Úspech
rozvojovej
agentúry
Regionálna rozvojová
agentúra Združenie pre
rozvoj regiónu Gemer
– Malohont v Rimavskej
Sobote získala cenu za
najlepší podnikateľský
projekt roka 2008/2009.
čítajte na str.3
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Od augusta
parkujeme
„cez mobil“
Parkovacia služba mobil
parking začne v Rimavskej
Sobote fungovať 3. augusta.
Služba zahŕňa úhradu parkovacích poplatkov v meste
prostredníctvom mobilného
telefónu.
čítajte na str. 4

Dobrovoľníci
z Kocihy sa činia
Cez letné mesiace finišujú
v obci Kociha rekonštrukčné
práce na miestnom kostole.
čítajte na str. 5

Festival v duchu
rómskej kultúry

Objavili 600–ročnú podlahu!

Pre všetkých, ktorí sa radi
bavia pri rómskej muzike
a tanci, bolo v Rim. Sobote
prichystané júlové podujatie
pod názvom Kultúrny festival Rómov.
čítajte na str. 7

Evanjelický kostol v Rimavskom Brezove
ukrýval pred návštevníkmi vzácny nález.
V pôvodne gotickom kostole s románskymi
prvkami, ktorý bol postavený približne
v druhej polovici trinásteho storočia,
objavili pri reštaurácii fresiek stredovekú
podlahu.
Ako informoval Gemerské zvesti archeológ Gemersko –
malohontského múzea v Rim. Sobote Alexander Botoš,
archeologický výskum tejto vzácnej časti kostola prebieha od začiatku júla. „Pri rekonštrukcii fresiek sa zistilo, že
zasahujú aj pod poslednú podlahu, ktorá bola položená
v roku 1893. Pri jej rozoberaní sme objavili 60 centimetrov pod jej úrovňou ďalšiu podlahu. Tá pozostáva z brid-

licových kamenných platní a nadväzuje na fresky. Tieto
vzácne maľby datujeme do poslednej tretiny 14. storočia,
takže predpokladáme, že aj podlaha pochádza z tohto
obdobia,“ uviedol A. Botoš. Archeológ vyzdvihuje unikátnosť nálezu, pretože v regióne Gemera – Malohontu nepozná kostol, v ktorom by sa zachovala pôvodná podlaha.
Myslí si, že ani na Slovensku nebude takýchto kostolov
veľa, pretože pôvodné podlahy v kostoloch sa zvykli niekedy v 18. a 19. storočí nahrádzať barokovými, najčastejšie
tehlovými podlahami. „Po dokumentácii sa podlaha zreštauruje - napustí sa, petrifikuje a na mieste hrobových
jám sa doplnia vylámané časti. Spraví sa schodík, aby si aj
ľudia mohli vyskúšať, aké je to prechádzať sa po vzácnej
600 – ročnej podlahe,“ uzavrel Botoš.
amb

Futbal
Veľmi dobrý začiatok.
Soboťania nastúpili do zápasu 1. kola koncentrovane
a od prvej minúty boli jasne
lepším mužstvom. Trojbodový zisk si pripísali zaslúžene.
GZ Šport

INZERUJTE
VÝHODNE

V GEMERSKÝCH ZVESTIACH!

Letná akcia 2+1

Potrebujete si požièaś?

Za cenu dvoch inzerátov
dostanete tretí zadarmo!
Kontakt: 56 04 673, 0907 255 600

0904 801 765 Rimavská Sobota, Hatvániho 2
pozic_gemeri_93x30_b_CB.indd 1

8 588004 101012 >

16.6.2009 15:32:34

(akcia platí od 1. júla do 31. augusta
pri objednávke nad 15 € za inzerát)
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Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Leto zasadilo svoj úder: vzduch v meste sa
chveje horúčavou, život v džungli z betónu,
kovu a skla sa pohybuje na hranici znesiteľnosti.
Gemerské zvesti sa preto pozreli na možnosti
schladenia sa vo vode, ktoré sa nám ponúkajú
v blízkom okolí. Ani počas pracovných dní však
nezabudnite na dostatočný prísun tekutín
(aspoň 2,5 litra denne), v opačnom prípade
hrozí dehydratácia.
O tom, kedy sa počasie zmierni, vás budeme
informovať v rubrike Počasie. Ale kým budú
horúčavy pretrvávať, neostáva nám iné, ako
myslieť pozitívne: radšej extrémne teploty
vzduchu ako organizmu.

Polícia hlási
Počas 28. týždňa bolo v BBSK
evidovaných 45 vlamačiek. Celková
nimi spôsobená škoda je vyčíslená
na vyše 42 tisíc eur.

Kde sa
rekreovať?
Po komplikáciách s hospodárskou
krízou je pravdepodobné, že riešenie
mestského kúpaliska ostane otvorenou
otázkou aj budúceho volebného
obdobia. Preto sme zostavili krátky
prehľad funkčných kúpalísk v blízkom
okolí Rimavskej Soboty.
Soboťania majú na výber hlavne z miest Číž,
Tornaľa, Teplý Vrch a Hnúšťa. Kúpalisko vo Fiľakove fungovalo ešte aj v období po páde starého
režimu, no v súčasnosti leží v troskách. Ako pre

Poslanci
o kanalizácii
na Tomašovej
Vo štvrtok absolvovali v priestoroch Mestského
úradu zástupcovia občanov druhé stretnutie vo
veci poslaneckého prieskumu dažďovej kanalizácie v Tomašovej. Zúčastnili sa ho poslanci

Gömöri Hírlap uviedol Jozef Agócs, v najbližšom období v tomto smere nemožno očakávať
zmeny.
Oproti tomu je kúpalisko v Číži z roka na rok
krajšie a dnes už uspokojí aj náročnejších dovolenkárov. Ponúka napr. celoslovensky uznávané
jódové kúpele a ďalšie bazény pre širokú verejnosť. Na Teplom Vrchu bolo do areálu investovaných okolo 100 000 eur. Vďaka nim vyrástol na
kúpalisku nový tobogan a zlepšili sa poskytované služby. Kúpalisko v Hnúšti prešlo menšími
úpravami a v prevádzke je už aj tornaľské kúpalisko, ktoré minulý rok nemalo núdzu o vysokú
návštevnosť.
Rimavskosobotský podnikateľ a podpredseda BBSK Jozef Šimko plánuje výstavbu bazéna
na Kurinci. Podľa plánov má mať rozmery 27 x 12
metrov a kapacitu 250 až 300 ľudí. S výstavbou
sa však začne zrejme až na budúci rok.
jdj/mak

L. Rigó (predseda Komisie výstavby, územného
plánovania a dopravy MsÚ), A. Vargicová, M. Valušová, P. Brndiar, A. Antalová, A. Csobová a za
mestskú časť Tomašová J. Tóth. Prítomný bol aj
hlavný kontrolór mesta J. Valuš.
Prítomní sa venovali predovšetkým otázkam
súvisiacim s postupom mesta pri zadávaní realizácie výstavby kanalizácie. Po dvojhodinovom
rokovaní sa dohodli na ďalšom termíne, ktorý
bol stanovený na 30. júla. Výsledkom tejto iniciatívy má byť nájdenie spôsobu, akým by mali
v budúcnosti prebiehať takéto akcie mesta.
mak

15 vlámaní z celkového počtu sa stalo v okrese Banská Bystrica. V stredu bol v Rimavskej
Sobote zatknutý 35-ročný recidivista, ktorý
sa vlámal do rodinných domov v meste aj
v susednom Lučenci.
V danom období sa udialo 43 dopravných
nehôd. Ťažké zranenia utrpeli 4 ľudia, ľahké
zranenia utŕžilo 25 osôb. Najviac nehôd sa
odohralo v nedeľu (8) a najmenej v utorok
a v sobotu (4). Minulú stredu večer zahynul
pri nehode v okrese Detva pri obci Lieskovec
mladý motocyklista (20). Predbiehal na nedovolenom mieste a v protismere sa zrazil s vozom Audi A4. Šofér auta utrpel len povrchové
zranenia, prítomnosť alkoholu v jeho krvi nebola zistená.
mak

OPRAVA
V GZ č. 27-28 (06.07.2009) v článku Z. Mareka
Názor: Majú vraha J. Nôtu vyšla informácia,
že muž obvinený z trestného činu je rómskeho
pôvodu. Podľa M. Horvátha, soc. terénneho
pracovníka v Rimavských Janovciach však muž
nemá rómsky pôvod.
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Úspech rozvojovej agentúry
Regionálna rozvojová agentúra Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont v Rimavskej Sobote získala cenu
za najlepší podnikateľský projekt roka
2008/2009. Na slávnostnom ceremoniáli
v Žofínskom paláci v Prahe prevzala
cenu projektová manažérka a trénerka
vzdelávacieho projektu YBN.3 – Rozvoj
a podpora podnikania mladých v strednej Európe Juliana Uhrinová.
Svoje pocity popisuje Uhrinová takto: „Bol to pre
mňa obrovský zážitok. Keď zaznelo meno našej
agentúry a slová moderátora, ktoré sprevádzali
moje kroky k pódiu, podlamovali sa mi kolená.
Moderátor povedal: Vážení, toto je zástupca najmenšej inštitúcie, ktorá získala nomináciu na toto
ocenenie a dosiahla porovnateľné výsledky ako vy
ostatní tu v sále. V tejto chvíli predstavuje tento
zástupca jednu tretinu svojho pracovného tímu!
Neskutočné, čo urobili!
Uhrinovej sa podľa jej vlastných slov pri preberaní diplomu a poďakovaní triasol hlas. Z Prahy si
však okrem ocenenia priniesla aj mnoho podnetov
a nových kontaktov, ktoré by v budúcnosti rada
využila v prospech rozvoja Gemeru. Ako mierne
sklamanie vnímala neúčasť zástupcov VÚC či ministerstva na podujatí: „Zaregistrovala som účasť
zástupcov takýchto inštitúcií zo všetkých ostatných krajín, ktorí vyslovili slová uznania a ďakovali
svojim nominantom za dosiahnuté úspechy a reprezentáciu krajiny.“ 		
Projekt rimavskosobotskej agentúry už má za
sebou štvrtý rok vzdelávacích aktivít a poradenstva
predovšetkým pre mladých podnikateľov. Tým pri-
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spieva k vzniku nových podnikateľských subjektov
v regióne. Úspech agentúry bol dosiahnutý v medzinárodnej spolupráci, ale aj na základe regionálnych inštitúcií, VÚC BBSK, Mesta Rimavská Sobota,
Stredných odborných škôl a Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Rimavskej Sobote. „Práve spolupráca
s ÚPSVaR môže priniesť ešte výraznejšie výsledky,
a to participáciou pri povinnej príprave uchádzača
o dotáciu na samostatne zárobkovú činnosť,“ myslí
si Uhrinová. „Takto už vznikla napr. krajčírska dielňa, niekoľko stravovacích a reštauračných zariadení v celom okrese, niekoľko účtovníckych služieb,
stavebných firiem, sprostredkovateľských agentúr, stolárskych firiem, ako aj záhradkárske centrá
a tiež masérske salóny – z toho jeden ako chránené
pracovisko, ktoré otvára dlhoročný masér a účastník paraolympiády pán Gödri. Poskytovania masérskych služieb sa konečne dočkali aj v bytovke pre
dôchodcov a zdravotne ťažko postihnuté osoby na
Škultétyho ulici.“
K projektom sa vyjadril aj Günter Verheugen,
viceprezident Európskej komisie zodpovedný za
podnikanie a priemysel: „350 národných subjektov
vytvorilo ambiciózne projekty a rád by som vyzdvihol predstavivosť a odvahu vedúcich projektov,
s akými prezentovali nové spôsoby podpory podnikania. Európske podnikateľské ocenenia vyjadrujú
uznanie a oceňujú vynikajúci prínos iniciatív, ktoré
podporujú podnikanie na regionálnej úrovni. Tieto
predstavujú najlepšie podnikateľské iniciatívy, aké
môže Európa ponúknuť.“
Ostáva veriť, že budúcnosť prinesie ďalšie pozitívne informácie o práci tejto regionálnej agentúry.
red

Gemer očami Ivana Gašparoviča, prezidenta SR:

„Ak niekto povie Gemer, ako prvé sa
mi vybaví krásna príroda od vrchov
Muránskej planiny a Slovenského raja
na severe až po jaskyne Slovenského
krasu na juhu. Gemer, to je bohatá
história, ľudové tradície a nádherný
folklór. Sám pochádzam zo susedstva
Gemeru z Poltára, ktorý je súčasťou
Novohradu. Preto sa vždy rád vraciam
na miesta, ktoré mi pripomínajú
detstvo plné spomienok na dobrých
ľudí a krásne lono slovenskej
prírody.“

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

• Na prestavbu mestskej tržnice bolo
vydané stavebné povolenie, na základe
ktorého má investor do dvoch rokov
vykonať potrebné práce. Pre Gemerské
zvesti to potvrdil Ing. Juhász z Oddelenie stavebného poriadku, investičnej
činnosti a dopravy. MsÚ
• Počas víkendu ožil Zelený mlyn v Ožďanoch pri Rimavskej Sobote rytmom západoafrických bubnov a tancov. V rámci
akcie Mlynáda 2009 tam záujemcov
o túto kultúru oboznamovali s technikou
hrania na tradičných afrických bubnoch
členovia skupiny Babylu Zaru.
• Posledný júnový týždeň sa v rímskokatolíckom kostole v Rimavskej Sobote konal
koncert Lamačských chvál, na ktorom
odzneli aj svedectvá zo života. Podujatia
sa zúčastnili všetky vekové skupiny, ako
aj Spoločenstvo Ducha svätého.
• Z dôvodu úsporných opatrení Mestského úradu budú v meste osadené dve
makety policajtov z pôvodných troch
plánovaných. Jedna sa dostane na Košickú cestu (medzi križovatky na Pokoradz
a Jesenského ulicu) a druhá na vjazde do
Bakty z Rim. Soboty.
• Na základe rozhodnutia z poslednej
porady primátora mesta dostali vedúci
oddelení Mestského úradu, ako aj
riaditelia mestských podnikov úlohu
pripraviť návrhy úsporných opatrení.
Vypracované majú byť 2 varianty, ktoré
sa primátorovi predložia počas posledného júlového týždňa.
• 25. júla ožijú Drienčany tradičnou kultúrou. Na kultúrno-spoločenskom podujatí s názvom Dedina ožíva sa tam od
10. hod. budú môcť návštevníci zúčastniť
zaujímavých akcií, ako napr. prezentácií tradičných remesiel či počúvania
rozprávok a živej hudby.
• V Rimavskosobotskom okrese začali
pôsobiť podomoví predajcovia z Rumunska. Polícia varuje: svoj tovar pochybnej
kvality predávajú protizákonne a dôverčivých občanov môžu okradnúť.
• Banskobystrický kraj má 34 nových
autobusov. SAD Lučenec a BBSK za ne
zaplatili vyše 5 miliónov eur (150,63
milióna Sk).
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Od augusta parkujeme
„cez mobil“
Parkovacia služba mobil parking začne
v Rimavskej Sobote fungovať 3. augusta. Služba zahŕňa úhradu parkovacích
poplatkov v meste prostredníctvom
mobilného telefónu.
V prípade, že máte záujem túto službu využívať,
musíte sa v prvom rade zaregistrovať na webstránke www.m-parking.sk (tu nájdete aj ďalšie
informácie o službe). Potom zaplatíte približnú
čiastku, ktorú plánujete v najbližšej dobe minúť
na parkovné. Tento kredit je možné kedykoľvek
doplniť, pričom na webstránke máte prehľad
o vykonaných parkovaniach a vyplatených čiastkach. Po registrácii sa vám na kredit automaticky
pripíšu 3 eurá, ktoré môžete využiť na odskúšanie
služby.

Po internetovej registrácii pošlite SMS na číslo
0902 020202 podľa toho, kde a na aký čas mienite
zaparkovať. Prvý má byť časový údaj v hodinách (1
– 9), za ktorým nasleduje údaj o parkovacej zóne
(vo formáte z1, t.j. na Hlavnom námestí, alebo z2
mimo Hlavného námestia). To znamená, že ak
chcete parkovať 2 hodiny na Hlavnom námestí,
zadáte nasledovnú SMS: 2 z1. Na Hlavnom námestí sa parkuje za 1 euro, inde za polovičnú čiastku.
Kto nie je obyvateľom Rimavskej Soboty, zadáva SMS vo formáte: (čas) RS z1/z2. Mobil parking
je možné využívať napr. aj v Bratislave, Martine,
Lučenci či Žiline, ako aj v rakúskych mestách
(Viedeň). Služba je určená ako pre mesačné paušály (všetci operátori), tak aj pre predplatné karty
(Prima, Easy, O2).
mak

Mestská polícia zasahovala

Postup pri zmene
vlastníkov bytov
Chystáte sa kúpiť byt v Rimavskej
Sobote, alebo ho práve predávate?
Poradíme vám, aký je úradný
postup pri zmene vlastníka.
K transferu dochádza na Bytovom družstve
na Okružnej ulici (organizačné oddelenie, I.
poschodie, č. dverí 16). Tu po vyrovnaní prípadných nedoplatkov pôvodného vlastníka
vydáva bytové družstvo vyjadrenie, že v čase
prevodu nie sú vykázané žiadne mínusové
stavy na zálohových úhradách spojených
s užívaním bytu. Potom prevádzajúci vlastník
spolu s novým vlastníkom predloží kúpnu
(zámennú, darovaciu) zmluvu, resp. list
vlastníctva. Na základe týchto dokladov sa
novému vlastníkovi vypracuje tzv. „zmluva
o výkone správy", ako aj predpis na zálohové
platby.
Poplatky spojené s prevodom vlastníctva
činia v prípade príbuzného 19,75 eur (598,Sk) a v prípade cudzej osoby 39,50 eur (1,190,Sk).
mak

Príslušníci Mestskej polície vykonali
v posledný júnový týždeň preventívno – bezpečnostnú akciu zameranú
na kontrolu dodržiavania verejného
poriadku. Zistili pritom až 18 prípadov
jeho porušenia.

Stránkové dni Bytového družstva RS
Pondelok – utorok – štvrtok:
08.00 – 11.30, 12.00 – 14.00
Streda: 08.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
Piatok: 08.00 – 11.30, 12.00 – 13.00

Nočná kontrola bola zameraná predovšetkým na
dodržiavanie zákazu pitia alkoholu na verejných
priestranstvách, porušovanie verejného poriadku
a poškodzovanie majetku mesta (spadá sem napr.
rušenie nočného pokoja, znečisťovanie a poškodzovanie verejnoprospešných zariadení). K porušeniu verejného poriadku došlo v 18 prípadoch.
Polícia udelila pokuty vo výške 390 eur. Kontrola
sa konala na Nám. Š. M. Daxnera, pred budovou
pošty na sídlisku Rimava, na Hlavnom námestí
a na ďalších frekventovaných miestach. Na akcii
sa podieľal aj príslušník prevencie vnútorného

Čakajú na miláčikov

Voľby do samosprávnych krajov
v novembri
Poslancov samosprávnych krajov a ich
predsedov budeme voliť v sobotu 14.
novembra. Začiatkom júla to vyhlásil
predseda parlamentu P. Paška.
Do samosprávnych krajov sa volia zástupcovia
občanov na štyri roky. Do regionálnych parlamentov spolu zasadne vyše štyristo poslancov, pričom
do 65 dní pred voľbami si kraje môžu tieto počty

odboru Policajného zboru SR a členovia komisie
ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality Mestského úradu.
Počas nadväznej kontrolnej akcie 30. júna
bolo pred obedom skontrolovaných 7 prevádzok,
pričom sa nezistilo žiadne porušenie.
red, ilustr. foto archív GZ

upraviť, resp. zmeniť hranice volebných okrskov.
O regionálne voľby doposiaľ nebol veľký záujem – v r. 2001 sa ich zúčastnilo 26,02 % voličov
(v 1. kole) a 22,61 % (v 2. kole). Účasť v roku 2005
bola ešte slabšia. V 1. kole prišlo k urnám 18,02 %
voličov a v druhom 11,07 %. Samosprávy však disponujú výraznejšími kompetenciami pri riadení
krajov, ako tomu bolo v minulosti. Aj preto Paška
vyzval k vyššej volebnej účasti.
Na Slovensku je v súčasnosti 8 samosprávnych
krajov. Nazývané sú aj vyššie územné celky (VÚC),
resp. župy. Tohto roku sa volieb zúčastníme už po
tretíkrát – volili sme už prezidenta a poslancov do
Európskeho parlamentu.
mak

Výstava domácich miláčikov spojená s ich
predajom sa bude konať 25. júla v Bátke v
starom parku medzi 10.00 a 15.00 hod. Či už
máte na vystavenie, príp. predaj mačky, psov,
zajace, holuby či hady, alebo sa prídete len
pozrieť na pestrú zmes domácich miláčikov,
usporiadatelia vás radi privítajú.
he

z regiónu
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Dobrovoľníci z Kocihy sa činia
Opravy miestneho kostolíka finišujú

Cez letné mesiace finišujú v obci Kociha rekonštrukčné práce na miestnom kostole. V
jeho interiéri sa osadila nová dlažba, opravil sa chór a kazateľňa, maľovali sa lavice
a oltár.
Okrem toho dostal kostolík aj novú strechu,
bleskozvod a komín. Naposledy pamätá tento svätostánok opravu z päťdesiatych rokoch, odvtedy
postupne chátra. Myšlienka zrekonštruovať jediný kostol v dedine vznikla pred dvomi rokmi na
podnet rodáčky z Kocihy Márie Pindiakovej. Ako
uviedla, finančné prostriedky sa získavali prevažne z milodarov od občanov. Niektorí z nich priložili ruku k dielu a pomáhali oživiť ducha starého
kostolíka. Približne 500 eurami prispel aj vyšší
územný celok. Kostol je jedinou kultúrno – historickou pamiatkou v obci. Pochádza z roku 1856 a je

postavený v neskoroklasicistickom štýle. Opravovaný bol v roku 1910. Vedľa neho stojí malá zvonica. Okrem kostola sa obnovil aj pamätník padlým
počas druhej svetovej vojny, ktorý sa tiež nachádza
blízko svätostánku. Ako M. Pindiaková prezradila,
slávnostné vysvätenie kostola spojené s odhalením mramorovej tabule na pamätníku sa uskutoční v polovici augusta.
Obec Kociha leží v južnej časti Revúckej vrchoviny na sútoku Kocižského potoka a rieky Rimava.
Jej história je písomne doložená od roku 1298. Na
mieste terajšej obce bol kedysi pivovar, drevený

kláštor „červených mníchov“ a skláreň. Obyvatelia
sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, debnárstvom a chovom dobytka. V Kocihe pôsobili aj
ľudoví maliari Anton Dostál a Ján Roháč. Súčasťou
obce je osada Suchý potok.
amb

Mýtnici životnému prostrediu
Posledný júnový týždeň patril
vo Veľkom Blhu športu. Miestni
obyvatelia tu zorganizovali štafetový
beh s posolstvom.
V úvode podujatia pozdravil Tibor Csúr, starosta
Veľkého Blhu, prítomných účastníkov i hostí z radov občianskych združení a colných úradov Slovenska i Maďarska. Boli medzi nimi i Tibor Borbás,
tajomník colného úradu BBSK a regionálny náčelník Zsolt Szabó. Prítomných potom potešil folklór-

Hranica bez
hraníc
Koncom júla prebehne na bývalom
hraničnom priechode Kráľ – Bánréve sedemdňový umelecký
workshop. Spoločnou témou, na ktorú
budú pozvaní umelci
tvoriť, je Umenie bez
hraníc.
Podľa organizátorov projektu zo združenia ArtEko spočíva jeho hlavný cieľ v zapojení umelcov
z oboch strán maďarsko-slovenských hraníc, ale aj
Poliakov a Čechov do spoločnej tvorby, ktorá bude
prezentovaná v priestoroch niekdajšej colnice.
Kľúčovou myšlienkou projektu je teda potvrdenie
predpokladu, že umelecká tvorba nepozná hraníc.
Ako pre Gemerské zvesti potvrdil Peter Kočiš, jeden
z organizátorov, príprava diel bude prebiehať v rozmedzí piatich dní od 27. júla. Finále sa uskutoční 1.

ny súbor Lúč.
Ako uviedol starosta Csúr, občania obce sú hrdí
na to, že patria k početnej rodine mýtnikov a je
pre nich poctou, že prvý ročník medzinárodného
štafetového behu s názvom Mýtnici pre životné
prostredie sa koná práve tam.
Trasa štafetového behu viedli z Veľkého Blhu
do Čížu a bežalo sa cez obce Semsúrov, Tomášovce,
Bátka, Žíp, Radnovce, Rimavská Seč.
E. Homolyová/mak

augusta, pričom vstup pre verejnosť je voľný.
K dielu prispejú devätnásti prizvaní filmári,
výtvarníci, hudobníci a ďalší predstavitelia rozličných umeleckých druhov. Spoločnou výslednicou
a zároveň vyvrcholením ich úsilia bude multimediálne performance, teda predvedenie takého diela,
v ktorom sú využité rôzne umelecké druhy a médiá
súčasne. Tým sa symbolizuje vzájomný kontakt
nielen jednotlivých autorov a nimi reprezentovaných štýlov, ale aj prelínanie kultúr a ľudského
ducha, ktorého nemožno spútať geografickými
hranicami.
Projekt podporili Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Medzinárodný višegrádsky fond,
Kultúrny inštitút Maďarskej republiky a Poľský inštitút.
mak
Čo je ART-EKO?
Občianske združenie Art-Eko vypracúva projekty
v oblasti životného prostredia s cieľom zachovania
prírodných zdrojov. V oblasti kultúry smeruje jeho snaha
k prehĺbeniu kultúrneho povedomia v regióne Gemer. Do
ekologicko-kultúrneho programu pritom chce zapájať
predovšetkým mladú generáciu, a to v spolupráci
s ostatnými regiónmi Slovenska i zahraničnými
partnermi. Viac informácií o OZ nájdete na stránke www.
art-eko.sk.

Krátko
z domova
a zo sveta
Na Slovensku vznikne pravdepodobne tretia
maďarská strana.
Premiér Fico má zdravotné problémy. Napriek
ochoreniu krčnej chrbtice však viedol rokovanie
vlády.
Vláda dala zelenú zlúčeniu Všeobecnej
zdravotnej a Spoločnej zdravotnej poisťovne.
Nástupnickou spoločnosťou má byť VšZP.
Francúzi bojujú proti kríze predĺžením otváracích
hodín v obchodoch a povolením pracovať aj
v nedeľu.
Bývalý britský premiér Tony Blair bude
kandidovať na post prezidenta EÚ.
V kontajneri našiel smrť opitý britský učiteľ. Zaspal
v odpadkoch, kde ho rozpučil lis smetiarskeho
auta.
Ďalšia letecká nehoda. V Iráne sa zrútilo
lietadlo so 168 pasažiermi.
Europoslancov čakajú vyššie platy, ale aj tvrdšie
kontroly výdavkov.
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V dňoch od 12.6 do 21.6 organizovala
cestovná kancelária SOUPP TOUR pri
SOŠ Okružná 61 plavecký kurz v Taliansku. Zájazdu sa mohli zúčastniť aj žiaci
iných škôl pod pedagogickým dozorom,
ako aj rodinní príslušníci.
Navštívili sme prekrásne letovisko ALBA ADRIATICA. Ubytovali sme sa po 20 - hodinovej ceste
autobusom v 6 - lôžkových apartmánoch. A hurá
k vode!
More bolo nádherné, aj keď trochu studené.
Nám to však nevadilo. Počas pobytu sme veľa plávali a opaľovali sa. Každý večer sme hrali volejbalový zápas a prechádzali sa po palmovej aleji.
Talianska cestovná kancelária PETRA zorganizovala jednodňový zájazd do Ríma a Vatikánu. Na
tomto výlete sa zúčastnili len tí, ktorí boli ochotní
zaplatiť dosť vysoký poplatok. Nikto z nás ale neľutuje, že išiel.
Po návrate na Slovensko sme sa dozvedeli, že
v Rakúsku havaroval autobus s inou partiou študentov. Našťastie nás naši vodiči doviezli v poriadku, za čo im všetci ďakujeme. Vďaka patrí aj cestovnej kancelárii a škole, že umožnili študentom
spoznávať aj svet mimo Slovenska.
Študenti SOŠ

Hry remeselníkov v Ganevii
Začiatkom júla bola v Mestskom kultúrnom stredisku v Galérii Ganevia
predstavená tvorba ľudových výrobcov
pod názvom Detské hry remeselníkov.
Podujatie organizovali MsKS a Borsod-abaúj-zemplínska župná pedagogická a všeobecnovzdelávacia inštitúcia Miškolc. Otvorila ho
Valéria Sebőková, ktorá pozdravila prítomných
hostí. Nasledoval krátky kultúrny program, v
rámci ktorého vystúpil ženský spevokol Bárka zo
Šimonoviec pod vedením reformovanej farárky
E. Milenovej. Potom recitovala E. Povinszká, po
nej nasledovalo záverečné vystúpenie ženského

Bylinky
z babičkinej
záhrady
v galérii
Tajomstvá byliniek spoznávali najmenší
maliari v Mestskej galérii v Rim. Sobote
počas dňa tvorivých dielní nazvaného
Babičkina záhrada.

spevokolu z Hostíc. Ako povedal riaditeľ MsKS
Ľ. Šárik, vždy rád privíta maďarských ľudových
výrobcov a dúfa, že aj v budúcnosti bude viac príležitostí na predstavenie ich tvorby verejnosti. Na
vernisáži bol prítomný aj viceprimátor Rimavskej
Soboty P. Piliarik.
Výstava je zostavená z ručných prác členov
Waldorfskej školy v Miškolci, MŠ Jánosa Bársonya,
krúžku ručných prác v Sárospataku, Felsőtelekesu,
Sályi a Bánhorváte. Pohľad na rozličné bábky z
dreva a kukurice istotne poteší aj rodičov s deťmi.
Pozrieť si ich môžete v Ganevii do 29. júla.
Edit Csölleová/mak, foto amb

Okrem spoznávania byliniek
sa dozvedeli deti aj na čo sa
používajú. Následne si jednu
bylinku zasadili do črepníka,
ktorý si vyrobili. Inšpirovali
sa viacerými technikami. „
Najskôr sme zdobili črepník
technikou krakelovania a dekupáže. Pri krakelovaní sme na črepník nanášali
viacero vrstiev farieb a špeciálne lepidlo, ktorým
sme dosiahli, že výrobok popukal a vyzerá ako
starodávny. Následne sme na povrch črepníka dekupážou pridali servítku, ktorou sme ho vyzdobili.
Medzitým ako črepník schol, si vyrobili deti z pa-

piera a bavlniek rôznych panáčikov,“ prezradila jedna z lektoriek tvorivých dielní Eva Talianová.
Tvorivé dielne prebiehali už od začiatku mesiaca. Počas prvého dňa sa mladí umelci vydali do
podmorského sveta. Naučili sa niečo o vzácnom
hodvábe a zabatikovali si hodvábnu šatku. Chemickými pokusmi si vyrobili mydlá a ozdobné
magnetky. Počas ďalších dní spoznávali deti techniku odlievania sadry, satinovania, maľby na sklo
a na plátno.
Posledný deň tvorivých dielní "pocestujú" deti
do vesmíru. Naučia sa maľovať na hodváb, konštruovať a krakelovať.
amb
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Výročia
22.07.1909
V Heršpicích sa narodil český maliar a režisér
František Kudláč. Ako divadelný a filmový
režisér sa zaslúžil o propagáciu umenia vo filmoch Mistr Třeboňský, Majster Pavol z Levoče. Pôsobil v mnohých mestách na Slovensku
(Dolný Kubín, Kremnica, Martin, Bratislava).
Zomrel v Bratislave 02. decembra 1992. Tohto
roku je 100. výročie jeho narodenia.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Tvorivé dielne GMOS

Festival v duchu
rómskej kultúry
Spevom, tancom a zábavou ožilo
8. júla Hlavné námestie v Rimavskej
Sobote. Pre všetkých, ktorí sa radi
bavia pri rómskej muzike a tanci, bolo
prichystané podujatie pod názvom
Kultúrny festival Rómov.
Festival zorganizovalo Informačné poradenské
centrum Rómov (IPCR) s finančnou podporou ministerstva kultúry. V kultúrnom programe zabávali
divákov Sendrejovci, Monika Rigová, mladí tanečníci OZ Cespom z Lučenca, tanečná skupina z Barce či hudobníci z Cakova. Ako uviedla riaditeľka
IPCR Zita Gazsová, cieľom podujatia bolo prezentovať prostredníctvom hudby, spevu a tanca rómsku kultúru. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo

20.-26.7 REMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Detský letný tábor remesiel, hudby, spevu a tanca
Miesto: Klenovec - Skorušiná
Čas: denne
25.7. REMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Prezentácia tábora na kultúrno-spoločenskom
podujatí Dedina ožíva
Miesto: Drienčany
Čas: 10,00 hod

získať na takéto podujatie finančné prostriedky“ .
Informačné poradenské centrum Rómov poskytuje poradenstvo v oblasti pracovnej a sociálnej.
Cez projekty organizuje pre deti a mládež tábory
a kultúrno - výchovné zájazdy. Pracovníci centra
nezabúdajú ani na tých starších, pre ktorých pripravujú rôzne školenia, predstavenia a zájazdy. Počas leta a na jeseň plánuje centrum zorganizovať
tábor pre milovníkov rómskej kultúry podporený
MK SR, zájazd na festival v Zlatých klasoch, kultúrno - výchovný zájazd do Bojníc podporený MK SR a
poznávací zájazd za rómskou kultúrou do Košíc.
IPCR je nástupníckou organizáciou OZ Klub
rómskych žien. Pod novým názvom funguje od
roku 2004.
amb

Knižné tipy
Stieg Larsson:
Trilógia Millenium

Giles Sparrow:
Vesmírne výpravy

Druhý najpredávanejší autor sveta
v roku 2008 sa svojou trilerovou trilógiou preslávil aj u nás. V knihách
Muži, ktorí nenávidia ženy, Dievča,
ktoré sa hralo s ohňom a Vzdušný
zámok, ktorý vybuchol sa venuje kritike hnutí obmedzujúcich ľudskú slobodu. Jeho romány o obchode so ženami, neofašistických hnutiach a tajnej
polícii sú plné napätia a šokujúcich odhalení.

Sparrowova encyklopédia vykresľuje príbeh kozmickej éry ľudstva;
príbeh, ktorý začal sovietsky Sputnik. V tejto publikácii nájdete všetky
dôležité triumfy i tragédie raketoplánov, spoznáte plánované výpravy a pokocháte sa
v kvalitných fotografiách.

A. Grminder, T. Böhningová:
Aká je to huba?
Kniha z úspešnej série sprievodcov
prírodou (Aká je to kvetina?, Aký je
to strom?, Aká je to hviezda?, Aký
je to vták?) vás naučí s istotou rozpoznávať a určovať vyše 450 druhov
húb z celej Európy. Kniha obsahuje množstvo
detailných nákresov a fotografií.

Boris Filan: Dole vodou
Najnovšia kniha B. Filana má podtitul Správa o splavovaní delty Dunaja
s Jožom Rážom a našimi manželkami a nesie sa v typicky „filanovskom“
odľahčenom duchu. Dej tvorí rad
plánovaných i neplánovaných stretnutí s netradičnými ľuďmi, ktorí tvoria zvláštne
panoptikum.
mak

8.8. REMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Prezentácia tábora na folklórnom festivale
Koliesko 2009
Miesto: Kokava nad Rimavicou
Čas: 10,00 hod

Pozvánky
DEDINA OŽÍVA
Kultúrno – spoločenské podujatie s prezentáciou
remesiel a gastronomických špecialít
Miesto: Drienčany
Čas: 25.7. o 9,00 hod.
Pozorovanie letnej oblohy
BBSK, Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella a
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
vás 20.07.2009 pozývajú na večerné premietanie
a pozorovanie letnej oblohy, venované 40. výročiu
pristátia prvých ľudí na cudzom vesmírnom telese.
Program:
20.30 hod. premietanie filmu Cesta na Mesiac
(trvanie 50 min. )
21.30 hod. pozorovanie oblohy
(iba za jasného počasia)
16. júla 1969 odštartovala z Mysu Canaveral nosná
raketa Saturn V, aby vyniesla na obežnú dráhu
okolo Zeme kozmickú loď Apollo 11, ktorá sa
potom s trojicou kozmonautov na palube vydala na
niekoľkodňovú púť k Mesiacu.
Film je o ich práci, zážitkoch a dojmoch, od štartu
až po opätovné pristátie na Zemi.

Myšlienka týždňa:
Šťastné manželstvo je stavba,
ktorú treba znova stavať
každučký deň.
A. Maurois
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inzercia / infoservis
Rožňavská ul. Tel: 0905 484 801.

Nehnuteľnosti

811-30

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

• Predám rozostavaný rodinný
dom na IBV Sobôtka. Tel: 0905
446 136.
768-30

• Predám 2-izbový byt (čínsky múr),
Malohontská 21, cena: 26 000 €.
Tel: 0915 650 748.
785-29

• Byt na predaj, 3-izbový, 23 900 €.
Tel: 0944 128 714.

• Predám 3-izbový byt v OV na Rožňavskej ul. v Rimavskej Sobote.
Cena dohodou. Tel: 0903 626 344.
815-31

• Predám alebo prenajmem
garsónku blízko centra. Tel: 0905
220 664.
820-29

• Predám výhodne dvojizbový byt
na ul. Železničnej, dobré nájomné. Tel: 0910 934 770.
821-33

• Predám pekný dvojgeneračný
byt na sídlisku Západ. Tel: 0917
595 070.
822-33

• Byt na predaj, 2-izbový, 21 200 €.
Tel: 0902 041 075.

• Predám trojizbový byt na sídlisku
Západ, dobrá cena, dobrá poloha.
Tel: 0910 949 196.

787-29

823-33

• Dom na predaj, 11 km od RS,
14 125 €. Tel: 0944 128 714.

• Predám budovu v centre mesta.
Tel: 0910 934 770.

788-29

824-33

• Predám 4-izbový byt na sídlisku
Západ so samostatným kúrením
po úplnej rekonštrukcii – výmena okien, podláh, jadra – nízke
prevádzkové náklady. Tel: 0908
344 248.

• Predám 3,5-izbový byt na sídlisku
Rimava. Tel: 0910 934 770.

786-29

789-31

• Predám alebo prenajmem 3-izbový byt na ul. Rožňavskej. Mobil:
0917 068 708.
790-31

• Dám do nájmu garáž pri kasárňach – Dobšinského ulica. Tel:
0902 085 081.
794-29

• Dám do prenájmu 3-izbový byt.
Tel: 0949 841 311.
795-29

• Prenajmem príp. predám luxusný
2-izb. tehlový byt na Š.M. Daxnera
na pešej zóne. Len pre náročných.
Tel: 0905 352 914.
800-33

• Dám do prenájmu 2-izbový byt
v RS na ulici P. Dobšinského.
Byt je kompletne prerobený:
bezpečnostné dvere, murované
jadro, nová kuchyňa, plast. okná,
čiastočne zariadený, loggia. Cena
vrátane energií 270 €. Kontakt:
0905 636 820, 0915 817 554.
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alebo Západ. Platba v hotovosti!
Tel: 0918 859 824.
771-29

• Predám 2-izbový byt na ul.
Cukrovarskej. Bytovka ma vlastnú
kotolňu. Cena dohodou. Tel: 0918
501 385.
773-29

• Predám stavebný pozemok na
Molnárke. Mobil: 0908 931 360.
775-30                          
• Predám 3-izbový byt na ul.
Športovej, nové plastové okná,
bezpečnostné dvere. Tel: 0908
901 639.
779-29

• 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

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

• Predám jednoizbový byt na sídlisku Rimava. Tel: 0910 949 196.

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

826-33

735-29

• Predám pôdu na Močiari blízko
rekreačnej oblasti Kurinec. Tel:
0917 595 070.

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

827-33

736-29

• Dám do prenájmu 1-izb. byt v centre mesta. Tel: 0903 212 717 – po
18.00 h.

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

829-30

738-30

2163-29

• Predám 3-izbový byt na sídl.
Západ, 1. poschodie, vlastná kotolňa, pôvodný stav. Cena 21 600
€  + dohoda. Tel: 0910 371 402.

• 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                  
• Kúpim veľký 3-izbový byt mimo
sídliska Západ, so štvorcovou
chodbou, balkónom a parketami.
Kontakt: 0911 196 612.

• Výhodná možnosť brigády pre
študentov aj nezamestnaných. M:
0918 685 556.

825-33

830-30

• Dám do prenájmu 1-izbový byt na
ul. Hostinského. Nájom 160 €/
mesiac, volať po 16:00 hod. Tel:
0902 566 240.
831-29

• Predám rodinný dom 1 km od Rim.
Soboty. Cena dohodou. Tel: 0948
603 306.
832-30

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

813-33

• Opatrovanie detičiek. Upratovanie:
domov, bytov, kancelárií. Tel:
0948 002 919.

• Hľadám garáž do prenájmu na
sídl. Rimava za M Marketom.
Kontakt: 0905 444 718.

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

804-34

761-30

716-52

• Predám garáž na Včelinci – nová
strecha. 30 000 Sk/1 000 €. Tel:
0904 886 016.
806-29
       
• Vezmem do prenájmu garáž. Tel:
0904 102 534.

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

808-29

• Dám do dlhodobého nájmu 3-izbový byt + garáž v Rim. Sobote –

		

Zamestnanie

763-29

764-29

• Predám rodinný dom na Novej ul.
č. 6. Tel: 0915 873 415.
766-30

• Kúpim 3-izb. byt na sídl. Rimava

805-31

697-35

757-29

• Dám do podnájmu 2-izb. byt
v centre mesta. Tel: 0949 219 468.

• Prijmem kuchára/-ku na pol.
úväzok (4 hod. denne). Tel: 0907
251 478.

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

750-29

801-32

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

784-31

• PD prijme do pracovného pomeru
hlavného agronóma, podmienky:
VŠ vzdelanie, prax min. 5 rokov,
platobné podmienky: dohodou,
životopis + motivačný list zasielajte na e-mail: ocenasovam@gmail.
com, t. č. 0905 663 129.

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

807-30

povedzte o tom nám! Pracujte pod
menom silnej
medzinárodnej spoločnosti –
zdravotnej a komerčnej
poisťovne Union. Kanceláriu,
telefón a motiváciu
zabezpečíme za Vás.
Náplň práce:
- predaj produktov životného a
majetkového poistenia firmám a
fyzickým osobám
- vypracovanie optimalizácie
klientských portfólií
- starostlivosť o existujúcich klientov,
akvizícia a získavanie nových
klientov.
Očakávame:
- minimálne stredoškolské vzdelanie
s maturitou
- komunikatívnosť, flexibilita
- skúsenosti z obchodnej činnosti
výhodou
- príjemné vystupovanie, zodpovednosť a spoľahlivosť
Ponúkame:
- základný plat + nadštandardné
finančné ohodnotenie + motivačné benefity
- komplexne vybavené pracovisko
(administratívna a ITpodp.)
- bezplatné vzdelávacie programy
- pestrá práca v mladom dynamickom kolektíve
- kvalitný systém vzdelávania
- práca a kariéra v nadnárodnej
spoločnosti

• Union Poisťovňa, a.s. SNP 20,
Rim. Sobota tel: 0905 712 601,
047/5633273 ondrej.bozo@
union.sk
Ak sa zaujímate o poradenstvo,
poisťovníctvo, f7nancie a rozmýšľate obchodovať profesionálne,-

818-29

•
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.
767-31

• 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.
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726-31

        

                 

Služby
• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-29

• Milé dámy, rešpektujeme vašu
veľkosť od 44 do 64. Príďte si
vybrať z našej ponuky, aby ste sa
cítili a vyzerali lepšie. Moletka –
Bolero, Železničná 9, R. Sobota.
734-29

• Dvojzložkový protiprašný náter
SADURIT Z-1 v rôznych farbách.
Vhodné pre výrobné haly, obilné
sklady, garáže a pod. Ekologicky nezávadné. Najlacnejšie na
Slovensku. Do vyčerpania zásob!
Kontakt: 0905 401 228.
747-29

• Kosím záhrady. Tel: 0903 835 405.
781-32

• Výkopové práce – minibagger. Tel:
0903 515 109.
782-40
                
• Vykonávame všetky stavbárske
práce, zámočnícke, klampiarske,
stavby a rekonštrukcie striech,
bytové jadrá, rodinné domy. Tel:
0907 173 956.
791-30
• Prestavba jadra, rekonštrukcie,
obklady aj na umakart alebo na
sadrokartón – voda – elektrika –
obklady – dlažby. Pracujeme lacno a kvalitne. Tel: 0918 283 026.
796-34

• Prestavba bytových jadier, komplet. rekonštrukcie rod. domov
– zatepľovanie domov. Omietky,
murárske práce – voda – elektrika. Tel: 0918 283 026.

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

• Vykonávame všetky stavebné
práce, maľovanie, zatepľovanie,
obklady a dlažby, stavby a rekonštrukcie striech. Mobil: 0915
583 306.
691-29

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

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

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

148-52

    

Auto – moto
• Predám lacno Š-105 L, r. 1986! Tel:
0910 924 767.
759-30

                            

Zvieratá

• Predám 10 ks oviec výkrmové
merino. Tel: 0907 090 072 – po
20.00 hod.
783-30

• Darujem milé, prítulné a veľmi
pekné 2,5 mesačné mačiatka,
len do dobrých rúk. Mobil: 0904
884 724, tel: 047/56 21 848.
792-30

• Stavebné, murárske práce, bytové
jadrá. Tel: 0904 525 802.

• Nosnice, brojlery, káčatá, húsatá,
morky – na farme v Bakte (na
konci dediny – na kopci, kde je
porážkáreň). Tel: 0915 674 757.

• Predaj, prenájom bagrov, úprava
terénov, výkopové a búracie
práce, autodoprava.
M:0902 700 447, 047/5812 888.
812-31

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
814-29

• Najlacnejšia prevratná technológia zatepľovania objektov (aj interiéru). M: 0907 831 424, SOHARS
s.r.o., Francisciho 1, RS.
819-38

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

RÔZNE
• Predám nerezovú pračku ROMO +
žmýkačku. Kombinovanú chladničku s mrazničkou 200/100 lit.
Tel: 0918 395 200.
793-29

• Predám na záhradnú studňu rúru
z vysokokvalitného plastu, 3,23
m, 40 cm priemer, miešačku
180 l, 2 výborné poschodové
postele kovové, staré fiľakovské
sporáky, aj jeden z prvých – rarita,
starý nábytok: 2 umývacie stoly,
1 trojdielnu a 2 dvojdielne skrine,

810-29

•Predám chladiacu vitrínu do
cukrárne, málo používanú. Cena
dohodou. Tel: 0907 090 207.
816-34

•Vykupujem staré perie, domáce
plátno a všetky starožitnosti. Tel:
0903 537 225.
817-33

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj pozemok na Ul. Škol-

skej a to parc. č. KN C 1180/154 – zast. plocha o výmere    21 m² za účelom
výstavby garáže. Minimálna kúpna cena 50,-€/m².
Do ponuky sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí sú vlastníkmi motorového vozidla,  najneskôr do 14.08.2009. Ponukové konanie sa uskutoční na
MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota dňa 27.08.2009 o 15.00 hod.. Na
ponukovom konaní je potrebné predložiť preukaz totožnosti a technický
preukaz MV.
Informácie: MsÚ – oddelenie právne a majetkové, referát správy majetku
č. t. 047/5604626, 047/5604633, 0903 284 314.

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:

budovu bývalej Základnej školy v Bakte, b) nebytové priestory (bývalé
pohostinstvo) na Nižnej Pokoradzi v budove kultúrneho domu o výmere
110,62 m2.
Informácie Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy
majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626, 5604631, 5604633.
Žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

798-30

• Gazdovské morky, kačky, husi
– welfare odchov – jazero,
potok, výbeh, pastva, kukurica.
Chladené aj mrazené. Odber na
farme v Bakte alebo donáška do
domu! Nad 10 ks za VOC. Tel: 0915
674 759.
799-30

• Predám šteniatka jack russel terriérov, odčervené a zaočkované.
Tel: 0907 393 106, RS.
802-29

• Predám morky domáce. Tel: 0907
036 585.

Čas plynie a život sa končí.
Zostanú len slzy, smútok a spomienky...
Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť,
musel si zomrieť, i keď si tak veľmi
chcel medzi nami žiť.
Dňa 27.07.2009 uplynie desať rokov odo dňa úmrtia nášho
milovaného manžela, otca a deda

Františka Suju.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
spomienku.
Manželka, deti a vnúčatá.

809-29

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

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

698-30

765-30

751-29

776-29

menšiu i väčšiu gubu, biele
drenážne hadice, priemer 10 cm.
Nevybalené: nobasil netvrdený (6
cm), 14 balíkov, kúpeľňový bojler
na pevné palivo, rohovú vaňu na
sprchovací kút, starožitnosti, kredenc, skriňu – vrch oválny a malú
s nádhernou prednou časťou,
porcelán a iné. Tel: 0907 117 815.

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

797-34

803-30

• Predám väčší počet králikov –
samičky aj samce. Tel: 56 985 73.

9

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov
na predaj Gemerských zvestí.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5 alebo na t. č. 56 04 673.
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PRENÁJOM, obchodné
priestory do prenájmu v R.S.
vedľa hlavnej cesty, smer Jesenské, 30 - 40 m2, veľmi výhodný
nájom, samostatné kúrenie,
nízke náklady na prevádzku.

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 4,32 €
II.trieda 3,32 €

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

www.peniazeprevas.sk
2011-52

2005

Tel.: 0905 155 364

Pozývame Vás do novootvorenej
lekárne Západ

Sťahovanie

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

LILIPUT
Detské odevy pri pošte
v Rim. Sobote

VÝPREDAJ
LETNÉHO
TOVARU
30% zľava

(pri monoblokoch vedľa kaviarne Le Monde v RS).

Spojená škola,
Športová 1,
Rimavská Sobota

Otv.: Po-Pia: 9.00-17.00. Tel: 047/50 11 558.
Tešíme sa na Vašu návštevu!!!
2140-29

prijme učiteľa (učiteľku) nemeckého
jazyka. Nástup od
1.9.2009.

MEDIA TOUR

Informácie: 56 23 011.

2162-29

Potrebujete
požičať?
0907 342 809

Viete, kde strávite svoju dovolenku
v lete?
V našej kancelárii nájdete širokú
ponuku zájazdov k moru:
- autobusom z odchodom z RS: do Grécka, Chorvátska, Talianska, Bulharska.
- letecky aj vlastným autom.
Ďalej Vám ponúkame široký výber
Last Minute.
Hlavné námestie 13, tel: 047/ 58
11 737, fax: 047/56 33 190, mobil: 0907
887 210

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

Potrebujete predať, kúpiť dom,
byt, pozemok, chalupu?
Radi Vám pomôžeme.
Kontakt:
e-mail: alwado@alwado-reality.sk,
www.alwado-reality.sk,
0904 504 504.
Volať: Po – Pia: 8.00 – 17.00 hod.

www.proficredit.sk

2161-29,31

2164-31

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, Územný spolok Rimavská Sobota
ul.Hurbanovava č. 15

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

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

Rozhovor

Poslanec NR SR Jozef Mikuš o Fonde
národného majetku SR
Na poslednej schôdzi Národnej rady SR ste navrhli zrušiť Fond národného majetku SR. Prečo takýto radikálny krok?
Najskôr musím povedať, že v rámci efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi treba vždy hľadať cesty na znižovanie štátnych výdavkov. Dnes
je to ešte dôležitejšie, lebo nás naplno zasiahla svetová hospodárska kríza.
Občan má čoraz hlbšie do peňaženky a štát zbytočne rozhadzuje peniaze.
Podľa výročnej správy za minulý rok Fond spravuje podiely v 95 akciových spoločnostiach v hodnote 85 miliárd korún. To nie je dostatočné
opodstatnenie na to, aby pokračoval v tejto dôležitej činnosti?

Prvá polovica týždňa sa bude niesť v znamení slnečného počasia s narastajúcou oblačnosťou. Z tej potom vzniknú príležitostné zrážky, niekde aj búrky. Teploty budú postupne stúpať, až sa ustália pri asi tridsiatich stupňoch.
V druhej polovici týždňa by už nás malo čakať suché a slnečné počasie s vysokými horúčavami. Koncom týždňa ho môže vystriedať studený front.
András Reisz (autor je meteorológ)

Áno, to číslo je pravdivé. Keď sa však naň pozrieme bližšie, zistíme,
že je zavádzajúce. Zväčša ide o malé, zanedbateľné majetkové podiely a
viac ako polovica týchto podnikov je v konkurze alebo likvidácii. Ani pri
najväčších podnikoch, napríklad v energetike, sa Fond nezapotí, pretože
správu už dávno presunul na ministerstvo hospodárstva. Ak ešte niekde
účinne spravuje nejaké podiely, nie je problém, aby sa aj v týchto prípadoch presunula starostlivosť na príslušné vládne ministerstvá.
Zdroj: PR
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

25. a 26. júl MUDr. M. Pálešová,

DAROVALI KRV
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EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 14.7.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

OZS - Ožďany, č. t. 56 94 666

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

25. júl sobota lekáreň Západ
26. júl nedeľa lekáreň Pri nemocnici

Pavel Cirbus, Zoltán Czene, Juraj Gál z Rimavskej Soboty, Emil Gecko
z Čerenčian, Ján Roštár z Hostišoviec, Zoltán Sonkoly z Tornale, Stanislav
Rohár z Drienčan, Pavel Milec z Tisovca, Mgr.Ľubomír German, Michal
Albert, Radislav Doboš z Hnúšte, Ondrej Nagyvárady, Štefan Vetrák, Gejza
Cibuľa z Klenovca, Jozef Vincze z Vyš.Valíc, Edita Csányiová z Gem.Panice,
Mgr.Peter Krajč z Lomu n Rim., Tomáš Malatinský z Kocihy
Prvýkrát darovali krv: Miriama Kováčiková z Klenovca
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Mestská bytová správa s.r.o,
Tržná 2, Rimavská Sobota

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

PRENÁJOM:

UBYTOVŇA

Mestskej bytovej správy, s.r.o.,
Gorkého 8, 979 01 Rimavská
Sobota ponúka ubytovacie služby
turistickej ubytovne pre fyzické
osoby a firmy za výhodné ceny,
apartmány, 2-3 lôžkové izby  +  
príslušenstvo. Bližšie informácie
na  t. č. 047/5624187

Oznam o uzávierke cesty
Od 30.07.2009 (od 07.30 h) do
06.08.2009 (do 20.00 h) bude
v Rim. Sobote uzavretý železničný prejazd pri križovatke na ul.
Železničnej, Družstevnej, Pod
Šibeničným Vrchom z dôvodu
opravy železničného prejazdu.
Trasa obchádzky: od Družstevnej
ul.: Železničná – Gorkého – Cintorínska – Pod Šibeničným Vrchom
(a späť).

Mestská bytová správa, s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota
uverejňuje ZOZNAM voľných nebytových priestorov
• 1. Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Obvodný úrad ) - prízemie - 14
miestností - I. poschodie – 6 miestností - II . poschodie – 16 miestností
bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel.č.
047/5511915
• 2. Dom služieb, Malohontská ul. - I. poschodie -116,15 m², 111,00 m²,
17,78m²
3. Budova na ul. Povstania 15, prízemie  - 47,74 m², I. poschodie – 45,54
m², podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m², 16,28 m²+1,36 m²,14,52 m²,
23, 72 m²+ 1,05 m²

Čo sa stane, keď sa do seba zamilujú dvaja profesionálni klamári?
Komédia USA, MP od 12 r., vstupné
2,20€ (66 Sk), titulky. Začiatok
predstavení len o 19:00 hod.

6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m², 7,13 m²,  23,73 m²,  4,98 m²
7. Hlavné námestie 11 - apartmán na ubytovanie na dobu určitú
MsBS s.r.o. – Rim. Sobota
T.č. 047/5511915 - nebytové priestory
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

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)

www.proficredit.sk

2158-30

KINO
ORBIS

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

Chcem sa poďakovať pánovi
por. Ľubomírovi Lehotskému,
ktorý vyložil nemalú námahu nájsť
a odovzdať mi odcudzený mobilný
telefón. Ešte raz hlboká vďaka
polícii aj jej zástupcovi.

Volajte: 0908 554 010

2009-52

24. – 26. júl

Poďakovanie

PENIAZE PRE
VÁS

-Tel: 0918 392 513

4. Budova na ul. Daxnerovej 2 - I. poschodie -  15,55 m²,  12,60 m², 14,38
m², prízemie – 76,90 m²  – (bageteria) , 95,31 m² (cukráreň)

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

(meno a adresa v redakcii)

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

Zasadačka č. 46 – I. posch.  -  počet miest  na sedenie 25
Cena za prenájom / 1-8 hodín/ Podnik. subj.  23,24 € (700,- Sk) Nezisk.
org. 16,60 € (500,- Sk)
Zasadačka č. 80 – II. posch.  -  počet miest na sedenie 72 -  predsednícky
stôl 4 miesta Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 43,15 € (1 300,Sk) Nezisk.org. 33,19 € (1 000,- Sk) Poznámka: V prípade záujmu nad
rámec ponuky je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o, Rim. Sobota, T.č: 047/5511915 nebytové priestory,
V Rim. Sobote 08.01.2009
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

Dvojitá hra

24. – 26. júl

Vo štvorici po opici
Nezabudnuteľná rozlúčka so slobodou v Las Vegas. Komédia USA, MN,
vstupné 2€ (60 Sk), titulky. Začiatok
predstavení len o 21:00 hod.

Evanjelická základná škola,
Daxnerova 42,
979 01 Rimavská Sobota

OZNAM
Riaditeľstvo Evanjelickej základnej školy, Daxnerova 42, 979 01
Rimavská Sobota oznamuje, že
príjme učiteľa nemeckého jazyka.
Kvalifikačné predpoklady:
pedagogické vzdelanie príslušného
smeru alebo vzdelanie ukončené štátnou záverečnou skúškou
z nemeckého jazyka, pedagogické
minimum.
Kontakt: 047/5631127, 0911
826269.
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Veľmi dobrý začiatok
MŠK Rimavská Sobota – MFK Ružomberok B 2:0 (1:0)
Soboťania nastúpili do zápasu 1. kola
koncentrovane a od prvej minúty boli
jasne lepším mužstvom. Trojbodový zisk
si pripísali zaslúžene.
Teší nielen víťazstvo, ale hlavne bojovnosť a nasadenie, ktorými sa Gemerčania prezentovali. V drese Rimavskej Soboty absolvovali premiéru dvaja
hráči: Zvara a Levický. K nim sa pridal Janečka, ktorý už u nás pôsobil. Diváci ho privítali potleskom
a skandovaním jeho mena. Skandovalo sa ešte
jedno meno – populárny Džordži (masér Rudolf
Michálek) oslávil v deň zápasu 55. narodeniny. Po
zápase bol dojatý a aj touto cestou ďakuje fanúšikom za gratulácie.
Soboťania pomerne rýchlo vsietili prvý gól,
keď sa v 10. min. uvoľnil kapitán Pisár a exportnou

strelou prekonal brankára hostí Smieška. Hneď na
to mohol skórovať útočník Líška, no jeho strela
minula cieľ. Hostia po prvýkrát pohrozili v 20. min.
Jendrišek sa však nepresadil. V 28. min. Líška mieri lnepresne. V 35. min. strelil Janečka druhý gól –
rozhodcovia ho ale pre ofsajd neuznali.
Do 2. polčasu lepšie vstúpili Ružomberčania.
V 55. min. si Kuciak poradil so strelou Ondríka.
V 58. min. si hostia vypracovali najväčšiu možnosť
na skórovanie – strela Babica skončila na brvne
Kuciakovej brány. V 65. min. však prišla poistka
v podobe druhého gólu. Po Levického centri ho
vsietil Gibala. Tento gól upokojil domácich, ktorí
do konca stretnutia ešte mohli vedenie zvýšiť. V 78.
min. strieľal veľmi dobre hrajúci Morháč, no brankár hostí si s jeho pokusom poradil.
Možnosť zvýšiť vedenie mal aj striedajúci Šán-

Späť v V. lige

dor. V 84. min. sa triaslo brvno Smiešku po prudkej strele Mráza, ktorý by si bol zaslúžil dať gól.
Aj tak mužstvo svojmu asistentovi trénera, ako aj
masérovi dalo pekný darček k ich narodeninám.
Diváci ocenili výkon hráčov MŠK dlhotrvajúcim
potleskom. Hoci chybičky sa našli, ani jeden z nastúpených hráčov nesklamal a podal výkon, ktorý
potešil trénera Kudlíka. Ten absolvoval víťaznú
premiéru na lavičke MŠK RS ako hlavný tréner.
Vedenie MŠK umožnilo priaznivcom futbalu
na toto prvé stretnutie vstup zdarma.
Pred asi 450 divákmi rozhodoval Straka.
Zostava MŠK RS: Kuciak – Janečka (75. min. Vargic) – Rubint – Živanovič – Mráz – Zvara – Gibala
– Levický – Pisár – Morháč (85. min. Halaj) – Líška
(78. min. Šándor).
Zdeno Marek

Pohár ostal v Jesenskom

Majstrovstvá Oblastného futbalového zväzu síce vyhrala
Stárňa, no z určitých dôvodov neprestupuje do vyššej
súťaže. Z druhého miesta v tabuľke preto po ôsmich rokoch
do V. ligy postupuje Kráľ.
Riaditeľ športového klubu Ján Demeter nám povedal, že hráči budú aj naďalej
hrať s nadšením. Treba však pokračovať v omladzovaní klubu – v prvom rade
z hľadiska zaradenia vlastného dorastu.
Trénerský post prevezme Gejza Csutor, manažérom ostáva František Béres. Hlavným sponzorom je Obecný úrad na čele so starostom Lajosom Ligártom. Ten sa vyjadril, že by si obec vedel bez futbalu predstaviť len ťažko.
Cieľom pre budúcnosť preto ostáva dobré umiestnenie v lige a podávanie
kvalitných herných výkonov.
Zostava ŠK Kráľ: Róbert Kosztúr, Gábor Miklós, Pál Kovács, József Bolacsek,
István Ferencz, Péter Hugyár, László Varga, István Sipos, Gábor Demeter, János Suba, Szabolcs Kovács, Zsolt Fűkő, Ottó Horváth, Béla Várady, Gyula Demeter, Richard Demeter, István Pucsok, István Kovács, Tibor Demeter.
Najlepší strelec: Pál Kovács
Prípravný zápas: Tornaľa – Kráľ 3:5

György Doró

Spoločný školský úrad v Jesenskom organizoval druhý
ročník zábavno-športového podujatia pre miestnych
školákov. Víťazom, ktorý tak získal trofej starostu, sa stala
slovenská ZŠ z Jesenského.
Starosta Jesenského Gábor Mihályi vyjadril vo svojom uvítacom príhovore
potešenie nad tým, že toto prospešné podujatie sa v obci podarilo zorganizovať už po druhýkrát. Okrem športu a zábavy totiž slúži aj na posilnenie
vzájomných vzťahov medzi deťmi a učiteľmi, ako aj na posilnenie pocitu
regionálnej spolupatričnosti.
Do súťaže sa tohto roku zapojilo desať slovenských i maďarských škôl,
a to z obcí Hostice, Blhovce, Nová Bašta, Gemerský Jablonec, Dubovec, Hodejov, Gemerské Dechtáre, Rimavské Janovce.
Na priebeh podujatia dohliadali Valéria Sebőková a Dezső Pál zo školského
úradu.
he

Milan Posuch-RK Maťa

Sprostredkovanie predaja,prenájmu a kúpy nehnuteľností
Chcete predať ,kúpiť, nehnuteľnosť? Stačí zavolať na uvedené tel. čísla
a dohodnúť si osobné stretnutie.
0911 643998, reality@rk-mata.sk, 0903 043536
Z našej ponuky vyberáme: 1. Výrobný areál v Tisovci /VANDA s.r.o/, 2.
Rodinný dom v Tisovci, 3. Rodinný dom v Ratkovskom Bystrom, 4. Rodinný
dom v Ožďanoch, 5. Trojizbový byt v Rim. Sobote, 6. Rodinný dom v
Čerenčanoch, 7. Rodinný dom v Hrčiarskych Zalužanoch, 8. Rodinný dom v
V.Skálniku, 9. Rozostavaný rod. dom vo Veľkom Blhu, 10. Polyfunkč. objekt v
Zacharovciach

šport
18
infoservis

GZ Šport

20. 7. 2009

Príloha Gemerskych Zvestí • číslo 29 • ročník 42. • 20. júl 2009

FUTBAL I. LIGA

Rozhodol srbský legionár
MŠK Rimavská Sobota – MFK Zemplín Michalovce 1:0 (0:0)

Po tom, čo sa oba kluby dohodli na výmene domácej pôdy (Michalovčania prerábajú svoj štadión), nastúpili futbalisti MŠK
RS po druhý raz v domácom prostredí.
Keď už sa zdalo, že stretnutie skončí
bezgólovou remízou, k lopte sa dostal
Živanovič, ktorý prudkou strelou 5 min.
pred koncom prekonal brankára hostí
a zabezpečil pre Soboťanov plný bodový
zisk.
Hostia ukázali dobrú hru – pôsobili na ihrisku
zohrane, aj si vypracovali pár možností. Dobre
hrajúca obrana (na čele s brankárom Kuciakom)
im však nedovolila skórovať. Podstatným okamihom bolo udelenie červenej karty hosťujúcemu
hráčovi. V 80. min. rozhodca vylúčil Jevlanova.
Úvod stretnutia vyšiel lepšie hosťom. Už
vo 4. min. si vypracovali možnosť ohroziť Kuciaka. Na centrovanú loptu však ich útočník
nedočiahol. V 8. min. zahrávali hostia priamy
kop, Gašparov pokus končí tesne nad. V 11. min.
sa o slovo prihlásili Gemerčania. Líška sa položil do centrovanej lopty, jeho hlavička skončila
tesne nad. Od 15. min. hral prím na ihrisku silný
vietor, ktorý viac pomáhal domácim. V 20. min.
obranca Rubint odvracal na roh nebezpečný
center. V 24. min. Pisárovu bombu vyrazil brankár hostí na roh. V 30. min. sa nádhernou strelou prezentoval Janečka. Z hranice šestnástky
hosťujúci gólman končekmi prstov vyráža jeho
projektil na rohový kop. Do konca polčasu si už
mužstvá nevypracovali vážnejšiu streleckú možnosť. Do kabín sa tak odchádzalo za bezgólového
stavu.
V 48. min. Soboťania ohrozili bránu hostí,
avšak neúspešne. V 51. min. strela hosťujúceho
Gašpara končí tesne vedľa. V 54. min. mali hostia
k streleniu gólu najbližšie. Veľmi dobre mierenú
strelu Kuciak bravúrne vyrazil. V 67. min. Pisárova strela končí v náruči hosťujúceho brankára.
Keď sa už zdalo, že stretnutie skončí nerozhodne, oprel sa v 85. min. do lopty Živanovič, ktorý
rozhodol o osude stretnutia. Streleným gólom
si srbský legionár dal darček k svojim narodeninám, ktoré oslávi 20. júla spolu s kapitánom
mužstva, Pisárom.
Škoda záverečného incidentu medzi fanúšikovskými tábormi, ktorý musela riešiť mestská

polícia. Tá svoju úlohu zvládla, a tak sa nič vážnejšie nestalo. Atmosféra na štadióne bola dobrá, k čomu prispeli aj hosťujúci priaznivci. Škoda
toho nechutného záveru...
K dobrej úrovni stretnutia prispeli aj futbalisti z Michaloviec, ktorí nakoniec smutne odchádzali domov. Tréner MŠK RS Marián Kudlík
k stretnutiu poznamenal: „Bolo to vyrovnané
stretnutie, v ktorom ma teší nielen trojbodový
zisk, ale aj prístup mojich hráčov k svojim povinnostiam. Som rád, že mám v mužstve skúsených
matadorov, ktorí idú príkladom mladším spoluhráčom.“
Pred 465 divákmi rozhodoval Ježík.
ŽK: Živanovič
Zostava MŠK RS: Kuciak – Janečka – Rubint
– Živanovič – Mráz – Zvara – Gibala – Levický –
Pisár – Morháč – Líška
V 2. polčase sa ešte na ihrisku objavili striedajúci Vargic a Halaj.
V 3. kole sa futbalisti MŠK RS predstavia opäť
na svojom ihrisku. Privítajú tam nováčika z Liptovského Mikuláša. Začiatok stretnutia je 17.30
v sobotu, 25. júla. Ostáva veriť, že si na štadión
nájdu cestu diváci vo väčšom počte ako doteraz.
Futbalisti RS si zaslúžia väčšiu divácku kulisu,
než tomu bolo v doterajších dvoch kolách.
Zdeno Marek
Ostatné výsledky 2. kola:
Púchov – Šaľa 1:0, Liptovský Mikuláš – Lučenec
2:0, Dolný Kubín – Podbrezová 2:1, Zlaté Moravce – Trenčín 2:1, Ružomberok B – Prievidza 0:0.
1. Rimavská Sobota

2

2

0

0

3:0

6

2. Zlaté Moravce

2

2

0

0

5:3

6

3. Prievidza

2

1

1

0

1:0

4

4. Liptovský Mikuláš

2

1

0

1

2:1

3

5. Púchov

2

1

0

1

3:3

3

6. Dolný Kubín

2

1

0

1

2:2

3

7. Podbrezová

2

1

0

1

2:2

3

8. Trenčín

2

1

0

1

2:2

3

9. Michalovce

2

1

0

1

1:1

3

10. Ružomberok B

2

0

1

1

0:2

1

11. Šaľa

2

0

0

2

0:2

0

12. Lučenec

2

0

0

2

0:3

0

Lukostrelci na hrade v Ónóde
Lukostrelci z Tiszaújvárosu usporiadali 11.
júla IV. súťaž v lukostreľbe v priestoroch
hradu Ónód. Rimavskosobotskí lukostrelci, ktorí sa umiestnili na medailových
priečkach: Lenka Nagyová, Tomás Lévay,
Adrienn Marek, Tibor Lévay, Tomáš Dósa,
Tibor Lévay st.
V sobotu nasledovala súťaž, ktorej
sa zúčastnilo asi 250 strelcov. Vo vážnej
konkurencii uspeli Soboťania Marek,
Tomáš Lévay, Tibor Lévay, Daniel Tankina,
Kristián Ternóczki, Lenka Nagyová. Na
súťaž sa prišlo pozrieť okolo 1500 divákov
he

Pomoc pre mládež
Keďže klub MŠK bude oproti minulej
sezóne pôsobiť s polovičným rozpočtom
aj v dôsledku finančnej krízy (a potom, čo
bola v MsZ odhlasovaná menšia suma),
športový riaditeľ L. Danyi ako aj všetci
športoví a futbaloví priaznivci privítali rozhodnutie podnikateľa Zoltána Harnócza,
ktorý sa rozhodol podporiť mládež formou
reklamnej spolupráce. Dotyčnému podnikateľovi patrí poďakovanie – nielen od
vedenia MŠK, ale aj od všetkých priaznivcov, ktorým nie je ľahostajný osud klubu
a futbalu v meste.
Touto cestou patrí poďakovanie aj všetkým
tým mestským poslancom, ktorí svojim
hlasovaním prispeli k tomu, aby futbal
nezanikol. Tí, čo hlasovali za podporu
futbalu, sa nemajú za čo hanbiť.
Zdeno Marek
OZNAM

Permanentky už v predaji
Vedenie MŠK Rim. Sobota dáva na vedomie všetkým svojim priaznivcom, že už
sú v predaji permanentné vstupenky na
sezónu 2009 – 2010. Cena permanentky na
hlavnú tribúnu je 27 eur, na B tribúnu 20
eur. Záujemcovia si ich môžu zakúpiť na
sekretariáte MŠK na futbalovom štadióne,
denne od 8.00 – 16.00. Kontakt: 5631208.
Ceny lístkov na A tribúnu: 1,70 eur, B
tribúna 1,20 eur. Státie 1 euro, deti do 15
rokov ako aj občania so ZŤP preukazom
majú vstup zdarma.

V budúcom čísle
• Ako hodnotí svoje pôsobenie v Rimavskej
Sobote Roman Lazúr, bývalý ľavý záložník
MŠK RS?
• Veľkoformátová fotografia klubu MŠK!

19

šport / infoservis

20. 7. 2009
FUTBAL – Nižšie súťaže

Majstrovstvá začnú 8. augusta
Začiatkom júla rozhodoval Oblastný
futbalový zväz (ObFZ) o novej futbalovej
sezóne v nižších futbalových súťažiach.
I. trieda začne so 14 mužstvami, pričom je
povinné aj jedno dorastenecké. V II. triede, kde
o titul zabojuje 10 tímov, musia účastníci ligy
tiež počítať s jedným dorasteneckým klubom.
I. trieda po vylosovaní: 1. Ožďany, 2. Jelšava,
3. Bátka, 4. Muráň, 5. Revúčka, 6. Tachty, 7. Sirk,
8. Stárňa, 9. Lubeník, 10. Veľké Teriakovce, 11.
Klenovec, 12. Tornaľa, 13. Rimavské Janovce, 14.
Abovce.
Prvé kolo sa uskutoční v dňoch 8. a 9.
augusta. Stretnú sa v ňom nasledovní súperi:
Ožďany – Abovce, Jelšava – Rimavské Janovce,
Bátka – Tornaľa, Muráň – Klenovec, Revúčka –
V. Teriakovce, Tachty – Lubeník, Sirk – Stárňa.
Vylosovanie II. triedy: 1. Blhovce, 2. Rimavská Seč, Tisovec B – Rimavská Píla, 4. Hajnáčka
B – Gemerský Jablonec, 5. Husiná, 6. Čerenčany,
7. Chrámec, 8. Radnovce, 9. Gemerská Ves, 10.
Uzovská Panica. Zápasy prvého kola: Blhovce –
Uzovská Panica, Rimavská Seč – Gemerská Ves,
Tisovec B – Radnovce, Hajnáčka B – Chrámec,
Husiná – Čerenčany.
Do majstrovskej ligy žiackych družstiev sa
do sezóny 2009/2010 prihlásilo 15 tímov. Súťaž
sa začne 5. septembra.
red
A skupina: Lubeník, Klenovec, Stárňa, Revúčka
B skupina: Veľký Blh, Hajnáčka, Ožďany, Hostice, Jesenské

C skupina: Abovce, Gemer, Lenartovce, Bátka,
Kráľ, Rimavská Seč
V budúcom čísle prinesieme výsledky jesenného vyžrebovania.
Rozhodcovia ObFZ:
András Adorján, Marián Bálint, Béla Botos, Dušan Čajko, Maroš Čepko, Ján Ďurík, Igor Fakla,
Tamás Forgon, Martin Hodoň, Attila Holek,
Ján Ivanik, József Juhász, Ján Krahulec, Zdeno
Kriak, Dušan Kurčík, Marian Laciak, Daniel
Melicher, Tibor Mihály, Dezső Pál, Patrik Pšida,
Csaba Rybár, Miroslav Rosiar, Robert Sliva, Ján
Slabej, Ondrej Siman, Marian Sendrei, Miroslav
Šupka, Pavel Šonkoľ, Roman Vetrák, Ján Vývlek,
Emil Wollinger.
SSFZ:
III. liga: Andrej Hrmo, Adrian Koós, Vladimír
Parobek
IV. liga: Maroš Kúchen, Roman Pocklan, Miroslav Verkin
V. liga: Peter Gača, Péter Lőcsös, Mário Machyniak
SFZ: Peter Petrinec
Delegáti:
III. liga: Ján Forgon
IV. liga: Dezső Balajthy, Ľudovít Hrmo
V. liga: Stanislav Krahulec

VÝBEROVÉ KONANIE
VK č.: 2009/10/33
Názov pozície: Odborný radca – predstavený, vedúci oddelenia pomoci
v hmotnej núdzi
Druh štátnej služby: Stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej
núdzi
Miesto výkonu práce: Rimavská Sobota, Čerenčianska 18
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä
v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na
rozhodovanie na úseku pomoci v hmotnej núdzi. Koordinovanie činností orgánov
štátnej správy a obcí na úrovni okresu. Riadenie, koordinovanie a usmerňovanie
aktivít a činností na oddelení pomoci v hmotnej núdzi.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS Office Word, Excel, Outlook, Lotus Notes
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť pracovať pod tlakom,
schopnosť a vôľa učiť sa a vzdelávať sa, vyrovnaná harmonická osobnosť, analytické
a koncepčné myslenie, riadiace schopnosti
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákona č. 599/2003 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi, zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní, zákona č.
312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

Súťaž slušnosti 2008/2009
I. trieda:
1. FK Ožďany 290 + 30 – 80 = 240 + 150 = 390
2. FK Veľké Teriakovce 300 + 30 – 60 = 270 + 30 = 300
3. FK Stárňa 270 + 30 – 220 = 80 + 160 = 240
4. FK Muráň 190 + 30 – 160 = 60 + 150 = 210
5. FK Bátka 290 + 30 – 180 = 140 + 40 = 180
6. FK Revúčka 260 + 0 – 220 = 40 + 140 = 180
7. FK Kráľ 240 + 30 – 230 = 40 + 130 = 170
8. FK Rim. Seč 240 + 30 – 160 = 110 + 60 = 170
9. FK Jelšava 270 + 30 – 200 = 100 + 60 = 160
10. FK Abovce 210 + 30 – 190 = 50 + 50 = 130
11. FK Rim. Janovce 300 + 30 – 140 = 190 – 110 = 80

II. trieda:
1. FK Uzovská Panica 350 + 30 – 70 = 310 + 200 = 510
2. FK Tisovec B 310 + 30 – 140 = 200 + 290 = 490
3. FK Blhovce 380 + 30 – 140 = 280 + 150 = 430
4. FK Čerenčany 400 + 30 – 70 = 360 + 40 = 400
5. FK Gemerská Ves 320 + 30 – 130 = 220 + 160 = 380
6. FK Radnovce 240 + 30 – 120 = 150 + 220 = 370
7. FK Husiná 380 + 30 – 160 = 250 + 100 = 350
8. FK Chrámec 300 + 30 – 160 = 170 + 150 = 320
9. FK Sirk 300 + 30 – 240 = 90 + 220 = 310
10. FK Tornaľa 340 + 30 – 190 = 180 + 130 + 310
11. FK Tachty 290 + 30 – 170 = 150 + 70 = 220

Gemerský Jablonec vylúčený zo súťaže
slušnosti za inzultáciu rozhodcu.

POŽADOVANÉ DOKLADY PRE VŠETKY VÝBEROVÉ KONANIA
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového
konania
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej
únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan
Slovenskej republiky, písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej
republiky,
f) písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky,
g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej
služby,
h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách
b) až d), pre občanov iných štátov Európskej únie je povinné doložiť písomné čestné
vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
i) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za
účelom výberového konania.
j) motivačný list
Termín podania prihlášok je do 03. augusta 2009. Rozhodujúci je dátum podania
na poštovej pečiatke.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PaedDr. Beata Janoštiaková
Telefón: 047 2450 120 Fax: 047/2450 099
E-mail: beata.janostiakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote,
Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota

