Atrium Art
Prinášame vám fotoreportáž
z úspešného kultúrneho
festivalu Atrium Art.
čítajte na str. 6

Je vaše dieťa na
diéte?
TÝŽDENNÍK PRE MESTO A OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA • CENA 0,33 € (10 SK) • ČÍSLO 27-28 • ROČNÍK 42. • 6. JÚL 2009

Materské i základné školy
v Rimavskej Sobote ponúkajú
pre deti aj špeciálne diétne
stravné režimy. Bližšie nám
o tom povedala externá
metodička pre školské stravovanie Marta Trochová.
čítajte na str. 8

V Mestskej galérii
ocenili mladých
výtvarníkov
To, ako vyzerá Rimavská Sobota očami našich mladých
umelcov si môžu pozrieť
návštevníci Mestskej galérie.
čítajte na str. 11

Rozhovor s Vierou
Topinkovou
Mestské zastupiteľstvo

O zmene územného plánu aj o športe
Na minulotýždňovom rokovaní MsZ (29. júna)
sa okrem iného hovorilo aj o zmene územného plánu mesta, komunikáciách a športe.
Poslanci na zasadnutí prerokúvali návrh na zmeny a
doplnky územného plánu mesta. Ten bol nakoniec
schválený so siedmimi zmenami. Týkajú sa zmeny
funkčného využitia plôch v rekreačnej oblasti Zelená
voda (podnikateľ J. Šimko tam plánuje postaviť bazén
pre verejnosť), rozšírenia plôch pre cintoríny, výstavby
bytových domov za Hypernovou a výstavby rodinných
domov na Okružnej ul.
Zároveň bol na návrh poslankyne M. Valušovej stiahnutý bod o prijatých opatreniach v mestskej ubytovni
na Gorkého ul. Ďalej sa rokovalo len o valorizácii mzdy

konateľa spoločnosti MsBS, s. r. o., nakoľko návrh na
poskytnutie odmeny bol odložený v súvislosti s práve
ukončenou kontrolou na septembrové zasadnutie. Bez
problémov prešla informatívna správa o stave na úseku
dopravy a miestnych komunikácií.
Radní odobrili koﬁnancovanie rekultivácie skládky
tuhého komunálneho odpadu v Uzovskej Panici. Projekt
vo výške 1 177 333,60 eura bude mesto spoluﬁnancovať
5% vo výške 58 867 eur.
Z dôvodu neúčasti na zasadnutiach sociálnej a
zdravotnej komisie bol odvolaný jej člen MUDr. Ondrej
Péter. Poslanci na jeho miesto zvolili poslankyňu Alicu
Csobovú.
(dokončenie na str. 3)

herečkou a nositeľkou
Ceny mesta 2009 Starká jej
vykrikovala, že bude „komediáška“
čítajte na str. 7

INZERUJTE
VÝHODNE

V GEMERSKÝCH ZVESTIACH!

Letná akcia 2+1
Za cenu dvoch inzerátov
dostanete tretí zadarmo!
Kontakt: 56 04 673, 0907 255 600
(akcia platí od 1. júla do 31. augusta
pri objednávke nad 15 € za inzerát)

okná a dvere
Škultétyho 350, vchod z Hatvaniho
R.Sobota, 047/5811788
0905 705966, 0905 924921
www.montag.sk, montag@montag.sk

MONTAG

Vaša lekáreň
Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

DVOJČÍSLO GZ
V rámci dovolenkového obdobia
vychádza aktuálne číslo Gemerských
zvestí (č. 27 - 28, 06.07.2009) ako
20-stranové dvojčíslo za nezmenenú
cenu 0,33 centov. Vydanie GZ č.29 je
určené na 20. júla.
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Zasadnutie MsZ

Horúca téma: futbal

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Pôvodne som na tomto mieste mienil písať
o smrti nesmrteľného kráľa popu Michaela
Jacksona, o mediálnej vrave, ktorá sa okolo
toho rozprúdila a o žurnalistike, ktorá sa živí
senzáciami. Potom sa však udialo čosi nečakané: pri mojej prvej čitateľskej návšteve Knižnice
M. Hrebendu som narazil na knihu Jozefa
Viktora Schwartza, rodáka z Rimavskej Soboty,
autora čitateľsky úspešnej sci-ﬁ literatúry
(nájdete tam jeho zbierku poviedok s názvom
Návraty z neskutočna).
Bolo to veľmi príjemné prekvapenie - osobne
totiž považujem za nesmierny prínos, že toto
mesto vyprodukovalo aj spisovateľa, ktorý sa venoval žánrovej literatúre; literatúre, ktorá dnes
má nielen vo svete, ale aj u nás veľké množstvo
priaznivcov.
Fantastika, žiaľ, vychádza v našich končinách v drvivej väčšine v českom preklade – o to
viac poteší Schwartzov slovenský príspevok do
zlatého fondu sci-ﬁ. A ak aj nie ste prívržencami
tohto typu tvorby, možno vám práve Schwartzove príhody spríjemnia voľné chvíľky na letnej
dovolenke.
Viac o živote a diele J. V. Schwartza sa
dočítate v rubrike Kultúra.
Štvorhodinový diskusný maratón sa
rozpútal v súvislosti s činnosťou Mestského športového klubu za obdobie od
decembra 2008 do júna 2009.
Hlavnou otázkou bolo, či futbal podporiť alebo
nie. Mnohí poslanci navrhovali, aby bol futbal
len na amatérskej úrovni, čo by si vyžadovalo
len minimum ﬁnancií. Poslankyňa M. Valušová
navrhla podporu futbalu vo výške približne 1
mil. Sk. Nakoniec poslanci len tesnou väčšinou

(s rozdielom jedného hlasu) schválili pre futbal
v druhom polroku 3 mil. Sk. Za bolo 12 poslancov,
sedem sa zdržalo a štyria boli proti.
Na návrh poslanca J. Čemana sa budú ﬁnancie
vyplácať mesačne. Ostatné ﬁnancie si bude musieť
klub zabezpečiť sám - sponzorsky. Na konci roka
sa opäť prehodnotí činnosť a ﬁnancovanie klubu.
Pred poslancov predstúpil aj predseda ŠK Tempus
Július Vrábeľ, ktorý navrhol spojiť obidva kluby mládežníckého futbalu, čo radní neodobrili.
amb

Názor: Majú vraha J. Nôtu
Polícia ukončila pátranie po doposiaľ
neznámom páchateľovi zákernej, ale
hlavne nezmyselnej vraždy bývalého
hráča a trénera brankárov R. Soboty
Júliusa Nôtu.
Z tohto zverského činu bol obvinený 23 - ročný
muž rómskeho pôvodu, ktorý vraždil v drogovom
opojení. Motívom činu mala byť puška, ktorú mal
nebohý pri sebe. Páchateľovi hrozí 20-ročný alebo
výnimočný trest – doživotie. Najbližším pozostalým však už nikto nevráti syna, otca, manžela,
priateľa – kamaráta...
Treba sa zodpovedných opýtať, prečo u nás nie
je zavedený trest smrti. Neprejde deň, aby sme nevideli alebo v správach nepočuli, čo všetko sa u nás
deje. Psou povinnosťou každého civilizovaného
štátu je urobiť všetko pre to, aby boli čo najviac
chránení slušní občania, ktorí vytvárajú hodnoty.

Bohužiaľ, veľakrát je to naopak. Ľuďom sa zdá (a
nielen zdá), že sú viac chránení páchatelia ako
obete. Trest smrti je veľmi citlivá téma, ale v tých
najzávažnejších prípadoch by stálo za to, aby bol
znovu zavedený aj na Slovensku.
Ďalej je tu zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Ľudia sa pýtajú: prečo štát chráni zlodejov,
výpalníkov, maﬁánov, drogových dílerov a iných,
ktorí k svojim majetkom prišli neoprávnene?
V parlamente sedí 150 poslancov, zástupcov ľudí
(ako sa nazývajú). Každý z nich by mal – bez ohľadu na politický kabát – zodvihnúť ruku a podporiť
všetko, čo pomôže a ochráni slušných ľudí. Bohužiaľ tomu tak nie je.
Chcem sa poďakovať všetkým tým policajtom –
kriminalistom, ktorí pracovali na objasnení vraždy
Júliusa Nôtu. Prečo sa to muselo stať, už rodine
nikto nevysvetlí.
Zdeno Marek

Polícia hlási
Na prelome júna a júla zločinnosť v kraji
mierne narástla. Vykazuje to policajná štatistika, v ktorej bolo zaznamenaných 58 krádeží
vlámaním. Spôsobená škoda sa odhaduje
na vyše 70 tisíc eur. Piatich páchateľov, ktorí
ukradli vyše tisíc eur, sa už podarilo identiﬁkovať.
Najviac vlamačiek sa vyskytlo v Lučeneckom (13), Zvolenskom (9) a Rimavskosobotskom a Banskobystrickom (po 8) okrese.
Dopravné nehody si vyžiadali jednu obeť,
dvoch ťažko ranených a 12 ľudí malo ľahšie
zranenia. Hmotné škody boli vyčíslené na
takmer 100 tisíc eur. Oproti najnehodovejšej
strede sa najmenej havárií odohralo vo štvrtok.
mak
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Zastupiteľstvo:

O zmene
územného
plánu aj
o športe

(dokončenie z titulnej strany)
Hladko prešiel návrh na zápis zámeny základného imania Mestskej bytovej správy zo slovenskej
meny na euro i informácia o plnení uznesení
z májového zasadnutia MsZ. Na činnosť mestských športových klubov schválili poslanci spolu
12 750 eur. Najviac ﬁnancií dostane Hokejový
klub mesta (HKM), džudisti a stolnotenisti TJ
Mladosť Relax, Volejbalový klub Slovan, zápasníci a džudisti TJ Lokomotíva a TJ ŠK Tempus.
Bez problémov boli schválené ﬁnancie vo výške

3

9 100 eur na realizáciu stavebných prác potrebných na vytvorenie novej triedy Materskej školy
na sídlisku Rimava a mzdové prostriedky pre
dvoch pedagogických pracovníkov. V súvislosti
so zavedením služby Mobil Parking bola predĺžená nájomná zmluva so spoločnosťou Brantner
Gemer, s. r. o. na prenájom parkovísk a odstavných plôch. Onedlho teda zrejme budeme môcť
v meste platiť poplatky za parkovanie prostredníctvom mobilu.
amb

O ženách bez prístrešku až v septembri

V úvode rokovania MsZ požiadal poslanec V.
Vaš o presunutie niekoľkých rokovacích bodov
do iného poradia s ohľadom na ich vzájomnú
nadväznosť (Mestská bytová správa). Poslanci

Katastrofa?
Neváhajte,
evakuujte
Príjemná časť blížiacich sa letných
dovoleniek si žiaden manuál nevyžaduje.
Lenže ako sa zachovať, ak sa dostaneme
do neočakávanej situácie hromadného
rozsahu?
V európskych i svetových metropolách môžeme
napr. v prostriedkoch MHD naraziť na informačné materiály popisujúce postup pri
mimoriadnych situáciách, akými sú teroristický
útok či prírodná katastrofa. Ich spoločným menovateľom je predpoklad, že občania sú na danú
situáciu pripravení, a to formou tzv. evakuačnej

tento návrh schválili. Následne bol na návrh B.
Geckovej z programu stiahnutý bod, v ktorom
sa malo hovoriť o ubytovaní žien bez prístrešku,
keďže na to určený materiál si vyžiadal určité

prepracovanie.
V dopoludňajšom rokovacom bloku podal
prednosta MsÚ L. Kovács správu o činnosti
Mestskej rady. Na otázku vo veci umiestnenia
kanalizácií na súkromný pozemok bez súhlasu
majiteľa (A. Šimková – pozn. red.) odvetil, že
mesto ponúklo pre túto situáciu viaceré riešenia
a pracovník MsÚ, ktorý mal spôsobiť chybu, bol
patrične sankcionovaný.
Hovorilo sa aj o majetkovo-právnych
otázkach mesta. Vo veci odpredaja pozemku
pri Hypernove, kde chce investor (C. F. H. Part)
vystavať nákupné stredisko, sa poslanci uzniesli
na znížení predajnej sumy z 33,20 (1000 Sk)
na 20 (600 Sk) eur za m2. Príčinou rozhodnutia bolo zistenie, že na danom území preráža
spodná voda, čím sa pozemok znehodnocuje.
Spoločnosť, ktorá plánuje výstavbu obchodného
centra, pri pozemku vystavia aj kruhový objazd
(v r. 2010). V rámci tohto bodu sa rozhodlo aj
o úhrade ročného nájmu za mestské lesy, ktorá
bude prebiehať vo štvrťročných splátkach. Nájomník lesov (Les Korp) o to požiadal z dôvodu
hospodárskej krízy.
mak

batožiny. Tá obsahuje všetko, čo človek v náhlej
núdzi potrebuje na prežitie.
Na prípravu batožiny poslúžia batohy,
cestovné tašky, ale aj praktické kufre (najprv
ich označíme visačkou s menom a adresou majiteľa). Medzi predmetmi, ktoré si zabalíme, by
nemali chýbať: osobné doklady, ﬁnančná hotovosť, základné zdravotnícke prostriedky a lieky,
trvanlivé potraviny a voda, základné hygienické
a toaletné potreby, súprava na šitie, otvárač na
konzervy, multifunkčný nožík, baterka, zápalky
alebo zapaľovač, malé rádio na baterky, prikrývka, príp. spací vak a náhradná spodná bielizeň.
Podľa možnosti sa dá pribaliť aj spoločenská hra
(karty) pre prípad, že by bolo nevyhnutné tráviť
dlhší čas v uzavretom priestore. Do evakuačnej batožiny sa rozhodne neodporúča ukladať
objemné predmety, rýchlo sa kaziace potraviny,
alkoholické nápoje a veci, ktoré nie sú priamo
nevyhnutné na prežitie.
mak
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Zasadnutie VMČ Staré mesto – Chrenovisko

Nedostatok parkovísk
Nedostatok parkovísk, rušenie verejného poriadku a aktuálne problémy. To
boli najviac diskutované témy na júlovom zasadnutí Výboru mestskej časti
Staré mesto – Chrenovisko.
V jeho úvode informovala predsedníčka výboru
T. Filadelﬁová o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Výbor predložil na príslušné
oddelenie MsÚ uznesenie, v ktorom poukázal na
porušovanie verejného poriadku a nedodržiavanie prevádzkovej doby v reštauračných zariadeniach na Hatvanyiho, Jánošíkovej, Škultétyho ulici
a na Hlavnom námestí. Na základe vykonanej
kontroly, ktorá preukázala porušovanie prevádzkových hodín, bola týmto prevádzkam skrátená
prevádzková doba do 22. hod.
V minulých dňoch boli na Námestí Š. M. Daxnera zaznamenané problémy s bezdomovcami. Aj
preto boli na zasadnutie výboru prizvaní aj členovia mestskej polície. O poriadok v tejto lokalite sa
starajú traja policajti. Ako uviedol náčelník mestskej polície P. Berecz, jeho ľudia sa snažia riešiť
problémy s bezdomovcami. Ak porušujú poriadok,
polícia to rieši dohovorom alebo pokutou. Tu však
nastáva problém s jej úhradou. Ľudí bez domova
monitorujú aj terénni sociálni pracovníci. Tí im
pomáhajú s nadobudnutím osobných dokladov i
pri komunikácií s úradmi. Niektorým pomohli aj
zamestnať sa. Ústretovosť zo strany bezdomovcov

je však zväčša odmietaná a bezdomovci zostávajú
aj naďalej na ulici.
P. Berecz skonštatoval, že na Námestí Š. M.
Daxnera sa zlepšila situácia ohľadom rušenia
pokoja mládežou. O tom svedčí aj posledná
preventívna akcia, na ktorej nebol v tejto časti
zaznamenaný ani jeden priestupok. Problémy
s mládežou riešili muži zákona pred poštou, na
Hlavnom námestí a na Hatvanyho ulici.
Na zasadnutie boli pozvaní aj predsedovia
samospráv, ktorí sa mali vyjadriť k budovaniu
parkovísk a ich prenajímaniu. Výbor navrhol,
aby mesto komplexne riešilo parkovacie miesta,
pretože čiastkové riešenia nemajú zmysel.
Diskutovalo sa aj o rôznych problémoch obyvateľov tejto mestskej časti. Obyvateľka bytovky
č. 72 na Námestí Š. M. Daxnera poukázala na zlú
cestu pred bytovkou. Po veľkých dažďoch sa tam

zhromažďuje voda, ktorou prechádzajúce autá
ostrekujú stenu. Tiež kritizovala rozbité schody
vedúce na námestie i mladých ľudí, ktorí sa zhromažďujú v kríkoch a v priestoroch bývalej kotolne
za starou poštou. Iná obyvateľka žiadala umiestniť
na pešej zóne smetné koše. Členovia výboru navrhli, aby mesto rokovalo s Kauﬂandom o oprave
fontány a umiestnení kamery, ktorá by monitorovala túto oblasť. Výbor sa uzniesol, aby oddelenie
stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy MsÚ vypracovalo komplexnú analýzu ako
riešiť situáciu s oddychovou zónou, parkovacími
miestami, prístupovými cestami a umiestnením
kontajnerov na Námestí Š M. Daxnera. V závere
rokovania informoval poslanec Rigó prítomných o
zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva.
amb

Úspechy na krajskom festivale vedy a techniky
Členovia AMAVET klubu 844 Legomaster
sa v dňoch 18.- 20.6.2009 zúčastnili
v priestoroch Domu vedy a techniky
v Lučenci dvoch hodnotných podujatí spojených v jedno veľké zaujímavé
stretnutie mladých nadaných ľudí so
záujmom o vedu.
Klub na KFVaT reprezentovali svojím projektom
O sopkách členovia klubu Dávid Sabacký, Marek
Fiľo a Simona Jágerská. Odborná porota udelila
súťažiacim 1. miesto a účasť na celonárodnom
festivale vedy a techniky, ktorý sa uskutoční v novembri v Bratislave.
2. miesto udelila odborná porota projektu Alternatívne zdroje energie - Slnečná energia, ktorého autormi boli Daniel Gorondi a Matej Petrinec
tiež z AMAVETu 844. Ich cenou je účasť na letnom
tábore v Nemecku. Výhercom srdečne blahoželáme!
Odbornú pomoc pri príprave posterovej prezentácie deťom poskytli Mgr. M. Sojková a Mgr. J.
Gverinová. S prekladom textov do cudzích jazykov
pomohli Mgr. D. Csanková a Mgr. S. Albertová.
Klubovú činnosť AMAVETu 844 na DVM predstavili Matej Šiška, Štefan Babušák a Erika Bayerlová. Modely z Lega, ručne šité bábiky získali uznanie a Cenu AMAVETu.

Podujatie svojou prítomnosťou poctili a slávnostným príhovorom otvorili primátor mesta Lučenec Ing. Milan Marko, riaditeľka ZŠ na Vajanského
ul. Mgr. Ľudmila Lacová a zástupkyňa AMAVETu
z Bratislavy Bronislava Czinegeová.
Okrem nich podujatie navštívili deti z Modry
a Pezinka, deti základných, stredných škôl a široká
verejnosť mesta Lučenec.
Podujatie sprevádzal bohatý program, ktorého
hlavným bodom bol výlet na Šomošku, fyzikálne
pokusy hravou formou a hry v záhrade Domu vedy
a techniky.

O príjemný priebeh podujatia, ktoré slúži na
utužovanie vzťahov medzi klubmi a sekretariátom,
klubmi medzi sebou, na zhodnotenie činností
a predstavenie trvalo vynaloženej práce, ktorej sa
zverenci klubu venujú počas svojho voľného času,
sa postaral a vhodné podmienky na realizáciu poskytol lučenecký klub č. 894 s pani Mgr. Ľubicou
Morkovou. Zo ZŠ na Vajanského ul. a sekretariát
AMAVETu Bratislava.
Ďakujeme za príjemne prežité dni.
Mgr. Judita Gverinová,
vedúca AMAVETu 844 RS
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Návšteva priateľov z ČR v MAS Malohont
V dňoch 24. - 25. júna 2009 navštívili náš región priatelia z českých mikroregiónov
Holešovsko a Moštěnka, ktoré navzájom spolupracujú v rámci miestnej akčnej skupiny
MAS - Partnerství Moštěnka. S ňou má naša Miestna akčná skupina MALOHONT
od roku 2007 podpísanú dohodu o partnerskej spolupráci.

Dvojdňovú študijnú cestu sme začali privítaním
a spoločným obedom v sídle našej MAS v Hrachove, ktoré sa nachádza v budove občianskeho združenia Ozveny. Úvod programu patril predstaveniu
MAS MALOHONT, jej činnosti a aktivít. Potom nasledovala prezentácia MAS – Partnerství Moštěnka
a jej skúseností s realizáciou stratégie cez program
Leader ČR.
Po nej sme sa spoločne vybrali na obhliadku
vodného mlyna v obci Veľké Teriakovce ako jedného z úspešných projektov v našom regióne, ktorý je
krátko pred dokončením.
Malohontským večerom na dvore Pavlínka
v obci Klenovec sme priblížili priateľom z partnerskej MAS atmosféru folklórneho festivalu, ktorý sa
konal práve v ten víkend. Posedenie pri občerstve-

ní a neformálnych rozhovoroch dotvorili mladí
muzikanti z Klenovca i Terchovej. V nočných hodinách sme sa ubytovali v penzióne Močiar v obci
Kokava nad Rimavicou, odkiaľ sme sa na druhý
deň vybrali do Drienčan.
Po prehliadke obce sme pohostili našich partnerov miestnymi špecialitami a predstavili sme
im projekty našich mikroregiónov. Cestou z regiónu sme sa zastavili na poľnohospodárskej farme
Gulik, v priestoroch ubytovania na súkromní, kde
bola pripravená ochutnávka syrov a žinčice.
Predposlednou zastávkou bola reštaurácia Koliba v Ožďanoch, kde sme po spoločnom obede
v krátkosti zhodnotili celý pobyt zástupcov českej
MAS u nás. Poslednou neplánovanou zastávkou
bol kaštieľ v Ožďanoch.

Gemer očami Adama Cibulu

Stretnutie dopadlo aj napriek niekoľkým nedostatkom a problémom nad naše očakávania
a čo nás teší oveľa viac, páčilo sa a bolo podnetné
aj pre priateľov v českej MAS. V rámci dvojdňovej
študijnej cesty padli aj prvé návrhy na projekty
spolupráce, ktoré chceme vylepšiť už v jesenných
mesiacoch počas našej cesty do MAS – Partnerství
Moštěnka. Už teraz sa tešíme na stretnutie.
Zároveň ďakujeme miestnym podnikateľom,
starostom, združeniam a jednotlivcom z nášho
regiónu, ktorí nám pomohli pri zabezpečení pohostenia, celého programu i priateľskej atmosféry
počas obidvoch dní.
Študijná cesta mikroregiónov bola ﬁnancovaná
zo zdrojov Programu obnovy venkova.
Mirka Kubaliaková,
manažérka o.z. MAS MALOHONT
ÚZEMIE MAS
Územie MAS - Partnerství Moštěnka sa nachádza na
rozhraní Olomouckého a Zlínskeho kraja. Stretávajú
sa tu národopisné oblasti Hané, Záhoří a Valašska.
Do územia MAS patrí 45 obcí, z toho 22 obcí
z mikroregiónu Moštěnka v Olomouckom kraji, 19 obcí
mikroregiónu Holešovsko a 4 ďalšie obce zo Zlínskeho
kraja. V území MAS žije viac ako 35 000 obyvateľov.
V území MAS sa nachádza podobne ako v našom
regióne len jedno mesto, a to Holešov s 12 000
obyvateľmi. Vidiecke územie MAS tvorí 80 %
poľnohospodárskej pôdy, 10 % tvoria lesy a 2 % vodné
plochy. Na sever od MAS sa nachádza priemyselné
centrum Přerov a na juh krajské mesto Zlín.
Cieľom MAS je zlepšovať územie 45 obcí v oblasti
rozvoja turistiky a služieb cestovného ruchu,
spolkového života, podpory podnikania na vidieku
a poľnohospodárstva, ako aj v oblasti zlepšenia
infraštruktúry v regióne.

KRÁTKO
Z DOMOVA
A ZO SVETA
Na Slovensku klesol oproti minulému roku
počet dopravných nehôd, výrazne menej je aj
autonehôd a zranených.
Novou ministerkou spravodlivosti sa stala sudkyňa
Viera Petríková.
Premiér Róbert Fico požiadal ministra
pôdohospodárstva Stanislava Becíka, aby
odvolal vedenie Lesov SR. Dôvodom má byť zlé
hospodárenie.
Z U. S. Steelu odíde zhruba 400 zamestnancov.

“Región Gemer je môj domov,
má peknú prírodu, ale nie sú tu
žiadne možnosti čo sa týka
zamestnania a pre život je to
tu pre mňa dosť ťažké."

Minulý utorok sa do vôd Indického oceánu
zrútilo lietadlo so 153 pasažiermi smerujúce
z Paríža na Komorské ostrovy. Haváriu prežilo
14 - ročné dievča.
Štvormetrový pytón, ktorý unikol z terária na
Floride, uškrtil dvojročné dievča.
Benátky majú prvú gondolierku.
V Grécku začal platiť od stredy zákaz fajčenia na
verejnosti.
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ATRIUM ART 2009
Objektívom Gemerských zvestí

Komentár

Nie príroda, ale kultúra je v ohrození!
Skončilo výnimočné podujatie divadla a hudby
Atrium art v priestoroch Čierneho orla na Hlavnom námestí. Široká škála ponuky pritiahla do átria mnoho divákov. A každý si vybral ten svoj žáner.
Počasie hroziace búrkou alebo prehánkami nebolo
prekážkou, neprekážala ani neskorá nočná hodina.
Atrium art sa stalo diváckym podujatím, o čom
nás presvedčila takmer vždy plná dvorana. Na
otázky typu: „Čo je Atrium? Komu ho treba? Načo
je Atrium?“ odpovedáme: Atrium nie je „na niečo“

(mať), ale je niečím (byť). Je spoločenským stretnutím kultúrnych ľudí, ktorým záleží na kvalite
vlastného života v jeho plnosti a mnohosti podôb.
Plnosť života nie je len uskutočnenie primárnych
funkcií človeka, ale je vypĺňaním pocitu prázdnoty a neistoty moderného človeka v obavách o budúcnosť. Kultúra nie je luxusnou zábavkou, ale nevyhnutnou potrebou, v ktorej sa manifestuje naša
humanita. Jej popieranie nás zaháňa do temnoty
úsvitu dejín. Človek tvorí kultúru a kultúra utvá-

ra človeka. Nuž nech je takýchto inšpiratívnych
stretnutí mnoho. Pretože prípravu dramaturgickej
skladby a realizáciu netvoria anonymné inštitúcie,
ale živí ľudia, treba povedať, že o úspech podujatia
sa zaslúžili najmä dvaja: autor myšlienky a zakladateľ festivalu Mgr. Marián Lacko a programová
manažérka ATRIUM ART- u Mgr. Regina Špitálová.
Ľubo Šárik
(autor je estetik a divadelný teoretik)
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Starká jej vykrikovala, že bude „komediáška“
Rozhovor s Vierou Topinkovou, herečkou a nositeľkou Ceny mesta 2009

Puk zo Shakespearovej hry Sen noci svätojánskej,
Giannina z Goldoniho Vejára, Smočkove hry Bludisko a Čudné popoludnie Dr. Hvezdoňa Burkeho,
Matka Guráž od Brechta, kde som hrala nemú
Katrin, Havlovu drámu Vyrozumenie... Nemôžem
vynechať ani Mrožkovu hru Tango, kde som hrala
starú mamu, či Eugéniu v Ženbe od Gogoľa.

Už vyše 50 rokov úspešne pôsobí ako
herečka na doskách Slovenského národného divadla. Zažila Slovensko v časoch
dobrých i ťažkých, no na svoje korene
nezabúda. Rodáčka z Rimavskej Soboty
Viera Topinková.
Váš otec bol Moravan. Ako sa dostal do Rimavskej
Soboty?
Nikdy som sa ho na to nespýtala. Prišiel sem po
prvej svetovej vojne z Moravy, kde žili jeho predkovia, zatúlal sa, a zrejme sa mu zapáčil tento kraj.
A tu sa zoznámil s matkou, kto pochádza z Vidinej.

Aké roly stvarňujete?
Hrám v jednej nórskej hre, volá sa Chvála bláznovstva. Ide o dvoch bláznov, ktorí dostanú nový byt
a s tým možnosť na nový život. Musia sa naučiť
komunikovať s ľuďmi. Múdra aj smiešna, no prosto
veľmi dobrá hra. A hrám aj slúžku v hre Anouilha
Tanec toreadorov.

V Rimavskej Sobote žili v tom čase väčšinou
Maďari. Naučili ste sa po maďarsky?
Keď sem prišla matka, nič nevedela, lebo Vidiná
je čisto slovenská dedina. Ale potom sa musela
prispôsobiť, lebo v pekárni mali aj maďarských
"kunčaftov." Vedela tie slová, ktoré potrebovala.
Rodičia boli pragmatickí ľudia, lebo som chodila
do "dadóva" (do maďarskej materskej školy – pozn.
red.). Priznám sa, že teraz by som už nevedela
plynule hovoriť. Ale pamätám si niektoré slová,
napr. kenyér, t.j. chlieb.
Keď vznikol Slovenský štát, museli sa rodičia
presťahovať do Banskej Bystrice. Po vojne sa vrátili
a keď prišla KSČ, ich pekárstvo znárodnili. Keď
sem prišli Maďari, Slováci sa báli, no po skončení
druhej svetovej vojny mali strach zasa Maďari. Ako
malé dieťa som nerozumela, čo sa deje. A nerozumiem tomu ani teraz.

robili sme aj rozprávky. Po štyroch rokoch som
sa rozhodla, že pôjdem na vysokú školu, tak som
odišla do Bratislavy. V tom čase mala väčšina
kolegov ukončenú len základnú školu a prax na
ochotníckej úrovni. Ale ja som bola mladá, a tak
som sa rozhodla pre vysokú školu. Pán Bagar,
rektor VšMU, ma aj tak privítal: Ty tu čo chceš,
veď si už herečka. Do našej triedy chodil napr. aj
Jožko Adamovič.

Ako si spomínate na rimavskosobotské roky?
Ja som bola vtedy mladý človek, chodila som do
gymnázia. Boli to úžasné roky. Rim. Sobota bolo
kúzelné mestečko s veľkými parkami. Pred cintorínom bol krásny park, kým tam nepostavili cestu.

Ako prijali rodičia vaše rozhodnutie, že chcete
byť herečkou?
Otec povedal len toľko: je to tvoje rozhodnutie
a tvoj život. Starká samozrejme vykrikovala: Ježišmaria, budeš komediáška (veľký smiech).

Vraciate sa do svojho rodného mesta často?
Málo, už tu nemám nikoho. Ale sú tu pochovaní aj
rodičia, aj sestra, tak raz do roka sem zájdem.

A videli vás v divadle hrať?
Matka občas chodila, otec ma raz videl, keď bol
na liečení v Piešťanoch, vtedy pricestoval do
Bratislavy.

Boli ste prekvapená, keď ste dostali Cenu mesta?
Bola som strašne prekvapená! Aj vtedy, keď som
preberala cenu, som hovorila, že väčšiu zásluhu
na tom má otec, koho nielen v Rimavskej Sobote,
ale v celom okolí poznali. Ale aj sestra, ktorá veľa
urobila v športe. Keď boli spartakiády, nacvičovala
skladby s deťmi i dospelými ženami. Ja som od
rodičov dostala základy morálneho cítenia, spolupatričnosti; nehodnotiť ľudí podľa toho, kto čo je,
ale hodnotiť, aký je to človek, dobrý alebo zlý, aký
má vzťah k robote.
Chceli ste byť herečkou odjakživa?
V gymnáziu bol bohatý kultúrny život, ktorého
som sa tiež zúčastňovala. Raz som recitovala
na jednom podujatí, kde vystúpilo aj prešovské
divadlo. Uvidel ma riaditeľ. Pozval ma na konkurz,
a napokon som tam ostala štyri roky. Pamätám si
na Úklady a lásku, hrali sme slovenskú klasiku,

Istý čas ste veľa účinkovali aj v rozhlase a televízii.
V rozhlase áno, v televízii už menej. Nemala som
to až tak rada.

Už v čase štúdií ste dostali ponuku od Slovenského národného divadla (SND). Ako vás prijali?
Už ako druháčka som hrala také maličké úlohy,
potom ma pán Budský obsadil do Čapkovej Bielej
nemoci a na základe toho som dostala angažmán.
Bola tam nádherná garda: Karol Machata, na
začiatku pani Prechovská, Borodáčová, Meličková,
Eva Krížiková, Zdena Gruberová, Martin Gregor,
Ladislav Chudík, ale aj ostatní, ktorí mi teraz
neprídu na um. Keď dobre počítam, prežila som už
tri-štyri generácie v SND.
Na aké postavy spomínate najradšej?
Nikdy som ich nespočítavala, nerobila som si
v tom poriadok. Minule som videla jednu fotku
a vtedy mi napadlo, že, Ježišmaria, aj v tej hre som
účinkovala. Vôbec som sa na to nepamätala.
Ale je pár predstavení, na ktoré rada spomínam:

Ako vnímate rozdiel medzi divadlom a ﬁlmom?
Je to veľký rozdiel. V divadle treba celkom inak
hrať. Lebo ako v prvom, tak aj v poslednom
rade musia diváci počuť a vedieť, čo sa deje na
javisku. Pred kamerou sa hrá celkom ináč, a keď
sa náhodou niečo nepodarí, tak sa to zopakuje. Je
to strašná robota. Obdivujem tých kolegov, ktorí
z divadla bežia do štúdia. Ale žijeme taký rýchly
život. A za ﬁlm určite lepšie platia.
V rozhlase by som ešte ochotne účinkovala, ale
rozhlas nemá peniaze. Vysiela veľmi veľa repríz.
V päťdesiatych rokoch som robila aj dabing. Vtedy
to začalo, no boli celkom iné podmienky ako dnes.
Ani štúdio nemali. A nezabudnime ešte na ﬁlm – v
posledných rokoch som hrala vo ﬁlmoch Krajinka,
Pokoj v duši a Nedodržaný sľub.
Štyridsiate roky, kedy sa odohráva Nedodržaný
sľub, ste zažili aj vy. Aké bolo spomínať na tieto
roky?
Žiaľ, aj ja som prežila tie roky, keď vznikol Slovenský štát a nás vyšupovali von. Rodičia boli najprv
zatvorení, potom ich prepustili. Otec si našiel
v Bystrici starú pekáreň. Ja som bola ešte dieťa. Na
dvore, kde sme žili, žila ešte jedna rodina. Hlavou
rodiny bol krajčír. Jedného dňa z ničoho nič zmizli. A takto zmizli aj ostatní židia na okolí. Aj my
sme skrývali jedného žida. Tí, ktorí ostali, takto
skúsili prežiť vojnu. Niektorým sa to podarilo, druhým nie. Ja som prežila toto obdobie, preto som
ani ten ﬁlm nemohla ako ﬁlm posúdiť.
Čo Vás zaujíma popri herectve? Ako trávite svoj
voľný čas?
Žijem doma so synom, vyučuje na Trnavskej univerzite grécku ﬁlozoﬁu. Sama veľa čítam. Voľakedy
som pravidelne chodila aj k moru, ale teraz som už
sedem-desať rokov nebola. Len spomínam na časy,
ktoré tak rýchlo uleteli.
János D. Juhász
foto: Ctibor Bachratý
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„Europoslanci“ Gymnázia
Ivana Kraska opäť úspešní
15.-16. júna 2009 sa vo Zvolene konalo
regionálne rokovanie 5. ročníka Modelového Európskeho parlamentu (MEP).
Nieslo sa v duchu Horatiovej myšlienky:
Prekážky v nás vyburcujú vlohy, ktoré
by v nás za priaznivých okolností zostali driemať.
Nadácia MEP so sídlom v holandskom Haagu vytvorila európsky projekt MEP s cieľom poskytnúť
mladým ľuďom hlbší pohľad na proces európskej
integrácie, pochopiť mechanizmus práce európskych inštitúcií, priviesť mladých ľudí k záujmu
o štáty Európy a o štúdium tém, o ktorých sa diskutuje v reálnom Európskom parlamente.
Projekt nie je súťaž v tradičnom slova zmysle,
ale moderný spôsob vzdelávania prostredníctvom
hry na europoslancov. Vedie študentov k aktívnej
participácii na poznaní a hľadaní riešenia problémov, ktoré sú v popredí záujmu jednotlivých krajín
EÚ. Každá prihlásená škola zastupuje na modelovom zasadnutí jeden z členských štátov EÚ. Delegácii našej školy bolo pridelené Grécko. Rokovacím
jazykom v regionálnom kole je slovenčina, v medzinárodnom angličtina.
Slávnostné otvorenie MEPu sa konalo v reprezentačných priestoroch Mestského domu Zvolen
pod záštitou primátora M. Kuseňa. Mladých „europoslancov“ prišiel osobne pozdraviť aj europoslanec V. Maňka a národná kooordinátorka MEP M.
Richňavská.

V rokovacích výboroch zastupovali našu školu
títo študenti:
Výbor pre zahraničné veci – Tomáš Temiak, septima; Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci – Lucia Vavráková, 2 B; Výbor pre priemysel, výskum
a energetiku – Lucia Molnárová, sexta; Výbor pre
kultúru a vzdelávanie– Ľubica Gregorcová, 3 B
Regionálneho rokovania MEP sa zúčastnilo 24
škôl nášho kraja so 110 delegátmi. V silnej konkurencii sa nám aj v tomto roku podarilo získať
1. miesto vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie, a
to zásluhou Ľubice Gregorcovej, ktorá zároveň
postúpila aj do národného kola. To sa bude konať
v októbri v Bratislave. Úspechom našej školy bol aj
post prezidentky vo Výbore pre priemysel, výskum
a energetiku, ktorý zastávala Katarína Martišová,
víťazka 4. ročníka národného kola MEP a úspešná
účastníčka medzinárodného kola.
Naši študenti sa na súťaž niekoľko mesiacov
veľmi zodpovedne pripravovali, čo sa počas dvoch
rokovacích dní odrazilo na aktívnych vystúpeniach
počas diskusie, pri formulácii záverečných rezolúcií a v neposlednej miere aj v zvládnutí pravidiel
diplomatického protokolu počas plenárneho zasadnutia. Patrí im naša vďaka aj za šírenie dobrého
mena školy.
Mgr. Adela Alakšová,
školská koordinátorka

Je vaše dieťa
na diéte?
Školy v Rim. Sobote ponúkajú pre
deti aj špeciálne diétne stravné
režimy. Bližšie nám o tom povedala
externá metodička pre školské
stravovanie Marta Trochová.
Aké druhy diétnej stravy ponúkajú školské
jedálne v meste?
Sú to tri druhy diét: bezgluténová - bezlepková, šetriaca a diabetická. Tieto diéty sú stanovené pre celé Slovensko, pre všetky školy.
Horšie je to, že doposiaľ neboli zamestnanci
preškolení, ale diétne normy sú na svete a my
to musíme rešpektovať.
Je stanovený spodný limit pre počet detí
prihlásených na konkrétny diétny stravný
režim?
Nie, stačí jedna žiadosť - jeden stravník s
požadovanou diétou a len zriaďovateľ môže
po zvážení možností rozhodnúť, kde a aká
diéta sa bude pripravovať, napr.: na ZŠ Dobšinského bezlepková, na ZŠ Daxnera diabetická atď. Zložité by bolo pripravovať viac druhov
diét v jednej jedálni. Stanovené sú i ﬁnančné
limity pre diétne stravovanie na ministerstve
školstva (horšie je to s tými určenými limitmi
na deň, nakoľko v našom regióne - či v samotnom meste nie sú možnosti nákupu potravín,
hlavne na bezlepkovú diétu; nedá sa to porovnávať s Bratislavou či B. Bystricou).
mak
(viac informácií na strane 17)

Hasiči v materskej škole
Na dvore našej Materskej školy na Daxnerovej ulici
sme všetci so záujmom čakali na príchod hasičov.
Dnes výnimočne nemuseli ísť hasiť požiar, tak nám
prišli ukázať hasičské auto s príslušenstvom. Jeden
z nich sa obliekol do ochranného obleku, ktorý
ich má chrániť pred ohňom. Predviedli nám, ako
striekajú pomocou hadice pri požiari. Vyskúšali
sme prilbu, ktorú sme ledva udržali na hlave. Za
ich pomoci sme vliezli do hasičského auta, posadali na sedadlá a prezerali sme si dýchacie prístroje

a masky. Hydraulické nožnice, ktoré využívajú pri
autonehodách na vyslobodenie osôb z havarovaných áut, väčšie deti skúsili zodvihnúť zo zeme, ale
len Samkovi sa podarilo trošku s nimi pohnúť. Najmenšie deti vyľakal ostrý zvuk sirény a trúby. Po
spoločnom fotení sme sa poďakovali hasičom za
návštevu a viaceré deti sa rozhodli, že aj ony chcú
byť hasičmi. Za zabezpečenie ukážky ďakujeme aj
pánovi riaditeľovi.
Deti z MŠ

Bolo nám spolu fajn...
Čas neúprosne beží. Každý deň akoby o preteky.
Uvedomujú si to aj žiaci 9. ročníka Evanjelickej
základnej školy v Rimavskej Sobote. Ako žiaci 2.
stupňa strávili spolu päť krásnych rokov. Práve päť
školských rokov, ktoré uplynuli od vzniku tejto
školy.
Nedávno nastala chvíľa, kedy sa skončil školský
rok. Pre nich to bol čas, keď sa museli rozlúčiť.
Pocit rozlúčenia si začínali stále viac uvedomovať
a snažili sa spolu stráviť čo najviac času. V prvej

polovici júna sa rozhodli netradične rozlúčiť so
školou. Strávili v nej noc. Po vyučovaní ostali
v škole, v podvečerných hodinách za školou
opekali, športovali a nakoniec počas neskorých
hodín sa zahrali na strašidlá v pyžamách v nočnej
škole.
Po nie výdatnom spánku, ktorý trval počas
noci len chvíľu, vyučovanie v nasledujúci deň
bez ujmy na zdraví a na známkach doslova
prebdeli. Ďalšou vydarenou akciou bol výlet do
Hrušova. Počas troch dní guláša, grilovania kura-

ciny, nesprávneho opaľovania na Teplom Vrchu,
korčuľovania zažili „kopu“ zábavy. Touto cestou
sa chcú poďakovať pánovi Gulikovi za poskytnutú
poľovnícku chartu, v ktorej sa cítili príjemne, pani
Stanke Chromekovej (matke žiačky) za super
pizzu. Chutila fantasticky a naplnila ich hladné
žalúdky od vody a pánovi Bendovi z Hrušova za
„servisné práce“.
A tak ich super kolektív opúšťa svojich kamarátov, učiteľov, snáď i prvé lásky, tety kuchárky
a všetkých pracovníkov školy. No každý koniec
nesie v sebe nový začiatok.
Mgr. Tatiana Krešneová
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Japonsko
v Gymnáziu
Tradičná forma japonského básnictva – haiku –
sa v posledných rokoch čoraz viac dostáva do
povedomia západného sveta. Venujú sa jej aj na
Gymnáziu I. Kraska.
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Poslanec
BBSK Peter
Mináč ocenil
najlepších
žiakov

Haiku je veľmi populárna forma tradičnej japonskej poézie, ktorá sa už dlhšiu dobu udomácňuje
aj v západných jazykoch. Ide o kratučkú básničku
bez názvu, zvyčajne popisujúcu určitú reálnu
situáciu vzťahujúcu sa k prírode alebo ľudskému
životu. Úlohou poeta je verne zobraziť scénu s obmedzeným počtom slov, bez akýchkoľvek metafor,
hodnotení, či ﬁlozoﬁckých alebo abstraktných
úvah.
Haiku sa vyvinulo zo starších básnických
foriem, ktorých počiatky siahajú do ďalekej histórie. Zrod haiku ako nezávislej poetickej formy sa
datuje až na koniec 19. storočia.
Úspešné haiku dokáže vyvolať podobné pocity
ako mal autor pri prežití popisovaného okamihu.
Spútaná skala
má zákaz vraždiť
nevinných
Pri západe slnka
fontána imituje
dúhu

Koniec školského roka pripadol na
našej škole tento krát na 26. júna.
Deti spolu so svojimi učiteľkami
zaplnili školskú chodbu.

Májová mláka
zrkadlí stanicu
bez vlaku
Lietadlo
spojilo priamkou
biele mračná
Opelila ma
včela v smrteľnom
kŕči
(Haiku študentov Gymnázia
I. Kraska v Rim. Sobote)
Hlavné pravidlá haiku poézie:
Každá báseň pozostáva z troch riadkov, ktoré majú 5,
7 a 5 slabík. Keďže slabiky v japončine sú všeobecne
kratšie ako v západných jazykoch, nasledovaním tohto
pravidla by sme získali príliš dlhý útvar. Preto nejaponskí poeti zvyčajne tvoria svoje miniatúry pomocou
troch alebo aj menej riadkov, pričom celková dĺžka
nepresiahne 17 slabík.
V básni by sa malo nachádzať takzvané kigo – slovo
určujúce ročné obdobie, v ktorom sa udalosť stala. Kigo
môže byť priame, ako napríklad „jesenné vetry“ či
„letná noc“. Častejšie sa však používa forma náznaku:
„kvitnúca čerešna“ znamená jar, „komáre“ nás štípu v
lete a v zime si zase omotávame okolo krku „šál“.
Haiku by sa nemalo rýmovať, nemá názov a
nepoužíva prirovnania ani iné poetické nástroje, ktoré
sú bežné v iných formách.
Haiku je poetickým ekvivalentom malého obrázka
či fotky, ktorý vzišiel z priamej skúsenosti, náhleho
„okamihu údivu“. Najlepšie haiku zvyčajne obsahujú dva
elementy. skombinované jedinečným, nezvyčajným
spôsobom.

Slávnostné vyhodnotenie školského roka
2008/2009 otvorili deti 1.stupňa krátkym
kultúrnym programom. So školským rokom
sa rozlúčili veselými básničkami a pesničkami.
Prospech a správanie žiakov na vyučovaní vyhodnotila riaditeľka školy Mgr. Želmíra
Vargicová. Vo svojom príhovore vyzdvihla
žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu, a
tiež žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom
roku vynikajúce výsledky. Spolu s pani
učiteľkou Mgr. Juditou Hercegovou odovzdali
najlepším žiakom z každej triedy knižné odmeny za prospech a správanie. Na záver pani
riaditeľka vyslovila poďakovanie všetkým
učiteľom za dobre vykonanú prácu.
Naše poďakovanie patrí tiež poslancovi
BBSK Ing. Petrovi Mináčovi, ktorý sa zúčastnil slávnostného ukončenia školského roku a
najlepších žiakov školy - Kristiána Bystrianskeho, žiaka 3.ročníka, a Helenu Parobekovú,
žiačku 7.A triedy, odmenil MP3 prehrávačom.
Posledným zvonením sa so školou rozlúčili aj naši deviataci, v ktorej strávili plných
deväť rokov. Po rozlúčke sa žiaci rozišli do
svojich tried, kde si z rúk svojich triednych
učiteliek prevzali vysvedčenia.
Všetkým žiakom želáme príjemné prežitie
celých prázdnin. stretneme sa opäť v septembri…
Katarína Kiráľová,
ZŠ s MŠ Ožďany
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Kto boli Cyril a Metod?

Kino tipy na leto
Predstavenia v kine Orbis:

5. júl je na Slovensku označený ako deň
Sviatku Svätého Cyrila a Metoda. Títo
vierozvestci zohrali v našich dejinách
významnú úlohu.

10. – 11. júl
Star Trek (21.00)

Okolo roku 863 prišli na Veľkú Moravu bratia sv.
Konštantín zvaný Filozof (neskôr prijal rehoľné
meno Cyril) a sv. Metod. Konštantín pre túto misiu
vyvinul prvú slovanskú abecedu - hlaholiku a
priniesol so sebou symbol byzantského dvojkríža (dnes je v slovenskom štátnom znaku). Za
komunikačný nástroj si zvolil tzv. staroslovienčinu (starú cirkevnú slovančinu), teda kultivovanú
macedónčinu z okolia Solúna. Priniesol so sebou
aj prvé preklady liturgických a biblických textov,
ktoré už predtým pripravil s Metodom.
Konštantín napísal aj prvú báseň v staroslovienčine Proglas (predslov k staroslovienskemu
prekladu Biblie). Dominuje v nej obraz slova, ktoré
znamená aj vzdelanie a označenie Biblie či Ježiša
Krista (vtelené Božie slovo). Konštantín prikladal
jazyku mimoriadny význam: bol presvedčený, že
bez písomníctva sa nedá zdokonaľovať poznanie
a bez poznania nie je možné rozvíjať pravú nábožnosť a zdokonaľovať vieru. Demonštroval tak
právo každého národa na vlastný jazyk. a zároveň
upozornil na nutnosť písomnej kultúry pre jeho
intelektuálny, kultúrny, spoločenský i náboženský
rozvoj.
Misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
patrí medzi najvýznamnejšie ranokresťanské
misie v Európe a jej kultúrny vplyv je dodnes
viditeľný.
mak

PROGLAS (úryvok)
Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť
i sveta tohto hniloby sa pozbaviť
i rajský život pre seba zas objaviť
i horiacemu ohňu navždy uniknúť,
počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
počujte všetci, celý národ sloviensky,
počujte Slovo, od Boha vám zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.
Tak ako radosť nezasvitne bez svetla,
by oko celý Boží svet v ňom uzrelo,
bo všetko nie je krásne ani zreteľné,
tak ani duša, žiadna duša bez písmen
vedomia nemá o tom Božom zákone,
zákone knižnom, o zákone duchovnom,
zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje.
Konštantín Filozof

Kvapky útechy pre dušu aj zrak
Vo večerných hodinách 30.júna ožila
preplnená estrádna sála Domu kultúry
v Rimavskej Sobote tanečnými kreáciami
a rezkou hudbou. Tanečný klub IMPULZ
pri OZ SORIMA a Mestské kultúrne
stredisko pripravili program s názvom
Tanečná horúčka.
Horúčosť letného dňa vystriedalo nadšené odovzdanie tanečníkov. Skladba programu reﬂektovala rôzne záujmové skupiny. Najprv sa na tanečnom
parkete predstavili seniori s ukážkami štandardných tancov. Vystriedali ich najmladšie súťažné
páry tanečného športu s ukážkami štandardných
aj latinskoamerických tancov. Tí najmladší sú držiteľmi najprestížnejších ocenení vo svojej kategórii a patria k tanečnej špičke vo svojej kategórii
na Slovensku. Po nich sa predstavila skupina hiphopových tancov EXTREME so svojou scénickou
montážou, ba jeden mladík a deva venovali svoj
výstup spomienke na M. Jacksona. Dámy v ľahkých odevoch so sukňami ovešanými hrkálkami

a zvončekmi predviedli ukážky orientálnych tancov. Je sympatické, hoc tieto tanečníčky navštevujú krúžok ako relaxačné cvičenie, umelecky zvládli
svoju kompozíciu. V závere vystúpili ženy s latino
variáciami nazvanými Danceformong.
V sále neboli len rodičia, staré mamy, ale mnohí,
ktorým kúzlo tanca učarilo. Šesť tanečných skupín potvrdilo zmysluplnosť takýchto verejných
produkcií. Na záver programu si všetci spoločne
pod dohľadom inštruktorov – tanečných trénerov
zatancovali. Príjemná atmosféra, prerývaný potlesk pri vystúpeniach aj vzájomná spokojnosť sa
rozprestierali medzi účastníkmi stretnutia.
Podujatie programovo aj organizačne pripravila
Tatiana Koniarová. Pre tých, ktorí sa chcú pripojiť
k niektorej tanečnej skupine, máme odkaz. Na začiatku sezóny v septembri sa môžu do tanečných
skupín prihlásiť.
Podujatie bolo záverom školského roka, ale súčasne aj overtúrou ku kultúrnemu letu a letným
prázdninám.
Ľ. Šárik

Kto by nepoznal Star Trek, jeden zo zakladajúcich sci-ﬁ TV seriálov minulého storočia? Posádka vesmírnej lode Enterprise sa
plaví vesmírom a skúma jeho neprebádané
zákutia. A nenachádza vždy len priateľsky
naladených zelených mužíčkov...
Režisér J. J. Abrams pojal nový diel ﬁlmového
Star Trek-u svojsky: vrátil celý príbeh na jeho
začiatok, do čias, kedy sa posádka ešte len
dávala dokopy. A tak sa dozviete, kto z jej
členov si rád privoňal k fľaške, či kto koho
miloval. Nečudo, že kritici a diváci po celom
svete nešetria pri hodnotení Star Trek-u
superlatívami.

16. júl
Spirit (19.00 a 21.00)
Jedna z drsnejších komiksových adaptácií
na striebornom plátne. Príbeh o zavraždenom policajtovi, ktorý sa vracia zo záhrobia,
aby sa pomstil. Dostáva sa však do veľkých
problémov...
Pri tomto ﬁlme poteší najmä hviezdne
obsadenie (Scarlett Johansson, Samuel L.
Jackson, Eva Mendes) a vycibrená vizuálna
stránka, ktorá je zjavne odpozeraná z ﬁlmu (a
komiksu) Sin City. Akoby aj nie, keď Spirit režíroval známy komiksový guru Frank Miller!
Zážitkovo je však tento ﬁlm trochu slabší, než
by sa patrilo – zdĺhavé vnútorné monológy
časom začnú nudiť, niektoré scény sú nechcene smiešne a zišlo by sa aj viac akcie.

17. – 18. júl
X-Men Origins: Wolverine
(19.00 a 21.00)
Efektná akcia, sympatický hlavný hrdina
(Hugh Jackman ako komiksový superhrdina
Wolverine) a jemná dávka romantiky. Taký
je ﬁlm o mutantoch, ktorí žijú medzi nami
a zvádzajú medzi sebou kruté boje. Čaká vás
dej plný streľby, výbuchov a testosterónu.
A neočakávaných zvratov. Typická popkornová zábava, ktorá neurazí ani nenadchne.

30. – 31. júl
Krvavý Valentín 3D (21.00)
Hororový kúsok, ktorý vzdáva poctu žánru
tínedžerských vyvražďovačiek osobitým
spôsobom – miestami pôsobí televízne,
miestami hlúpo... Zaujímavé však je, že tento
ﬁlm využíva aj tretí rozmer. Takže príbeh
o Tomovi, ktorý sa vracia do rodného mesta
na 10. výročie od nočného masakru na Sv. Valentína, si vychutnáte v 3D. Krv je 3D, efekty
sú 3D, vytrhané čeľuste sú 3D. Netreba zvlášť
zdôrazňovať, že toto dobrodružstvo nie je
určené pre slabé žalúdky.
mak
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V Mestskej
galérii ocenili
mladých
výtvarníkov

Výročia
10.07.1849
Vo Viedni začali vychádzať úradné noviny viedenskej vlády Slovenské noviny.
Redigovali ich D. Lichard, A. Radlinský a od
roku 1851 J. Záborský. Mali prílohu Světozor.
Prestali vychádzať 31.12.1861.
16.07.1959
V Bratislave zomrel novinár a spisovateľ Emo
Bohúň. Narodil sa 13. apríla 1899 v Ružomberku. Redigoval viaceré noviny a založil
niekoľko humoristických časopisov. Písal
úsmevné memoárové prózy, operetné libretá
a prekladal z maďarskej literatúry.

To, ako vyzerá Rimavská Sobota očami
našich mladých umelcov, si môžu pozrieť návštevníci Mestskej galérie. V jej
priestoroch otvorili 26. júna výstavu 9.
ročníka súťažného tvorivého podujatia
nazvaného Maľujeme mesto.
Do súťaže sa zapojili všetky základné školy a 8 –
ročné gymnázia. Výtvarné diela, ktorých témou
bola tento rok veduta a detail, maľovali žiaci počas
Dní mesta. Pri stvárnení svojho pohľadu na mesto
používali mladí umelci rôzne techniky kresby,
maľby a frotáže. Diela hodnotila odborná porota
zastúpená Doc. Štefanom Balázsom, ArtD., akad.
mal., Mgr. Helenou Chrenkovou, PaedDr. Ivanou
Markotánovou a Mgr. Gabrielou Garlatyovou. Prvé
miesto získal Peter Gál zo ZŠ M. Tompu, druhá
skončila Lea Bodon z tej istej školy a tretí bol Michal Šereš z Evanjelickej základnej školy v Rim. Sobote Cenu poroty dostala Alexandra Rúgó z Reformovaného cirkevného gymnázia M. Tompu a Filip
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Štefan z Gymnázia Ivana Krasku. Cenu primátora
mesta získal Markus Bari zo ZŠ na Dúžavskej ceste. Z ceny Mestskej galérie sa tešili Sarah Camilla
Pekarčíková a Julianna Čarnoká zo ZŠ P. K. Hostinského. Podujatie i výstava sa konali pod záštitou
primátora mesta Štefana Cifruša.
amb

17.07.1874
V Budatíne sa narodil novinár Štefan
Martinček. V roku 1899 začal vydávať prvé
slovenské robotnícke noviny Nová doba. Od
roku 1902 pôsobil v USA ako organizátor
krajinského robotníckeho hnutia. Zomrel
23.11.1959 v Titusville v USA.
(rubrika vzniká v spolupráci
s Maticou slovenskou)

Profil

Jozef Viktor Schwarz
(*19.03.1925 † 12.09.1981)

Knižné tipy
Edita Sipeky: Kam sa podel
Adonis
Známa slovenská ﬁtness trénerka
Edita Sipeky prichádza tentoraz
s netradičným námetom: poradí
vám, ako zbaliť chlapa! Recept to
síce nie je jednoduchý, no s trochou
námahy a vypočutím vtipných autorkiných rád sa
vám možno podarí vyhnúť sa boľačkám a zakotviť
v tom správnom prístave.

Bea Bazalová: Láska na druhý
pokus
Absolventka nitrianskej pedagogickej fakulty prichádza na pulty
kníhkupectiev so svojim druhým
vydaným dielom, novelou Láska na
druhý pokus. Píše v nej o príbehu
mladej učiteľky, matke dvoch detí, ktorá sa ocitne
v nemocnici. Tam sa postupne rozpamätáva na
udalosti, ktoré ju zaviedli až k tomu dramatickému
okamihu jej života...

Rick Shelley: Kadet
Lon Nolan narukoval k žoldnierom,
aby si splnil sen a stal sa profesionálnym vojakom. V ďalekej budúcnosti,
kde medicína umožní vzkriesiť aj
vážne raneného človeka, však nie
je všetko zlato, čo sa blyští. Nolan
to zisťuje pri svojej prvej ostrej akcii, keď je spolu
s čatou prepadnutý zo zálohy.
Román je napísaný pomerne vecným jazykom
a pri popise taktiky zachádza až do detailov.

POZVÁNKA
Detské hry remeselníkov
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
a Borsod – abaúj – zemplínska župná pedagogická
a všeobecnovzdelávacia inštitúcia Miškolc vás

Stephanie Meyerová: Sága
Twilight
Meyerovej sága o upírskej mládeži
v dnešnom svete je globálny fenomén. V slovenčine zatiaľ vyšli prvé
tri diely (Súmrak, Nov, Zatmenie)
tejto tetralógie, ktorá sa dočkala aj ﬁlmového
spracovania. Dočítate sa v nich o tom s akými
ťažkosťami sa boria nezvyčajní americkí tínedžeri.
A nie je to len láska, ale aj čosi oveľa temnejšie.

pozývajú vo štvrtok 9. júla o 17.00 hod. do Galérie
Ganevia v Dome kultúry v Rim. Sobote na vernisáž
výstavy nazvanú Detské hry remeselníkov spojenú
s ukážkou ľudových výrobcov. Podujatie podporil
Národný kultúrny fond / Nemzeti Kulturális Alap/.
Výstava potrvá do 29. júla.

Rodák z Rimavskej Soboty,
lekár a spisovateľ „starej školy“
sci-ﬁ, do r. 1973 píšuci pod
pseudonymom Karol Smrečanský. Súborné vydanie jeho
poviedok Návraty z neskutočna (1984) má pochmúrnu atmosféru: v poviedke Súmrak napr. vykresľuje
obraz sveta, v ktorom sa prestávajú rodiť deti,
pretože Zacheriniho kométa zbaví ľudstvo
plodnosti. Klasický motív astronautov, ktorí
sa nedokážu po návrate domov prispôsobiť
novým pomerom života na Zemi, rozoberá
v poviedke Vyhnanstvo. Schwartz tiež píše
o čudnom svete budúcnosti, v ktorom už
ľudia nepoznajú lásku ani umenie a v texte
Zamatový hlas dokonca používa hororové
prvky...
J. V. Schwartz je zaradený aj do československej Encyklopedie literatury science
ﬁction (Neﬀ – Olša, 1995) a zmienku o ňom
nájdete aj v internetovej databáze SF spisovateľov www.legie.info.

Myšlienka týždňa:
Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac
nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme
byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť
duše.
Matka Tereza

12 INZERCIA / INFOSERVIS
901 639.

Nehnuteľnosti

⁷⁷⁹-²⁹

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

• Predám rodinný dom na ul. Mierovej 126 v Tornali. Cena dohodou.
Tel: 0905 872 656, 0907 434 687.
⁷⁸⁰-³⁰

• Predám 3-izbový byt. Cena dohodou. Tel: 0904 117 125.
⁷²⁷-²⁹

Reality profesionálne
www.kvantrealityeu.sk
⁷⁶⁹-²⁸

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

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

⁷²⁸-³⁰

⁷¹⁶-²⁸

• Predám 1-izbový byt v Tornali
v OV. Tel: 058/792 10 95.

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

⁷⁵³-²⁸

⁷³⁶-²⁹

• Kúpim lacnejší byt v R. Sobote.
Tel: 0902 230 575.

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

⁷⁵⁴-²⁸

• Predám rod. dom 15 km od R. Soboty, tehlový, podpivničený s garážou, kuchyňa, špajza, kúpeľňa,
3 izby, kúrenie elektr. aj na pevné,
možnosť pripojiť aj na plyn. Cena
11 600 €. Tel: 0908 387 298.
⁷⁵⁶-²⁸

• Predám garsónku na sídlisku
Rimava B2 v osobnom vlastníctve.
Cena 9500 €. Tel: 0948 687 786.
⁷⁵⁷-²⁹

• Predám rodinný dom na ulici
Gorkého v Rim. Sobote. Cena
dohodou. Mob.: 0903 385 501.
⁷⁶¹-³⁰

• Predám 3-izbový byt v OV na
sídlisku Rimava č. 1/1058 na 10.
poschodí v Rim. Sobote. Tel: 0904
542 221.
⁷⁶³-²⁹

• Dám do prenájmu garáž na ulici
Športovej. Tel: 0949 821 059.
⁷⁶⁴-²⁹

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

⁷³⁸-³⁰

• 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

• 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: 0911 196 612.
⁷⁵⁰-²⁹

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

⁷⁶⁶-³⁰

⁶⁹⁷-³⁵

• Kúpim 3-izb. byt na sídl. Rimava
alebo Západ. Platba v hotovosti!
Tel: 0918 859 824.

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

• Predám 2-izbový byt na ul.
Cukrovarskej. Bytovka ma vlastnú
kotolňu. Cena dohodou. Tel: 0918
501 385.

⁷⁰¹-²⁶

⁷⁷³-²⁹

• 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.

• Dám do prenájmu 2-izbový byt
v širšom centre mesta. Mobil:
0908 571 884.
⁷⁷⁴-²⁸

• Predám stavebný pozemok na
Molnárke. Mobil: 0908 931 360.
⁷⁷⁵-³⁰

• Dám do prenájmu 2-izbový byt
na sídlisku Rimava. Tel: 0907
113 995.
⁷⁷⁷-²⁸

• Predám 3-izbový byt na ul.
Športovej, nové plastové okná,
bezpečnostné dvere. Tel: 0908

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.

• Dám do prenájmu 1-izbový byt na
ul. Dobšinského. Tel: 5624 940.
⁷⁰²-²⁶

⁷⁰³-²⁶

• 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.

-komplexne vybavené pracovisko
(administratívna a ITpodp.)
-bezplatné vzdelávacie programy
-pestrá práca v mladom dynamickom kolektíve
-kvalitný systém vzdelávania

⁷¹⁶-⁵²

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

Zamestnanie

⁷³⁵-²⁹

• Predám rodinný dom na Novej ul.
č. 6. Tel: 0915 873 415.

⁷⁷¹-²⁹
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-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.
⁷²⁶-³¹

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

Wüstenrot prijme spolupracovníkov
Kontakt: 0907 648 805, 047/5627 054
Životopisy: zszamosova@wustenrot.sk
⁷⁷⁰-²⁸

• Chcela by som upratovať! Vchody,
byty, atď. Tel: 0902 674 778.
⁷⁵⁵-²⁸

• Prijmem kuchára s praxou do Lučenca za dobré plat. podmienky.
Tel: 0908 920 863.
⁷⁶²-²⁸

• Spoločnosť Universal maklérsky
dom, a.s. pôsobiaca v oblasti
poisťovníctva hľadá skúseného
managera na riadenie tímu z regiónu Rimavská Sobota. Kontakt:
0905 902 597, 0905 901 878.

⁷³⁰-²⁸

• 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

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

⁷⁶⁷-³¹

• 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

Služby
• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
⁷⁰⁸-²⁸

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

• 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

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

• Vykonávame všetky stavebné
práce, maľovanie, zatepľovanie,
obklady a dlažby, stavby a rekonštrukcie striech. Mobil: 0915
583 306.

INZERCIA / INFOSERVIS
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⁶⁹¹-²⁹

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

• 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.

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

⁷²⁹-²⁸

⁶²¹-³¹

⁷⁴⁰-²⁸

• 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

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

Zvieratá

Dňa 9. júla 2009 uplynú 4 roky,
kedy nás navždy opustil milovaný
manžel, otec, starý otec

Dňa 2. 7. 2009 uplynulo 14 rokov
od smrti

Rudolf Plavec
z Rimavskej Soboty.

Katky Sujovej.
• Predám šteňatá novovyšľachtenej
rasy od čistokrvných rodičov.
Otec – bernský salaš. pes, matka
– slovenský čuvač. Veterinárne
ošetrené. Tel: 0904 456 863,
047/56 34 471.

Spomínajú rodičia, starí rodičia,
súrodenci.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
dcéry, vnuk, sestra
a ostatná rodina.

⁷⁶⁵-³⁰

Auto – moto
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• Predám väčší počet králikov –
samičky aj samce. Tel: 56 985 73.
⁷⁷⁶-²⁹

• Predám lacno Š-105 L, r. 1986! Tel:
0910 924 767.

• Predám krmníky. Tel: 0910
948 193.

⁷⁵⁹-³⁰

⁴¹⁷-²⁷

OBEC KRÁĽ, Kráľ č. 223, 980 45 Štrkovec
V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU
RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY V KRÁLI

Rýchla
pôžička

Nesmúťte, že som odišiel, len
v srdci večnú spomienku si na mňa
zachovajte.

0907 342 809
2149-26

ZOLTÁN BÁN

3.9.1987 – 29.6.2009

INZERUJTE V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH

Za prejavenú sústrasť ďakuje
všetkým smútiaca rodina.

0907 225 600

Podmienky: kvaliﬁkačné predpoklady na výkon funkcie podľa § 4 ods. 6
vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov • päť rokov pedagogickej praxe • znalosť školskej legislatívy • osobnostné a morálne
predpoklady.
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:
• vyplnený osobný dotazník /tlačivo ŠEVT/ • doklad o dosiahnutom vzdelaní
/úradne osvedčená fotokópia/ • štruktúrovaný životopis • návrh koncepcie
školského zariadenia /rozsah 2 strany/ • výpis z registra trestov /nie starší
ako 3 mesiace/ •- fotokópia zdravotného preukazu
Prihlášky žiadame zaslať do 31.07.2009 na adresu: Obecný úrad v Králi, Kráľ
č. 223, 980 45 Štrkovec. Alebo osobne v podateľni Obecného úradu v Králi
v zatvorenej obálke. Na obálku uviesť: „Výberové konanie – funkcia riaditeľa
MŠ v Králi“ Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené písomne
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý doručí
prihlášku.

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

KRÁĽA POPU MICHAEL JACKSON OPÄŤ OŽIJE NA BECKOVE!
Jedinečnú spomienku na Kráľa popu, ikonu hudobného priemyslu, Michaela
Jacksona, chystá festival V.I.P. hrad Beckov 09', ktorý premení historický hrad
na veľkú tanečnú párty a poctu Jacksonovi už v sobotu 24. júla.
Špeciálny set venovaný pamiatke jedného z najväčších spevákov namixoval
špeciálne pre príležitosť beckovskej párty dídžej JT BIG, ktorý je známy nefalšovateľnou a priateľskou atmosférou svojej hudby.
Set bude venovaný najznámejším hitom Michaela Jacksona. Nevynechá ani
notoricky známe skladby z albumu Thriller, ktorý spôsobil skutočné šialenstvo
a lásku miliónových más.
Bude naaranžovaný v hudobnom štýle house, a vyzývavému tancu, s ktorým sa preslávil Jackson, sa nebudú medzi návštevníkmi klásť medze. Jackson
nebude v zrúcaninách beckovského hradu prítomný len hlasom, ktorý si získal
fanúšikov po celom svete, ale aj celou svojou osobnosťou. Do veľkolepej projekcie bude vyobrazený motív Jacksona a aj časti jeho nezabudnuteľných klipov.
A namiesto sviečok sa zapáli na Beckove ohňová šou.

„Michael Jackson je človek, ktorého talent a húževnatosť posunuli za hranice možností. Jeho gestá, hudba, tanec, klipy boli novátorské. Je pre nás veľkou
inšpiráciou, pretože aj my ako organizačný tím chceme posunúť hranice nášho
festivalu. A chceme zanechať odkaz,“ hovorí usporiadateľ akcie V.I.P. hrad Beckov Jozef Petráš, ktorý sa s mimoriadnym projektom „hradnej“ párty vracia po
dvoch rokov.
Na dvoch pódiách pod holým nebom uprostred historickej pamiatky vyrastú
dve hudobné pódia. A hrať sa bude kvalitná elektronická hudba všetkých druhov.
„Nechceme byť tuctoví. Po dvojročnej pauze sa vraciame a veríme, že ideme
správnym smerom, a že o „hrade“, ako sa festival medzi ľuďmi nazýval, sa bude
ešte dlho hovoriť. A v pozitívnom zmysle,“ hovorí Petráš, ktorý prináša dídžejské hviezdy.
V programe svietia zahraničné mená DJ Tom Vagabondo a DJ Andrea Fiorino
a slovenská špička DJ PAPI, DJ Profesor, DJ Deluxe, DJ Samoo, DJ Laddy M, DJ
Yoshi & DJane Yoshida či DJ Charlie & Fresh.

Pracovné príležitosti
Názov a sídlo zamestnávatea

Názov profesie

UNION POISOVA, a.s.

Finann poradca

Poiadavky na
voné pracovné
miesto
USO- vzdelanie

Rimavská Sobota
ALLIANZ- SLOVENKÁ POISOVA, a.s.

Finann poradca

V
USO- vzdelanie

Rimavská Sobota
REEDUKAN DETSK DOMOV

Pedagóg ( 2.stupe, matematika- hud.vchova)

V
V

erenany
STAVART, s.r.o.

Psychológ
Klampiar

V
Vyuen

DOMOV DÔCHODCOV

Zdravotná sestra

V

Rimavská Sobota

( tudijn odbor o etrovatestvo)

Rimavská Sobota

14 INFOSERVIS
CENNÍK
INZERCIE

6. 7. 2009

VEĽKÝ LETNÝ HOROSKOP
Baran
Keďže sa už dlhšie necítite v zamestnaní dobre, obzeráte sa po niečom
lepšom. Absolvovali ste množstvo stretnutí a pohovorov, ale bez výsledku.
Cez leto však čakajte pozitívnu zmenu. Vo vzťahu cítite nepriateľstvo aj
preto sa v budete v najbližších dňoch rozhodovať dať si pauzu. Táto pauza
vám prospeje.

pre regionálne týždenníky Gemerské zvesti
a Gömöri Hírlap platný od 1. januára 2009
Riadková inzercia:1 slovo 0,17 EUR (5,12 Sk)
foto v spoločenskej rubrike

1,66 EUR (50,01 Sk)

Býk
Plošná inzercia:
Inzertné strany:
1 cm2
celá strana (190 x 272)
1/2 strany (190x136)
1/2 strany (93x272)
1/4 strany (93x136)
1/4 strany (93x141)
1/8 strany (93x68)
1/8 strany (44x142)

0,56 EUR (16,87 Sk)
289,40 EUR (8 718,46 Sk)
144,70 EUR (4 359,23 Sk)
141,65 EUR (4 267,35 Sk)
70,82 EUR (2 133,52 Sk)
73,43 EUR (2 212,15 Sk)
35,41 EUR (1 066,76 Sk)
34,98 EUR (1 053,81 Sk)

Pracovný zhon zanechal na vašom zdraví negatívnu stopu a preto čakajte
počas leta zdravotné problémy. Určite si dajte od práce pokoj. Svoju pozíciu u šéfa aj tak nestratíte. Vo vzťahu čakajte pozitívne zmeny. Bude vám
priať aj šťastie.

Blíženci
Doprajete si oddych v domácom prostredí. Pri dobrej knihe si na prácu
ani nespomeniete. Na cestách sa zoznámite s dôležitou a váženou osobou.
Vaše túžby na upokojenie vášní vo vzťahu sa nesplnia. Budú vznikať nedorozumenia.

Rak
Titulná strana
1 cm2
1/4 (93x136)
1/4 strany (93 x141)
1/8 strany (93x68)
1/8 strany (44x142)

1,66 EUR (50,01 Sk)
209,95 EUR (6 324,95 Sk)
217,67 EUR (6 557,53 Sk)
104,97 EUR (3 162,33 Sk)
103,71 EUR (3 124,37 Sk)

Obsahové strany
1 cm2
1/2 strany (190x136)
1/4 strany (97x136)
1/4 strany (90x141)
1/8 strany (93x68)
1/8 strany (44x142)

0,76 EUR (22,90 Sk)
196,38 EUR (5 916,14 Sk)
100,25 EUR (3 020,13 Sk)
96,44 EUR (2 905,35 Sk)
48,06 EUR (1 447,86 Sk)
47,48 EUR (1 430,38 Sk)

Letné mesiace vám prinesú šťastné chvíle. Avšak práve vaša dobrá nálada
vám bude spôsobovať nedorozumenia. Čakajte menší dar. Ak ste dlhšie
sám, známosť so staršou osobou vás privedie k budúcemu partnerovi.

Lev
Práci sa počas leta nevyhnete. Hviezdy vám to tak určili, pretože stretnete
nápadníka/ nápadníčku. Z tohto stretnutia sa vykľuje vášnivá láska. Dostanete správu z cudziny.

Panna
Práca je vaša vášeň, ktorej sa ani počas leta nevzdáte. V kariére síce chcete postúpiť vyššie, ale trochu oddychu nezaškodí. Čakajte ľúbostný vzťah
s cudzinkou. Dostanete príjemnú správu.

Váhy
Titulná strana – farebná inzercia
príplatok 20%, klient sám dodá farebný podklad e-mailom.

Túžite sa niekde zašiť a len tak premýšľať. Letné mesiace budú na to ako
stvorené. Aj vo vzťahu máte chuť stratiť sa a nechať všetkých len tak.
V kontakt s ľuďmi budete prežívať nestálosť.

Zadná strana – farebná inzercia
Škorpión

celá strana 331,94 EUR (10 000,02 Sk),
1/2 strany 165,97 EUR (5 000,01 Sk),
1/4 strany 82,98 EUR (2 499,86 Sk)
Šírka stĺpčeka: 44 mm, 93 mm, 141mm, 190 mm

Letné mesiace vyvolajú vo vašej duši nervozitu. Z nej budete viac v posteli
ako na slnku. Ani v láske to nebude ono. List od určitej osoby vás veľmi
zarmúti.

Zľavy na opakovanie inzercie:
pri 3- násobnom opakovaní
pri 5-násobnom opakovaní
pri 6-12 násobnom opakovaní
pri 13-30 násobnom opakovaní
nad 30 opakovaní

Strelec
10%
15%
20%
25%
30%

Spojenie s určitými osobami vám prinesie menšie peniaze. Cez leto sa
k vám budú hrnúť samé dobré správy. Budete mrzutý, že neviete kto to
je. Cez leto s vaše tajné túžby splnia. Vo vzťahu sa budete cítiť uväznení.
Spôsobí to pevná ruka nad ﬁnanciami vášho partnera.

Kozorožec
V prípade storna účtujeme 50% z ceny nezverejnenej inzercie,
reklamy.
Vkladanie príloh: dohodou podľa charakteru prílohy. ( 0,03 EUR - 0,90
Sk). Cena inzercie je samostatne pre GZ, samostatne pre GH.
Príjem inzercie: sillingg@rsnet.sk. M: 0907 255 600, 0910 913 191
Redakcia: Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap, Svätoplukova 5, P.O. Box
79, 979 01 Rimavská Sobota.
Tel, fax: 047/56 33 742, tel:047/56 04 673, e-mail:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
Periodicita: týždenník, vychádza každý pondelok.
Uzávierka pre príjem inzercie: štvrtok do 16.00 hod.

V pracovnej oblasti čakajte novú pracovnú ponuku. Strávte leto viac v domácom prostredí. Vzťah s mladšou osobou môže prerásť do osudovej lásky.

Vodnár
Aj keď stratíte prácu, osud vám je naklonený a vy si so svojou šikovnosťou
nájdete novú. Práve pracovné nepríjemnosti ovplyvnia situáciu vo vašom
vzťahu a spôsobia zármutok.

Ryby
Mladšia osoba vám bude v práci spôsobovať starosti. Nakoniec z toho
ochoriete a skončíte v posteli. Bude to na niečo dobre. Dáte si do poriadku
situáciu v domácnosti. Na pár dní odídete mimo domova.
virgula
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

DAROVALI KRV

15

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

11. a 12. júl
NA HTO VŠEOBECNEJ NEMOCNICE V RIMAVSKEJ SOBOTE DŇA 30.6.2009
BEZPLATNE DAROVALI KRV NASLEDOVNÍ BEZPRÍSPEVKOVÍ DARCOVIA KRVI:

MUDr. J. Gajan, OZS - Hodejov,
č. t. 0907 855 206

18. a 19. júl

Ondrej Iždinský, Jana Selčanová, Marta Selčanová, Ján Ľupták z Rimavskej
Soboty, Marian Jánosdeák, Štefan Bodor z tornale, Pavol Vetrák z Michalovej, Viera Ďurišková z Kráľa, Mária Kromholcová, Pavel Turis z Hnúšte,
Jozef Pálkovács z Rim.Janoviec

MUDr. F. Šesták, Cukrovarská 23,
č. t. 56 34 551

Lekárne

VŠETKÝM DARCOM KRVI ĎAKUJEME. ÚZEMNÝ SPOLOK SČK RIMAVSKÁ SOBOTA

Program GMOS:
KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
11. – 12. júl Ivan Krasko - celonárodné pietna spomienka na básnika –
Rimavská Sobota, Lukovištia – denne.

SŤAHOVANIE

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

SŤAHOVANIE
A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.
2004-31

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

• 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

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

• 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)

PENIAZE PRE
VÁS

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.

Volajte: 0908 554 010
www.proﬁkredit.sk
2158-30

PRENÁJOM:

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

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

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

Chcete si
privyrobiť?

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

-Tel: 0918 392 513

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

M.: 0908 948 971

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

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

11. júl sobota lekáreň Salvator
12. júl nedeľa lekáreň v Kauﬂande
18. júl sobota lekáreň v Kauﬂande
19. júl nedeľa lekáreň Rimava

HOVÄDZÍ PERKELT
S ČERVENÝM VÍNOM
PIVNIČNÝ PERKELT

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
10. – 11. júl Domov
Čo všetko máme a čo všetko môžeme stratiť... Dokumentárny ﬁlm
Francúzsko, MP od 12. r., vstupné 2
€ ( 60 Sk), dabing. Začiatok predstavení len o 19:00 hod.

10. – 11. júl

Terminátor: Salvation
Je jedenásty v rade a pritom prelomový. Sci-ﬁ ﬁlm USA, MP od 12. r.,
vstupné 2,30 € ( 69 Sk), titulky. Začiatok predstavení len o 21:00 hod.

12. júl Vojvodkyňa
V jej príbehu sa nachádzajú zvláštne
paralely so životom jej príbuznej
lady Diany. Historická dráma USA,
Anglicko, Taliansko, Francúzsko,
Dánsko, MP od 12. r., vstupné 2 €
(60 Sk), titulky. Začiatok predstavení 19:00 a 21:00 hod.

16. júl Spirit
Je čas veriť hrdinom. Akčný ﬁlm
USA, MN, vstupné 2 € (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavení o 19:00
a o 21:00 hod.

17. – 18. júl X-Men Origins:

Wolverin

Skvelá porcia zábavy, akcie a dobrodružstva. Akčný ﬁlm USA, MP od
12 r., vstupné 2,30 € (69 Sk), titulky.
Začiatky predstavení o 19:00 a
o 21:00 hod.

19. júl Pokoj v duši
Súčasný príbeh o priateľstve a zrade. Dráma SR, MN, vstupné 2 € (60
Sk). Začiatky predstavení o 19:00 a
o 21:00 hod.
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Ponúkam nebytové priestory do prenájmu
v centre mesta RS za výhodné ceny.
Využitie: kancelárie, obchody a rôzne služby.

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.

M.: 0908 948 971

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.

2003

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

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.

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.

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

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

Novinky v roku 2009
Sporenie ISTOTA s najvyšším úrokovým
bonusom až 4 % (2 % p. a. + až 4 % bonus +
12,5 % štátna prémia)
Sporenie VERNOSŤ - verní klienti získajú
atraktívny úrokový bonus a navyše až 3 roky
bez poplatku za vedenie účtu
Sporenie KRÔČIK pre deti s balíkom
poistenia zdarma
Rodinné sporenie - možnosť získať
viacnásobnú štátnu prémiu
Výhodné úvery aj pre podnikateľov SZČO

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

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

PREDÁM TATRANSKÝ
PROFIL – BRÚSENÝ

Potrebujete
peniaze?

I.trieda 4,32 €
II.trieda 3,32 €

Volajte: 0905 329 178

inzerat.indd 1

www.peniazeprevas.sk
2005

5.3.2009 16:14:11

VÝBEROVÉ KONANIE

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

Obecný úrad Rimavské Janovce vypisuje
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

výberové konanie na dodávateľa rekonštrukcie
fasády budovy ZŠ s VJM v obci. Prihlášky
s cenovou ponukou zasielajte na adresu
Obecný úrad 980 01 Rimavské Janovce 301
do 14.07.2009. Podklady k vypracovaniu
cenovej ponuky sú k dispozícii na OcÚ.
Ing. Stanislav Malček, starosta obce
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Zmena výšky daňového bonusu.
Daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov poskytovaný na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom v sume 19,32 eura mesačne sa s účinnosťou od 1. júla 2009 zvyšuje na sumu 20 eur mesačne t.j.
zvýšenie o sumu 0,6762 eura. Ročná suma daňového bonusu za rok 2009
bude 235,92 eura (6x19,32€)+(6x20€).
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POZVÁNKA

na prehliadku folklórnych súborov a skupín
v Blhskej doline dňa 25.júla 2009 (sobota) na futbalovom ihrisku
v Bátke

Program:
9.00 „Čo sa varí v kotlíku?“ - súťaž vo varení pod vedením starostov
prihlásených obcí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 252/2009
Z.z. o úprave súm životného minima upravilo s účinnosťou od 1. júla 2009
sumy životného minima.
V súvislosti s valorizáciou súm životného minima sa daňový bonus
podľa § 33 ods. 1 v nadväznosti na § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani
z príjmov) zvyšuje rovnakým koeﬁcientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.
Zvýšená suma mesačného daňového bonusu sa prvýkrát vyplatí za mesiac júl 2009 pri vyplatení mzdy v auguste 2009.
Odhaľovanie daňových únikov pri vystavovaní falošných dokladov a inej
nezákonnej činnosti
Daňové orgány v rámci SR vykonávajú kontroly, zamerané na zisťovanie
základu dane, prípadne iných skutočností, rozhodujúcich pre správne
určenie dane. V tejto súvislosti overujú aj autenticitu účtovných dokladov, predložených daňovými subjektmi. Na základe vykonaných úkonov:
preverenia účtovnej agendy, overenia dodávateľsko - odberateľských
vzťahov a svedeckých výpovedí v prípade podozrenia z páchania daň ovej
trestnej činnosti podávajú orgánom činným v trestnom konaní oznámenie o tomto podozrení. V ďalších prípadoch poskytujú na dožiadanie policajných orgánov získané a spracované informácie o relevantných skutočnostiach.
Za päť mesiacov roku 2009 daňové orgány vykonali celkom 8.327 kontrol a 15.530 miestnych zisťovaní, pričom zistili a preukázali nezákonné
rozdiely takmer 220,5 milióna € (viac než 6,6 miliardy Sk). Priemerne
zistený a preukázaný nezákonný rozdiel na jedného kontrolóra daňových
orgánov za týchto 5 mesiacov je 135 tisíc €, teda viac ako 4 milióny Sk.
V priemere každý pracovný deň od januára do konca mája tohto roka
daňové orgány v rámci vykonaného dokazovania preukázali nezákonné
rozdiely viac než 2,1 milióna €, teda 65,7 milióna slovenských korún.

Stravovanie podľa zákona
V roku 2009 vydalo MŠ SR metodický pokyn – usmernenie k poskytovaniu diétnych jedál pre deti a žiakov v školskom stravovaní (v zmysle §140
ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z ).
Diétne stravovanie sa delí na 3 druhy diét: bezgluténová, šetriaca a diabetes. K týmto trom diétam boli vydané aj ﬁnančné pásma, receptúry
a pokyny k príprave takýchto jedál.
Jeden z týchto pokynov je aj to, že zariadenia školských jedální, ktorých zriaďovateľom je mesto Rimavská Sobota, prehodnotí možnosti podávania diétnych jedál, podľa prevádzkových podmienok tej ktorej školskej jedálne, na základe požiadaviek.
Postup žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, alebo žiaka je: požiada
písomne vedúcu ŠJ o prípravu diétnej stravy, zároveň predloží potvrdenie od odborného lekára a vyjadrenie o aký druh diéty sa jedná, ktorá
bola diagnostikovaná. Toto všetko ide na posúdenie RÚVZ. Pokiaľ zriaďovateľ, nemá možnosti vytvoriť vhodné pracovné, personálne a zásobovacie podmienky, na prípravu diétnych jedál, umožní zákonnému zástupcovi dieťaťa - žiaka, donášku hotového jedla do zariadenia, v zmysle § 8
odst.3 , písm. b. vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z., ktorú zabezpečí rodič.
Školské jedálne pri MŠ a ZŠ doposiaľ neevidovali žiadosti – požiadavky
na prípravu diétnych jedál. Vedúce jedální oboznámili na svojich zariadeniach stravovacie komisie i riaditeľov škôl o možnostiach príprav diétnych jedál.
M. Trochová, externá metodička

9.30 Výstava a burza domácich miláčikov (kúpa-predaj) – prehliadka
v čase od 10.00 do 15.00 hod. v starom parku

10.00 Detské programy: - rôzne hry, súťaže šikovnosti – pre deti do 15
rokov
„Kto bude Kráľom“ – kartová hra – Mariáš. Otvorená súťaž. Štartovné 4
€ – čo obsahuje stravu a občerstvenie.
Streľba z luku – predvedú členovia z Klubu lukostrelcov Bašta z Rim. Soboty
12.00 Slávnostné otvorenie podujatia - Folklórna spevácka skupina
Szivárvány V.Blh za účasti prítomných starostov z obcí - stretnutie
motoristov
12.20 Módna prehliadka
13.30 Vyhodnotenie súťaže „Čo sa varí v kotlíku?“
14.00 Vystúpenie skupiny „KÉT ZSIVÁNY“ z MR
15.00 Prehliadka folklórnych súborov a skupín
Vystúpia: - deti z MŠ, žiaci zo ZŠ, tanečné a hudobné skupiny z Barce, Cakova a Bátky
- folklórny súbor “HÁJ” pri RELAX Rim.Sobota
- Tanečný súbor Pereputty Miskolc
Súťaž v pití piva – 0,5 l na čas, 2 kolá.. Štartovné 0,50€.
Súťaž silných mužov
19.00 TOMBOLA
Ľudová veselica – hrá hudobná skupina ROMA BAND z Bátky
V priebehu dňa: -upečenie najdlhšej štrúdle Blhskej doliny
-previesť sa na koči
-jazdiť na koňoch
-previesť sa na motorových bicykloch
-rómska komunita z Bátky upečie svoju špecialitu z cesta
-pečenie prasaťa -sponzoruje Štefan Tankó
Hlavný organizátor: Občianske združenie Blhská Dolina 2008 – Balogvölgy 2008
Spoluorganizátor: Obecné zastupiteľstvo v Bátke
Stretnutie ďalej podporujú: starostovia a samosprávy obcí Blhžskej doliny, AGROBAN s r.o. Bátka,Pivovary Topvar a.s,, miestne organizácie,
miestna org. Rákóczyho spolku Blhžskej doliny, Solárium MEXICO SUN
Rim.Sobota, Gabriel Beta, súkromné osoby a podnikatelia
Mediálni partneri: Gömöri Hírlap a Balogvölgyi Polgár Info (www.
balogvolgy.polgarinfo.hu)
Realizované s ﬁnančnou podporou Ministerstva kultúry SR – program
Kultúra národnostných menšín 2009

Čaká na nás premenlivé počasie, postupne znižuje sa oteplenie, zo západu
príde vo viacerých vlnách chladnejší vzduch do Karpatskej kotliny. Okrem
slnečných hodín môžu vzniknúť prehánky, aj búrky, na niektorých
miestach vyskytne aj trvalý dážď. V prvej polovici mesiaca bude trošku
chladnejšie, ako priemerne, ale v druhej časti už príde oteplenie.
András Reisz (autor je meteorológ)
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Telovýchovná jednota Lokomotíva Rimavská Sobota

Vyhodnotenie oddielu džuda za rok 2009

Za obdobie od 1.1. do 30.06.2009 oddiel
džuda pokračoval v tréningovom procese trikrát do týždňa v Základnej škole
Š.M. Daxnera na sídlisku Západ.
Za prvý polrok 2009 sme sa zúčastnili dlhodobej
súťaže zvanej Olympijské nádeje, ktoré organizujú
oddiely Banskobystrického kraja. Na domácej
pôde sme sa zúčastnili dvoch kôl Olympijskej
nádeje v telocvični Mladosť R. Sobota (31.1. a 7.2
2009). Ďalšie kolo organizovali v Banskej Bystrici
25.4.2009 a štvrté kolo súťaže sa konalo v Lučenci
13.6.2009. Na týchto súťažiach sme získali 19 zlatých, 12 strieborných a 10 bronzových medailí.
Na Slovensku sa oddiel zúčastnil šiestich
Medzinárodných Veľkých cien, a to Bratislavy
(14.3.), Pezinka (28.3.), Bardejova (28.3.), Rimavskej
Soboty (9.5.), Michaloviec (16.5.) a Spišskej Novej
Vsi (23.5.2009). Na týchto súťažiach žiaci oddielu
získali 5 zlatých, 6 strieborných a 14 bronzových
medailí.
Majstrovstvá Stredoslovenského regiónu sa
konali v Martine a tu džudisti vybojovali 1 zlatú, 2
strieborné a 2 bronzové umiestnenia.
Na Majstrovstvách Slovenska mladších žiakov

v Pezinku sa najlepšie darilo D. Farkašovi, ktorý
vybojoval striebornú medailu a B. Andrik dosiahol
bronzové umiestnenie vo svojej hmotnostnej
kategórii.
Oddiel džuda sa v prvom polroku zúčastnil
dvoch súťaží v zahraničí, a to V Maďarskej republike v meste Harsány (6.6.), kde sme získali dve
zlaté, tri strieborné a jednu bronzovú medailu.
Najväčším zážitkom pre malých judistov bola
súťaž v Bochnii v Poľsku. Súťaž sa konala 226
metrov pod zemou v soľnej bani najstaršej v Európe (13.6.). Tu najlepšie reprezentoval Jaroslav
Maďar, ktorý získal zlato.
Za dané obdobie hodnotil výbor oddielu
džudistov podľa stanoveného kľúča: džudisti
získavajú body za účasť, umiestnenie na medailových priečkach, ale aj za počet vyhratých zápasov.
Podľa tohto hodnotenia vzniká top tím oddielu,
ktorý sa končí až poslednou súťažou v roku.
Potom sú džudisti vyhodnotený a najlepší sú
odmenení medailou, diplomom a vecnou cenou.
Po prvom polroku 2009 je poradie nasledovné:
1. Jaroslav Maďar
98 b.
2. Denis Farkaš
77

3. Bence Andrik
4. Karol Jakab
5. Frederik Srečka
6. Ádám Jakab
7. Jakub Kinka
8. Sebastián Kurák
9. Marek Malček
10. Tomáš Steller
11. Michal Polóni
12. Petra Stellerová
12. Peter Borláš
12. Adrián Baláž
13. Vojtech Kinka

60
59
58
38
35
27
25
24
21
19
19
19
4

Bez umiestnenia: Mátyás Kovács, Michal Beník,
Adam Červienka, Boris Strýčko, Oskár Vígh, Tomáš Vígh, Martin Vetrák, Filip Kováč.
Celkový počet získaných trofejí: 28 zlatých
medailí, 24 strieborných medailí, 28 bronzových
medailí.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať rodičom za podporu oddielu, mestu Rimavská Sobota
a všetkým priateľom džuda.
Bc. Ľubomír Antal,
predseda oddielu džuda TJ Lokomotíva
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Záverečné dve disciplíny v jesenných mesiacoch

Tretie kolo olympiády
V poslednú júnovú nedeľu sa konalo
tretie kolo celoročnej Olympiády rekreačných športovcov mesta Rimavská
Sobota.
„Olympionici“ si tentoraz zmerali sily v behu na
600, resp. 1 200 metrov na okruhu v príjemnom
prostredí rimavskosobotskej mestskej záhrady.
Hlavným rozhodcom pretekov bol Igor Antal.

Absolútne najrychlejšie časy v behu na 1 200 metrov
v rámci športovej olympiády dosiahli účastníci kategórie
nad 30 rokov Igor Andráš (v popredí) a Ivan Pivník.

ciplínach (stolný tenis, tenis, beh):
ŽENY: nad 30 rokov: 1. Henrieta Czirmazová 14
bodov;
nad 40 rokov: 1. Marta Bořutová 21 bodov, 2. Danka Balíková 10 bodov, 3.-4. Viktória Gabmayerová
a Alena Okošová po 7 bodov;
MUŽI: nad 20 rokov: 1. Jozef Vaculčiak 16 bodov,
2.-3. Kristián Kováč a Radoslav Paulenka po 12
bodov, 4. Ján Valach 5 bodov, 5. Ondrej Szabó 4
body, 6. Peter Herceg 3 body;
nad 30 rokov: 1. Igor Andráš 19 bodov, 2.-4.Viliam
Hochholczer, Michal Klein a Ivan Pivník po 7

bodov, 5. Mikuláš Czirmaz 6 bodov, 6. Martin Hložen 4 body, 7. Drahoslav Vanek 3 body, 8. Róbert
Šmatlík 1 bod;
nad 40 rokov: 1. Juraj Minich 17 bodov, 2. Jozef
Fabo 16 bodov, 3. Ivan Hruška 7 bodov, 4. Marián
Obšel 4 body;
nad 50 bodov: 1. Tibor Berecz 16 bodov, 2. Viliam
Vidinský 11 bodov, 3. Štefan Szabó 8 bodov, 4.-5.
Igor Antalík a Róbert Princ po 7 bodov, 6. Štefan
Stanko 5 bodov, 7. Petr Bořuta 4 body, 8. Jaroslav
kadaš 3 body, 9.-10. Ondrej Borláš a Samuel Urban
po 2 body, 11. Ladislav Tóth bez bodu;
nad 60 rokov : 1. Igor Göndör 21 bodov;
nad 65 rokov : 1. Attila Rábely 14 bodov, 2. Ľudovít
Péter 5 bodov.
Zostávajúce dve disciplíny tohtoročnej olympiády
(plávanie na 100 metrov a kolky - 40 hodov) sa
uskutočnia v jesenných mesiacoch.
red

10. Banská Štiavnica

26

10 2 14 40:48

32

10. FK Rimavská Seč

24

8 2 14 79:97

11. Dolná Strehová

26

9 2 15 40:58

29

11. FK Muráň

23

7 2 14 54:162 23

Výsledky :
Ženy: nad 40 rokov (600 metrov): 1. Marta Bořutová, 2. Danka Balíková, 3.Viktória Gabmayerová ,
4.Alena Okošová;
Muži: nad 20 rokov (1 200 metrov): 1. Kristián
Kováč, 2. Jozef Vaculčiak, 3. Ondrej Szabó, 4. Peter
Herceg, 5. Ján Valach;
nad 30 rokov (1 200 metrov): 1. Igor Andráš, 2.
Ivan Pivník, 3. Martin Hložen;
nad 40 rokov (1 200 metrov): 1. Jozef Fabo, 2. Juraj
Minich;
nad 50 rokov (600 metrov): 1.Tibor Berecz, 2.
Štefan Stanko, 3. Viliam Vidinský, 4. Igor Antalík,
5. Ondrej Borláš, 6. Petr Bořuta, 7. Róbert Princ, 8.
Štefan Szabó;
nad 60 rokov (600 metrov) : 1. Igor Göndör;
nad 65 rokov (metrov) : 1. Attila Rábely.
Priebežné poradie po troch absolvovaných dis-

Namiesto Stárni v V. lige Kráľ
V súťažnom ročníku 2009/2010 v IV. lige nás budú
reprezentovať Veľký Blh, Tisovec, Hajnáčka a
Revúca. Súťaž opúšťajú Hnúšťa a Jesenské. Z V. ligy
vypadli Klenovec aj Lubeník, ktorí budú hrať v I.
triede ObFZ. Prekvapujúca správa prišla zo Stárni,
keď po veľkých oslavách v poslednej chvíli sa
zriekli účinkovania v V. lige, a tak z druhého miesta postupuje Kráľ. Dorastenecké mužstvo Jelšavy
postupuje do V. ligy, ale mužstvá žiakov, Gemer a
Hostice, ktorí skončili na prvých miestach, nemajú
záujem o krajské súťaže a ostávajú súťažiach ObFZ.
8. júla sa koná aktív šTK, a pred zasadnutím
rozhodne rada o novej štruktúre súťaží ObFZ, či
UI. triedu rozšíri, alebo ponechá v I. triede 12 mužstiev. V budúcom čísle Vás budeme informovať o
rozhodnutiach ObFZ a prinesieme aj vylosovanie
novej sezóny.

Majstrovstvá SsFZ:
Konečná tabuľka IV. ligy:

Štart spoločného behu žien nad 40 rokov
a mužov nad 60, resp. 65 rokov rokov
na 600 metrov.

26

12. Veľký Blh

26

9 2 15 38:64

29

12. FK Revúčka

24

4 7 13 49:87

13 Jesenské

26

8 3 15 29:51

27

13. FK Stárňa

24

3 3 18 41:119 12

19

14. Hnúšťa

26

4 1 21 20:93

13

Konečná tabuľka žiakov:
Konečná tabuľka V. ligy:
1. Divín

26

20 4 2

85:27

64

Skupina A:

2. Vinica

26

18 6 2

70:29

60

1. FKHostice

18

15 1 2

108:19 46

3. Sklabiná

26

17 4 5

64:38

55

2. FK Gemerský Jablonec

18

13 2 3

121:23 41

4. Málinec

26

13 4 9

66:41

43

3. FK Jesenské

18

13 1 4

103:26 40

5. Príbelce

26

13 2 11 54:50

41

4. FK Bátka

18

11 0 7

61:60

33

6. Tomášovce

26

12 2 12 46:33

38

5. FK Hajnáčka

18

9 2 7

66:48

29

7. Gemer

26

11 3 12 55:44

36

6. FK Veľký Blh

18

6 3 9

43:74

21

8. Mýtna

26

11 2 13 37:54

35

7. FK Rimavské Janovce

18

5 1 12 33:75

16

9. Nenince

26

11 1 14 49:51

34

8. FK Ožďany

18

4 3 11 20:78

15

10. Radzovce

26

9 4 13 32:52

31

9. FK Rimavská Seč

18

3 2 131 33:116 11

11. Lubeník

26

7 6 13 29:67

27

10. FK Lenartovce

18

2 4 12 36:104 10

12. Hrnčiarske Zalužany

26

7 5 14 29:56

2

13. Klenovec

26

7 3 16 35:61

24

Skupina B:

14. Dačov Lom

26

2 2 22 27:75

8

1. FK Gemer

16

15 1 0

125:5

46

2. FK Kráľ

16

14 0 2

88:60

42

3. FK Lubeník

16

9 1 6

67:33

28

Konečná tabuľka I. triedy – dorast:

1. Ružiná

26

20 4 2

70:21

64

1. FK Jelšava

24

18 1 5

94:25

55

4. FK Klenovec

16

7 5 4

52:43

26

2. Podlavice

26

17 4 5

73:37

55

2. FK Lubeník

24

16 3 5

140:42 51

5. FK Revúčka

16

8 0 8

47:29

24

3. Brusno

26

16 2 8

73:40

50

3. FK Kráľ

24

15 4 5

96:33

49

6. FK Muráň

16

8 0 8

61:65

24

4. Poltár

26

15 1 10 57:45

46

4. FK Ožďany

24

14 3 7

99:47

45

7. FK Veľké Teriakovce

16

6 1 9

42:77

19

5. Kalinovo

26

14 4 8

45:34

46

5. FK Gemer

24

13 2 9

77:66

41

8. FK Stárňa

16

2 0 14 21:108 6

6. Tisovec

26

11 5 10 36:30

38

6. FK Veľké Teriakovce

24

10 5 9

58:63

35

9. FK Abovce

16

1 0 15 23:138 3

7. Hlinkík n/Hronom

26

10 4 12 58:55

34

7. FK Rimavské Janovce

24

10 3 11 74:86

33

8. Revúca

26

11 0 15 55:54

33

8. FK Bátka

24

10 2 12 106:89 32

9. Hajnáčka

26

11 0 15 60:64

33

9. FK Abovce

24

11 1 12 74:125 34
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Začína jesenná časť I. ligy
Už túto sobotu začína jesenná časť
I. ligy, v ktorej budú účinkovať aj Soboťania, pod názvom MŠK Rimavská Sobota
s novými trénermi.
Po krátkej letnej prestávke sa trénerovi prihlásili
všetci hráči, ktorí majú zmluvu do 30.06. Vedenie oznámilo, že už nepočíta s Mujkošom, Gerim,
Čižmárom. Na skúške v Poľsku bol brankár Kuciak, ktorý sa vrátil. Po tom, čo bolo deklarované
znižovanie ﬁnančných podmienok, je otázne, kto
z jarného kádra mužstva tu ostane. Do mužstva
prichádza Zvara (bývalý hráč RS), Levický (predstavil sa v dobrom svetle na turnaji v Kokave nad
Rimavicou).
Káder však nie je uzavretý. Hráčom boli ponúknuté zmluvy. Je len na nich, či ostanú aj za menej
alebo pôjdu za lepšími podmienkami. Z pohľadu
trénera M. Kudlíka ostáva málo času, a čo je najhoršie – tréneri nevedia, s ktorými futbalistami
môžu počítať v jesennej časti. Preto nie sú vytýčené ani ciele, pokiaľ sa nevie, ktorí hráči budú obliekať dres Soboťanov.
Čo sa týka celkového očakávania fanúšikov
a odborníkov, za favoritov, ktorí si to rozdajú o postup, sú považované tri kluby: Zlaté Moravce, Trenčín, Podbrezová. Viac sa očakáva aj od Michaloviec,
ktoré budujú pekný futbalový stánok. Ich cieľom

je spraviť štadión spĺňajúci parametre Corgoň ligy
a až potom sa popasovať o najvyššiu súťaž. Je predpoklad, že nastávajúci ročník bude vyrovnanejší
– nielen, čo sa týka boja o postup, ale aj v dolnej
polovici tabuľky. Čaká sa vyrovnanejší súboj, než
tomu bolo vlani. Dá sa predpokladať, že mužstvá
budú o zotrvanie v súťaži bojovať až do samého
konca.
Pokiaľ ide o prípravné zápasy MŠK RS, v doteraz odohratých stretnutiach sa opäť prejavuje slabá
koncovka. V štyroch prípravných zápasoch vsietili
Soboťania dva góly. Na už spomínanom Memoriáli
Štefana Hronca v Kokave skončili na poslednom, 4.
mieste (podľahli Michalovciam 1:3 a v súboji o tretie miesto nestačili na Senec, ktorému podľahli 1:2).
Po tom, čo funkcionári Michaloviec požiadali sobotských činovníkov o preloženie zápasu druhého
kola (kvôli rekonštrukcii štadióna), odohrajú Soboťania prvé tri majstrovské stretnutia aktuálneho
ročníka na domácej pôde. To môže, ale zároveň
nemusí byť výhoda.
Vstup do súťaže bude dôležitý. Všetko však
bude záležať na tom, aký káder bude mať k dispozícii trénerské duo Kudlík – Mráz. V Sobotu 11.07.
je na programe úvodné stretnutie sezóny. MŠK RS
privíta na svojej pôde futbalistov Ružomberka B.
Začiatok stretnutia je o 17.00.
Zdeno Marek

PROGRAM I. LIGY
MŠK RS: jesenná časť (prvých 11 kôl)
1. kolo 11.07. MŠK RS – Ružomberok B
2. kolo 18.07. Michalovce – MŠK RS (po vzájomnej
3. dohode sa hrá v Rim. Sobote)
4. kolo 25.07. MŠK RS – Liptovský Mikuláš
5. kolo 01.08. Dolný Kubín – MŠK RS
6. kolo 08.08. MŠK RS – Zlaté Moravce
7. kolo 15.08. Trenčín – MŠK RS
8. kolo 22.08. MŠK RS – Podbrezová
9. kolo 29.08. Lučenec – MŠK RS
10. kolo 12.09. MŠK RS – Púchov
11. kolo 19.09. MŠK RS – Prievidza
12. kolo 26.09. Šaľa – MŠK RS
Poznámka

„Krádež“ diváka
Opäť aj v nasledujúcej sezóne sa nevyhneme tomu,
že v rovnaký deň aj hodinu budú hrať majstrovské
zápasy susedské mestá Rim. Sobota – Lučenec.
Pre futbaluchtivého diváka to nie je dobrá správa.
Škoda, že sa nevie nájsť kompromis, lebo takto si
oba kluby navzájom kradnú diváka.
Zdeno Marek

Stretnutie vzduchovkárov
Soboťaň István Péter ma zvláštneho koníčka: zbiera vzduchovky. Popri tom organizuje aj stretnutia vzduchovkárov.
Majitelia vzduchoviek sa na Slovensku stretávajú dvakrát do roka. Oslovili
však už aj svojich kolegov v Maďarsku a Čechách.
Nadšenci pre vzduchové zbrane sa nedávno stretli v Drienčanoch. Keďže
nemajú sponzorov, museli si ubytovanie a stratu zabezpečiť svojpomocne a na
priateľskej báze. Popri tridsiatich Slovákoch prišli aj deviati Maďari a dokonca
aj jeden vzduchovkár z Prahy.

Účastníkov podujatia privítala salva z dela, ktoré so sebou priniesol vzduchovkár z Liptovského Mikuláša. 26 z prítomných priaznivcov vzduchoviek
sa zúčastnilo aj súťažnej streľby, ktorú organizoval Ladislav Pető z Debrecenu.
Najbližšie stretnutie je plánované na september.
jdj, foto archív

