médeovou pripravili na recepciu sladkosti.
Štúdium na tejto súkromnej škole je
päťročné a navštevuje ho 51 žiakov. V prvých
dvoch ročníkoch sa žiaci zameriavajú na
varenie a obsluhu. Od tretieho ročníka si rozširujú vedomosti o marketing, manažment,
účtovníctvo a ekonomiku. Úspešní absolventi
by mali ovládať stredný manažment v hoteloch a reštauráciách.
amb
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Viete, čo je ENVIROdeň?

My to už vieme, ale tiež sme mali otázniky nad hlavami, keď nás a zopár iných
tried pani učiteľka Hanuštiaková vybrala, aby sme sa ho v rámci projektu Comenius zúčastnili. Ale všetko poporiadku ...
Všetko vám vyrozprávame ...
Ráno 10. júna sme sa stretli v našej triede. Netrpezlivo sme čakali a ani sme netušili, aký pekný
deň nás čaká. Po milom privítaní nás žiakov,
zúčastnených učiteliek a hostí zo združenia
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota, sme sa rozdelili
do 4 skupín s približne 20 žiakmi a dostali sme
pokyny o programe dňa.
Na prvom stanovišti sme sa prostredníctvom
prezentácie a besedy naučili všeličo o chránených územiach na Slovensku a o živočíchoch
a rastlinách, ktoré sa tam nachádzajú.
Na druhom stanovišti sme sledovali dokumentárny film o vlkoch a po ňom nasledoval
kvíz.

Potom sme sa presunuli do Mestskej záhrady,
kde nás čakali ďalšie zaujímavé aktivity – starší
zakresľovali stromy a kríky do mapy záhrady,
vyzbierali v parku odpadky pohodené nezodpovednými ľuďmi, určovali sme zvieratá a rastliny.
Ináč, viete koľko odpadových vriec sa za 2 hodiny v parku naplnilo? Presne 44. Nie je to podľa
vás veľa odpadkov na taký malý park?
Samozrejme, tí najlepší z každej disciplíny
boli odmenení a všetci sme sa spokojní, plní
nových vedomostí a pekných zážitkov vracali
naspäť do školy. Myslíme si, že všetky deti mali
doma o čom rozprávať.
Takže už viete, čo je to ENVIROdeň? Je to
vlastne celý, celučičký deň venovaný životnému
prostrediu, jeho ochrane a spoznávaniu. Prečo?
Pretože Príroda je naša budúcnosť – a to je aj
hlavné heslo nášho projektu.
Viac informácií o projekte: www.prirodabuducnost.aspx.sk
Žiaci III.A triedy
ZŠ Pavla Dobšinského

Zázračné okuliare
Pod názvom Okolo sveta 2009 sa skrýva
6. ročník medzinárodnej súťaže organizovanej spoločnosťou Veolia Enviroment, ktorej cieľom je oboznámiť deti
s hlavnými problémami ochrany životného prostredia a ľudského zdravia.
Tento rok súťaž podporila organizácia UNESCO. Cieľom 6. ročníka súťaže bolo pripraviť
deti na vlastnú zodpovednosť za stav životného
prostredia, za kvalitu života na našej planéte,
naučiť ich, že aj malé činy sú napredovaním
k lepšej budúcnosti.
Do súťaže sa zapojilo 230 triednych kolektívov, ktoré poslali 500 prác. Z piatich ocenených
prác získalo 1. oddelenie ŠKD pri ZŠ Pavla
Dobšinského v Rimavskej Sobote
2. miesto. Žiaci vytvorili 2 obrázky, vlastne 2
sklíčka na okuliaroch.
Prostredníctvom prvého sklíčka deti poukázali na hlavné problémy, ktoré podľa nich
ohrozujú životné prostredie a kvalitu života

na planéte Zem - vyrúbané stromy, znečistené
rieky, smetiská. Druhé sklíčko znázorňovalo,
aké by malo byť naše okolie: krásne kvety, stromy, zvieratká, čistá rieka. Vecné ceny a diplom
odovzdala žiakom pani Erika Koscová, ktorá je
referentkou pre médiá a komunikácie spoločnosti Veolia z Banskej Bystrice.
Starostlivosť o našu planétu bude vždy
aktuálnou témou, lebo ako sme videli na našich
zázračných okuliaroch, „ Naša Zem je stará,
a preto by sme ju mali chrániť!“
Je to veľmi ťažká, namáhavá práca. Vždy však
bude nádej na zlepšenie, keď sa problematike
životného prostredia začnú venovať deti v útlom veku.
Sme veľmi šťastní a hrdí, že páve naša práca náš projekt sa páčil. Budeme sa snažiť, aby sme
vždy chránili naše okolie a nesklamali to, čo sme
práve vytvorili my, alebo čo nám zanechali naši
predkovia.
Eleonóra Vilhanová,
vychovávateľka ŠKD ZŠ P. Dobšinského

7

Bezpečne na
vychádzke
Pätnásteho júna všetky deti Materskej školy na Daxnerovej ulici v Rimavskej Sobote
netrpezlivo čakali na ohlásenú návštevu
policajtov. ( Prednedávnom tu už boli ich
kolegovia psovodi aj so svojimi vernými
a poslušnými vlčiakmi, na ktorých dodnes deti spomínajú.) Navštívili nás traja
policajti z Okresného oddelenia Policajného zboru v Rimavskej Sobote: kpt. Mgr.
Katarína Baboľová – skupina prevencie VO
OR PZ, npráp. Radovan Ďordevič, ppráp.
Martin Machava. Naším hosťom bol aj
sponzor akcie Barnabás Máté, ktorý daroval deťom reflexné vestičky. Pri rozhovore
na otázky týkajúce sa bezpečnosti detí na
cestách, ako chodec, bicyklista či korčuliar,
škôlkari odpovedali pohotovo a so záujmom. Nechýbali ani pesničky a básničky.
Reflexné vestičky si deti mohli vyskúšať
a sľúbili, že ich budú využívať denne na vychádzkach do mesta, na výletoch. Úprimne
ďakujeme sponzorovi a zástupcom polície
za návštevu našej materskej školy. Svojim
darom tiež prispeli k zvýšeniu bezpečnosti
detí predškolského veku v našom meste.

Týždeň pre deti
u Slniečkárov
Dážď a mraky chceli odplašiť radostné
očakávania škôlkárov v MŠ na Rybárskej
ul. v Rim. Sobote 1. júna na Deň detí. Ale my
máme slniečko aj v srdiečkach, a tak počasie
nemalo šancu. Pre deti sme ako švihnutím
rozprávkového prútika pripravili pekné
dopoludnie.
Zábavné súťaže, hry, tvorivé dielne a diskotéku vystriedalo bábkové divadlo pre všetkých
s názvom Kto chce mačiatko. Po divadielku
Marienka vykročila z rozprávky Medovníkový domček a pozvala deti na stretnutie pod
názvom Deti deťom, v ktorom každá trieda
obdarila tie ostatné tancom, spevom, dramatizáciou, cvičením na hudbu, spevnou hrou.
Pre triedu Rybičiek mamička Kovácsová
pripravila envirovedomostné zábavné hry
a pekné darčeky. Popoludní rodičia pod
vedením triednych učiteliek zorganizovali
zábavný program Rodičia deťom, v ktorom
oteckovia a mamičky dokázali svojim deťom,
čím všetkým vedia prekvapiť a rozosmiať
svoje ratolesti.
Trieda Motýlikov pripravila pre deti a rodičov spoločné cvičenie a tvorivé dielne, kde
malí a veľkí rôznymi technikami zhotovili
symbol triedy – motýle.
Poďakovanie za týždeň, ktorý sa celý
niesol v znamení Pre deti, patrí vedeniu školy,
osobitne p. riaditeľke Judite Makšiovej, ktorá
zabezpečila deťom lákavé a zaujímavé aktivity, ako i všetkým učiteľkám za ich spolurealizovanie.
Z. Jačmeníková

8

kultúra

V Labyrintoch
Štefana
Balázsa
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Uplynulý štvrtok sprístupnili v Mestskej galérii
v Rim. Sobote pre verejnosť výstavu Štefana Balázsa nazvanú Labyrinty. Tieto fascinujúce a tajomné
obrazce prilákali do priestorov galérie množstvo
návštevníkov. Výstava predstavuje výber autorovej
tvorby za posledných šesť rokov. Prezentujú sa na
nej výbery rozmerných malieb akrylom na plátne
s témou orientácie sa na zobrazenia predstáv o ideálnych civilizačných priestoroch. Na Zem nahliada
autor ako na geografický priestor a čas v priestore v sérii labyrintov, ktoré lokalizujú civilizačné
priestory. Použitím širokého farebného spektra
podporuje myšlienku sveta ako jedného celku
a nie ako skladačky rôznych súčastí. Svet je plnofarebný. Aj to, čo vnímame ako vzduch či denné
svetlo obsahuje všetky farby. Dúha to odhalí,“ povedal Š. Baláž. Pre výtvarníka je labyrint symbolom
mandaly, prastarého diagramu, ktorý predstavuje
harmonické spojenie kruhu a štvorca.
Štefan Balázs je docentom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Od tohto roku pôsobí na
Akadémii umení v Banskej Bystrici ako prodekan.
Žije a tvorí v Rimavskej Sobote. Kurátorkou výstavy je Gabriela Garlatyová. Výstava potrvá do konca
augusta.
amb

Pozvánka

Tvorivé dielne Mestskej galérie /
Letný ateliér Art +
6.7. (9.00-12.00)
Podmorský svet
Počas úvodnej tvorivej dielne najprv tábor
slávnostne otvorím a spoznáme sa pomocou
zoznamovacej aktivity. Potom sa naučíme niečo
o hodvábe a zabatikujeme si hodvábnu šatku
technikou, pri ktorej použijeme mikrovlnnú
rúru. Spravíme si tiež chemický pokus, v ktorom
odhalíme tajomstvo kremičitanovej záhrady,
odlejeme si voňavé mydlá a ozdobné magnetky na
chladničky. Na záver nás tanečníka Miška naučí
tancovať orientálne a moderné tance.
Techniky: batikovanie, chemický pokus, odlievanie mydla a sadry, tanec
8.7. (9.00-12.00)
Happy Day
Na začiatku Happy Day si zahráme tzv. pocitovú
hru, po ktorej nasleduje batikovanie a maľovanie
tričiek. Zo sadry odlejeme a zamaľujeme srdiečkový svietnik a zasatinujeme si poháriky. Na záver
vytvoríme farebné motýle, ktorými ozdobíme
zasatinované poháriky.
Techniky: batikovanie, odlievanie sadry, satinovanie, maľba na sklo
13.7. (9.00-12.00)
Staň sa maliarom a maliarkou
V tento deň odhalíme najstráženejšie tajomstvá
významných slovenských a svetových maliarov.
Naučíme sa, ako sa pripravuje plátno na maľovanie a vyskúšame si maľbu na vlastnoručne
pripravené plátno (natiahnuté plátno si môžete aj
priniesť).

Hosť: Doc. Štefan Balázs, ArtD., akademický
maliar
Techniky: maľba na plátno
15.7. (9.00-12.00)
Babičkina záhrada
Babičkina záhrada je názov dňa, kedy sa zoznámime s tajomstvami byliniek. Naučíme sa bylinky
nielen rozoznávať, ale dozvieme sa aj to, na čo sa
môžu použiť. Následne si jednu bylinku zasadíme
do črepníka, ktorý sme si pekne zadekupážovali
a zamaľovali. Črepník nakoniec ozdobíme drôtenými ozdôbkami a povyšívaným vrecúškom.
Techniky: dekupáž, maľba, šitie a vyšívanie.
27.8. (9.00-12.00)
Cestovanie do vesmíru
V tento deň sa prenesieme do najvzdialenejších
miest našej galaxie. Na motívy slnečnej sústavy si
vytvoríme zvonkohru a namaľujeme si hodvábne
obrázky a pozdravy.
Techniky: maľba na hodváb, konštruovanie,
krakelovanie
27.8 (19.00, Hlavné námestie)
Soul – bluesový koncert
Účinkujú: Caroline Hitland (Nórsko) – spev a Stanislav Počaji (SR) - gitara
Vstupné 3 eurá
(príplatok podľa zvoleného materiálu – tričko,
hodvábna šatka a pod.)
Svoje výrobky si účastníci tvorivých dielní budú
môcť odniesť domov. Počet účastníkov je limitovaný. Na dielne sa môžete vopred objednať.
Informácie: evatalianova@centrum.sk,
mestskagaleriars@rsnet.sk

Výročia
29.06.1914
Narodil sa učiteľ a výtvarník Peter Bolha.
Z rodných Hrnčianskych Zalužian sa presunul do Štiavniku, kde pôsobil ako učiteľ.
Neskôr učil aj v Tisovci, Utekáči, Ožďanoch
a Rimavskej Sobote. Bol aktívnym členom
GVS. Zomrel 16. októbra 1988 v Hrnčianskych
Zalužanoch.
30.06.1824
V Rimavskej Sobote sa narodil veršovník
Štefan Findura. Študoval na gymnáziu
a teologickom seminári v Rožňave a v r. 1847
bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán
v Rim. Sobote a Rožňave, od r. 1857 v Šuriciach a od r. 1889 ako dekan hodejovského
obvodu. Je známy ako autor príležitostných
básní a článkov.
03.07.1959
Umrel sochár a medailér Pavol Bán
(*13.12.1892 v Turčianskych Tepliciach). Vytvoril portréty L. van Beethovena, O. Nedbala,
J. Cikkera a viaceré sochy a pamätníky.
05.07.1869
Vo Svätom Kríži nad Hronom (Žiar nad
Hronom) zomrel banskobystrický katolícky
biskup, prvý predseda MS Štefan Moyses
(*24.12.1797 vo Veselom pri Piešťanoch).
(rubrika vzniká v spolupráci
s Maticou slovenskou)

Anjeli a démoni
v kine
Do kina Orbis dorazili Anjeli
a démoni. Film R. Howarda podľa rovnomenného
kontroverzného bestselleru
D. Browna prišlo počas piatich
predstavení navštíviť spolu
takmer päťsto divákov. Ako
uviedla Eva Zibríková z kina Orbis, najviac
záujemcov o príbeh postavený na historických údajoch a teóriách spiknutia sa zozbieralo najviac divákov v sobotu a v pondelok.
V kritikmi rozpačito prijatom filme si hlavnú
úlohu profesora zapleteného do medzinárodného pátrania zahral Tom Hanks.
mak

Myšlienka týždňa:
Dobrý citát je ako hrozienko v koláči.
Koláč sa však nedá upiecť len
z hrozienok.
E. Krotkij
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Školstvo

29. 6. 2009

OBEC TACHTY 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 práve vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tachty s predpokladaným
nástupom od 1. septembra 2009 funkčné obdobie: 01.09.2009 - 31.08.2014

RÝCHLA
PÔŽIČKA

Ponúkam stavebné
sporenie
(Teraz akcia na detské sporenie)

0907 342 809

www.peniazerychlo.sk

Poistenie osôb
a majetku.
M: 0911 263 597

2149-26

2150-26

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov
• absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

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

Iné kritéria a požiadavky:
• znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
• znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
• spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť

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.

Požadované doklady:
• písomná prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• profesijný životopis
• doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
• aktuálny výpis z registra trestov / nie starší ako tri mesiace/
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
• potvrdenie o pedagogickej praxi
• návrh koncepcie rozvoja školy v písomnej formy
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania /zák. č. 428/2002 Z.z./
Prihlášky do výberového konania a požadované doklady je potrebné doručiť
v zalepenej obálke na adresu:
OBEC TACHTY, 980 34 Tachty č. 152 do 31. júla 2009
Obálku označte nápisom:
„Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tachty - NEOTVÁRAŤ!“
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Sťahovanie

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

M.: 0908 948 971

2003

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.

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

LILIPUT
Detské odevy v Rim. Sobote pri pošte

Máme v ponuke:
- tričká Hannah,
Montana
- plážové šaty
Hannah,
Montana
- letné súpravy
- tričká
Spiderman
- plavky
2149-26

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

VÝRAZNÉ ZNÍŽENIE VYBRANÝCH DRUHOV STREŠNEJ KRYTINY BRAMAC DO KONCA JÚNA 2009.
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701-26

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

• Predám 3-izbový byt. Cena dohodou. Tel: 0904 117 125.

• 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

• Predám štvorizbový byt na Sobôtke v OV, cena 670 000 Sk. Tel:
0903 450 503.

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

735-29

712-27

• Predám rekreačnú chatku za
Nižnou Pokoradzou, cena 170 000
Sk. Tel: 0903 450 503.

• Predám RD v Tomašovej, ul. Tehlová 7, 5 izieb, kuchyňa, špajza,
kúpeľňa, WC, garáž. Pozemok 600
m2. Aktuálne apríl 2010. Tel: 0948
005 911.

727-29

• Súrne predám 3-izbový zrekonštruovaný byt. Cena 650 000 Sk.
Tel: 56 49 440.
728-30

736-29

• Predám 3-izb. tehlový prerobený
byt. Cena dohodou. Tel: 0918
466 088.
738-29

• Predám alebo prenajmem 3-izbový byt. Tel: 0949 841 311.
741-26

• Vymením 1-izb. byt prerobený
v OV na ul. Malohontskej 22 RS,
7.posch. za 2-izb. v centre mesta.
0907 873 549, 5634 495.
742-26

• Predám 2-izbový byt (63 m2) v OV,
pôvodný stav, s balkónom, neobmedzené pripojenie na internet za
10 € mesačne!!, l.poschodie, v RS
na sídl. Západ, ul. J. Bodona. Tel:
0908 342 002.
743-32

• Dám do prenájmu garsónku,
Malohontská 20, zábezpeka
potrebná – 0904 994 743.
744-26                      
• Predám prerobenú garsónku na
Malohontskej za 12 280 € - 0907
210 392.
745-26                      
• Predám rozostavaný rod. dom
s platným stavebným povolením
blízko centra mesta pri obchodnom dome Billa. Cena podľa
dohody. Info: 0905 499 280.
746-28                       
• Predám rod. dom na ul. Gorkého
v R.Sobote. Tel: 0915 899 923.
748-28

• Kúpim veľký 3-izbový byt mimo
sídliska Západ, so štvorcovou
chodbou, balkónom a parketami.
Kontakt: 0905 651 845.
750-29

• 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.

716-52

• Predám 1-izbový byt v centre
mesta. Cena 17 700 €. Tel: 0905
666 290.
718-26

• Prenajmem byt v centre. 0918
501 317.
719-26

• Predám 3-izbový byt v OV na ul.
Malohontskej, 5.posch., s balkónom. Cena dohodou. Tel: 0903
102 429.
721-27

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

• 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 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

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

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

		

Zamestnanie
• Union Poisťovňa, a.s.
SNP 20, Rim. Sobota
tel: 0905 712 601, 047/5633273
ondrej.bozo@union.sk
Ak sa zaujímate o poradenstvo,
poisťovníctvo, financie a rozmýšľate obchodovať profesionálne,
povedzte o tom nám!   Pracujte
pod menom  silnej medzinárodnej
spoločnosti - zdravotnej a komerčnej poisťovne Union. Kanceláriu,
telefón a motiváciu zabezpečíme
za Vás.       
Náplň práce:
-predaj produktov životného a
majetkového poistenia firmám a
fyzickým osobám                             
-vypracovanie optimalizácie
klientských portfólií                                                             
-starostlivosť o existujúcich klientov, akvizícia a získavanie
nových klientov
                         
Očakávame:                                                                                                                                           
-minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou                                                                                     
-komunikatívnosť, flexibilita                                                                                                                         
-skúsenosti z obchodnej činnosti
výhodou                                                                                            
-príjemné vystupovanie, zodpovednosť a spoľahlivosť                                                                                                     
Ponúkame:                                                                                                                                            
-základný plat + nadštandardné
finančné ohodnotenie +
motivačné benefity                                                   
-komplexne vybavené pracovisko
(administratívna a ITpodp.)                                                                    
-bezplatné vzdelávacie programy                                                                                                                              
-pestrá práca v mladom dynamickom kolektíve                                                                                   
-kvalitný systém vzdelávania                                                                                                                                      
  
-práca a kariéra v nadnárodnej
spoločnosti
2152-26

• Spoločnosť UNIVERSAL maklérsky
dom, a.s. pôsobiaca v oblasti
poisťovníctva hľadá pracovníka
na prácu s existujúcou klientelou
v regiónoch Rimavská Sobota
a Tornaľa. Kontakt: 0905 901 878.

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

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

Služby
• MUDr Kovácsová Katarina nurologicka ordinuje utorok a stvrtok
vo Filakove vedla Polikliniky.
Tel:047/4308110
1448-26

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-26

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
708-26

• Milé dámy, rešpektujeme vašu
veľkosť od 44 do 64. Príďte si
vybrať z našej ponuky, aby ste sa
cítili a vyzerali lepšie. MOLETKA –
BOLERO, Železničná 9, R. Sobota.
734-26

• Prevádzame všetky maliarske práce. Dohodou. Tel: 0910 371 409,
56 26 315, 0910 951 896, 56
26 800.
739-28

• Dvojzložkový protiprašný náter
SADURIT Z-1 v rôznych farbách.
Vhodné pre výrobné haly, obilné
sklady, garáže a pod. Ekologicky nezávadné. Najlacnejšie na
Slovensku. Do vyčerpania zásob!
Kontakt: 0905 401 228.
747-26

• Prestavba bytových jadier komplet
voda-elektrika-plyn-murárske
práce-obklady-dlažby. Vypracovanie rozpočtového listu, zabezpečenie materiálu a odvoz. Tel: 0918
283 026.
751-29

• 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

• Firma EXPRESSTAV s.r.o. prijme
murára – obkladača. Tel: 0911
802 401.

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

730-28

720-27

• Hľadáme obch. zástupcu do MR.
Podmienka: dokonalá znalosť
maď. jazyka. Info: 0907 849 495.

• 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,

726-31

731-26

• 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

inzercia / infoservis

29. 6. 2009

obklady a dlažby, stavby a rekonštrukcie striech. Mobil: 0915
583 306.
691-29

• OPRAVA TV, LCD, Video, DVD, SAT.
0905 323 277.
676-26

• 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 biele skrine do spálne.
Tel: 0904 927 427.
722-26

Auto – moto
• Predám KAWASAKI 250, ročník 88,
cena 1100 €. Predám TM, ročník
98, cena 1160 €, predám YAMAHU
XT 600, ročník 93, cena 2000 €.
Tel: 0905 752 619.
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Meniny má...
Pondelok Peter a Pavol, Petra
Utorok Melánia
Streda Diana
Štvrtok Berta
Piatok Miloslav
Sobota Prokop
Nedeľa Sviatok sv. Cyrila a sv.
Metoda

Že čas žiaľ zahojí je veľký klam,
čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš
nám, vyhasol mladý život, zastal
čas, ostali len spomienky v nás.
Dňa 3.7. uplynie rok, čo nás po
tragickej nehode navždy opustil náš
milovaný syn, manžel, otec a brat

Blahoželajte

ŠTEFAN POCKLAN
z Rim. Soboty.

729-28

• Predám AUDI 80/D, EK, STK, poistka. Za 400 €. Tel: 0910 337 595.

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

740-28

• Predám elektróny na OPEL OMEGA
+ náhr. diely. Predám SUZUKI 650,
DR, 1991. Tel: 0908 939 355.

Manželka Lucka, syn Marek,
rodičia a sestra Božka s rodinou

752-26

• Predám bielu spálňu, posteľ +
skrine, rozťahovaciu sedaciu
súpravu. Cena dohodou. Tel: 0910
670 872.
725-26
• Predám plynový sporák na zemný
plyn, kombinovanú chladničku
s mrazničkou 200 l, práčku Romo
– nerezová. Tel: 0918 395 200, 56
23 332.
732-26

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

                            

Zvieratá

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

INZERUJTE V
GEMERSKÝCH
ZVESTIACH
0907 225 600

svojim deťom a vnúčatám
prostredníctvom
Gemerských zvestí
Informácie: 56 04 673

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

SŤAHOVANIE
A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

M.: 0908 948 971

2004-31

622-26

Podnik s poľnohospodárskou výrobou pri R.Sobote prijme do zamestnania
pracovníka pre prácu v RV a ŽV. Podmienky: 5-10 rokov praxe, vodičský preukaz
C, T, ovládanie opravárenských prác, prednosť majú držitelia zváračského preukazu,
kombajnistického, vek nerozhoduje. Tel: 0904 345 149, 0903 511 644

2153-26

Pracovné príležitosti
Názov a sídlo zamestnávate!a

Názov profesie

UNION POIS!OV"A, a.s.

Finan#n$ poradca

Po"iadavky na
vo!né pracovné
miesto
USO- vzdelanie

Rimavská Sobota
ALLIANZ- SLOVENKÁ POIS!OV"A, a.s.

Finan#n$ poradca

V%
USO- vzdelanie

Rimavská Sobota
REEDUKA&N' DETSK' DOMOV

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

V%
V%

&eren#any
STAVART, s.r.o.

Psychológ
Klampiar

V%
Vyu#en$

DOMOV DÔCHODCOV

Zdravotná sestra

V%

Rimavská Sobota

( )tudijn$ odbor o)etrovate*stvo)

Rimavská Sobota

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

VÝROBA-MONTÁŽ
strešné nosníky
s kovovými príchytkami
Peter Brindzák

M: 0918 605 511

Mobil: 0910 242 649

2031-17

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

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

Potrebujete
peniaze?

Predám tatranský
profil – brúsený

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

I.trieda 4,32 €
II.trieda 3,32 €

Volajte: 0905 329 178

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

www.peniazeprevas.sk
2005

2011-52

Začiatkom budúceho týždňa bude pokračovať prevažne oblačné počasie.
Situácia sa zhorší v utorok, kedy hrozia nielen prehánky, ale aj búrky.
Napriek nie príliš letnému počasiu sa však denné teploty môžu vyšplhať
až na 27 stupňov. Oproti tomu budú noci výrazne chladnejšie, s teplotami
okolo 14-17 stupňov.
András Reisz (autor je meteorológ)

infoservis
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MŠK Rimavská Sobota
v príprave

Futbal: prípravný
zápas MŠK
DVTK Diósgyor – MŠK Rimavská Sobota 0:0
Prípravný zápas v Maďarsku splnil účel z pohľadu zapracovania nových hráčov do zostavy
mužstva MŠK. V základnej zostave nastúpili
traja hráči, ktorí sú tu na skúšku. Mužstvo
odohralo veľmi dobrý zápas, miestami boli na
ihrisku hostia lepší ako domáci.
Zostava MŠK: Fedor, Adam, Rubint, Živanovič, Morháč, Pisár, Levický, Zvara, Lazúr, Líška,
Šándor.
V 2. polčase nastúpili: Migaľa, Filo, Juhász,
Vargic, Dragijský, Gorta

Iba nedávno sa zatvorili
brány prvoligových
štadiónov na Slovensku.
Čochvíľa začne ročník
I. futbalovej ligy i Corgoň
ligy. Prvé kolo je na
programe 11. júla.
Futbalisti MŠK RS privítajú na svojom ihrisku
Na Záhradkách (fanúšikovia očakávajú zmenu
názvu štadióna – bola podaná petícia s podpismi – a veria, že sa štadión bude čoskoro volať
po zavraždenom trénerovi a bývalom hráčovi J.
Nôtovi) futbalistov Ružomberka B. Je to jediné
B mužstvo, ktoré bude pôsobiť v I. lige. Dovolím
si tvrdiť, že chvalabohu. Stačí si spomenúť na
minulý ročník – akým „prínosom“ boli B mužstvá
v (zatiaľ) profesionálnej súťaži.
Je tu ešte jedna vec, ktorá trápi fanúšikov zo
širšieho okolia. Aj v nadchádzajúcej sezóne budú
obe susedské mestá hrať v rovnaký deň aj čas
domáce zápasy. Týka sa to Soboťanov aj Lučenčanov, keďže obe mužstvá skončili v tabuľke do
6. miesta. Ako je známe, vyžrebovanie je dané
vopred, a to na základe umiestnenia v predchádzajúcom ročníku. Bolo by dobré, keby sa
predstavitelia oboch klubov dohodli na zmenách,
a tým ponúkli futbaluchtivým divákom možnosť
sledovať tak Rim. Sobotu, ako aj Lučenec. Ostáva
veriť, že tomu tak bude – v prospech fanúšika.
Takto si oba kluby navzájom kradnú diváka.
Pokiaľ ide o hráčsky káder, po krátkych
dovolenkách sa novému trénerovi M. Kudlíkovi
hlásili všetci futbalisti z minulosezónneho kádra,
plus hráči povolaní z bližšieho okolia – či už ide
o bývalých hráčov RS alebo niekoľko nových
tvárí. V tejto chvíli ešte nie je jasné, kto si oblečie
dres mužstva – k zmenám však dôjde. Jednak
z finančných dôvodov, ako aj z dôvodov "okysličenia" krvi družstva niektorými novými hráčmi.
Nemenej dôležité bude ponechať niektoré opory,

ktoré ťahali mužstvo počas minulej sezóny.
Zároveň však bude treba zapracovať nových
hráčov. Trénerská dvojica Kudlík – Mráz bude
mať čo robiť. Ale každý, kto ich pozná, vie, že
spravia všetko pre to, aby vrátili diváka na štadión. Prístup k futbalu – či už zo strany hlavného
trénera alebo jeho asistenta Mráza (pôsobí aj
ako hráč a svojím poctivým prístupom je vzorom
ostatným spoluhráčom) - je taký, ako má byť. Ako
mi potvrdil tréner Kudlík, niektorí hráči majú
v kondícii nedostatky. Prejavovalo sa to aj v jarnej
časti, keď Gemerčania v posledných minútach
prichádzali o body, lebo súperi ich kondične
prevyšovali. Dôležité bude, aby sa káder čím skôr
uzavrel a tréneri mali aspoň týždeň – dva na aké
také zohratie.
Čo sa týka prípravných zápasov, Soboťanov
čakajú kvalitní súperi: Prešov, Diósgyr, turnaj
v Kokave nad Rimavicou (Memoriál Š. Hronca,
kde sa okrem Soboťanov predstavia aj Michalovce), Podbrezová, Senec. Ako Gemerčania vstúpia
do nastávajúceho ročníka súťaže, ukáže čas.
Myslím si, že aj nováčikovia (Dolný Kubín, Púchov, Liptovský Mikuláš, ktorý nahradí v súťaži
odstupujúce Humenné) budú pre ligu väčším prínosom ako B mužstvá v minulej sezóne (D. Streda,
Košice). Určite stúpne návštevnosť – hlavne
u nováčikov. Z pohľadu Soboťanov bude dôležitý
štart súťaže. Už aj preto, aby sa neopakovala jar
a s ňou spojený úbytok divákov.
Tréner Kudlík poznamenal: „Iba poctivým
prístupom k jednotlivým zápasom sa nám môže
podariť aspoň sčasti vrátiť diváka do hľadiska. Dá
sa aj prehrať, ale každý z hráčov musí z ihriska
odísť s pocitom, že spravil všetko pre dobrý výsledok. V tom prípade aj divák odpustí nejakú tú
chybu. Ako tréner to budem vyžadovať od hráčov
v každom zápase.“
Súťaž ukáže, ako sa trénerove predstavy
naplnia na ihrisku, ale hlavne, ako si hráči zoberú
jeho slová k srdcu.
Zdeno Marek

Prešov – MŠK Rimavská Sobota 0:0 2:0 (0:0)
Stretnutie malo vyrovnaný priebeh, domáci
boli v koncovke efektívnejší.
Zdeno Marek

Soboťanka oporou
hádzanárok
Hádzanárka Simona Csáková (15) z Rimavskej
Soboty sa ako členka slovenského výberu
zúčastnila medzinárodného Turnaja olympijských nádejí. Na dvojdňovom turnaji, ktorý
sa konal počas tretieho júnového týždňa
v maďarskom Salgotarjáne, obsadila reprezentácia Slovenska aj vďaka výkonom mladej
talentovanej Soboťanky pekné 4. miesto.

Výsledky:
Hun A – Hun B
Pol – SVK 		

42:24
31:29

Hun B – Pol
Hun A – SVK

22:27
36:19

Hun B – SVK
Hun A – Pol

29:21
27:38
red
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

4. a 5. júl MUDr. A. Dulovičová, K. Mikszátha 1 53, č. t. 56 23 196

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

4. jún piatok lekáreň Media
5. jún sobota lekáreň Salvator

DAROVALI KRV
Zsolt Šinko, Ján Galo, Pavel Maňúr, Ján Boľf, Rastislav Šumný, Vlasta
Ďuricová, Andrea Kováčová, Maroš Soukup, Peter Škrabák z Rim.Soboty,
Tibor Asztaloš, Ján Dorkin z Tornale, Kvetoslav Murín z Niž.Káloše, Ladislav
Mikloš zo Stránskej, Milan Kováčik z Poltára, Dušan Kochan z Vyš.Pokoradze, Jana Bystrianská, Ivan Kľapiš z Utekáča, Janka Gergelyová , Stanislav
Vrábeľ, Vladimír Boroš z Kokavy n Rim., Katarína Boráková z Drienčan,
Milan Cibuľa z Klenovca, František Maršík z Belína, Vladimír Sakáč, Vladimír Kožiak z Hnúšte, Jaroslava Bálintová z Rim.Seči, Štefan Hanic, Jaromír
Gembický zo Zacharoviec, Pavel Joniak z Dubovca, Martin Giertli z Kružna

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

• 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

• 5. Administratívna budova na Tržnej ul.- I. poschodie - 22,71 m²

virgula

Prijmeme: čašníka /-ku, kuchárov /-ky
Tel: 0918 392 513

PRENÁJOM:

Mestská bytová správa, s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota
uverejňuje ZOZNAM voľných nebytových priestorov

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

Baran - Šéf vám tento týždeň spôsobí
v práci mrzutosti.
Býk - Nahnevajú vás očakávania
vášho partnera.
Blíženci - Počas týždňa sa budete
zamýšľať nad vašou neradostnou
budúcnosťou.
Rak - Na ceste za láskou čakajte
nepriateľstvo.
Lev - Dajte si pozor. Vaše šťastie na
cestách vás tento týždeň opustí.
Panna - Budete cestovať za osudovým stretnutím.
Váhy - Povinnosti vás budú oberať o
chvíle v partnerskom živote.
Škorpión - So staršou osobou prežujete počas týždňa osudové chvíle.
Strelec - Muž, ktorý sa vytratil
z vášho života vám znepríjemní
týždeň.
Kozorožec - Zažijete čierny týždeň.
Bude vás trápiť bolesť a depresie.
Vodnár - Vaše túžby vyvolávajú v okolí neprajnosť. Nechajte si ich pre seba
Ryby - Je vhodné obdobie spomaliť a
dopriať si oddych.

Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Príjmeme recepčného

-Tel: 0918 392 513

• 3. Budova na SNP 15 - prízemie - 47,74 m²

(29. – 6. júla)

Hovädzí perkelt
s červeným vínom
pivničný perkelt

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

pre žiadateľov
o vodičské
oprávnenie
a vodičov

Horoskop

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 23.6.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Prvýkrát bezplatne darovali krv: Iveta Hrkelová z Oždian

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

EUROMOTEL
Restaurant

• 6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m², 7,13 m²,  23,73 m², 4,98 m²
MsBS s.r.o. – Rim. Sobota
T.č. 047/5511915 - nebytové priestory
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

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

2009-52

KINO
ORBIS
2. – 5. júl
Noc v múzeu 2
Svetlá zhasli, dobrodružstvo sa
začína. Komédia USA, MP, vstupné
2,30 € (69 Sk), dabing. Začiatok
predstavení len o 19:00 hod.

2. – 5. jún
Terminátor: Salvation
Postapokalyptický thriller USA.
MP od 12. r., vstupné 2,30 € (69 Sk),
titulky. Začiatok predstavení len
o 21:00 hod.

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

Dňa 25. Júna 2009 vo štvrtok poobede sa džudisti z oboch
Rimavskosobotských oddielov Lokomotíva a Mladosť rozlúčili
so školským rokom. Výbory oboch oddielov zorganizovali súťaž medzi džudistami, ktorá sa niesla v duchu letných prázdnin.
Začiatok súťaže otvoril predseda oddielu Mladosť Jaroslav Mlynár. Privítal
športovcov oboch oddielov, rodičov a hostí. Športovo-technickú časť súťaže
mal na starosti predseda oddielu Lokomotívy Ľubomír Antal, ktorý bol zároveň hlavným rozhodcom. Vysvetlil džudistom súťažný poriadok stanovený
výnimočne pre túto súťaž.
O 14.30 sa začali boje na dvoch tatami, kde 45 džudistov už netrpezlivo čakalo na svojich súperov.

Výsledky:
Váha do 23 kg mini: 1. Filip Páleš, 2. Veronika Pápaiová, 3. Patrik Hariš
Váha do 25 kg mini: 1. Vojtech Kinka, 2. Simon Žiak, 3. Petra Stellerová, 3.Michal Beník.
Váha do 28 kg mini. 1. Frederik Strečka, 2. Erik Pápai, 3. Andrej Suja
Váha do 33 kg mini: 1. Tomáš Steller, 2. Lukáš Dzuba, 3. Nikola Farkašová
Váha do 34 kg mini: 1. Patrícia Slížová, 2. Norbert Folk, 3. Samo Mloušek, 3.Roman Tarasevič
Váha do 36 kg mini: 1. Adrián Baláž, 2. Lukáš Útis, 3. Marian Murín
Váha do 45 kg mini: 1. Marek Malček, 2. Matej Ivarg, 3. Krištof Kováč
Váha do 55 kg mini: 1. Jaroslav Maďar, 2. Andrej Bystriansky, 3. Adam Laczko
Váha do 32kg ml. žiaci: 1. Richard Útis, 2. Sebastián Kurák, 3. Michal Antal
Váha do 34 kg ml. žiaci: 1. Patrik Boršoš, 2. Juraj Antal, 3. Michal Polóni
Váha do 41kg ml. ž.: 1. Jakub Kinka, 2. Peter Borláš
Váha do 47 kg ml.ž.: 1. Zuzana Otčenášová, 2. Viktor Klíma, 3. Onrej Durmis
Váha do 68kg ml.ž.: 1. Mihály Robert, 2. Jakab Tomáš

Váha do 50 kg st.ž.: 1. Kristína Tommová, 2. Ján Durmis, 3. Branislav Hrivňák
Váha do 65kg st.ž.: 1. Kristián Slíž, 2. Michal Štork, 3. Zsolt Kónya
Po ukončení súťaže boli všetci prítomní džudisti, ich rodičia a samozrejme aj
hostia pozvaní na tradičnú opekačku špekačiek, ktorá sa konala za telocvičňou Mladosti.
Predsedovia oboch oddielov popriali prítomným krásne prežitie prázdnin.
Samozrejme nezabudli pripomenúť, že tréningový proces bude pokračovať
2. septembra po začatí nového školského roka.
Ľubomír Antal, Predseda TJ Lok. RS

Möbelix s.r.o. otvoril novú predajňu
S POUŽITÝM NÁBYTKOM DOVEZENÝM Z NEMECKA
Nájdete nás na Košickej ceste za Euromotelom v Rim. Sobote

Ponúkame:
otváracie hodiny
pondelok-piatok
- drevený štýlový nábytok
9.00-17.00
- obývacie steny
sobota
- spálne
9.00-13.00
- sedačky
- jedálne - stoly, stoličky, komody
- iné
2100-20,22,26
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Vražda J. Nôtu
objasnená
Po necelých piatich mesiacoch od
vraždy rimavskosobotského futbalového trénera J. Nôtu polícia zaistila
muža, ktorý je považovaný za páchateľa.
Verejnosti to orgány činné v trestnom
konaní oznámili na piatkovej tlačovke
v Banskej Bystrici.
Zo zločinu bol obvinený Milan Z. (23) z Rimavských Janoviec. Podľa M. Faltániovej z policajného zboru bol obvinený už dva razy súdne trestaný
– raz za krádež a raz za nedovolenú výrobu drog
a obchodovanie s nimi. Práve pod vplyvom
omamných látok mal byť vinník aj pri vykonaní
trestného činu.
O mužovi sa tiež zistilo, že zbiera rôzne druhy
zbraní. Pri domovej prehliadke polícia objavila
strelné, ako aj bodné a sečné či podomácky
vyrobené zbrane. Vražedným nástrojom mal byť

Futbal

Veľký Blh opäť
triumfoval

otvárací nožík, ktorým vinník bodol J. Nôtu do
krku.
Ako na piatkovej tlačovke uviedol riaditeľ
Krajského riaditeľstva PZ Marián Slobodník, počas vyšetrovania sa sledovali tri línie, z ktorých
jedna bola napokon tá správna. Z asi 70 vypočutých svedkov testovali niektorých aj na detektore lži. Prístroj označil Milana Z. za páchateľa
s istotou takmer sto percent.
Motív vraždy stále nie je celkom jasný, podľa
doterajších informácií však obvinený muž oslovil
J. Nôtu s tým, že puška, ktorú mal Nôta na pleci,
by sa mu zišla a dala by sa speňažiť. Vzápätí sa
ho spýtal, či má povolenie nosiť zbraň. Na to mu
tréner odpovedal, že to nie je jeho vec. Vtedy ho
muž bodol do krku a z miesta činu ušiel.
Obvinenému Milanovi za to hrozí 20 rokov
väzenia až doživotie.
mak

Futbal za sprísnených
podmienok
V piatok zasadala dozorná rada MŠK.
Rokovania sa zúčastnili jej členovia
Tibor Pelle, Štefan Koháry, Viliam Vaš,
Ladislav Kovács a Jarmila Luštíková
(Mestský úrad), ako aj prizvaní poslanci MsZ Pavel Brndiar, Attila Hacsi a riaditeľ MŠK Ladislav Danyi. Konateľ klubu
Pavol Rábely sa stretnutia z rodinných
dôvodov nemohol zúčastniť.
Za predsedu dozornej rady bol jednomyseľne
zvolený T. Pelle. Podľa jeho slov pozostával
program prvého zasadnutia rady z hodnotenia
ulynulého obdobia a z diskusie o možnostiach
budúceho fungovania klubu.
MŠK sa na nastávajúcu sezónu prihlásil do prvej ligy a bola vyplatená s tým súvisiaca finančná
čiastka. Oproti minuloročnému rozpočtu teraz
disponuje klub len s polovičnou sumou, z čoho
vyplýva, že bolo nutné výrazne znížiť výdavky a

hráčske platy. Rokovalo sa celým osadenstvom
klubu, pričom väčšina hráčov sa rozhodla ostať.
Medzi tých, čo odišli, patria Geri a Čižmár, pričom Gibala sa ešte rozhoduje.
Plán, ktorý bude predostrený poslancom
MsZ, počíta s čiastkou 149 tisíc eur (cca. 4,5
mil. korún), z čoho mesto by mohlo prispieť
sumou 3 mil. korún. V takom prípade by druhý
polrok stál mesto už len 2 mil. korún. Obstaranie
zvyšných financií bude na vedení klubu. Už sa
aj prihlásilo niekoľko menších sponzorov, ktorí
by refundovali napr. cestovné náklady mužstva
dorastencov. Vzhľadom na to, že ide o mestský
podnik, bude dozorná rada hospodárenie klubu
prísne kontrolovať. Ako povedal Pelle, považuje
za veľmi dôležité, aby futbal v Rim. Sobote prežil,
a hoci hospodárska situácia prinútila mesto k
výraznému šetreniu dúfa, že poslanci podporia
pôsobenie klubu v I. lige.
jdj

POZVÁNKA

Miesto		

km

hodina cca

Bežte s nami za čisté životné prostredie!
Dňa: 29.6.2009 sa uskutoční ŠTAFETOVÝ
BEH „Mýtnici za životné prostredie“
Trasa: Veľký Blh, Uz.Panica, Tomášovce, Bátka,
Radnovce, Rim.Seč, Číž, Lenartovce, štátne
hranice
Program: Veľký Blh začiatok o 8:30 hod. na
dvore ZŠ Veľký Blh

Veľký Blh ZŠ
Semsúrov
Tomášovce
Bátka
Žíp		
Radnovce		
Rimavská Seč
Číž		

0
3,5
6,8
8,5
12
14
18
23

9:00:00
9:19:15
9:37:24
9:46:45
10:06:33
10:15:21
10:40:39
11:07:03

Súťaž o pohár ObFZ oslávila 19. ročník svojej
existencie v Sirku, kde sa na jeho finále prišlo
pozrieť 250 divákov. Domáci sa však nedokázali ubrániť Veľkému Blhu, ktorý takto získal
trofej už po tretí krát.

Doterajší víťazi:
1991 (Petrovce): Bátka; 1992 (v Bátke): Bátka;
1993 (Kráľ): Bátka; 1994 (V. Teriakovce): Ožďany; 1995 (Nová Bašta): Veľké Teriakovce; 1996
(Hrnčiarska Ves): Ožďany; 1997 (Rim. Seč):
Rimaszécs; 1998 (v Jesenskom): Jesenské; 1999
(Hajnáčka): V. Teriakovce; 2000 (V. Teriakovce): Veľké Teriakovce; 2001 (v Bátke): Bátka;
2002 (v Gemerskom Jablonci): Hajnáčka; 2003
(Tornaľa): Tornaľa; 2004 (Jesenské): Jesenské;
2005 (Lubeník): Jesenské; 2006 (Veľký Blh):
Jesenské; 2007 (Jesenské): Veľký Blh; 2008
(Veľký Blh): Veľký Blh

Zápasy:
1. Sirk – Rim. Janovce 4:3 (3:2)
G: Koreň (2), Szentandrási a Kontra – Albertus,
Tóth, Kökény

2. Hrnčiarske Zalužany – Veľký Blh 0:1
(0:0)
G: Gubala

O 3. miesto:
Hrnčiarske Zalužany – Rim. Janovce
4:2 (1:0)
G: Kamenský (2), Slanina a Slízik – Gonda a
Albert

Finále:
Sirk – Veľký Blh 0:4 (0:2)
G: Gubala (3) a Simon

Zostava domácich:
Grendel – Hirko, Javor, Halmo, Kontra,
Szentandrási, Jakub, Lukáč, Ziman, Koreň
a Henrich
Striedanie: Velán, P. Macúrik, V. Macúrik,
Pašiak, Antal, Dulaj, Revilák
Zostava hostí: Erdődi – Ružinský, Drugda,
Halaj, Sarvaš, Baldovský, Kret, Fazekas, Gubala a Bystrianský
Striedanie: Széles, Ostrom, Kantrák, Simon
a Valkučák.

Lenartovce
hranice SK- HU
Bánréve –HU
Sajóvámos – HU
Vámosújfalu – HU
Vámosatya – HU
Vámosoroszi – HU
Vámosláz – RO
Vámospércs – HU

25
27
28
92
159
251
306
398
488

11:18:36
11:30:42
11:34:00
1. deň
2. deň
3. deň
4. deň
5. deň
6. deň

