Mládež robí
neporiadok
Skonštatovali to predstavitelia Výboru mestskej časti
Nižná Pokoradz, ktorí na
júnovom zasadnutí hodnotili prvý polrok 2009 v obci.
čítajte na str. 2
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LETAVY 2009
29. ročník umeleckého
tábora ponúka tohto roku
15 tvorivých dielní.
čítajte na str. 6

Špeciálna
základná škola
požiadala o
financie na
opravu
Financie z Európskej únie
by mali poslúžiť pri rekonštrukcii jednotlivých budov
Špeciálnej základnej školy
na Bottovej ulici.
čítajte na str. 7

INZERUJTE
VÝHODNE

V GEMERSKÝCH ZVESTIACH!

Letná akcia 2+1

Novým farárom István
Vadkerti
Od 1. augusta je novým správcom
rímskokatolíckej farnosti v Rimavskej Sobote
István Vadkerti, ktorý vo funkcii nahradil
Jozefa Dluhoša. Vo farnosti s ním pôsobí
aj kaplán Marián Feledi.
Katolícka cirkev v Rimavskej Sobote prechádza zmenami.
Na poste správcu farnosti tu po 19 rokoch služby Jozefa
Dluhoša strieda István Vadkerti (na fotografii), ktorý
pochádza z Novozámockého okresu.
Ako nový farár uviedol, chýba mu na omšiach
predovšetkým mládež. „Žiaľ, žijeme vo svete, v ktorom

sú ľudia voči viere ľahostajní,“ hovorí Vadkerti. Dodáva,
že medzi mladými je populárny alkohol a drogy, pretože
nevidia zmysel svojho života: „Pritom práve títo ľudia
potrebujú vieru, ktorá im dá silu. Boh nám ukazuje
správny smer, ako žiť pokojný život.“
I. Vadkerti pochádza z obce Rúbaň pri Nových
Zámkoch. V uplynulých rokoch slúžil v Husinej. Jeho
slávnostné vymenovanie sa podľa všetkého uskutoční 23.
augusta.
Novým pôsobiskom doterajšieho rimavskosobotského dekana Jozefa Dluhoša bude farnosť Rapovce.
jdj, foto autor

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)

8 588004 101012 >

Vaša lekáreň
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Zo zasadnutí
VMČ Vyšná
Pokoradz
Počas prvého polroka sa členovia
Výboru mestskej časti Vyšná Pokoradz
stretli na rokovaní trikrát. Na prvom
stretnutí v tomto roku, konanom 25.
februára, vyhodnotili členovia výboru
prácu v minulom roku.
V stručnej správe predsedníčka výboru Drahoslava Hrončeková oboznámila prítomných
s čerpaním financií v roku 2008 a informovala o opravách, ktoré sa za minulý rok vykonali.
Skonštatovala, že vzhľadom na výšku pridelených finančných prostriedkov sa výboru podarilo urobiť toho pomerne veľa. Veľmi kladne
hodnotila spoluprácu s Mestským úradom v
Rim. Sobote. Na stretnutí sa prerokovávala aj
mestská štúdia o kanalizácii na Vyšnej a Nižnej
Pokoradzi. Výbor mestskej časti súhlasil s návrhom projekčnej štúdie a nemal ani vážnejšie výhrady k alternatívnym riešeniam. Zhodli sa, že
členovia výboru mestskej časti aj občania budú
nápomocní pri riešení majetkovo - právnych pomerov počas realizácie projektu. Na zasadnutí
konanom 29. apríla okrem iného informovala
predsedníčka výboru D. Hrončeková o potrebe
vymeniť vchodové dvere na Dome kultúry. Z dôvodu stekania vody na schody je potrebné urobiť
pri vstupe do Domu kultúry striešky. Pán Tkáč
oboznámil výbor s prácou dobrovoľného hasič-
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ského zboru a o plánoch do budúcnosti. Zároveň
požiadal o vrátenie priestorov v požiarnej zbrojnici, ktoré využíva OZ Hájik. Výbor túto požiadavku odsúhlasil a pre OZ Hájik ponúkol ako
náhradné priestory bývalú kanceláriu. Výbor
prijal uznesenie, v ktorom žiada Mestský úrad
v Rim. Sobote vyzvať Jozefa Auxta z Ruminiec,
aby vyčistil a udržiaval svoj pozemok. Vzhľadom
na to, že je zanedbávaný, vyskytujú sa tam rôzne
živočíchy – tchory, líšky, ktoré by mohli rozširovať nákazy. Na základe požiadavky spoločnosti
Yura Corporation požiadal výbor MsÚ zabezpečiť autobusový spoj o22.15 hod. Tiež žiadal doriešiť vlastnícke vzťahy k pomníku SNP, opraviť
chodníky na Novej ulici a cestu do cintorína,
zabezpečiť opravu odkvapov na Dome kultúry.
VMČ nesúhlasil s prenajímaním krovinorezu
súkromným osobám. Na júnovom zasadnutí
VMČ Vyšná Pokoradz vyhodnotila predsedníčka D. Hrončeková prácu výboru v prvom polroku
kladne. Kladne bolo hodnotené aj podujatie na
Deň rodiny. Hovorilo sa aj o pomníku SNP, ktorý
je majetkom mesta. Vzhľadom na jeho zlý stav je
nutné začať s jeho opravou. VMČ požiadal cez
uznesenie oddelenie životného prostredia vyzvať J. Auxta z Ruminiec a majiteľov rodinného
domu č. 51, aby vyčistili a udržiavali svoje pozemky. Oddelenie stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy na MsÚ bolo požiadané
opraviť pomník a doriešiť opravy odkvapov na
Dome kultúry. Na MsÚ v Rim. Sobote zaznela
požiadavka doriešiť vrátenie priestorov v požiarnej zbrojnici pre DHZ. Technické služby
mesta výbor opätovne žiadal opraviť chodníky
na Novej ulici a cestu k cintorínu. Z dôvodu výmeny okien na Kultúrnom dome požiadal VMČ
mestské zastupiteľstvo o navýšenie finančných
prostriedkov o 3320 eur.
amb

Mládež robí
neporiadok

s Mariánom Kluvancom

Keď si človek uvedomí, že v časoch A. Lincolna
polemizovali dvaja politickí oponenti pred
plnou sálou aj v šesťhodinových maratónoch
(s prerušením len kvôli obedu alebo večeri),
zanechajú v ňom televízne politické diskusné relácie rozpačitý pocit. Veď ako sa môžu
dvaja diskutéri (plus neustále ich prerušujúci
moderátor alebo moderátorka) za necelých
šesťdesiat minút zásadným spôsobom vyjadriť
v problematike, ktorej ozrejmenie si vyžaduje aj
niekoľko hodín?

Polícia hlási
47 dopravných nehôd, 7 ťažko a 17 ľahko ranených – to je bilancia 29. týždňa na cestách
BBSK. Najnehodovejší deň bol pritom piatok
a najmenej nehôd eviduje polícia v utorok
a štvrtok. Odhadované materiálne škody boli
vyčíslené na 137 tisíc eur.
Od 20. júla na celom Slovensku prebiehala celotýždňová dopravná policajná akcia
zameraná na dodržiavanie povolenej rýchlosti a zákazu pitia alkoholu pred šoférovaním. V okrese Rimavská Sobota zaznamenali
policajti počas tejto akcie až 422 priestupkov
a zadržali 20 vodičských preukazov. Kuriozitou je, že alkohol v krvi bol nameraný aj u 14
cyklistov.
Zlodeji úradovali v 29 prípadoch a nakradli predmety za skoro 50 tisíc eur. Z toho
9 vlamačiek spravili na autách a 8 v obchodoch a reštauráciách. Najviac prípadov sa
odohralo v Banskobystrickom okrese (10).
Ukradnuté boli aj 2 autá (vo Zvolene a v Žiari
nad Hronom).
mak

Príďte na punk – rockový štvrtok!
Vo štvrtok 6. augusta bude patriť Nádvorie
Reduty Čierny orol punk – rockovým tónom.
V rámci podujatia Kultúrne leto sa tam
uskutoční koncert prešovskej kapely hrajúcej
eskimo punk Heľenine oči. Vstupné je 2 eur.

Skonštatovali to predstavitelia Výboru
mestskej časti Nižná Pokoradz, ktorí
na júnovom zasadnutí hodnotili prvý
polrok 2009 v obci.
Hoci obyvatelia sa snažia udržiavať Nižnú Pokoradz v čistote, robí podľa členov výboru mládež
najväčší neporiadok na autobusovej zastávke
a na lavičkách, ktoré už celkom zničili. Zo strany
výboru je vôľa spraviť na zastávke nový náter a
opraviť lavičky, rodičia však údajne nechcú vidieť, čo ich ratolesti robia po večeroch.
V uplynulých mesiacoch sa v obci nepodarilo
realizovať oplotenie cintorína ani opravu cesty.
Začať by sa však malo s opravou strechy na kultúrnom dome a vo vnútri s maľovaním. Výbor by
tiež chcel dať postupne spraviť chodníky v obci.
Rokovalo sa tiež o zvýšenej premávke smerom na Teplý Vrch kvôli dovolenkovému obdobiu. Bol vyslovený návrh, že dopravná polícia by

Na slovíčko

Gemerské zvesti

mohla vykonávať častejšie kontroly dodržiavania povolenej rýchlosti na území obce.
Na programe zasadnutia bolo aj vyhodnotenie posedenia s deťmi. Účasť na ňom bola podľa
členov výboru dobrá. Na podujatí mali deti možnosť spolu sa zahrať a zašportovať si.
mak
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Dieťaťu je
najlepšie
v rodine

Výstavné priestory Radnice v Rimavskej
Sobote patrili 28. júla téme pestúnstva.
V rámci výstavy fotografií pomenovanej
Najlepšie je s mamou a otcom sa tam
konalo diskusné stretnutie práve na
túto tému.
Organizátorom výstavy i diskusie bolo OZ Návrat
z Banskej Bystrice. Fotografie zobrazujú živé vzťahy
medzi rodičmi a deťmi v náhradných rodinách. Autormi fotografií sú známi slovenskí fotografi Jozef
Ondzik, Andrej Bán, Martin Kollár, Lucia Nimcová

a Martin Marenčin. Ako uviedla pracovníčka OZ
Návraty Eva Teťáková, do nášho mesta sa rozhodli
inštalovať výstavu vďaka dobrej spolupráci s Líviou
Koóšovou z Úradu práce v Rim. Sobote.
„Už dvakrát sa nám v Rim. Sobote podarilo
byť dlhšie v kontakte s náhradnými rodinami
a podporovať ich v tom ako žijú. Otvárame s nimi
témy, ktoré sú aktuálne. Témy, aké sú identita dieťaťa, či prečo dieťa žije v náhradnej rodine sú špecifické, s ktorými bežná rodina nežije. Okrem toho sa
snažíme, aby si rodiny medzi sebou vytvorili vzťahy a aby si navzájom pomáhali. Teší nás, že sa vo
vašom meste pravidelne stretáva klub náhradných
rodín,“ uviedla E. Teťáková.
OZ Návrat už niekoľko rokov prichádza s kampaňou, prostredníctvom ktorej upozorňuje verejnosť, že existujú deti, ktoré sú opustené. Na Slovensku ich je bez rodičov 6000.
„To, prečo hovoríme o tejto téme aj s inými ľuďmi je, aby boli vnímavejší voči náhradným rodičom.
Aby sa zaujímali o to, prečo chce byť niekto náhradným rodičom a nehľadeli na neho podozrievavo,“
povedala E. Teťáková.
Ak sa niekto rozhodne, že si chce osvojiť dieťa,
mal by sa obrátiť na úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny, konkrétne na oddelenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Vedúca tohto oddelenia L. Koóšová nás informovala, že v súčasnosti evidujú 45 pestúnskych rodín, ktoré zabezpečujú
starostlivosť pre 56 detí. „ Je potešujúce, že záujem
o vykonávanie náhradného rodičovstva je veľký.
Tiež nás teší, že v Rimavskej Sobote vznikol klub,
kde sa pestúni pravidelne stretávajú a vymieňajú si
skúsenosti,“ povedala Koóšová.
amb

Gemer očami Viery Topinkovej (herečky SND)

„Gemer je nádherný kraj a ešte
aj dnes mi poskočí srdiečko, keď
cestujem do Rimavskej Soboty, hoci
ma tam čakajú len moji zosnulí na
cintoríne. Vtedy si spomeniem na
sobotské krčmičky, kukuričné polia
za mestom či na ohromný park pri
cintoríne, kde sme sa kedysi hrávali.
Vybaví sa mi moja mladosť. Nuž a
Gemer často navštevujem aj v mojich
snoch.“
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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

• V utorok rokovalo vedenie mesta
v kancelárii primátora o úsporných
opatreniach, ktoré predložili vedúci oddelení mestského úradu a pridružených
organizácií. Opatrenia sa týkajú napr.
obmedzenia výdavkov na služobné cesty,
školenia, nákupy zariadení a pod.
• V maďarskom Egri sa koncom júla
konalo pracovné stretnutie prednostov
obvodných úradov Rimavská Sobota,
Lučenec, Veľký Krtíš so zástupcami
štátnej správy pre severné Maďarsko.
Zúčastnila sa ho aj J. Urinová, prednostka Obvodného úradu v Rim. Sobote.
• 24. júla skončila takmer dvojmesačná
kontrola Najvyššieho kontrolného
úradu SR na rimavskosobotskom úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny. Správa
o výsledku kontroly by mala byť vyhotovená v auguste.

Trhové ceny
v Rimavskej Sobote
(23. júl)

mrkva		
petržlen		
zeler		
kaleráb		
nové zemiaky
cibuľa		
paprika		
rajčiny 		
uhorky		
kapusta		
karfiol		
kukurica		
broskyne		
melón		
žltý melón		
slivky		
višne		
hrozno		

1,20 €/kg
1,60 €/kg
0,80 €/kg
0,50 €/kg
0,50 €/kg
0,60 €/kg
0,20 €/kg
0,24 €/kg
0,65 €/kg
0,39 €/kg
1 €/ks
0,35 €/kg
0,99 €/kg
0,45 €/kg
1,30 €/kg
1,10 €/kg
1,40 €/kg
2 €/kg
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Špeciálna základná škola požiadala o financie na opravu
Financie z Európskej únie by mali poslúžiť pri rekonštrukcii jednotlivých budov Špeciálnej základnej školy na Bottovej ulici. Škola
v rámci Regionálneho operačného programu na základe výzvy predložila Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja projekt.
Ako uviedla pre Gemerské zvesti vedúca oddelenia ekonomických činností Krajského školského
úradu v Banskej Bystrici, ktorý je zriaďovateľom
školy Zdenka Mikulová, rekonštrukciou by sa mali
realizovať práce na odstránenie vlhkosti a izolácia

bloku A. Ďalej by sa mali v blokoch A a B obnoviť
sociálne zariadenia vrátane obkladov a podláh,
a fasády v celkovej hodnote 433 000 eur. Projekt
bol prijatý 9. júna, pričom rozhodnúť by sa o ňom
malo do 100 dní. Informácia o tom, či projekt bol

schválený, by mala byť známa v mesiaci október
2009. Aktuálne sa na troch budovách vymieňajú
z prostriedkov poskytnutých Ministerstvom
školstva SR okná.
amb

Z redakčnej pošty

DJ Melo o tragédii na Pohode a iných festivaloch

Najväčší hudobno-kultúrny festival Pohoda, ktorý
má za sebou už 13. ročník, sa bohužiaľ skončil
tragicky. Mňa osobne to veľmi mrzí, lebo milujem
hudbu a hudobné festivaly, ktoré nám slovenskí
organizátori každý rok pripravujú.
Aj ja chodím na Pohodu, no tohto ročníka som
sa nezúčastnil. Keď som sa dozvedel, že sa tam
stala tragédia, pýtal som sa sám seba, kto je vinný

a prečo tomu nezabránil. Navštívil som už veľa
slovenských festivalov (aj pracovne) a podľa mňa
za to môže vlastník stanu a tí, čo ho stavali, podcenili počasie. Podľa zdrojov od známych, ktorí
robia pódiá a rôzne stany, bol ten stan zle urobený.
Tragédii sa dalo zabrániť tak, že by do stanu nikoho nepustili a prerušili festival. Už vopred bolo
nahlásené, že ide búrka. Je to škoda a zlá reklama

pre Pohodu.
Prednedávnom som navštívil iný známy
festival – Orange Summer na Ružinej. Pozoroval
som personál i organizátora (ktorého poznám),
ako sú pripravení na podobnú situáciu, aká bola
na Pohode. Môžem potvrdiť, že na festivale mali
vlastnú meteorologickú stanicu a hlavný stage aj
stany boli dôkladne upevnené.
Prvý deň bolo pekne, až po polnoci – zhruba
o 00:03 ráno – prišla búrka a silný vietor. Organizátori preto vypratali areál, kde sa zabávali ľudia,
a nič sa nestalo. Na druhý deň bolo premenlivé
počasie a fúkal pomerne silný vietor, ale ináč bolo
super. Organizátor teda situáciu zvládol.
Pýtam sa: musel vyhasnúť ľudský život
a desiatky ľudí sa museli zraniť, aby na festivale
v Ružinej bola taká bezpečnosť, aká bola? Hovorilo sa tam inak aj o Pohode. Veľa ľudí odradí chodiť
na festivaly, pokiaľ sa nebudú cítiť v bezpečí. Veď
aj na Ružinej bolo pred rokom oveľa viac ľudí ako
teraz.
Ja len dúfam, že organizátori hudobných
festivalov sa už poučili a budú zaisťovať oveľa
prísnejšie bezpečnostné podmienky, ako tomu
bolo doteraz.
DJ Melo alias Paľo Melišík
ilustr. foto internet

Receptár

Zmrzlina
Jednoduchá ovocná
Prísady:
sladká smotana, kyslá
smotana, 250 g jahôd
(alebo iného ovocia), 3
lyžice práškového cukru
Postup:
Všetko spolu vyšľahajte
v ručnom mixéri a uložte
zamraziť do nanukových
foriem. A zmrzlina je
hotová!

Zdravá tvarohová

Mexická exotika

Prísady:
1 vajce, mlieko (150 ml), ¼ l smotany, čokoláda, ¼
kg jahôd, mandle, 75 g krupicového cukru, ¼ kg
odtučneného tvarohu
Postup:
Vyšľahajte tvaroh s kondenzovaným mliekom.
Olúpané mandle nastrúhajte (najemno) a vmiešajte do tvarohu. Tým ste vytvorili základ.
Teraz ušľahajte šľahačku, ktorú po častiach
vmiešajte do základu. Jahody (alebo iné ovocie,
môžete použiť aj kompót) pokrájajte na kúsky. Z
vajca si ušľahajte penu, ktorú spolu s väčšinou
nakrájaného ovocia vmiešajte do tvarohovej hmoty a dobre premiešajte. Vzniknutú zmes uložte
do mrazničky. Môžete podávať hneď po stuhnutí.
Zvykne sa pridávať aj kvapka griotky či koňaku
a ozdoba z nasekaných mandlí.

Prísady: 2 x mango, 3 kiwi, hrozienka (3 polievkové lyžičky), 200 g kukuričných lupienkov, 500
ml kyslej smotany, 3 balenia vanilkového cukru,
kakao (2 polievkové lyžičky), šľahačka, mandľové
lupienky
Postup: Polovicu kyslej smotany zmiešajte s
vanilkovým cukrom. Časťou tejto zmesi potrite
misu vhodnú na zmrazovanie. Do misy následne
nasypte lupienky tak, aby sa prilepili na jej steny.
Potom naukladajte vrstvu ovocia.
Do zvyšnej smotany vmiešajte kakao; časť
nalejte na ovocie a posypete ďalšími kukuričnými
lupienkami. Takto pokračujte pokiaľ sa suroviny
neminú. Napokon na povrch vylejte smotanu.
Vytvorenú zmes ovocia uložte do mrazničky na
2 hod. Hotovú zmrzlinu môžete ozdobiť šľahačkou
a mandľovými lupienkami.

z regiónu
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Dedina ožila v Drienčanoch
V obci Drienčany, pôsobisku nášho
najväčšieho slovenského zberateľa
rozprávok a folkloristu Pavla Emanuela Dobšinského, sa v sobotu 25. júla
konal už VI. ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom „Dedina
ožíva" pod záštitou predsedu BBSK
Milana Murgaša a s finančnou podporou Nadácie Matice slovenskej a ďalších
sponzorov.

Slavošoviec a do tanca hrajúcich vynikajúcich
Sendrejovcov.
K sprievodným podujatiam patrili aj pozývačky po
okolí deň pred oslavami, Kráľom Karolom Prvým
Drienčanským, tvorivé remeselné dielne nielen
pre deti s účastníkmi letného tábora remesiel,
hudby, spevu a tanca z Klenovskej Skorušiny podporeného z grantového programu MAS Malohont.
Nezabudlo sa ani na návštevu pamätnej fary P. E.
Dobšinského, Slnečných hodín, jazdy na koňoch.
Ďalším veľmi atraktívnym podujatím bolo aj
vyrezávanie drevenej plastiky už tradičného hosťa
-ľudového rezbára Dušana Šarkana z Vrboviec,
ktorý pre Drienčany v priebehu pár rokov vytvoril
už niekoľko plastík - najznámešia plastika autobusovej zastávky s ježibabou a kocúrom Emom
na streche, sedem plastík rozprávkových bytostí
je pri Slnečných hodinách, princezná Milica na
začiatku dediny, rytier Valgatha a ďalšie.

Starostka obce Viera Gregorčoková v sprievode
predsedu BBSK M. Murgaša, primátora mesta
Hnúšťa Michala Bagačku, starostov obcí Klenovec
a Slavošovce Pavla Struhára a Štefana Baštáka,
riaditeľky GMOS Dariny Kišákovej a riaditeľky
Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote
Ingrid Šulkovej otvorila dedinské oslavy, ktoré sa
niesli v znamení ľudových tradícií, zvyklostí, kulinárskych špecialít, folklóru a výbornej nálady.
Tunajší obyvatelia si opäť vyzdobili a otvorili
dvory, kde prezentovali svoje produkty a tradičné
gemerské gastronomické špeciality, ktoré pripravovali priamo pred očami hostí. Tí mohli ochutnať
gemerské guľky, bolestníky, langoše, zemiakovo-kôprový koláč, štrúdle, rôzne druhy gulášov,
držky, pečené husi s lokšami, zaprávanú kapustu
a všakovaké ďalšie dobroty. Aj tento rok okrem
otvorených dvorov obcí

Drienčany, Lukovištia, Striežovce, Veľký Blh,
Dražice i domácich Drienčanskí hasiči, U Tokárov,
U susedov, U Smoleňákov, U Ferka, U Tonky, U
rezbárov, U bielej husi, Družstevný a Čokoládové
kráľovstvo sa návštevníci mohli pokochať na
vystúpení FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou,
Klenovských heligonkárov, ŽSS Lehoťanka zo

IV. stretnutie obcí Blhskej Doliny

Najdlhšia štrúdľa z Bátky

Podľa slov pani starostky veľká vďaka patrí hlavne
domácim, ktorí obec podporili a vyšli jej v ústrety.
A my, hostia, sme sa mohli presvedčiť o pravdivosti jej slov, pretože pohostinnosť a srdečnosť domácich bolo cítiť úplne všade. Ja len pevne verím, že
túto tradíciu sa bude dariť ďalej rozvíjať a organizátorom treba popriať veľa ďalších úspechov.
Ingrid Šulková

BBSK predáva
majetok
banská bystrica – Banskobystrický
samosprávny kraj získal za prvý štvrťrok
2009 vyše 15 miliónov eur (skoro 500 miliónov Sk) predajom prebytočného majetku. Právomoc vyhlásiť majetok za prebytočný a odsúhlasiť jeho odpredaj má
Zastupiteľstvo BBSK. Ide o majetok, ktorý
organizácie a zariadenia BBSK nepovažujú za potrebný či využiteľný. V niektorých
prípadoch však verejné súťaže nekončia
úspechom, a tak hodnota nehnuteľnosti
klesá. Vtedy BBSK rozhoduje o priamom
predaji konkrétnemu záujemcovi aj za
nižšiu ceny, ako stanoví znalec.

Znásilnil dievčatko
V Blhskej doline sa 25.júla na
futbalovom ihrisku v Bátke konala
na prehliadka folklórnych súborov
a skupín. Popri bohatom kultúrnom
programe tam vznikla najdlhšia
štrúdľa regiónu.

lučenec – Minulý rok v marci Bratislavčan (25) sexuálne zneužil 13-ročné
dievčatko v lesíku nad autobusovou
stanicou vo Veľkom Krtíši. O necelé tri
mesiace v obci Veľké Straciny sa jej opäť
zmocnil. Na polícii to oznámila matka
dievčaťa, ktoré je v príbuzenskom vzťahu
s páchateľovou manželkou. Muž bol
pred týždňom obvinený lučeneckým
vyšetrovateľom a hrozí mu väzenie na 7
až 15 rokov.
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Blíži sa 24. ročník umeleckého plenéru LETAVY
V tomto roku ponúkne 15 tvorivých dielní

LETAVY sú otvoreným umeleckým plenérom s dlhoročnou tradíciou, ktorý
umožňuje záujemcom o umenie bez
rozdielu veku, vzdelania alebo profesie
vzdelávať sa v danom odbore umenia,
konfrontovať svoje skúsenosti, výstupy
a poznatky, vymieňať si postupy a názory
medzi rôznymi skupinami účastníkov nielen zo Slovenska, ale z takmer všetkých
krajín Európy.
Vysokú umeleckú úroveň Letáv zaručuje lektorský
tím osvedčených výtvarníkov a pedagógov. Výstupom osemdňovej tvorby pre každého účastníka
je vytvorenie vlastného diela, ktoré bude verejne
prezentované na slávnostnej vernisáži priamo na
Kokave i v Rimavskej Sobote. Najdôležitejší výstup
je však samotná existencia ako jedinca v skupine
a úplne nová skúsenosť s novými ľuďmi rôznych
kvalít. Účasť na Letavách účastníkov motivuje
k vlastnej tvorbe, k sebavzdelávaniu v odbore a
sprostredkováva informácie o spôsobe spolunažívania cez umenie.
Podľa manažérky Letáv Reginy Špitálovej z rimavskosobotského mestského kultúrneho strediska je už teraz prihlásených 140 účastníkov zo
Slovenska, ale aj z Čiech, Francúzska a nájde sa
dokonca i záujemca pochádzajúci z Jordánska.

Vo výtvarnej sekcii popri klasických dielňach
kresby, maľby, sochy, keramiky, grafiky, ilustrácie a
textilnej tvorby, ktoré sa každoročne tešia veľkému
počtu záujemcov, opäť otvoria i dielňu umeleckého
kováčstva. Novinkou je dielňa karikatúry a kresleného humoru, ktorú povedie rimavskosobotský
karikaturista Marian Kamenský. Počas svojho
20-ročného pôsobenia v nemeckom Hamburgu
sa stal svetoznámym autorom kresleného humoru a karikatúry (informovali o ňom aj Gemerské
zvesti – pozn. red.). Druhou novinkou je hudobno
– textárska dielňa, ktorej výsledkom bude spoločný
koncert frekventantov s vlastnou muzikou i textami. Dielňu povedie dlhoročný účastník Letáv Peter
Šrank, ktorý sa tohto roku stane lektorom spolu
s hudobníkom a pedagógom Jurajom Haškom.
Okrem tradične veľmi obľúbenej dielne hereckej improvizácie po niekoľkých rokoch prinášajú
organizátori v oblasti divadla návrat k bábkarskej
dielni Romana Anderleho. Jej témami bude technológia javajky – bábky vodenej zospodu, „krosnové
bábky“ v nadživotnej veľkosti a využitie prírodných materiálov pri ich výrobe.
Medzi tri najvyhľadávanejšie dielne patrí minuloročná novinka – tanečná dielňa, ktorú vedie
lektorka Renáta Bubniaková, členka bratislavskej
Novej scény. Do ponuky plenéru tradične patrí obľúbená digitálna fotografia a literárna dielňa.

Na 24. ročníku privítame staronových osvedčených lektorov, s ktorými máme výborné skúsenosti.
Medzi nich nepochybne patrí mladá režisérka dokumentárneho filmu a fotografka Miriam Petráňová (digitálna fotografia), Hanka Štrbová z Ostravy
(keramika), ktorá kvôli Letavám každoročne navštevuje Slovensko, skvelá herečka Slovenského
komorného divadla v Martine Jana Oľhová, zakladateľ populárneho detského časopisu Fifík Miro
Regitko (ilustrácia), pedagogička UMB, ktorá vedie
tvorivé dielne vo viacerých krajinách Európy Katka Lucinkiewiczová (textilná tvorba), známy herec,
zakladateľ Kremnických gagov a uznávaný umelecký kováč Roman Vykysalý (umelecké kováčstvo)a
ďalší skvelí výtvarníci a pedagógovia. Novou tvárou
je lektorka výtvarníčka Jana Mikitová , ktorá kedysi
tiež začínala na Letavách ako účastníčka.
Už tradične budú súčasťou Letáv večerné hudobné seansy, happeningy, autorské čítania účastníkov dielní, improliga – divadelné improvizácie
i premietanie študentských filmov. Hostiteľské rekreačné stredisko poskytne účastníkom vo voľnom
čase možnosť osvieženia v bazénoch, jazdy na koni
a nespočetné množstvo potuliek prekrásnou prírodou.
Organizačný výbor Letáv, Kontakt:
047/5621857, mobil:0908 805076 (R. Špitálová), Mail: msksrs@rsnet.sk, www.letavy.sk

Kultúra
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Výročia
05.08.1909
V Dolných Bzinciach zomrel evanjelický
cirkevný hodnostár a náboženský spisovateľ
Ján Leška. Narodil sa 07. mája 1831 vo Vrbovciach, bol nitrianskym seniorom, v rokoch
1878 – 1883 vydával s M. Boorom slovenský
evanjelický časopis Korouhev na Sione.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

TV Tipy
Pondelok

Kokosy na snehu (JOJ, 21.00)

Aktuálne výstavy v múzeu
Rimavskosobotský výtvarný salón
otvorí dvere pre verejnosť 5. augusta.
Výstava približuje širokej verejnosti
výsledky prác amatérskych výtvarných
umelcov z okresov Rimavská Sobota,
Revúca, Lučenec (maľba, sochárstvo,
fotografia). Výstavu pripravilo Gemersko-malohontské osvetové stredisko
v Rimavskej Sobote.
V priestoroch múzea môžu návštevníci vzhliadnuť
do 10. septembra kresby detí s tému rómskeho života. Tie sú súčasťou VIII. ročníka výtvarnej súťaže
nazvanej Romano dživipen - Rómsky život.
Najstaršie archeologické zbierky získané kon-

com 19. a začiatkom 20. storočia predstavuje výstava nazvaná Gemersko – malohontské starožitnosti. Tieto unikátne artefakty si môžete pozrieť
do 10. septembra.
Do 31. augusta je sprístupnená výstava pod názvom Včelince. Archív dávnej minulosti, ktorá
prezentuje praveké dejiny obce. Výstava je pripravená v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV
v Nitre.
Prostredníctvom Stálej expozície protifašistického odboja a SNP v Gemeri - Malohonte
získa návštevník múzea komplexný pohľad na
problematiku protifašistického odboja a SNP v
tomto regióne.
amb

Literárne tipy
Joelle Peters: Reflexná terapia
Účinným prostriedkom prevencie chorôb i doplnkovej liečby sú
masáže. V praktickej príručke
Reflexná terapia nájdete podrobný
návod na uľavujúcu masáž rúk
a nôh. Pomocou zatláčania citlivých
bodov rozmasírujete škodlivé toxíny a stimulujete
samoliečebnú schopnosť organizmu.

Stevan Paul: Šaláty na celý rok
Šaláty sú zdravé a ich príprava je
viac-menej jednoduchá. No ak by
vám náhodou chýbala kuchárska
fantázia, v receptári Šaláty na celý
rok sa o nich dočítate na vyše 200
stranách. Ide vlastne o zbierku
medzinárodných receptov pre každú príležitosť.
Medzi šalátmi sú totiž zaradené aj predjedlá
a dezerty.

Mark Alpert: Teória konca
Literárny triler je od čias Da Vinciho
kódu opäť v kurze. V Alpertovej Teórii konca sledujeme príbeh univerzitného profesora, ktorý sa stretáva
so svojím bývalým kolegom fyzikom
na jeho smrteľnej posteli. Umierajúci muž nadiktuje priateľovi zdanlivo náhodný sled
čísel, ktorý by mohol viesť k odkrytiu posledného
Einsteinovho tajomstva. V nesprávnych rukách by
však spôsobil svetovú katastrofu...

Sherrylin Kenyonová: Nočné
slasti
Romantický príbeh s výraznými
prvkami fantastiky. V utajení medzi
nami žijú nadprirodzené bytosti,
šelmoľudia, ktoré sú si dosť podobné s upírmi. Zisťuje to aj mladá
Amanda, ktorá sa jedného dňa prebúdza z bezvedomia a zisťuje, že sa nachádza v uzamknutej izbe
s mužom svojich snov.

Príjemná komédia pre celú rodinu. Skupina
jamajských šprintérov zlyhá pri kvalifikácii
na olympijské hry, a tak jej neostáva nič iné,
ako vymyslieť náhradný plán. Do karát im
zahrá návšteva bývalého trénera amerických
bobistov, s ktorým vymyslia šialený plán:
budú prvým jamajským tímom, ktorý sa
zúčastní zimných olympijských hier. V jazde
na boboch!
Štvrtok

Policajná akadémia 5 (Prima, 20.00)
Piate pokračovanie prinieslo svieži vietor do
série eskapád mladých amerických policajtov.
Niektoré známe tváre už tu síce chýbajú,
no väčšina ostala. Tentoraz sa príslušníci
policajnej akadémie vydajú do Miami Beach
na kongres policajných náčelníkov.
Sobota

Alexander Veľký (Markíza, 20.25)
Pôsobivý historický veľkofilm o macedónskom dobyvateľovi s hviezdnym obsadením. V trojhodinovej lekcii dejepisu vás do
minulosti zavedie herecký ensemble v podaní
Colina Farella, Anthonyho Hopkinsa a Angeliny Jolie. Ako mladého vládcu ovplyvnilo
rodinné pozadie a dvorná politika? Čo ho viedlo k snahe dobýjať cudzie územia? Vo filme
nájdete odpoveď na tieto i na ďalšie otázky
súvisiace s osudom veľkého dobyvateľa.
Nedeľa

Texaský masaker motorovou pílou
(JOJ, 22.00)
Aktualizovaná prerábka dnes už kultového
hororu zo 70. rokov. Skupina teenagerov zavíta na americký vidiek za cieľom nespútanej
zábavy. No výlet sa v okamihu mení na nočnú
moru: uviaznu v Texase kdesi v strede ničoho
a za pätami majú degenerovanú rodinku
kanibalov. A medzi nimi aj ikonického muža
v koženej maske s vrčiacou motorovou pílou
v rukách...
mak

Myšlienka týždňa:
Dal by som všetko, čo viem, za
polovicu toho, čo neviem.
R. Descartes
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inzercia / infoservis
Cena 35 000 €. Tel: 0902 337 090.

Nehnuteľnosti

887-33

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

Reality profesionálne.
www.kvantrealityeu.sk

• Predám 3-izb.byt v OV, Kirejevská
39/66, RS. Cena dohodou. Tel: 56
49 614.
890-31

• Predám menší dom + záhrada +
studňa. Ul. Okružná, cena dohodou. Tel: 047/56 45 825.
891-31		

828-31

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

• Predám prízemný 5-izbový RD
v Hodejove za prijateľnú cenu,
vhodný aj na podnikanie. Tel:
0902 424 082.
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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

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

893-32

811-30

• Dám do prenájmu 1-izb. byt
na Malohontskej ul. Tel: 0908
265 821.

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

895-34

815-31

• Predám chatu na Kokave pri
lyžiarskom vleku. Cena 31 535 € +
dohoda. Tel: 0905 608 267.

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

897-32

821-33

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

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

836-31

822-33

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

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

840-31

823-33

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

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

864-32

847-32

824-33

• Predám alebo prenajmem garsónku na sídlisku Rimava B1 v Rim.
Sobote. Tel: 0907 430 258.

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

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

828-34

• Kúpim ornú pôdu, lúky. RS- Tomašová. Predám kováčsku vyhňu..
Tel: 0917 087 912.
861-31

• Kúpim starší dom, záhradu, pozemok v Hrachove, Vyšnom Skálniku, Vyšnej Pokoradzi, Krásnej. Tel:
0907 874 605.
862-31

• Dám do prenájmu 2-izbový byt
nezariadený – vlastné kúrenie.
Tel: 0903 531 668.
863-31
• Predám 3-izbový byt na sídl.
Západ, 1. poschodie, vlastná kotolňa, pôvodný stav. Cena 19.300
€. Tel: 0910 371 402.

866-35

• Súrne predám 1-izbový byt v centre mesta. Cena dohodou. Tel:
0915 419 467, 0915 635 545.
868-34
• Predám 2-izbový byt. Lacno. Tel:
0904 994 062.
871-31		

• Dám do prenájmu radovú garáž
pri železničnej stanici. Tel: 0908
384 041.
874-31

• Prenajmem 2-izbový byt v centre.
Tel: 0949 219 468.
879-31

• Predám alebo prenajmem 1-izbový byt v centre mesta. Kontakt:
0908 033 801.
880-32		

• Predám RD v Tomašovej, Tehlová
ul. 8, RS. Tel: 56 34 882.
882-32
• Predám rod. dom v Sušanoch.
Cena dohodou. Info: 0905
680 145.
883-33

• Prenajmeme nové reprezentatívne
kancelárske priestory 100 m2 a 40
m2 vedľa Tatrabanky. Tel: 0915
875 849, 0905 253 350.
885-35

• Predám 3-izb. byt v OV na Novej
ulici. Cena: 21 000 €. Tel: 0948
005 409.
886-33
• Predám RD v Tornali, Kollárova ul.

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.

825-33

• Predám jednoizbový byt na sídlisku Rimava. Tel: 0910 949 196.
826-33

• Predám pôdu na Močiari blízko
rekreačnej oblasti Kurinec. Tel:
0917 595 070.
827-33

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

• 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.

859-32

697-35

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

854-32

• Odstúpim prenájom predajne
potravín so zariadením v Hnúšti.
Info: 0915 957 004.
857-32

716-52

789-31

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

		

Zamestnanie

790-31

277 707; www.realityexkluzív.sk
896-37

• Union Poisťovňa, a.s. SNP 20, Rim.
Sobota
tel: 0905 712 601, 047/5633273
ondrej.bozo@union.sk
Ak sa zaujímate o poradenstvo,
poisťovníctvo,
financie a rozmýšľate obchodovať
profesionálne,
povedzte o tom nám! Pracujte pod
menom silnej
medzinárodnej spoločnosti –
zdravotnej a komerčnej
poisťovne Union. Kanceláriu,
telefón a motiváciu
zabezpečíme za Vás.
Náplň práce:
- predaj produktov životného a
majetkového poistenia firmám a
fyzickým osobám
- vypracovanie optimalizácie
klientských portfólií
- starostlivosť o existujúcich
klientov,
akvizícia a získavanie nových
klientov.
Očakávame:
- minimálne stredoškolské
vzdelanie
s maturitou
- komunikatívnosť, flexibilita
- skúsenosti z obchodnej činnosti
výhodou
- príjemné vystupovanie, zodpovednosť a spoľahlivosť
Ponúkame:
- základný plat + nadštandardné
finančné ohodnotenie + motivačné benefity
- komplexne vybavené pracovisko
(administratívna a IT podp.)
- bezplatné vzdelávacie programy
- pestrá práca v mladom dynamickom kolektíve
- kvalitný systém vzdelávania
- práca a kariéra v nadnárodnej
spoločnosti
2173-31

• 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.
839-33

• Prijmem kaderníčku do pánskeho
a dámskeho kaderníctva. Prípadne na živnosť alebo na absolventskú prax. Tel: 047/5627815.
849-32

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

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

• Hľadám ľudí, muža alebo ženu,  na
príležitostné brigádnicke práce
v záhrade. Len so vzťahom k záhrade. Tel: 0908 812 812.

800-33

873-34

805-31

• Dám do prenájmu 2-izbový byt
v RS na ulici P. Dobšinského.

• Realitná spoločnosť EXKLUZÍV
s.r.o. prijme pracovníkov. 0917

• PD prijme do pracovného pomeru
hlavného agronóma, podmienky:

784-31

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

inzercia / infoservis
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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
• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-31

• 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.

781-32

• Výkopové práce – minibagger. Tel:
0903 515 109.
782-40
                
• 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.
797-34

• 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

• 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.

734-31

620-31

• 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.

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

747-31

• Veštenie z kariet, minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Po-Pi: od 9:00
do 15:30 hod. Čerenčianska ul. 22
(vedľa úradu práce) v RS. Kontakt:
0915 228 482.
878-34

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
814-31

• Preprava 8+1 osôb a tovaru +
dovoz áut zo zahraničia. Tel: 0905
709 265.
834-33
   
• Pečiem dobošové torty, zákusky.
Používam maslo, nie tuky. Po
dohode doveziem. Tel: 0910
296 515.

894-32

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

• Predám plastové nádrže 1250 l,
rám hliníkový, cena 150 €. Tel:
0905 709 265.

853-31

• Predám kravu + býčka - 9-týždňový. Kraskova 30. Tel: 56 90 252.
867-32
         
• Predám 10 týždňového psíka
cavaliera trikolor. Cena dohodou.
Tel: 56 26 734.
870-31		

• Predám kŕmniky. Tel: 0910
948 193.
881-48

889-35

                            

Zvieratá

• Bichon, amerikan cocker španiel

816-34

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

875-33

• Predám kotol VIMAR drevoplyn,
25 kW, 2 roky používaný. Cena
dohodou. Tel: 0905 357 884.
876-33

• Predám spálňu zlatožltú, cena
dohodou. Predám darling a časti
z obývačky. Tel: 0902 337 090.

• Predám ŠKODU FAVORIT. Tel: 0903
835 405.

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

• Predám pšenicu, jačmeň, tritikale,
ovos, za 1q  10 €. Rimavská
Sobota. Tel: 0910 587 096, 0902
114 558.
865-32
       
• Predám kotol plynový, 15 kW, 2
roky používaný. Cena dohodou.
Tel: 0905 357 884.

877-33

869-31		

838-31

860-32

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

• FY predá osobné terénne vozidlo
VAZ – NIVA, v dobrom tech.
stave. Cena dohodou. Tel: 0904
882 002.

• Predám sedaciu súpravu rozkladaciu. Tel: 0910 670 872.

• Kúpim vidly na 750 nakladač. Tel:
0915 262 740.

147-52

Auto – moto

833-31

817-33

RÔZNE

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

621-31

STELLUNG WIEN 1873. Tel: 0902
424 082.

851-31

• Predám kotol ČKD na uhlie, vhodný na menšie rod. domy alebo
chaty. Cena dohodou. Tel: 0905
357 884.

844-32

• Kosím záhrady. Tel: 0903 835 405.

– šteniatka na predaj. Info: 0908
913 887.
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888-33

• Predám krídlový klavír WELTAUS-

Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť,
musel si zomrieť, i keď si tak
veľmi chcel medzi nami žiť.
Dňa 14.7.2009 vo veku 57 rokov
nás navždy opustil milovaný syn,
brat, manžel, otec a starý otec
Ing. Ondrej Taliga.
Kto ste ho poznali venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina

S bolesťou v srdci ďakujeme príbuzným, priateľom,
susedom a všetkým tým, ktorí dňa 18. júla 2009
odprevadili na poslednej ceste v rimavskosobotskom
cintoríne našu drahú matku, starú matku a milujúcu
manželku
Emíliu Hankovú.
Ďakujeme všetkým za kvetinové dary a prejavy
úprimnej sústrasti.
Vďaku vyjadrujeme lekárom dialyzačného strediska, primárke MUDr.
Hruškovej, MUDr. Bystrianskemu, MUDr. Habovčíkovej, MUDr. Krosnerovi
a celému ošetrujúcemu kolektívu za ich ľudský prístup a obetavú starostlivosť pri jej dlhodobom liečení.
Smútiaca rodina

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.

S bolesťou v srdci ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa
26.7.2009 odprevadili na poslednej ceste do cintorína v Číži našu drahú
matku, sestru, starú matku a prastarú matku
Alžbetu Domonkosovú.
Ďakujeme tiež Internému oddeleniu Nemocnice v Rimavskej Sobote za príkladnú starostlivosť a za ľudský prístup MUDr. Niny Chovanovej v posledných chvíľach jej života.
Smútiaca rodina
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

8. a 9. august MUDr. E. Sklenková,
ZŠ Clementisa, č. t. 0908 902 065

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

8. august sobota lekáreň Média
9. august nedeľa lekáreň Kamilka

3. 8. 2009

DAROVALI KRV

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 28.7.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Štefan Pénzeš, Ondrej Kret z Rimavskej Soboty, Vojtech Elek z Veľkého
Blhu, Peter Lacko z Nižného Skálnika, Ján Vaš, Štefan Vaš, Arpád Csík
Fejes z Bátky, Július Dudok z Konrádoviec, Angel Rajnák z Oždian, Jozef
Fízeľ z Bakty, Ivan Bozó, Manuel Pedarnig z Uzovskej Panice, Ján Hanzel
z Klenovca, Eva Polakovičová, Mikuláš Kováč z Hrnčiarskych Zalužian, Ján
Komora, Simona Masárová, Robert Masár z Hnúšte, Ladislav Varga z Tornale, Štefan Gembický zo Zacharoviec, Patrik Mlynarčík z Jesenského.
Prvýkrát darovali krv: MUDr. Zita Shinwariová z Rimavskej Soboty, Mária
Tömösváry, Henrieta Tóthová, Mária Cerovská zo Starej Bašty.

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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

bravčové soté so zeleninou
Kuracie prsia s broskyňou
a syrom

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).

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
2161-29,31

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

- 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)

6. – 7. august

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

Na hľadanie najlepšieho kamaráta
nie je nikdy neskoro. Komédia USA,
MP od 12 r., vstupné 2,30 € ( 69 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
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

Kamoš za všetky drobné

6. – 7. august

Gomora
Zabudnite na Krstného otca! Gomora je najpravdivejší a najsurovejší
film o mafii, aký bol nakrútený.
Filmová adaptácia bestselleru Roberta Saviana. Taliansky politický,
gangsterský film, MN, vstupné 2/
1,30 € (60, 39 Sk), titulky. Začiatok
predstavení len o 21:00 hod.

8. – 9. august

Všetky moje ex
Miluje slobodu, zábavu a ženy ....
presne v tomto poradí. Romantická
komédia USA, MP od 12 r., vstupné
2 € (60 Sk), titulky. Začiatok predstavení len o 19:00 hod.

8. - 9. august

Nenarodení
Medzi svetom živých a mŕtvych sa
potulujú temné duše.... Horor USA,
MN, vstupné 2,30 €, titulky. Začiatok predstavení len o 21:00 hod.

3. 8. 2009
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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 €

„VEDÚCA REALITNEJ KANCELÁRIE“

2005

SŤAHOVANIE

Potrebujete
požičať?

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

0907 342 809

www.proficredit.sk

- SŠ alebo VŠ vzdelanie
- Znalosť techniky administratívy - stupeň: pokročilý
- Znalosť programov Word, Excel - stupeň: pokročilý
- Znalosť AJ - stupeň: pokročilý
- Príjemné vystupovanie

2004-31

2164-31

MEDIA TOUR

Žiadosti prijímame len kompletné so životopisom, motivačným listom
a fotografiou na e-mailovej adrese: sturik@drslovakia.sk.
Žiadosti nezasielajte prosím písomne poštou, ani nenoste osobne!
2171-33

2169-32

www.peniazeprevas.sk
2011-52

Realitná spoločnosť DR. SLOVAKIA vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

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

Volajte: 0905 329 178

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

Tel.: 0905 155 364

Podmienky: 		
			
			
			
			

Potrebujete
peniaze?

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

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

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

2003

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.

Väčšia časť týždňa sa ponesie v znamení teplého letného počasia.
V pondelok, resp. v utorok sa však môžu vyskytnúť zrážky aj búrky.
Teploty dosiahnu v priemere okolo 30 stupňov, ale koncom týždňa
môžu byť aj vyššie.
András Reisz (autor je meteorológ)

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.

šport
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Zaslúžená prehra

Delegačný list č.1
zo dňa 30.7.2009

MFK Dolný Kubín – MŠK Rim. Sobota 4:1 (2:1)

Predseda KR: Dezider Baljthy

Po úspešnom vstupe do súťaže sa po prvýkrát
v ročníku predstavili hráči MŠK Rim. Sobota na
pôde súpera. Nováčikovi podľahli trojgólovým
rozdielom. Prehra je zaslúžená, domáci hráči
boli lepší, lebo strelili góly. Aj keď je pre Gemerčanov však výška prehry vzhľadom na priebeh
zápasu krutá. Dolnokubínčania mali exportný
nástup do zápasu, keď už v siedmej minúte získali po pekných strelách dvojgólové vedenie. Soboťanov do zápasu vrátil dobre hrajúci Líška. Od
tohto momentu bol priebeh zápasu vyrovnaný,
domáci však boli efektnejší. Hoci Soboťania mali
až do 70. min. územnú prevahu, vyrovnať sa im
nepodarilo. Práve naopak. V otvorenej obrane sa
presadili domáci, ktorí dvomi gólmi v záverečnej
štvrťhodine definitívne rozhodli o svojom víťazstve.
Stretnutie začalo pre hostí katastrofálne. Po
dvoch centrovaných loptách sa exportnými strelami presadil domáci Jaworek. V 4. a 7. minúte
prekonal hosťujúceho Kuciaka strelami, ktorým nemohol brankár MŠK zabrániť. Domáci
sa pochopiteľne dostali na koňa. Našťastie pre
hostí znížil v 11. min. na 2:1 po peknej prihrávke Pisára útočník Gemerčanov Líška. V 21. min.
mohli Gemerčania vyrovnať, ich strela skončila
tesne nad. V 31. min. zabránil Kuciak domácemu Kubalovi zvýšiť vedenie. V 36. min. to boli
opäť domáci, ktorí mohli Kráľom zmeniť stav.
Jeho prudká strela skončila na bočnej sieti. Do
druhého polčasu lepšie vstúpili Soboťania, ale
z územnej prevahy, ktorú mali až do 70. min nič
nevyťažili. V 57. min. strieľa po prihrávke Pisára
Janečka nad. O tri min. neskôr po centri kapitána hostí domáca obrana v poslednej chvíli odvracia nebezpečenstvo. V 61. min. si domáci brankár
Trabalík poradil so strelou  Levického. V 66. min.
boli Soboťania najbližšie k vyrovnaniu skóre. Po
centri Pisára hlavičkoval striedajúci Vargic v čistej šanci nad. Domáci tréner Gofa poslal v závere
zápasu na ihrisko bývalého hráča Rim. Soboty
Iskru, ktorý svojimi gólmi v 76. a 81. min. rozhodol o víťazstve domácich.
Pred 567 divákmi rozhodoval Sedlák.            
ŽK: Levický – Janečka.
Zostava MŠK RS: Kuciak – Janečka – Rubint
– Živanovič – Mráz – Zvara – Gibala ( 46. min.
Sihelský) – Levický ( 68. min. Migaľa) – Pisár –
Morháč ( 55. min. Vargic) – Líška.

V tomto týždni sa predstavia hráči MŠK RS
dvakrát. V stredu 5. augusta nastúpia v Slovenskom pohári v Dolnej Ždani. V sobotu 8. augusta
privítajú v šlágri kola minuloročného corgoňligistu Zlaté Moravce. Začiatok oboch stretnutí je
o 16.30 hod.

Nájdu sa aj dobrí ľudia
Na zápas cestovali aj fanúšikovia MŠK RS. Pred
Ružomberkom sa im pokazil autobus. Zdalo sa,
že stretnutie neuvidia na vlastné oči. Aj v tomto
prípade sa potvrdilo, že dobrí ľudia ešte nevymreli. Našiel sa vodič autobusu, ktorí zastal a ponúkol odvoz fanúšikov až pred štadión v Dolnom
Kubíne. Aj priamo v Dolnom Kubíne sa správali Dolnokubínčania férovo. Fanúšikovia hostí
museli čakať na náhradný autobus tri hodiny,
počas ktorých aj napriek prehre svojho mužstva roztancovali na miestnej diskotéke domáce
dámy aj slečny. Bol kopec zábavy a „srandy“ aj
bez výtržností. Tak to má byť. K futbalu patria aj
prehry. Treba sa poučiť, ísť ďalej a pokračovať vo
výkonoch z prvých troch kôl. Nič sa nedeje a treba zdvihnúť hlavy hore. Však už o týždeň majú
hráči MŠK RS šancu na reparát.
Zdeno Marek
Ostatné výsledky 4. kola:
Liptovský Mikuláš – Prievidza 1:1, Púchov – Ružomberok B 1:0, Trenčín – Podbrezová 2:1, Zlaté
Moravce – Lučenec 2:1, Michalovce – Šaľa – hralo sa po uzávierke.

1. Zlaté Moravce

4

3

0

1

7:5

9

2. Rimavská Sobota

4

3

0

1

5:4

9

3. Púchov

4

2

1

1

6:5

7

4. Trenčín

4

2

1

1

6:5

7

5. Prievidza

4

1

3

0

3:2

6

6. Podbrezová

4

2

0

2

4:4

6

7. Dolný Kubí

4

2

0

2

6:8

6

8. Liptovský Mikuláš

4

1

1

2

3:3

4

9. Michalovce

4

1

1

1

2:2

4

10. Ružomberok B

4

1

1

2

2:3

4

11. Lučenec

4

1

0

3

6:5

3

12. Šaľa

4

0

0

3

0:4

0

1.trieda 1.kolo 9.8.2009 o 14:30 a 17:00
Ožďany - Abovce / Pocklan, Rybár, Pál
Jelšava - R. Janovce / Hodoň, Šupka,
Vývlek
Bátka - Tornaľa / Wollinger, Fakla, Slezák
Revúčka - V. Teriakovce / I. Krahulec,
Boldi, J. Krahulec
Tachty - Lubeník / Slabej, Adorján, Melicher
Sirk - Stárňa(8.8.2009) / Fakla, Siman,
Wollinger
2.trieda 1.kolo 9.8.2009 o 14:30 a 17:00
Blhovce - Uz. Panica / Ďurík, Sendrei,
Čepko
R. Seč -G. Ves / Kriak, Siman, Čajko
Tisovec ,,B,, - Radnovce (R.Píla,8.8.2009,
bez dorastu) / Kúchen, Verkin, Boldi
Hajnáčka ,,B,,- Chrámec (G.Jablonec,8.8.2009,bez dorastu) / Lőcsös,
Šonkoľ, Melicher
Husiná - Čerenčany / Ivaník, Šonkoľ,
Rosiar
1.trieda dorast 9.8.2009 o 14:30
Bátka- Gemer / Fakla, Slezák
Delegovanie SsFZ:
4.liga dorast sk. juh 8.8.2009
o 14 00 Tornaľa - V. Krtíš / Gača, Kriak
o 16 30 Jesenské - Šalková / Machyniak,
Slabej
5.liga dorast sk.D
8.8.2009 o 15:00
Hajnáčka - Kalinovo (Petrovce) / Pocklan,
I. Krahulec
9.8.2009 o 14:00
Jelšava - V. Blh / Šupka, Vývlek
Klenovec – Tisovec / J. Krahulec, I. Krahulec

Združené
poľnohospodárske
družstvo Poltár
uskutoční predaj brojlerových
kurčiat na farme Slaná Lehota
dňa 13.8.2009 v čase od 9.00 do
13.00 hod. Cena 1,19 €/kg.
2172-32
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Rozpis stretnutí ObFZ Rimavská Sobota
I. trieda dorast
1. kolo (9. august 2009): Ožďany – Abovce, voľno –
Rimavské Janovce, Bátka – Gemer,
Muráň – voľno, Revúčka – Veľké Teriakovce, Tachty –
Lubeník, Sirk – Stárňa
2. kolo (16. august): Abovce – Stárňa, Lubeník – Sirk,
Veľké Teriakovce – Tachty, voľno – Revúčka, Gemer –
Muráň, Rim. Janovce – Bátka, Ožďany – voľno
3. kolo (23. august): voľno – Abovce, Bátka – Ožďany,
Muráň – Rim. Janovce, Revúčka – Gemer, Tachty – voľno,
Sirk – Veľké Teriakovce, Stárňa – Lubeník
4. kolo (30. august): Abovce – Lubeník, Veľké
Teriakovce – Stárňa, voľno – Sirk, Gemer – Tachty, Rim.
Janovce – Revúčka, Ožďany – Muráň, voľno – Bátka
5. kolo (6. september): Bátka – Abovce, Muráň – voľno,
Revúčka – Ožďany, Tachty – Rim. Janovce, Sirk – Gemer,
Stárňa – voľno, Lubeník – Veľké Teriakovce
6. kolo (13. september): Abovce – V. Teriakovce, voľno
– Lubeník, Gemer – Stárňa, Rim. Janovce – Sirk, Ožďany –
Tachty, voľno – Revúčka, Bátka – Muráň
7. kolo (20. september): Muráň – Abovce, Revúčka
– Bátka, Tachty – voľno, Sirk – Ožďany, Stárňa – Rim.
Janovce, Lubeník – Gemer, V. Teriakovce – voľno
8. kolo (27. september): Abovce – voľno, Gemer – V.
Teriakovce, Rim. Janovce – Lubeník, Ožďany – Stárňa,
voľno – Sirk, Bátka – Tachty, Muráň – Revúčka
9.kolo (4. október): Revúčka – Abovce, Tachty – Muráň,
Sirk – Bátka, Stárňa – voľno, Lubeník – Ožďany, V.
Teriakovce – Rim. Janovce, voľno – Gemer
10. kolo (11. október): Abovce – Gemer, Rim. Janovce
– voľno, Ožďany – V. Teriakovce, voľno – Lubeník, Bátka –
Stárňa, Muráň – Sirk, Revúčka – Tachty
11. kolo (18. október): Tachty – Abovce, Sirk – Revúčka,
Stárňa – Muráň, Lubeník – Bátka, V. Teriakovce – voľno,
Gemer – Rim. Janovce
12. kolo (25. október): Abovce – Rim. Janovce, Ožďany
– Gemer, Bátka – V. Teriakovce, Muráň – Lubeník, Revúčka

– Stárňa, Tachty – Sirk
13. kolo (1. november): Sirk – Abovce, Stárňa – Tachty,
Lubeník – Revúčka, V. Teriakovce – Muráň, voľno – Bátka,
Gemer – voľno, Rim. Janovce – Ožďany
II. trieda dorast
1. kolo (9. august): Blhovce – Uzovská panica, Rim.
Seč – Gemerská Ves, voľno – Radnovce, voľno – Chrámec,
Husiná – Čerenčany
2. kolo (16. august): Uzovská Panica – Čerenčany,
Chrámec – Husiná, Radnovce – voľno, Gemerská Ves –
voľno, Blhovce – Rim. Seč
3. kolo (23. august): Rimavská Seč – Uzovská Panica,
voľno – Blhovce, voľno – Gemerská Ves, Husiná –
Radnovce, Čerenčany – Chrámec
4. kolo (30. august): Uzovská Panica – Chrámec,
Radnovce – Čerenčany, Gemerská Ves – Husiná, Blhovce –
voľno, Rim. Seč – voľno
5. kolo (6. september): voľno – Uzovská Panica, voľno
– Rim. Seč, Husiná – Blhovce, Čerenčany – Gem. Ves,
Chrámec – Radnovce
6. kolo (13. september): Uzovská Panica – Radnovce,
Gem. Ves – Chrámec, Blhovce – Čerenčany, Rim. Seč –
Husiná
7. kolo (20. september): voľno – Uzovská Panica,
Husiná – voľno, Čerenčany – Rim. Seč, Chrámec –
Blhovce, Radnovce – Gem. Ves
8. kolo (27. september): Uzovská Panica – Gem.
Ves, Blhovce – Radnovce, Rim. Seč – Chrámec, voľno –
Čerenčany, voľno – Husiná
9. kolo (4. október): Uzovská Panica – Husiná,
Čerenčany – voľno, Chrámec – voľno, Radnovce – Rim.
Seč, Gem. Ves – Blhovce
Rozpis stretnutí ObFZ Rimavská Sobota žiaci
Skupina A
1. kolo (5. september 2009): Klenovec – Revúčka,
Lubeník – Stárňaô; 2. kolo (12. september): Revúčka
– Stárňa, Klenovec – Lubeník; 3. kolo (19. september):

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.

Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a. s., Nám. Republiky 5, Lučenec - výrobca
rašelinových substrátov prijme pre výkon práce vo Veľkých Dravciach
sekretárku riaditeľa spoločnosti.
Požiadavky: • stredoškolské vzdelanie s maturitou • prax min. 3 roky • znalosť anglického jazyka slovom aj písmom • počítačové znalosti (Excel, Word,
Internet) na pokročilej úrovni • príjemné vystupovanie, komunikatívnosť,
schopnosť logického myslenia, časová flexibilita, zodpovednosť.
Žiadosti so životopisom posielajte na adresu AGRO CS Slovakia, a.s., 985 42
Veľké Dravce, príp. mailom na kontakt canikova@agrocs.sk do 21.8.2009.

Skupina B
1. kolo (5. september 2009): Veľký Blh – Jesenské,
Hajnáčka – Hostice, Ožďany – voľno; 2. kolo (12.
september): Jesenské – voľno, Hostice – Ožďany, Veľký
Blh – Hajnáčka; 3. kolo (19. september): Hajnáčka –
Jesenské, Ožďany – Veľký Blh, voľno – Hostice; 4. kolo
(26. september): Jesenské – Hostice, Veľký Blh – voľno,
Hajnáčka – Ožďany; 5. kolo (3. október): Ožďany –
Jesenské, voľno – Hajnáčka, Hostice – Veľký Blh; 6. kolo
(10. október): Jesenské – Veľký Blh, Hostice – Hajnáčka,
voľno – Ožďany; 7. kolo (17. október): voľno – Jesenské,
Ožďany – Hostice, Hajnáčka – Veľký Blh; 8. kolo (24.
október): Jesenské – Hajnáčka, Veľký Blh – Ožďany,
Hostice – voľno; 9. kolo (31. október): Hostice –
Jesenské, voľno – Veľký Blh, Ožďany – Hajnáčka; 10. kolo
(7. november): Jesenské – Ožďany, Hajnáčka – voľno,
Veľký Blh – Hostice
Skupina C
1. kolo (5. september 2009): Abovce – Rimavská
Seč, Gemer – Kráľ, Lenartovce – Bátka; 2. kolo (12.
september): Rim. Seč – Bátka, Kráľ – Lenartovce, Abovce
– Gemer; 3. kolo (19. september): Gemer – Rimavská
Seč, Lenartovce – Abovce, Bátka – Kráľ; 4. kolo (26.
september): Rim. Seč – Kráľ, Abovce – Bátka, Gemer –
Lenartovce; 5. kolo (3. október): Lenartovce – Rim. Seč,
Bátka – Gemer, Kráľ – Abovce; 6. kolo (10. október):
Rim. Seč – Abovce, Kráľ – Gemer, Bátka – Lenartovce;
7. kolo (17. október): Bátka – Rim. Seč, Lenartovce –
Kráľ, Gemer – Abovce; 8. kolo (24. október): Rim. Seč
– Gemer, Abovce – Lenartovce, Kráľ – Bátka; 9. kolo (31.
október): Kráľ – Rim. Seč, Bátka – Abovce, Lenartovce –
Gemer; 10. kolo (7. november): Rim. Seč – Lenartovce,
Gemer – Bátka, Abovce – Kráľ

MBS STRECHY strešné centrum,
Stará Sobôtka 118, 97901 Rimavská Sobota
Tel/fax: 047/5811306 mob:0915/802398

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj nehnuteľný majetok
– pozemky – parc. č. č. KN C 2849/237 – zast. plocha o výmere 21 m², parc.

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.

Lubeník – Revúčka, Stárňa – Klenovec; 4. kolo (26.
september): Revúčka – Klenovec, Stárňa – Lubeník;
5. kolo (3. október): Stárňa – Revúčka, Lubeník –
Klenovec; 6. kolo (10. október): Revúčka – Lubeník,
Klenovec – Stárňa

Prijme do zamestnania pracovníka na pozíciu predajca.
Požadujeme: ukončené min. SŠ • vodičský preukaz sk. B
ovládanie MS Office • zodpovednosť, bezúhonnosť, )
komunikatívnosť

Ponúkame: možnosť práce na TPP alebo na živnosť
• motivujúce platové ohodnotenie • mobilný telefón
• možnosť používania služobného automobilu
Žiadosti spolu so životopisom zasielajte emailom na
mbsstrechy@mbsstrechy.sk

2174-31

Práca
Názov a sídlo zamestnávate!a
ALLIANZ SLOV.POIS!OV"A, a.s.

Finan#n$ poradca

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

Rimavská Sobota
WÜSTENROT POIS!OV"A, a.s.

Finan#n$ mana&ér

V%
USO- vzdelanie

Rimavská Sobota
DREVOSTAV-Z.CZENE

Pomocn$ robotník

V%
Z%

Jesenské

Skladník- zásobova#

USO- vzdelanie

Strá&nik

Vyu#en$

Strojník na naklada# ( VOLVO)
Predajca

Vyu#en$
USO - vzdelanie

HS TAX, s.r.o.

V'eobecn$ ú#tovník

USO- vzdelanie

Rimavská Sobota

( Podvojné ú#tovníctvo)

MBS STRECHY – Mgr. Belák

Názov profesie

Rimavská Sobota

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

