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Preddovolenkové zasadnutie
Výboru mestskej časti sídlisko Rimava – Malohontská
ul., ktoré sa uskutočnilo 30.
júna, bolo spojené s obhliadkou mestskej časti.
čítajte na str. 2

YURA
stabilizuje
Najväčší zamestnávateľ
v Rimavskej Sobote sa v čase
svetovej hospodárskej krízy
snaží o stabilizáciu výroby.
čítajte na str. 2

Pohoda očami
Soboťana
Najväčšieho slovenského
hudobnokultúrneho festivalu Pohoda sa zúčastnili aj niekoľkí obyvatelia
Rimavskej Soboty.
čítajte na str. 3

Futbal
Rozhovor s R. Lazúrom
„Som rád, že som tu mohol
pôsobiť,“ hovorí futbalista.
GZ Šport

Veterná smršť sa nevyhla
ani nášmu okresu
Silné vetry zasiahli predminulý týždeň juh
Slovenska. Nespútaný prírodný živel vyčíňal
v sobotu podvečer aj v Rimavskej Sobote.
Z bytovky na Rimavskej ul. vietor zhodil biele polystyrénové obloženie, ktoré zakrývalo strechu. Vietor ho porozfukoval po celom okolí, jeden blok sa dokonca dostal
až do areálu Povodia Slanej. Porozhadzované obloženie
pozbierali ľudia z bytovky a neskôr ho odviezla stavebná
firma, ktorá realizovala opravu strechy. Vo Fiľakove sa zas
skrížili drôty elektrického vedenia a v obci vypadol prúd.

V dôsledku toho nemohli vodiči využiť služby čerpacích
staníc.
Tragickú silu veterného živlu zažili na vlastnej koži
účastníci festivalu Pohoda na trenčianskom letisku. Počas jedného z koncertov nadvihol silný vietor veľkorozmerný stan, pričom jeho konštrukcia zavalila stovky ľudí
baviacich sa pod ním. Pod troskami vyhasol jeden ľudský
život, približne päťdesiat ľudí bolo zranených. Medzi očitými svedkami nešťastia bol aj obyvateľ Rimavskej Soboty.
O tom, ako videl situáciu on, sa dočítate na strane 3.
amb/mak, foto amb
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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)
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Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Minulý týždeň som v meste stretol mladého
Bratislavčana s rimavskosobotskými koreňmi.
Volá sa Tomáš a venuje sa tzv. mixed martial
arts, teda zmiešaným bojovým umeniam (jeho
špecialitou je zápasenie). Robí to zodpovedne
a s veľkým nasadením a je oňho záujem aj na
exhibičných podujatiach mimo našich hraníc.
Tomáš prisľúbil, že keď bude mať trochu voľnejší
program, poskytne nám rozhovor.
Týmto by som rád zaželal všetkým mladým
športovým talentom, aby vo svojej snahe vytrvali až do úspešného dosiahnutia svojich cieľov.
A budeme radi, ak sa o svoje úspechy podelíte
aj s čitateľmi Gemerských zvestí. Kontaktuje nás
prostredníctvom mailu alebo telefónu (údaje sú
uvedené na tejto strane dolu v tiráži).

Polícia hlási

Žiadajú stanovištia na kontajnery
i spevnenie chodníkov
Preddovolenkové zasadnutie Výboru
mestskej časti sídlisko Rimava – Malohontská ul., ktoré sa uskutočnilo
30. júna, bolo spojené s prehliadkou
mestskej časti.
V rámci prehliadky predsedníčka VMČ Ľ. Kubiňáková tlmočila prítomným informáciu od zástupcu Technických služieb mesta p. Dieneša, že
sa finančné prostriedky na opravy v mestských
častiach na tento rok už vyčerpali. Z tohto dôvodu už nebudú prebiehať sľúbené opravy odstavných plôch pre komunálny odpad, hoci oddelenie
životného prostredia na MsÚ konštatovalo ich
opodstatnenie. Rovnako neprichádza do úvahy
ani úprava vyšliapaných chodníkov, pretože peniaze sa vyčerpali na opravy na sídl. Západ. Členovia VMČ vyjadrili spokojnosť s prácou TSM
v jarných mesiacoch na Malohontskej ul. pri tzv.
„čínskom múre“, kde sa upravili odstavné plochy
na KO a vyriešil sa problém s nedostatkom parkovacích miest.
VMČ však žiada riešiť aj ďalšie akútne prob-

YURA
stabilizuje
Najväčší zamestnávateľ v Rimavskej Sobote sa
v čase svetovej hospodárskej krízy snaží o stabilizáciu výroby. Podľa personálneho manažéra
rimavskosobotskej pobočky firmy YURA Eltec

lémy, ktoré boli avizované už na minulých zasadnutiach. Na sídlisku Rimava pri bytovke B2, na
Jánošikovej ul. a Malohontskej ul. 24 žiada vybudovať stanovištia na komunálny odpad. Pri
zmrzlinovom stánku, na Malohontskej ul. č. 24
pri potravinách CBA smerom k práčovni zaznela
požiadavka spevniť chodníky. Podľa členov VMČ
ich spevnenie nie je potrebné riešiť nákladným
budovaním, stačilo by na ne nasypať štrk alebo
položiť betónové kocky. Problémom je aj to, že
v tejto lokalite je údajne menší pohyb príslušníkov mestskej polície. Stále pretrváva problém
s občanmi, ktorí vyhadzujú pred kontajnery starý nábytok a stavebný odpad. Neporiadok okolo
nich robia aj „vyberači smetí.“
Na stretnutí sa hovorilo aj o vjazde a výjazde
na sídlisko Rimava z Hostinského ul. Jeho riešenie je odsunuté kvôli nesúhlasu s návrhom nezávislého posudzovateľa zo strany Obvodného
úradu pre cestnú dopravu, ako aj časti dotknutých obyvateľov.
amb

29. týždeň sa niesol v znamení ďalšieho vyčíňania zločincov. V BBSK eviduje polícia za
dané obdobie 49 vlamačiek, ktorých celková
škoda bola vyčíslená na 69 tisíc eur. Z toho sa
podarilo objasniť šesť prípadov (spôsobená
škoda 9200 eur). Vykradnuté boli tri byty a tri
chaty, jedenásť áut a desať obchodov a reštaurácií. Zlodeji sa činili predovšetkým v okresoch Banská Bystrica, Lučenec a Zvolen.
V Novej Bani (okres Žarnovica) ukradol
neznámy páchateľ nákladný ťahač Volvo
s českou ŠPZ. Vozidlo je biele, s červeným
návesom. Za túto krádež hrozí vinníkovi až 10
rokov väzenia.
Na cestách sa udialo 38 automobilových
nehôd, pri ktorých zahynuli dvaja ľudia. Zranilo sa ich tridsaťjeden, z toho ôsmi utrpeli
ťažké zranenia. Spôsobené škody odhaduje
polícia na 141 tisíc eur. Najviac nehôd sa stalo
v sobotu a vo štvrtok, najmenej v utorok a piatok.
Dvaja muži vo veku 27 a 30 rokov napadli
a k smrti ubili päťdesiatnika v obci Hrochoť
pri Banskej Bystrici. Zároveň vydierali ďalšieho prítomného muža, že ak to oznámi polícii,
zabijú ho. Zbili aj ženu, ktorá bola v tom čase
na mieste činu. Vinníkom hrozí šesť, resp.
osemročné väzenie.
mak

Gemerské zvesti
Corporation, Patrika Puchoňa, sa situácia „mení
veľmi dynamicky, preto sa musíme flexibilne prispôsobovať požiadavkám zákazníkov.“ Ako dodal, základné ciele spoločnosti ostávajú rovnaké,
a to garantovať najmenej 1200 pracovných miest
v regióne a posilňovať postavenie spoločnosti na
trhu. „Jednotlivé operatívne zmeny a projekty
sú podriadené týmto základným cieľom,“ uzavrel Puchoň.
mak
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Tragédia
na Pohode
z pohľadu
Soboťana
Najväčšieho slovenského hudobnokultúrneho festivalu Pohoda sa zúčastnili
aj niekoľkí obyvatelia Rimavskej Soboty.
Pre Gemerské zvesti sa o nešťastí, ktoré
sa na trenčianskom letisku prihodilo,
vyjadril študent a hudobník Štefan (20).
„Búrka nás zastihla pri civilných stanoch,“ hovorí
mladý Soboťan. V čase, keď prudký vietor zhodil
pódiový stan, sa od miesta tragédie nachádzal asi
500 – 600 metrov. „Pršalo a fúkal silný vietor. Keď
sme videli okolo nás letieť jeden z menších stanov,
radšej sme sa išli schovať do veľkého zdravotnícke-

Cena vody sa zvyšuje
Od 09. júla sa zvyšuje cena vody. Maximálna cena
za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,9313 eura/m3 a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8764 eura/m3. Od júla preto budú prebiehať
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ho stanu.“ Štefan dodáva, že pád pódiového stanu
nebolo z jeho stanoviska počuť a celá udalosť sa
odohrala pomerne rýchlo: „V jednej chvíli tam bol
a v druhej už nie.“ Vtedy si ešte mysleli, že padla
len plachta a Pohoda bude pokračovať. „Potom
však bolo vyhlásené zrušenie festivalu a evakuácia, takže sme sa spolu s ďalšími ľuďmi odobrali do
športovej haly, kde sme dostali čaj a teplú polievku,“
spomína Štefan.
Pád stanu si vyžiadal jednu ľudskú obeť, niekoľko ťažko ranených (v čase uzávierky čísla dvaja
stále bojovali o život) a viacero ľudí obišlo s ľahšími
zraneniami a šokom. V deň tragédie namerali meteorológovia silu vetra 20 metrov za sekundu, čo je
72 kilometrov za hodinu. Vietor vytrhol zo zeme
železné podpery a nadvihol štvortonovú plachtu
stanu, ktorá sa následne zrútila na asi dve tisícky
návštevníkov. Festival spolu navštívilo vyše 30 tisíc
ľudí.
Polícia momentálne preveruje, či pád stanu
spôsobilo nepriaznivé počasie alebo zanedbanie
bezpečnosti zo strany niektorého z organizátorov,
resp. majiteľov stanu.
mak

mimoriadne odpočty vodomerov. Pre štvorčlennú
rodinu toto zvýšenie predstavuje približne 27 centov mesačne.
Nárast ceny vodného a stočného nastalo kvôli
zvýšeniu nákladov na údržbu vodárenskej infraštruktúry. Uvedené ceny platia do 31.12.2009.
Podrobnejšie informácie nájdete na www.rimavskasobota.sk.

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

• 17. júla ráno sa pri Rimavských Janovciach zrazila Škoda Fabia s traktorom.
Príčinou mal byť mikrospánok vodiča
(64) Fabie, ktorý sa aj so spolujazdkyňou
ľahko zranil.
• Od štvrtka do nedele bavil divákov pri
krytej plavárni Cirkus Alex. V rámci jeho
programu vystúpili žongléri, tanečníci
hula-hop, cvičené kone, šelmy, klaun aj
artisti.
• „Živá socha“ už pózuje aj pred jedným
z rimavskosobotských hypermarketov.
Oproti zlatistému kostýmu a maske,
v ktorých sa prednedávnom predstavila na Hlavnom námestí, je odetá celá
v čiernom.

Ovocie a zelenina

Trhové ceny v Rimavskej Sobote

Receptár
Pochúťka

Koktail

Gemerské guľky

Cosmopolitan

Potrebujeme:
1 kg zemiakov, 200 g
polohrubej múky, soľ, 4
strúčiky cesnaku, 1 lyžičku mletého čierneho
korenia, 1 lyžičku soli, 1
lyžicu majoránu, 2 vajcia,
500 g údeného mäsa (môžu byť i špekáčiky), olej,
200 g prerastenej údenej slaninky, 1 cibuľu

Ak poznáte feministický TV seriál Sex v meste, určite je vám známy aj tento nápoj. Hlavná hrdinka
ho tam totiž s chuťou konzumuje na každej lepšej
party v New Yorku.

Príprava:
Zemiaky postrúhame, scedíme ich a šťavu odložíme na polievku. K zemiakom primiešame múku,
vajcia, soľ, korenie, majorán, rozotrený cesnak, soľ
a pomleté údené mäso. Z masy formujeme guľky s
priemerom cca 5 cm a obalíme ich v múke. Guľky
vložíme do vriacej vody a varíme približne 20 minút (keď vyplávajú na povrch, ešte chvíľku povaríme). Použitú vodu odložíme na polievku. Na oleji
opražíme na kocky nakrájanú slaninu, ku ktorej
pridáme nadrobno pokrájanú cibuľu. Opražíme
do zlatista. Porcie guliek na tanieri ozdobíme slaninkou s cibuľou. Vodu, v ktorej sme varili guľky,
zmiešame so šťavou zo zemiakov, ochutíme octom,
soľou a krátko povaríme. Do porcie polievky vložíme jednu guľku a pokrájanú pažítku.

Príprava:
Premiešajte v šejkri drvený ľad so 4 cl citrónovej
vodky, 4 cl Cointreau (alebo citrónovej šťavy), 2 cl
brusnicového džúsu, 1 cl čerstvej limetkovej šťavy. Nalejte do vychladeného koktailového pohára.
Vhodná ozdoba je kôra z limetky, resp. citróna.

Mojito
Kvalitné chladené nápoje chutia aj spisovateľom
čoho dôkazom bola aj záľuba Ernesta Hemingwaya
v mojite.
Príprava:
Do vysokého pohára uložte 2 čajové lyžičky hnedého cukru, zopár lístkov mäty (čím viac tým lepšie)
a jednu limetku rozkrájanú na menšie kúsky. Premiešajte. Potom celú zmes rozdrvte, pridajte ľad, 4
cl bieleho rumu a dolejte sódou. Zdobí sa lístkom
mäty posypaným práškovým cukrom.
Zdroj: internet

cukrová repa
petržlen		
zeler 		
kaleráb		
nové zemiaky
cibuľa		
paprika 		
rajčiny		
uhorky		
uhorky na zaváranie
kapusta		
karfiol		
kukurica		
broskyne		
melóny		
slivky		
višne		

1,20 €/kg
1,60 €/kg
0,80 €/kg
0,50 €/kg
0,50 €/kg
0,60 €/kg
0,20 €/kg
0,24 €/kg
0,99 €/kg
0,65 €/kg
0,39 €/kg
1 €/kus
0,35 €/kg
0,99 €/kg
0,65 €/kg
1,10 €/kg
1,40€/kg
(júl 2009)
foto amb
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10. výročie prepojenia jaskýň Podbanište – Nad Kadlubom

Čerpací pokus 2009

vrch. Vznikol tak druhý vchod, ktorý umožnil jednoduchšiu prácu a transport materiálu do jaskyne.
Druhý sifón bol prekonaný v roku 1981. Neskôr
bola objavená 6 metrov dlhá sieň opäť ukončená
tretím sifónom.
Po niekoľkodňových odkrývačských prácach
v roku 1990 sa uskutočnil čerpací pokus, v rámci
ktorého bola čerpadlom PPS-8 odčerpaná voda z 3.
sifónu. Zistilo sa, že objavený úzky trojuholníkovitý otvor je priechodný, a preto sa jaskyniari cezeň
preplazili a objavili priestrannú sálu v dĺžke cca 16
m, na konci však so 4. sifónom. Ďalší deň bol uskutočnený pokus na zameranie priestorov, no pre poruchu čerpadla sa museli jaskyniari vrátiť, čo sa im
pre rýchlo stúpajúcu hladinu vody v úzkom otvore
len s ťažkosťami podarilo. Novoobjavený priestor
tak zostal nezmapovaný.

Objavenie jaskyne Nad Kadlub
Závažným momentom jaskyniarskej skupiny bolo
objavenie štrbiny v závrte neďaleko vyvieračky
Kadlub, cez ktorú sa podarilo preniknúť k záverečným častiam jaskyne a objaviť najväčšie a najkrajšie priestory v Drienčanskom krase v dĺžke vyše
700 m proti smeru podzemného toku. Smerom po
prúde sa uskutočnili odkrývačské práce na spojenie jaskyne Kadlub s jaskyňou Nad Kadlub, ktoré
boli pre veľký zával neúspešné.

Prepojenie jaskýň Podbanište - Nad
Kadlub

Oblastná speleologická skupina
Rimavská Sobota (OSSRS) sa
k 10. výročiu prepojenia jaskýň
Podbanište a Nad Kadlubom
v Drienčanskom krase rozhodla
zorganizovať tretí čerpací pokus
na spojenie zvyšnej neobjavenej
časti medzi jaskyňami Nad Kadlub Kadlub, ktoré spája podzemný
potok.
Jaskyniari veria, že sa im podarí silnými čerpadlami za pomoci elektrických generátorov podzemné
vodné nádrže odčerpať a prepojiť tak posledné
metre jaskynného systému.

Jaskyňa Podbanište
Jaskynný systém Podbanište-Nad Kadlubom s dĺžkou 1570 m je najdlhšou jaskyňou v našom okrese.
Na jej objavovaní sa podieľali desiatky, ba i stovky
jaskyniarov a dobrovoľníkov nielen z nášho okresu.
Jaskyňa je známa už z 19. storočia, kedy sa využívala ako prírodná chladnička na skladovanie mäsa.
Seriózny a organizovaný výskum jaskyne sa začal
založením speleologickej skupiny v Rimavskej Sobote v roku 1972, kedy bolo zdokumentovaných
prvých 40 metrov jaskyne. Odvtedy jaskyňa láka
svojím aktívnym tokom a reálnou možnosťou jej
pokračovania potvrdeného farbiacimi pokusmi,
ktoré dokázali spojitosť toku v jaskyni s vyvieračkou Kadlub, vzdialenou vyše 1 km od priepasťového vchodu jaskyne. Každý rok pribúdali nové
metre a nové poznatky a už v roku 1973 bola dĺžka

jaskyne Podbanište 381 metrov, ktorú tvorili prevažne úzke - priemerne meter vysoké priestory s
kamenným dnom, prevažne spolovice zatopené.
Výskum už od počiatku komplikovali nepriechodné sifóny, v ktorých sa hladina potoka dotýkala
stropu. Po rokoch náročného rozbíjania a prebíjania sa v skale a hľadania ľahších a suchých cestičiek sa jaskyniarom podarilo dostať do rozsiahlych priestorov (Vincelov dóm, Blatistý dóm, Sála
nadejí). Následný postup vzhľadom na vybavenie,
techniku a vysoké stavy podzemnej vody v 70-tych
rokoch bol na niekoľko desaťročí spomalený a každý pokus o predĺženie jaskyne zlyhal.

Potok v tomto čase pretekal cez tri známe jaskyne
a medzi jaskyňou Podbanište a Nad Kadlub chýbalo ešte približne 400 metrov. Za niekoľko desaťročí
sa žiadnemu jaskyniarovi nepodarilo preliezť tieto
dve jaskyne kvôli extrémne nízkemu stropu (miestami i 20cm), mrazivej vode - 7-9°C, v ktorej musia
byť jaskyniari namočení počas celého výskumu a
pri žiadnej istote.
Napokon prvý úspešný pokus sa uskutočnil na jeseň roku 1999, v čase priazne nízkej hladiny podzemnej vody a pri extrémnej výdrži jaskyniarov. Do
dnešného dňa evidujeme sedem nadšencov, ktorým sa to podarilo. Takto získaný jaskynný systém
v celkovej dĺžke 1570 m bol v roku 2001 pre jeho
mimoriadne geologické, biologické a estetické
hodnoty vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku.
Je jedinou jaskyňou – národnou prírodnou pamiatkou v našom okrese.

Vedecký výskum

Druhý čerpací pokus

V jaskyni následne prebiehal vedecký výskum sledovania mikroklímy, fauny a skúmania geologického zloženia. Podarilo sa objaviť unikátne endemické jaskynné živočíchy. Živočíchy navyknuté na
život bez svetla v útrobách jaskýň majú len obmedzené možnosti migrácie, milióny rokov sa vyvíjajú v uzavretom spoločenstve a mikroklíme, a preto
je ochrana tohto prírodného dedičstva nesmierne
dôležitá. V netopierom guáne bol objavený v roku
1978 aj vzácny minerál brushit.

V roku 2008 sa opäť uskutočnil čerpací pokus,
ktorý žiaľ skončil tiež iba pri štvrtom sifóne a pre
zavzdušnenie čerpadla PPS-12 sa nám priestory
nepodarilo zdokumentovať a pokročiť ďalej. Po
skúsenostiach zo všetkých predchádzajúcich pokusov sme sa rozhodli v bádaní pokračovať a zopakovať čerpaciu akciu s inou technikou - pomocou
výkonných ponorných čerpadiel. Medzi jaskyňou
Kadlub a Nad Kadlub zostáva vzdušnou čiarou približne 150 metrov a 31 metrov prevýšenia s vysokým sklonom, ktorý napovedá existencii veľkých
podzených nádrží a vodopádov. Sme odhodlaní
túto poslednú neznámu časť jaskynného systému
prekonať. Odhalil by sa ním celý hydrologický systém Podbanište-Kadlub.

Prvý čerpací pokus
Prieskum sa presunul k vyvieračke Kadlub. Postupným prehlbovaním koryta sa v roku 1978 podarilo postúpiť cez vyvieračku 20 metrov do útrob
jaskyne Kadlub, kde jaskyniarov zastavil druhý
sifón. Nad sifónom sa podarilo identifikovať úzky
komín, ktorý v roku 1979 bol prerazený až na po-

OSSRS
foto Igor Balciar

z regiónu
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Zelený mlyn v Ožďanoch ožíva
Aj tento rok prináša OZ kRaj pre záujemcov víkendové akcie v Zelenom mlyne v Ožďanoch. A je si
z čoho vyberať. Ovládať štyri živly – hlinu, oheň,
vzduch a vodu - sa môžete naučiť počas keramickej víkendovky. V rámci nej sa záujemcovia môžu
oboznámiť so základnými technikami práce s hlinou, základmi jej točenia na hrnčiarskom kruhu,
jej modelovaním, pálením výrobkov na keramiku
v peciach a glazúrovaním. Ako prídavok si budú
môcť účastníci vyskúšať aj smaltovanie. Dalšie keramické víkendovky môžete navštíviť 23. – 27. júla
a 11. – 13. septembra.
Prostredie Zeleného mlyna ožilo od 17. do 19.
júla tradičnými africkými rytmami. Konal sa tu
workshop tradičných západoafrických rytmov

a tancov. Techniku hrania na djembe a bubny naučili prítomných členovia skupiny BABYLU ZARU.
Tanečný workshop viedla lektorka Lenka Kuzmová. Svoj košík z pedigu (druh popínavej liany
– pozn. red.) si môžete vytvoriť počas košikárskej
víkendovky 6. – 8. augusta. Pedig je ľahko tvarovateľný, preto je vhodný pre začiatočníkov. Zároveň
jeho pórovitosť umožňuje materiál farbiť, a tak vytvárať rôznofarebné výrobky.
Okrem priučenia sa tradičným remeslám a spoznania nových ľudí sa môžu záujemcovia zapojiť
aj do obnovy bývalého vodného mlyna. Stačí si len
zabaliť stan, karimatku a vydať sa na jedno z podujatí konané v tomto čarovnom prostredí.
amb

Na Gemeri
premávajú
nové autobusy
Ako sme informovali v minulom čísle,
SAD Lučenec zakúpila za účelom skvalitnenia a zefektívnenia dopravy tridsaťštyri nových autobusov.
Celková cena vozidiel je viac ako 5 mil. eur
a asi 20 % z nich má mať bezbariérový prístup

pre zdravotne postihnutých cestujúcich.
Tieto autobusy budú premávať na linkách
v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár
a Revúca. Vybavené sú modernými úspor-

nými a ekologickými motormi, brzdovým
systémom s ABS, elektronickými pokladňami
a informačnými tabuľami.
mak

Krátko
z domova
a zo sveta
Aj tohto roku začala žatva na
plochách v povodí rieky Slaná.
Kombajny si vzali do parády najprv
jačmeň, potom repku olejnú.
Poľnohospodári potom pokračovali
vo svojej práci na pšeničných
poliach.
Podľa Istvána Juhásza, predsedu
Gemerskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory úroda
zaostáva oproti minuloročnej ako
v kvalite, tak v kvantite. Údaje
z posledných dvoch týždňov hovoria
o 1,8 – 3,5 tonových výnosoch repky
na hektár, kým zo pšenice je to 3,5 –
4,5 tony na hektár.

Takmer sto palestínskych utečencov umiestnia do
azylového zariadenia v Humennom.
Tetovanie vyhľadáva čoraz viac mladých Slovákov.
Prezídium SDKÚ jednomyseľne rozhodlo, že po
voľbách nevstúpime do vlády, v ktorej bude Smer,
bez ohľadu na persóny.
Od septembra by sa malo zvýšiť cestovné na
železniciach.
Kríza ohrozuje takmer 18- tisíc pracovných miest.
Záhorie otravujú komáre. Štát dá na ich likvidáciu
300.000 eur.
Česi vyviezli zbrane za miliardu.
Nový zákon umožňuje ruskej polícii kontrolovať
súkromnú poštu.
Mužovi z Nemecka vyoperovali zo žalúdka 12kilogramový nádor.
V americkom Oaklande schválili občania zavedenie
dani z marihuany. Tá sa v meste predáva na
zdravotnícke účely v štyroch registrovaných
kluboch.
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R. Špitálová:
„Aj v Rimavskej Sobote sa môže čosi diať“
exotickú bombu v podaní afro – latino vystúpenia
nitrianskej kapely Afrocampana a bubeníckeho
workshopu. Súčasťou bude obľúbený westernový
deň s atrakciami, koncert miestnych rockových
kapiel. Pre hudobných fajnšmekrov pripravujeme
soul – bluesový koncert nórskej speváčky Caroline
Hitland a gitaristu Stanislava Počajiho. Angažovali
sme divadlo Piki s detským predstavením Elá Hop
známym z televíznej obrazovky a pre dospelých
kriminálnu komédiu Ryba v trojke vo hviezdnom
hereckom obsadení: Studenková, Kocúriková, Kráľovičová, Vajda. Toto necelé vymenovanie aktivít
je adresované aj tým, ktorí tvrdia že v meste nie je
žiadna kultúra, čo je nezmysel.

Študovala andragogiku na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove,
v súčasnosti je zamestnaná v MsKS ako samostatný odborný pracovník. Prioritne
sa venuje projektovému manažmentu, čiže získavaniu finančných prostriedkov
od rôznych subjektov, nadácií na samotnú kultúrnu činnosť v meste, realizácii
úspešných projektov a podujatí, PR činnosti Mestského kultúrneho strediska
a komunikácii s verejnosťou a médiami a v neposlednom rade práci s mládežou.
Keď môže, nevynechá takmer žiadne kultúrne podujatie, rada si pozrie dobrý film,
prečíta knihu, experimentuje s maľbou na textil a nevynechá ani šport.
Regina Špitálová (*1976, Rimavská Sobota).

Kedy ste sa začali zaujímať o kultúru a veci s ňou
súvisiace?
Profesijne od vtedy ako som začala pracovať v Mestskom kultúrnom stredisku, teda šiesty rok, ale
o kultúru som mala záujem aj počas štúdia i pred
tým. V našej rodine bolo navštevovanie kultúrnych
podujatí, koncertov, kina bežnou záležitosťou, patrilo ku príjemným spoločne stráveným chvíľam.
A to nám zostalo doteraz. Moji rodičia dodnes
veľmi radi prídu na Atrium Art, na divadelné predstavenia, veď v Rimavskej Sobote sa možno týmto
príležitostiam len tešiť. Nie všetci si môžu dovoliť
vycestovať na megakoncerty hudobných hviezd do
košickej Steel Arény, do Bratislavy, alebo dokonca
do zahraničia. Preto ma baví priniesť do Rimavskej
Soboty kvalitnú profesionálnu kultúru za rozumnú
a prijateľnú cenu.
Je známe, že sa výrazne angažujete v občianskom združení Oxymoron. Môžete priblížiť jeho
históriu, ciele a aktivity?
Občianske združenie Oxymoron sme s ďalšími
ľuďmi založili koncom roku 2004 s hlavným cieľom podporovať kultúrny život v Rimavskej Sobote.
Ďalšími špecifickými cieľmi je kultúra menšinových skupín, podpora neprofesionálnych umelcov,

organizovanie výstav, zapájanie mladých ľudí do
dobrovoľných aktivít a pod. Myslím, že za tých pár
rokov sa nám podarilo uskutočniť veľa rôznorodých projektov a naše občianske združenie si vybudovalo svoje meno.
Na príprave ktorých kultúrno- spoločenských
podujatí sa podieľate?
Na všetkých, ktoré organizuje Mestské kultúrne
stredisko a Občianske združenie Oxymoron. Počas
roka sa toho uskutoční naozaj veľa. Medzi najväčšie projekty s dlhoročnou tradíciou patrí festival divadla a hudby Atrium Art, Medzinárodné umelecké
worskhopy Letavy, celoštátna divadelná prehliadka Divadlo a deti, Dobšinského rozprávkový Gemer,
výstavy amatérskych výtvarníkov v galérii Ganevia,
Konvergencie – tvorivý pobyt pre deti so špeciálnymi potrebami, vediem Mládežnícky parlament
a mnohé iné. Momentálne pripravujeme bohaté
kultúrne leto s názvom Hot Art, ktoré v našom
meste bude v tejto podobe realizované vďaka grantovým finančným zdrojom po prvýkrát. Každý štvrtok bude venovaný inému hudobnému štýlu. Hiphopová párty a tiež punk-rocková formácia, objav
roka z východného Slovenska Heľenine oči pre
mládež, prinesieme Janu Kirschner, Oskara Rózsu,

Ktoré z Vami organizovaných podujatí by ste
vyzdvihli ako výnimočne dobre vydarené, resp.
Vaše obľúbené?
Za výnimočné podujatie, na ktoré som hrdá, považujem tohtoročné Atrium Art, 5. ročník festivalu
divadla a hudby, ktoré ponúklo špičkové produkcie
zo slovenskej divadelnej a hudobnej scény a ocenilo to aj publikum. Pretože bez záujmu diváka nemá
takéto podujatie zmysel. Možno povedať, že sme
sa priblížili k optimálnemu modelu úspešného
podujatia. Ďalším neodmysliteľným podujatím, na
ktorom si dokážem dokonca sama oddýchnuť, je
tvorivý tábor pre deti so špeciálnymi potrebami
Konvergencie. Už piaty rok sa stretávajú deti z detských domovov, špeciálnych základných škôl, krízového centra vo skvelej tvorivej atmosfére, ktorá
nám všetkým vnáša do života radosť a pohodu.
Ako vnímate postavenie kultúry v súčasnej
dobe?
Ako nevyhnutnú potrebu každého človeka, pretože
práve tým sú ľudia špecificky odlišní od iných živých tvorov. Veľké civilizácie ale i primitívne kmene sa v minulosti vyznačovali bohatými kultúrami.
Myslím, že tento fakt je neodmysliteľný i v súčasnosti. Regióny sa pýšia odlišným folklórom, každé mesto by malo dbať na zachovanie kultúrnych
tradícií a vytvoriť priestor pre ďalší rozvoj kultúry.
Myslím, že Mestské kultúrne stredisko je v tomto
nepostrádateľné, poskytuje záštitu viacerým skupinám ľudí, ktorí majú záujem stretávať sa vo svojom voľnom čase a spolu vytvárať kultúrne hodnoty,
ktoré môžeme kľudne nazvať rimavskosobotskými.
Pri Mestskom kultúrnom stredisku pracuje 15 kolektívov s viac ako 400 aktívnymi členmi, denne
príde na rôznu činnosť do DK viac ako 100 ľudí.
Sme schopní finančne pokryť všetky podujatia,
ktoré organizujeme, prostredníctvom sponzorov a
grantov. Ako príspevková organizácia mesta potrebujeme len financie na samotnú prevádzku, ktoré
by mali byť podľa mojich informácií krátené. Pretože kultúra v zmysle nášho poslania, nie je ziskovou
záležitosťou, naša budúcnosť je bez príspevku na
prevádzku nemožná.
Takže ako vnímam postavenie kultúry v meste sa
ma spýtajte o pár mesiacov.
Marián Kluvanec, foto archív R. Š.

Kultúra
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Výročia
03.08.1909
Vo Zvolene – Kráľovej sa narodil maliar a pedagóg Eugen Lehotský. Bol príslušníkom
Generácie 1909 a do slovenského maliarstva
vniesol výdobytky európskej moderny a zmysel pre sociálnu realitu. Zomrel 14.11.1970
v Bratislave. Tohto roku je 100. výročie jeho
narodenia.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

DVD Tipy
Battlestar Galactica

Letavy včera a dnes
LETAVY založili v roku 1985 študenti
Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej
fakulty v Banskej Bystrici ako každoročný plenér bývalých študentov školy
(odkiaľ pochádza i názov LETAVY – Letný
tábor výtvarníkov).
Pôvodný zámer sa postupne menil do dnešnej podoby a prirodzenou cestou vznikol najväčší umelecký tábor na Slovensku nielen počtom účastníkov, ale aj počtom a kvalitou ponúkaných dielní.
Podľa jedného zo zakladateľov a organizátorov
Mariána Lacka sa dosiaľ na Letavách zúčastnilo
takmer 6000 profesionálnych i neprofesionálnych
priaznivcov umenia zo Slovenska, Česka, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Ukrajiny, Fínska, Holandska, Chorvátska, Juhoslávie, Rumunska, Ango-

ly, Talianska, Poľska, USA. Rozšírilo sa i zameranie
plenéru, ktorý sa popri výtvarných dielňach rozrástol o dielňu fotografickú, divadelnú, literárnu,
tanečnú a tohto roku i o hudobno – textársku dielňu. V pôvodnom rekreačnom stredisku Kurinec
pri Rimavskej Sobote sa Letavy konali 17 rokov. Po
začatí rekonštrukcie Kurinca sa šesťkrát uskutočnili na Krokave a v tomto roku im organizátori našli
nové miesto. Bude ním rekreačné stredisko Kokava
– Línia (okres Poltár).
24. ročník umeleckého tábora LETAVY v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Rim. Sobote organizuje Mestské kultúrne stredisko a Občianske združenie Oxymoron. Bližšie informácie
nájdete v budúcom čísle.
Zdroj: tlačová správa

Televízne tipy
27.07.
Prepadnutie 2: Temné územie
(JOJ, 21.00)
Klasický akčný film so Stevenom
Segalom o boji jedného odvážneho
muža proti bande teroristov. Tí
unesú vlak aj s pasažiermi a snažia
sa vydierať vládu. A tak jednému z cestujúcich,
ktorý je zároveň bývalým príslušníkom špeciálnych jednotiek, neostáva nič iné, ako zapojiť svoj
um i svaly.

31.07.
Zelené peklo (Markíza, 22.40)
Kriminálny triler z armádneho
prostredia s Johnom Travoltom a Samuelom L. Jacksonom v hlavných
úlohách. Travolta je jednej temnej
noci povolaný vyšetriť záhadné
zmiznutie vojenskej jednotky počas cvičenia
v hlbokej džungli. A na povrch zrazu vyplávajú
škandalózne skutočnosti...

Štvrtky s DVD edíciou Nového
času patria už niekoľko týždňov úspešnému televíznemu
sci-fi seriálu Hviezdna loď Galactica. Posledných 50 000 ľudí
uniká vesmírom pred strašnou
hrozbou k legendárnej planéte Zem. Zápasy
však musia viesť aj vo vlastných radoch...
Na pultoch predajní sú momentálne epizódy z druhej sezóny (každé DVD obsahuje
dve nové epizódy).

Na konci s dychom
Legendárny Jean Paul Belmondo v legendárnom filmovom
experimente francúzskej Novej
vlny (r. J. L. Godard). Príbeh
o ľahkovážnom Parížanovi
s kriminálnym pozadím a o
jeho stretnutí s osudovou Američankou,
s ktorou sa oddáva ľúbostným hrám. To všetko v prekvapivom až rušivom strihu, ktorý
posilňuje dojem dusivej atmosféry a neodvratnej tragédie. Nájdete na lacných DVD
z edície FilmX počas nastávajúcich letných
týždňov.

Pozvánky
01.08
Hannibal: Zrodenie (ČT1,
23.45)
Zrodenie dejovo predchádza udalostiam zo známeho trileru Mlčanie
jahniat. Sledujeme život mladučkého Hannibala Lectera, nadaného
a mimoriadne inteligentného muža, a jeho cestu
od mladíckych strastí k jeho kanibalskej dospelosti.

01.08.
Desperado (JOJ, 20.00)
Antonio Banderas ako mexický „el
mariachi“, virtuózny hráč na gitare,
ktorej obal skrýva aj čosi nebezpečnejšie ako hudobný nástroj... Banderas je totiž profesionálny zabijak,
ktorý si posvieti na drogový kartel v zapadnutej
mexickej dedine. Pomáhať mu pri tom bude Salma
Hayek. Desperado je zábavný akčný film s komediálnymi prvkami.

Vo výstavných priestoroch Radnice v Rimavskej
Sobote je inštalovaná výstava nadčasových
fotografií, ktoré vás chytia za srdce. Fotografie
zobrazujú živé vzťahy medzi rodičmi a deťmi v
náhradných rodinách. Autormi fotografií sú Jozef
Ondzik, Andrej Bán, Martin Kollár, Lucia Nimcová
a Martin Marenčin. Sprostredkúvajú nám posolstvo:
Najlepšie je s mamou a otcom! Výstava potrvá do
31. júla 2009.
V súvislosti s touto témou vás 28. júla
pozývame na diskusné stretnutie na tému
Pestúnstvo. Pobesedujete a prostredníctvom
filmového dokumentu budete mať možnosť
nahliadnuť do života náhradnej rodiny.

Myšlienka týždňa:
Predstavitelia milostných scén
v Hollywoode berú svoje roly tak
vážne, že v nich pokračujú ešte aj
večer po nakrúcaní.
A. Hitchcock

8

inzercia / infoservis
dom na IBV Sobôtka. Tel: 0905
446 136.

Nehnuteľnosti

768-30

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

Reality profesionálne.
www.kvantrealityeu.sk

• Predám 4-izbový byt na sídlisku
Západ so samostatným kúrením
po úplnej rekonštrukcii – výmena okien, podláh, jadra – nízke
prevádzkové náklady. Tel: 0908
344 248.
789-31

828-31

Dám do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory s výkladom, 35 m2. Tel: 0915 823 031
828-31

• Predám RD v Tomašovej, ul. Tehlová 7, 5 izieb, kuchyňa, špajza,
kúpeľňa, WC, garáž. Pozemok 600
m2. Aktuálne apríl 2010. Tel: 0948
005 911.
716-30

• Predám 1-izbový byt v Tisovci, hneď vedľa EGT. Tel: 0915
873 729.
836-31

• Predám rodinný dom na ul. Kirejevskej 9. Tel: 0944 089 530.
837-30

• Predám 1-izbový byt na Západe, slušný vchod, RS. Tel: 0918
566 713.
840-31

• Súrne predám 2-izb. byt s balkónom na sídl. Západ. Tel: 0902
139 181.
841-30

• Dám do prenájmu 3-izbový byt.
Tel: 0949 841 311.
843-30

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

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

• 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.
801-32

• Hľadám garáž do prenájmu na
sídl. Rimava za M Marketom.
Kontakt: 0905 444 718.
804-34

• Vezmem do prenájmu garáž. Tel:
0904 102 534.
807-30

• Dám do dlhodobého nájmu 3-izbový byt + garáž v Rim. Sobote –
Rožňavská ul. Tel: 0905 484 801.
811-30

• Predám 3-izbový byt v OV na Rožňavskej ul. v Rimavskej Sobote.
Cena dohodou. Tel: 0903 626 344.
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Západ, 1. poschodie, vlastná kotolňa, pôvodný stav. Cena 21 600
€  + dohoda. Tel: 0910 371 402.
830-30

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

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

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

• Predám stavebný pozemok na
Molnárke. Mobil: 0908 931 360.
775-30                          
• Predám rodinný dom na ul. Mierovej 126 v Tornali. Cena dohodou.
Tel: 0905 872 656, 0907 434 687.
780-30

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

• Predám 3-izb. tehlový prerobený
byt. Cena dohodou. )
Tel: 0918 466 028.
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                  
• Prenajmem kancelárske priestory
v centre oproti Msú. Tel: 0915
875 849.
697-35

• Predám dom vo Večelkove – lacno. Tel: 56 91 318.

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

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

847-32

821-33

716-52

• Predám 3-izbový čiastočne
zrekonštruovaný byt s loggiou na
sídl. Západ za 21 000 €. Tel: 0917
231 171, 0944 200 996.

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

845-32

848-32

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
a kanceláriu v centre mesta Rim.
Sobota. Info: 0907 232 375.
850-31

• Predám 1-izbový byt s balkónom
na ul. Malohontskej. Cena dohodou. Tel: 0908 866 428.
854-32

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
na sídlisku Západ v RS. M: 0907
086 986.

815-31

822-33

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

		

Zamestnanie

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

• Prijmeme do prac. pomeru vodiča
na nákladné vozidlo – vyklápač
(prívesová súprava) + strojársky  
kurz na zemné stroje. Požadujeme
min. 5-ročnú prax na horeuvedenom vozidle. Informácie na
tel. čísle 0903 802 400, 0903
530 510.

825-33

839-33

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

• Prijmem kaderníčku do pánskeho
a dámskeho kaderníctva. Prípadne na živnosť alebo na absolventskú prax. Tel: 047/5627815.

823-33

• Predám budovu v centre mesta.
Tel: 0910 934 770.
824-33

856-30

826-33

• Odstúpim prenájom predajne
potravín so zariadením v Hnúšti.
Info: 0915 957 004.

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

857-32

827-33

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

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

859-32

829-30

• Predám rozostavaný rodinný

• Predám 3-izbový byt na sídl.

849-32

• Výhodná možnosť brigády pre
študentov aj nezamestnaných. M:
0918 685 556.
784-31

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

805-31

• 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.
813-33

• 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.
726-31
                 
        

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

• Preprava 8+1 osôb a tovaru +
dovoz áut zo zahraničia. Tel: 0905
709 265.
834-33
   
• NAJLACNEJŠIA osobná preprava!!!
Na letiská, na dovolenky, opatrovateľky do Rakúska a podobne za
rozumnú cenu!!! Rýchlo a spoľahlivo! 0944 348 299.
835-30
• Pečiem dobošové torty, zákusky.
Používam maslo, nie tuky. Po
dohode doveziem. Tel: 0910
296 515.
844-32
• 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.
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791-30

20.00 hod.

• Prestavba jadra, rekonštrukcie,
obklady aj na umakart alebo na
sadrokartón – voda – elektrika –
obklady – dlažby. Pracujeme lacno a kvalitne. Tel: 0918 283 026.

783-30

796-34

792-30

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

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

797-34

• Stavebné, murárske práce, bytové
jadrá. Tel: 0904 525 802.
803-30

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

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

• 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

• 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

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-52    

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

                            

Zvieratá

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

798-30

Vstupné: deti 1 EUR, dospelí 2 EUR

799-30

Dane

• Predám šteňatá novovyšľachtenej
rasy od čistokrvných rodičov.
Otec – bernský salaš. pes, matka
– slovenský čuvač. Veterinárne
ošetrené. Tel: 0904 456 863,
047/56 34 471.
765-30

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

RÔZNE
• Predám plastové nádrže 1250 l,
rám hliníkový, cena 150 €. Tel:
0905 709 265.
833-31
• Predám sedaciu súpravu rozkladaciu. Tel: 0910 670 872.
838-31
• Predám cestné panely 3 x 2 m,
aj väčšie množstvo. Tel: 0915
535 191.
855-30
• 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

Blahoželajte

• Predám kravu – zdravotné dôvody. Dohoda. Tel: 0905 684 907.
853-31

• Predám 10 ks oviec výkrmové
merino. Tel: 0907 090 072 – po

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote Vám v rámci
projektu HOT ART - Kultúrne leto 2009 v Rimavskej Sobote
prináša DETSKÝ DIVADELNÝ ŠTVRTOK s hrou DIVADLO PIKI : ELÁ
HOP (30. júla 2009 o 18,oo hod. na nádvorí Reduty - Čierny orol na Hlavnom námestí).

...ELÁ HOP sú presne tí, ktorí sa každú nedeľu objavujú na televíznej
obrazovke, bývajú v Čarovnom kufríku kde môže teraz vstúpiť každý a
splní samu ten najtajnejší sen či želanie. Je to miesto kde sa môžete hrať
a vymýšľať, miesto kde sa budete cítiť dobre...

851-31

858-30

pozvánka

HOT ART - KULTÚRNE LETO 2009 v Rim. Sobote

• 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.

• Bichon, amerikan cocker španiel
– šteniatka na predaj. Info: 0908
913 887.

• Predám šesťtýždňové šteniatka čierneho vlčiaka. Tel: 0910
409 547.

9

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

Daňové riaditeľstvo SR (DRSR) upozorňuje daňovníkov na opatrnosť
pri poskytovaní osobných údajov prostredníctvom telefonických rozhovorov, nakoľko daňové orgány takýmto spôsobom osobné údaje nezískavajú.
Upozornenie poskytujeme v súvislosti so zaznamenanými prípadmi,
keď sa neznáma osoba, ktorá sa predstavila ako pracovník daňového
úradu, prostredníctvom telefonického rozhovoru pokúšala získať osobné
údaje daňovníka. Nakoľko môže dochádzať k pokusom o zneužitie týchto
údajov, je v záujme daňového subjektu, aby takouto formou osobné údaje
neposkytoval.

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 na odpredaj nehnuteľný majetok – pozemky – parc. č. č. KN C 2849/237 – zast. plocha o výmere 21

m², parc. č. KN C 2849/238 – zast. plocha o výmere 21 m²,  parc. č. KN C
2849/239 – zast. plocha o výmere 21 m², parc. č. KN C 2849/240 – zast.
plocha o výmere 21 m² a parc. č. KN C 2849/241 - zast. plocha o výmere 21
m² v kat. úz. Rimavská Sobota, lokalita Sobôtka za účelom výstavby radových garáží. Do ponuky sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí sú vlastníkmi bytu a majú trvalý pobyt v bytových domoch s.č. 95, 96, 92 resp. 98,
nevlastnia v uvedenej lokalite garáž a sú vlastníkmi motorového vozidla.
Minimálna cena 40,- €/m².
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku, Rimavská  Sobota č.t. 047/56 046 26, 047/56 046 33, 0903
284 314.
Žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota najneskôr do 14.08.2009.
Ponukové konanie sa bude konať dňa 27.08.2009 (štvrtok) o 14.00
h. na Mestskom úrade, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, II. poschodie
zasadačka č. dv. 16.
Ponukového konania sa záujemcovia zúčastňujú na základe podanej
žiadosti, predložia preukaz totožnosti a technický preukaz MV.

10

infoservis

27. 7. 2009

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

1. a 2. august MUDr. D. Sekelská, ZŠ P.

Dobšinského, č. t. 56 31 566

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

1. august sobota lekáreň U leva
2. august nedeľa lekáreň Jazmín

DAROVALI KRV
Peter Kováčik, Atila Gembický, Zdena Šmidtová, Ivan Vigoda, Ladislav Fazekaš, Miroslav Fazekaš, Patrik Fazekaš, Juraj Lacík, Peter Ehn, RNDr. Ivica
Móricová , Martina Fabová, Ing. Peter Hruška z Rimavskej Soboty, Július
Dudok z Konrádoviec, Ladislav Borák, Miloš Hruška, Peter Hruška z Hnúšte, Gejza Tóth z Otročku, Peter Bálint zo Šimonoviec, Zuzana Domaová
z Rašíc, Lenka Kováčiková z Klenovca, Elena Liptáková z Tisovca, Peter
Bambura z Kokavy nad Rimavicou, Juraj Kovács z Blhoviec, Ing.Július
Balga z Bottova, Július Mihályi z Hostíc, Zuzana Struhárová zo Skerešova,
Ján Babarík, Juraj Beník zo Sušian, Jaroslav Plaucha z Nových Honov.

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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).

Ponúkam na predaj
palivové drevo.
M: 0908 931 360
2168-35

Sťahovanie

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

PENIAZE PRE
VÁS
Volajte: 0908 554 010
www.proficredit.sk

2158-30

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 21.7.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Prvýkrát darovali krv: PhDr. Anna Vaculčiaková, Tomáš Megela z Rimavskej Soboty, Peter Parobek z Klenovca, Bc. Judita Vaculčiaková, Judita
Vaculčiaková z Chvalovej, Alica Borsodyová, Jolana Fertöová, Ľudovít
Bohó, Michal Piliarik z Višňového, Gabriel Krága z Gemerskej Vsi, Attila
Fonó z Otročku.

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

EUROMOTEL
Restaurant

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

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:

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

-Tel: 0918 392 513
2009-52

KINO
ORBIS

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)

30. – 31. júl, 1. – 2. august

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

Všetko čo poviete, bude použité.
Thriller USA, MN, vstupné 2,20 €
(66 Sk), titulky. Začiatok predstavení o 19:00 hod., v sobotu a v nedeľu
aj o 21:00 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
Mestská bytová správa, s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,
ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Obvodný
úrad/ CENNÍK ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK
Zasadačka č. 47- I. posch.  - počet miest na sedenie 182 - predsednícky
stôl 11 miest
Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 119,50 € (3 600,- Sk), Nezisk.
org. 89,62 € (2 700,- Sk)
Ozvučenie sály Podnik. subj. 14,94 € (450,-Sk) Nezisk.org. 14,94 €
(450,-Sk)		
Zasadačka č. 46 – I. posch. - počet miest na sedenie 25
Cena za prenájom / 1-8 hodín/ Podnik. subj.  23,24 € (700,- Sk) Nezisk.
org. 16,60 € (500,- Sk)
Zasadačka č. 80 – II. posch.  -  počet miest na sedenie 72 -  predsednícky
stôl 4 miesta Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 43,15 € (1 300,Sk) Nezisk.org. 33,19 € (1 000,- Sk) Poznámka: V prípade záujmu nad
rámec ponuky je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o, Rim. Sobota, T.č: 047/5511915 nebytové priestory,
V Rim. Sobote 08.01.2009
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

Na odstrel

30. – 31. júl

Krvavý Valentín
Jazda do pekla práve začína. Horor
USA, MN do 18 r, vstupné 2 € (60
Sk), titulky. Začiatok predstavení
len o 21:00 hod.

Ponúkam možnosť
• zarábať 1200 €
• firemné auto
• mobilný telefón
• 1x ročne firemná dovolenka
Kontakt: 0911 265 829

Cirkevný zbor ECAV v Klenovci
hľadá kantora. Podrobnosti a presné
podmienky budú dohodnuté osobne.
Prihlásiť sa treba do konca augusta na
t.č. 047/54 54 225, alebo na adrese CZ
ECAV, Klenovčok 57,
980 55 Klenovec
2169-32

Horný rad (zľava doprava): Milan Sihelský, Matej Vargic, Stanislav Morháč, Ján Zvara, Dávid Betík, Peter Šándor, Michal Dragijský, Lukáš Migala
Stredný rad (zľava doprava): Norbert Fedor, Tomáš Szabó, Karol Árvay, Róbert Juhász, Nenad Živanovič, Juraj Líška, Ján Halaj, Matúš Levický, Miloš Gibala, Martin Kuciak
Dolný rad (zľava doprava): Rudolf Michálek (masér), Tibor Pelle (predseda dozornej rady), Jozef Pisár, Marián Kudlík (tréner), Štefan Cifruš (primátor mesta), Branislav Mráz (hrajúci asistent trénera), Richard Rubint, Ladislav Danyi (športový riaditeľ
MŠK), Ján Oštrom (vedúci mužstva)											
foto Michal Lichanec, www.rimava.sk (so súhlasom GMS)
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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

Tel.: 0905 155 364

Pozývame Vás do novootvorenej
lekárne Západ
(pri monoblokoch vedľa kaviarne Le Monde v RS).

2005

SŤAHOVANIE

Potrebujete
požičať?

A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.
M.: 0908 948 971,
0907 522 516

0907 342 809

www.proficredit.sk

2004-31

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

2164-31

2140-29

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.

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

MEDIA TOUR

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

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

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

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

USKUTOČŇUJE KURZY PRVEJ POMOCI PRE AUTOŠKOLY PRE UCHÁDZAČOV
O VODIČSKÉ OPRÁVNENIE A VODIČOV

2003

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

Milan Posuch-RK Maťa

Aj tento týždeň sa ponesie v znamení teplého letného počasia, hoci budú
dni, kedy teploty mierne klesnú. S početnými zrážkami nemožno počítať,
lokálne sa však môžu vytvoriť búrky, a to predovšetkým v horách. Koncom
týždňa nás na chvíľu zastihne premenlivé počasie.
András Reisz (autor je meteorológ)

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
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Rimavská Sobota v čele tabuľky
MŠK Rim. Sobota – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0 (0:0)
Soboťnia nastúpili už tretíkrát po sebe v domácom prostredí. Aj proti Mikulášu podali veľmi
dobrý bojovný výkon a po najtesnejšom víťazstve si zaslúžene pripísali do tabuľky všetky tri
body. Pred začiatkom sezóny málokto čakal, že
po troch kolách budú mať Gemerčania na konte
plný bodový zisk, napriek tomu, že nastúpili v domácom prostredí. Nejde ani tak o bodový zisk,
ako o spôsob, ako sa k doterajším víťazstvám dopracovali. Výkony sú bojovné, hráči pristupujú
ku svojim povinnostiam poctivo. Aj keď pomaly,
ale predsa sa divák vracia na štadión. Aj po sobotňajšom zápase znel štadiónov potlesk, ktorý
vyprevádzal domácich do kabín. Hráči MŠK RS
ponúkajú ľuďom to, čo robí futbal futbalom. Nepoznajú stratenú loptu, na ihrisku bojujú a drú.
To musí futbaluznalý fanúšik oceniť. Určite prídu aj lepší súperi. Nie vždy sa všetko podarí, ale
keď divák vidí snahu a bojovnosť, vie prepáčiť aj
nedostatky.
Hostia z Lipovského Mikulášu prišli so zámerom bodovať. Hlavne po tom, keď v prípravnom
zápase vyhrali nad Soboťanmi 3:1. Znovu sa potvrdilo, že medzi prípravným a majstrovským zápasom je rozdiel. Domáci boli počas celého zápasu jasne lepším mužstvom. Okrem gólu nastrelili
Gemerčania trikrát konštrukciu brány brankára
hostí Vreštiaka. Liptáci sa len sporadicky dostali
pred bránku Kuciaka, ktorý aj za pomoci obrany
s prehľadom všetko vyriešil. Apropo. Brankár
a obrana MŠK pôsobí isto a príchodom Janečku
sa defenzívna štvorica viac skvalitnila. Výsledkom toho je, že Soboťania v doterajších troch
stretnutiach ešte neinkasovali gól. V 6. min mohli

otvoriť skóre Liptáci, keď Kapáň obišiel Kuciaka,
avšak obrana domácich mu nedovolila dopraviť
loptu do siete. V 10. min. sa dožadovali domáci
odpískania pokutového kopu, ale hlavný rozhodca bol proti. V 13. min. Janečkov pokus končí
tesne nad. V 18. min. Gibala hlavičkuje nepresne.
V 20. min. podbehol brankár hostí center, ale
hráči MŠK túto jeho chybu nedokázali potrestať.
V 30. min. hostia po prvý krát vystrelili na bránu,
Bezák však mieril nepresne. O dve min. neskôr
si Kuciak zastal svoje miesto po prudkej strele
kapitána hostí Blaščíka. V 34. min. domáci predviedli peknú kombináciu, na ktorej konci Pisár
páli do brvna a po následnom centri hlavičkuje
Líška nad.
Líška sa presadil po zmene strán, keď v 50.
min. po individuálnej akcii prekonal strelou
k žrdi hosťujúceho brankára Vreštiaka. Svojím
presným zásahom zabezpečil do tabuľky tri body.
Už o 10 .min. po góle mohol domácich upokojiť opäť Líška. Jeho lob skončil tesne nad. V 68.
min. domáci nastrelili po priamom kope žrď. O 4.
min. neskôr odmával postranný rozhodca ofsajd,
ktorý nebol a tým zabránil Morháčovi zvýšiť
vedenia. V 79. min. po signáli páli Pisár tesne
vedľa. V 88. končí parádna strela dobre hrajúce
Levického na brvne. Diváci odchádzali spokojní
a potleskom odmenili domácich za dobre predvedený výkon.

Rozpis jesenných stretnutí
ObFZ Rimavská Sobota

– Bátka, Tachty – Jelšava, Sirk – Ožďany, Stárňa – Rim.
Janovce, Lubeník – Tornaľa, Veľké Teriakovce – Klenovec
VIII. kolo (27. september): Abovce – Klenovec, Tornaľa
– Veľké Teriakovce, Rim. Janovce – Lubeník, Ožďany –
Stárňa, Jelšava – Sirk, Bátka – Tachty, Muráň – Revúčka
IX. kolo (4. október): Revúčka – Abovce, Tachty –
Muráň, Sirk – Bátka, Stárňa – Jelšava, Lubeník – Ožďany,
Veľké Teriakovce – Rim. Janovce, Klenovec – Tornaľa,
X. kolo (11. október): Abovce – Tornaľa, Rim. Janovce –
Klenovec, Ožďany – Veľké Teriakovce, Jelšava – Lubeník,
Bátka – Stárňa, Muráň – Sirk, Revúčka – Tachty
XI. kolo (18. október): Tachty – Abovce, Sirk – Revúčka,
Stárňa – Muráň, Lubeník – Bátka, Veľké Teriakovce –
Jelšava, Klenovec – Ožďany, Tornaľa – Rim. Janovce
XII. kolo (25. október): Abovce – Rim. Janovce, Ožďany
– Tornaľa, Jelšava – Klenovec, Bátka – Veľké Teriakovce,
Muráň – Lubeník, Revúčka – Stárňa, Tachty – Sirk
XIII. kolo (1. november): Sirk – Abovce, Stárňa –
Tachty, Lubeník – Revúčka, Veľké Teriakovce – Muráň,
Klenovec – Bátka, Tornaľa – Jelšava, Rim. Janovce –
Ožďany

I. trieda (dospelí)
I. kolo (9. august): Ožďany – Abovce, Jelšava – Rim.
Janovce, Bátka – Tornaľa, Muráň – Klenovec, Revúčka –
Veľké Teriakovce, Tachty – Lubeník, Sirk – Stárňa
II. kolo (16. august): Abovce – Stárňa, Lubeník – Sirk,
Veľké Teriakovce – Tachty, Klenovec – Revúčka, Tornaľa –
Muráň, Rim. Janovce – Bátka, Ožďany – Jelšava
III. kolo (23. august): Jelšava – Abovce, Bátka –
Ožďany, Muráň – Rim. Janovce, Revúčka – Tornaľa, Tachty
– Klenovec, Sirk – Veľké Teriakovce, Stárňa – Lubeník
IV. kolo (30. august): Abovce – Lubeník, Veľké
Teriakovce – Stárňa, Klenovec – Sirk, Tornaľa – Tachty,
Rim. Janovce – Revúčka, Ožďany – Muráň, Jelšava –
Bátka
V. kolo (6. september): Bátka – Abovce, Muráň –
Jelšava, Revúčka – Ožďany, Tachty – Rim. Janovce, Sirk –
Tornaľa, Stárňa – Klenovec, Lubeník – Veľké Teriakovce
VI. kolo (13. september): Abovce – Veľké Teriakovce,
Klenovec – Lubeník, Tornaľa – Stárňa, Rim. Janovce –
Sirk, Ožďany – Tachty, Jelšava – Revúčka, Bátka – Muráň
VII. kolo (20. september): Muráň – Abovce, Revúčka

Pred 480 divákmi rozhodoval Eperješi.
ŽK: Líška – Zvara – Morháč.
Zostava MŠK RS: Kuciak – Janečka – Rubint
– Živanovič – Mráz – Zvara – Gibala ( 85. min.

II. trieda (dospelí)
I. kolo (9. august 2009): Blhovce – Uzovská Panica,
Rim. Seč – Gemerská Ves, Tisovec B – Radnovce, Hjnáčka

Sihelský) – Levický – Pisár – Morháč ( 90. min.
Dragijský) – Líška ( 75. min. Vargic).
V sobotu 1. augusta sa predstavia hráči MŠK RS
v Dolnom Kubíne.
Hrajúci asistent trénera Braňo Mráz k zápasu
povedal: „Dnes sme boli lepším mužstvom. Vypracovali sme si šance, z ktorých sme nastrelili
žrď aj dve brvná. Chlapci podávajú zatiaľ dobré
bojovné výkony. Všetci ťaháme za jeden povraz.
Trikrát po sebe zvládnuť domáce vystúpenia nie
je jednoduché. Nám sa to podarilo, čo je dobré.
Ostávame však pri zemi a tešíme sa na ďalšie
zápasy.“
Zdeno Marek
Ostatné výsledky 3. kola: Šaľa – Ružomberok
B 0:2, Lučenec – Dolný Kubín 5:0, Podbrezová
– Zlaté Moravce 1:0, Prievidza – Michalovce 1:1,
Trenčín - Púchov 2:2.
1. Rimavská Sobota

3

3

0

0

4:0

9

2. Zlaté Moravce

3

2

0

1

5:4

6

3. Podbrezová

3

2

0

1

3:2

6

4. Prievidza

3

1

2

0

2:1

5

5. Púchov

3

1

1

1

5:5

4

6. Trenčín

3

1

1

1

4:4

4

7. Michalovce

3

1

1

1

2:2

4

8. Ružomberok B

3

1

1

1

2:2

4

9. Lučenec

3

1

0

2

5:3

3

10. L. Mikuláš

3

1

0

2

2:2

3

11. D. Kubín

3

1

0

2

2:7

3

12. Šaľa

3

0

0

3

0:4

0

B – Chrámec, Husiná – Čerenčany
II. kolo (16. august): Uzovská Panica – Čerenčany,
Chrámec – Husiná, Radnovce – Hajnáčka B, Gemerská Ves
– Tisovec B, Blhovce – Rim. Seč
III. kolo (23. august): Rim. Seč – Uzovská Panica,
Tisovec B – Blhovce, Hajnáčka B – Gemerská Ves, Husiná –
Radnovce, Čerenčany – Chrámec
IV. kolo (30. august): Uzovská Panica – Chrámec,
Radnovce – Čerenčany, Gemerská Ves – Husiná, Blhovce –
Hajnáčka B, Rim. Seč – Tisovec B
V. kolo (6. september): Tisovec B – Uzovská Panica,
Hajnáčka – Rim. Seč, Husiná – Blhovce, Čerenčany –
Gemerská Ves, Chrámec – Radnovce
VI. kolo(13. september): Uzovská Panica – Radnovce,
Gemerská Ves – Chrámec, Blhovce – Čerenčany, Rim. Seč –
Husiná, Tisovec B – Hajnáčka B
VII. kolo (20. september): Hajnáčka B – Uzovská
Panica, Husiná – Tisovec B, Čerenčany – Rim. Seč,
Chrámec – Blhovce, Radnovce – Gemerská Ves
VIII. kolo (27. september): Uzovská Panica – Gemerská
Ves, Blhovce – Radnovce, Rim. Seč – Chrámec, Tisovec B –
Čerenčany, Hajnáčka – Husiná
IX. (4. október): Uzovská Panica – Husiná, Čerenčany –
Hajnáčka B, Chrámec – Tisovec B, Radnovce – Rim. Seč,
Gemerská Ves – Blhovce
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Roman Lazúr:
„Som rád, že som tu mohol pôsobiť”

Keď sme sa zhovárali, už sa dalo tušiť,
že u nás neostane. Nebol to však vyslovene rozlúčkový rozhovor – Roman
Lazúr, rýchlonohý ľavý záložník, ktorý
pôsobil v Rimavskej Sobote od januára
2006, hovoril o mnohých zaujímavých
veciach.
Čo si vedel o Rimavskej Sobote, keď si sem
prišiel?
Vedel som, že sa tu hrá dobrý futbal a pamätal
som si zápas so Sampdoriou. Ďalším dôvodom
môjho príchodu bol tréner Komanický, ktorý
si ma tu vybral. Ak tréner hráča chce, hráč cíti
dôveru a o to lepšie sa mu hrá. Inú ponuku som
nemal, takže som sa veľmi tešil do Soboty.
Aké boli tvoje prvé zážitky?
Prvé tri mesiace som býval na hoteli s Robom
Tomkom. Vtedy sme ani moc nevychádzali, nikoho som nepoznal. Myslím si, že tento prístup
bol správny: byť skromný, nikde sa nevystavovať, odviesť maximálny výkon na ihrisku a robiť
svoju robotu, potom postupom času zájsť si na
kávu, veď nie sme väzni na hoteli. Takto sme sa
postupne prepracovali medzi sobotských ľudí,
a myslím si, že nás aj obľúbili.
Ako sa cítiš v meste?
Je to menšie mesto, také, z akého pochádzam aj
ja. Vranov nad Topľou je počtom obyvateľov aj
rozlohou podobný, takže som tu bol v pohode.
A čo sa týka futbalu?
Bol som plný očakávania, lebo Rimavská Sobota
mala vždy vysoké ambície, a ja som predtým
vždy hrával v kluboch, ktoré bojovali o záchranu
– či už v lige v Košiciach alebo v Prešove. Teraz
to bolo opačne, síce v druhej lige, ale bol to boj
o prvé priečky. Dostali sme sa aj do baráže. Hrať
o popredné priečky ma tešilo, lebo keď sa hrá v
strede tabuľky, je to trošku fádne, ale keď sa hrá
o špicu alebo o záchranu, tak to má ten správny
náboj, agresivitu, súboje stoja za to.

Na ktoré zápasy spomínaš najradšej?
Na stretnutie v baráži s Interom, lebo viac-menej som sviatočný strelec a tam sa mi podarilo
streliť gól. Negatívny zážitok je zase zápas v baráži s Trenčínom: viedli sme 3:1 a nakoniec to
skončilo 3:3. A samozrejme netreba opomenúť
derbyzápasy s Lučencom, ktorých sme odohrali
neskutočné množstvo, aj prípravné, aj majstrovské stretnutia, a vždy mali svoju úroveň. Či
to bolo jednogólové víťazstvo domácich alebo
hostí, naša vysoká prehra alebo naša vysoká
výhra, zápasy mali svoj náboj a aj divácka kulisa
sa nazbierala. Predsa len, sú to blízke mestá,
charakteristické športovou rivalitou.
Čo pre teba znamená derby, keď nie si Soboťan? Cítiš vôbec tú rivalitu medzi dvoma
mestami?
Keď som prišiel do sobotského futbalu a hrali
sme prvý prípravný zápas, spoluhráči ma upozorňovali, že zápasy s Lučencom sú vždy zvláštne. Aj v kabíne bol takýto postoj k derbyzápasu,
či to bolo prípravné stretnutie, či majstrák. Tak
sa to nalepilo aj na mňa.
Najčastejšie si hrával na ľavej strane zálohy,
ale niekedy si nastúpil aj v útoku alebo
v strede zálohy. Kde sa na ihrisku cítiš
najlepšie?
Asi na ľavom kraji stredovej formácie, tam sa mi
hrá najlepšie. Ale nevidím problém sa posúvať,
hrať v strede, či sprava, alebo v útoku. Záleží
na trénerovi, ako postaví taktiku, niekedy to
vyjde, niekedy nie. Do šance sa dostanem, len je
problém ju premeniť...
Na jeseň sa Sobote darilo, na jar však
strácala body aj so slabšími súpermi. V čom
vidíš príčiny prepadu?
Najväčší problém je v zakončení a v premenení
vyložených šancí. Na jeseň sme hrali vyrovnané
duely a z dvoch šancí sme dokázali dve premeniť, na jar to bolo naopak. Vypracovali sme si
tri-štyri šance za stretnutia, ale nepremeníme
ich... Vzápätí spravíme v defenzíve chybu a súper nás trestá, ako v tej šnúre piatich prehratých
zápasov.
Ako to potom vnímaš, keď ľudia počas zápasu vykrikujú, prečo nehráte lepšie a či sa
vám nechce?
Majú na to právo, zaplatia si lístok. Niekedy sa
im ani nečudujem, keď predvádzame zlé výkony, že si aj zanadávajú. Je to asi bežná súčasť
športových podujatí. Ja im to ani nezazlievam,
lebo niektoré zápasy jednoducho nevyjdú.
Nie tým, že nechceme, ale tým, že už prevláda
tá nemohúcnosť, nohy sú poviazané, hlava je
zablokovaná a výsledok z toho je, že výkon je zlý
a divák je znechutený. Preto asi aj tie nadávky
a štipľavejšie výroky na našu adresu.
Bol si vždy výnimočný tým, že si bojoval
do poslednej minúty, aj keď to už zdanlivo
nemalo zmysel.
Tak som bol vedený odmalička. Otec je telocvikár, a od štyroch rokov som bol stále v telocvič-

ni. Či som hrával futbal, či basketbal, či tenis, či
gymnastiku, stále som bol vedený k tomu, aby
som bojoval do konca a snažil sa vyhrať. Otec
nás, teda aj staršieho brata a mladšiu sestru
stále viedol k športu, k športovej aktivite, a som
presvedčený, že tam pramení tá húževnatosť
a bojovnosť. Ako decku sa mi veľakrát nedarilo,
a otec ma vždy hecoval a motivoval, že nevadí,
treba vstať. Ľahké je spadnúť na dno, ale je umenie odraziť sa a zabojovať.
Vyskúšal si teda veľa športov. Kedy sa rozhodlo, že budeš futbalistom?
Vo Vranove sme mali veľmi dobrý športový klub
džuda a začínal som v materskej škôlke ako
džudista. Viedol nás super tréner, Ján Krišanda. Skúšal som stolný tenis, otec ma brával
dokonca aj na kolky, ale straší brat ma stiahol
do mestského futbalového klubu. Zakladal ho
mimochodom známy Vojtech Christov, teraz
delegát, predtým úspešný rozhodca. V prvom
ročníku som ešte kombinoval džudo s futbalom,
ale v druhom ročníku som hrával už len futbal.
Mal si vtedy nejaký vzor?
Pravdaže, stále im držím palce. Boli to Ryan
Giggs a Del Piero, a z tých ešte starších Gianfranco Zola, ktorý hrával útočný dvojzáprah
s Nórom Torem Andrem Floom. Vedeli to vpredu dobre skombinovať, to sa mi strašne páčilo.
O čom si sníval, kam to môžeš dotiahnuť
s futbalom? Si spokojný s tým, čo si dosiahol?
Mal som sen zahrať si najvyššiu súťaž, to sa mi
splnilo. Bohužiaľ futbalová kariéra to zariadila
tak, že bolo pár zranení a chýbal mi aj manažér, tak sa už nejaké vyššie ambície nenaplnili.
Zahraničie by ma lákalo... Neviem, či si ten cieľ
ešte dokážem naplniť, ale základom je, aby som
bol zdravý. Ak si udržím výkonnosť, možno, že
sa mi to ešte pošťastí.
Už si rozmýšľal, ako ďalej, keď skončíš s aktívnou kariérou? Chceš byť trénerom?
Uvažujem týmto smerom, aj sme mali absolvovať jedno školenie trénerov B-licencie, ale
nakoniec sa nás nazbieralo málo. Človek nevie,
kde ho zavedie kariéra, ale ak by som sa vrátil do
Vranova, vedel by som si predstaviť, že by som
trénoval nejaké žiacke kategórie. Myslím si, že
by ma to aj napĺňalo, ale samozrejme k tomu je
potrebné štúdium. Priebežne sa učím, či v praxi,
či čítaním kníh. Doplňujem si vedomosti, lebo
možno sa vyberiem týmto smerom.
Ako by si celkovo hodnotil svoje pôsobenie
v Rimavskej Sobote?
Na Rimavskú Sobotu budem spomínať len
v dobrom, hodnotím to veľmi pozitívne. Stretol
som tu veľa dobrých ľudí a kamarátov, obmenil
sa aj trochu káder, prišli mladí, šikovní hráči.
Boli aj ťažšie chvíle, ale to prináša futbalový
život. V konečnom dôsledku to bolo veľmi pozitívne a som rád, že som tu mohol pôsobiť.
Titanilla Bődová
foto: SITA

