Minister Becík
k nám príde na
konskej vlečke
Minister pôdohospodárstva
Stanislav Becík (HZDS) chce
spoznať situáciu roľníkov
na juhu Slovenska. Vyrazí
preto na cestu do Košíc na
konskom povoze.
čítajte na str. 2
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Požiarnici
bilancujú
V prvom polroku 2009 mali
hasiči plné ruky práce.
čítajte na str. 4

Zažite afro
- latino štvrtok
13. augusta na Nádvorí Reduty Čierny orol. Od 14.00 hod.
sa tam uskutoční bubenícky
workshop a o 19.00 hod.
vystúpia temperamentní
hudobníci Afro Campana
& friends. Vstupné na prvé
predstavenie je 5 € (platí aj
na večer), len na večerné
predstavenie 2 €.

Dvojčíslo GZ

Kde dovolenkujú Soboťania?
Nastal polčas dovolenkového obdobia.
V miestnych cestovných kanceláriách sme
preto zisťovali, ktoré z letovísk sú najviac
žiadané obyvateľmi Rimavskej Soboty.
Podľa Alžbety Garasiovej z Top Travel Agency je značná časť zahraničných dovoleniek, ktoré táto cestovka
sprostredkúva, zameraná na talianske dovolenkové strediská. Je tomu tak čiastočne aj preto, že táto cestovná
kancelária je členom talianskeho klubu La Mia Passione.
Hlavnou destináciou je pritom Lignano a jeho okolie, kde
sa dá ubytovať aj v apartmánoch v blízkosti pláže. Niektorí z turistov tam trávia dovolenku už po desiaty rok, a
keďže cestovanie je zabezpečené autobusom, vyjde o čosi
lacnejšie. To je výhodné najmä pre rodiny (aj s malými
deťmi), ktoré túto možnosť využívajú hlavne v júli.

Marta Frídelová z kancelárie Media Tour nám prezradila, že oproti minulej sezóne nepociťujú výrazné zmeny:
„Ľudia, ktorí si mohli zakúpiť leteckú dopravu minulý rok,
tak urobili aj teraz. Veľká časť takých dovoleniek smeruje
do Egypta a Turecka. Okrem toho mnohí cestovali autobusom, a to predovšetkým do Chorvátska a Grécka. Populárnym je aj Bulharsko. Dovolenku so zľavou vyhľadávajú
najmä mladšie ročníky, ale napríklad aj dôchodcovia.“
Na obľúbené dovolenkové destinácie Soboťanov sme
sa opýtali aj Alžbety Katyiovej z cestovnej kancelárie
Alkatour. Podľa jej slov je tohtoročným šlágrom najmä
Egypt a Tunis, ale k obľúbeným miestam patrí aj Malorka,
Turecko a Spojené Arabské Emiráty – Dubaj. Pri doprave
autobusom alebo vlastným autom je však stále najžiadanejšie Chorvátsko.
Edita Csölleová, foto: Tibor Bata

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)

8 588004 101012 >

okná a dvere

Potrebujete si požièaś?

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

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

Budúce číslo Gemerských
zvestí vyjde 17. augusta ako
dvojčíslo za nezmenenú cenu.
Nasledovné vydanie nájdete
v stánkoch 31. augusta.
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Rigol na
súkromnom
pozemku
Na ostatnom zasadnutí MsZ požiadal
poslanec Z. Bán (na fotografii vpravo)
primátora mesta Š. Cifruša a hlavného
kontrolóra J. Valuša o prešetrenie
požiadavky súkromnej osoby vo veci
zriadenia rigolu na jej pozemku v Bakte.
Na pozemku P. Borosa v Bakte bol v r. 1954 vykopaný rigol, ktorý má za úlohu odvádzanie
povrchových vôd zo štátnej cesty do blízkeho
potoka. Odvodný kanál bol však vykopaný v strede vlastníkovho pozemku, čo mu bráni využiť
ho ako stavebný. Preto sa obrátil na Mestský
úrad so žiadosťou o vyčistenie a preloženie rigolu. V odpovedi primátora sa uvádza, že mesto
hľadalo optimálne riešenie tohto problému
v prospech občana, a ďalej, že tento problém by
sa mal dať vyriešiť vykopaním rigolu, uložením

Problémy s
parkovaním
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Rim. Sobote 29. júna interpeloval poslanec J. Čeman primátora Š. Cifruša vo
veci rozšírenia parkoviska na Cukrovarskej ulici.
Interpelácia smerovala k Oddeleniu stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy na

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

rúr na odvodnenie pozemku a následným zasypaním – svojich práv by sa pritom mal žiadateľ
domáhať u Regionálnej správy ciest, s ktorej zástupcom rokoval aj prednosta mestského úradu.
Zástupca RSC vyhlásil, že spoločnosť je ochotná
rigol na vlastné náklady vykopať a v budúcnosti
zabezpečovať jeho údržbu. Vlastník pozemku
však trvá na tom, aby si mesto od neho odkúpilo
časť jeho pozemku a zabezpečilo vybudovanie
odvodňovacieho rigolu a jeho údržbu. 16. júna
bol v tejto súvislosti na Okresný súd v Rimavskej
Sobote doručený návrh P. Borosa na začatie konania vo veci vybudovania rigolu v Bakte tak, aby
povrchová voda a voda zo štátnej cesty nezaplavovala súkromný pozemok. Okresný súd tento
návrh koncom júla odmietol.
mak
MsÚ. Podľa Čemana majú obyvatelia problémy
s parkovaním, keďže pri panelových domoch je
nedostatok parkovacích miest. Žiadajú preto vytvorenie parkoviska na úkor trávnika. Primátor
Cifruš vo svojej odpovedi na interpeláciu uvádza,
že schválený rozpočet mesta „v tomto roku neuvažuje s úpravami zelených plôch pred bytovkami s cieľom rozšírenia parkovacích plôch pre
osobné automobily.“ Ako však dodáva, počas
príprav rozpočtu na budúci rok bude navrhnuté
zaradenie čiastky aj na túto akciu.
Podobné riešenie momentálne prebieha na
sídlisku Západ. Tam pribudli nové parkovacie
miesta z iniciatívy Technických služieb mesta.
mak

Tri školy v meste získajú
interaktívnu učebňu
V najbližšej dobe by mali získať Spojená
škola, Obchodná akadémia a Stredná
odborná škola v Rim. Sobote interaktívne učebne.
Ako uviedol pre Gemerské zvesti hovorca Banskobystrického samosprávneho kraja Roman
Lebeda, BBSK disponuje finančnými prostriedkami určenými a schválenými na nákup didaktickej techniky pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. „Progresívnym trendom vo
výchovno-vzdelávacom procese je aktívne využívanie najmodernejších IK technológií učiteľmi
a žiakmi v nadväznosti na prechod od klasického
k projektovému a zážitkovému spôsobu vyučovania. BBSK ako zriaďovateľ stredných škôl sa
rozhodol investovať do moderných technológií
a prispieť tak k skvalitneniu a zatraktívneniu

vyučovacieho prostredia. Tieto zariadenia budú
slúžiť aj na poskytovanie ďalšieho a celoživotného vzdelávania pre občanov regiónu,“ povedal R.
Lebeda.
Podľa Lebedu bol výber škôl stanovený na
základe kritérií, ako je počet škôl v okrese, počet žiakov školy, zameranie a odbornosť školy,
dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese v škole, regionálna spádovosť školy. Týmto spôsobom bolo paritne rozdelených
30 interaktívnych učební do stredných škôl v
Banskobystrickom kraji. V interaktívnej učebni bude interaktívna tabuľa, hlasovací systém k
tabuli, keramická tabuľa, notebook a projektor.
Predpokladaná hodnota zákazky bude bez DPH
približne 125 tis. eur ( 3,7 mil. Sk)
amb

Jazyk sa mení s dobou a slovenčina nie je
výnimkou. Otázkou ostáva, nakoľko sú prebiehajúce zmeny (markantná väčšina v dôsledku
prekladov amerických filmov a literatúry)
prirodzené a nakoľko silené. Lebo spojenia
ako „hovor mi o tom“ (ako reakcia poslucháča
na jemu dôverne známu tému), „to je husté“
(namiesto napr. „to je sila“), „smutno slávne“
(napr. väzenie) a pod. neznejú veľmi domácky.
Ide totiž o takmer doslovný preklad fráz prevzatých z angličtiny, ktoré sa pomaly udomácňujú
v našom jazyku, a to najmä prostredníctvom
televízneho vysielania. Akoby nestačilo, že
slávime halloween, vianočné darčeky nosí Santa
a najpopulárnejším hudobným štýlom mladých
je hip-hop.

Polícia hlási
V pondelok skoro ráno dvaja maskovaní
páchatelia prepadli herňu v Banskej Bystrici
a spôsobili jej majiteľovi škodu 4 800 eur.
Hrozí im za to až 12 rokov väzenia. Ide o jeden z vyše 40 prípadov vlámania za uplynulý
týždeň, pričom páchatelia spôsobili škodu
spolu za vyše 50 tisíc eur. Z toho najviac
vlámaní bolo zistených v okresoch Zvolen,
Banská Bystrica a Lučenec. Išlo prevažne
o obchody, reštaurácie, autá a chaty. V niekoľkých prípadoch sa už polícii podarilo zistiť
vinníka.
Z lúpeže bol rimavskosobotským vyšetrovateľom obvinený tridsiatnik z Revúcej.
Muž v utorok ráno prepadol v obci Lubeník
77 - ročnú starenku, od ktorej si pýtal peniaze
na cestovanie. Potom ju na chodníku pri
novinovom stánku stiahol na zem, vytrhol
jej igelitovú tašku a dal sa na útek. Zadržali
ho však okoloidúci chodci. Starenka utrpela
ľahké zranenia. Vinníkovi hrozí až 12 rokov
väzenia.
V 31. týždni sa na území BBSK udialo 56
dopravných nehôd. Zranilo sa pri nich 42
ľudí, z toho 8 ťažko. Najnehodovejší deň bol
piatok a najmenej nehôd sa stalo v pondelok
a štvrtok.
mak
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Minister Becík k nám príde
na konskej vlečke

Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-
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ského

.
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Trala-

la s názvom Pravda
o ženách
príbehov,

Ide o 6

v

prostredníctvom

.

ktorej
dvo-

jice hercov nazrieme
do duše ženy a jej pocitov, ale aj do sveta intríg,
ľúbostných sklamaní a šteklivých tajomstiev

• V nedeľu (2. augusta) sa v rekreačnej
oblasti Teplý Vrch utopil tridsiatnik zo
Zacharoviec. Stalo sa tak medzi 18.45
a 19.00 hod. a podľa polície tragédia
mohla, ale aj nemusela byť zavinená
cudzou osobou.
• Sociálne dávky sa v júni najviac čerpali
v okresoch Rimavská Sobota a Trebišov. V Rimavskej Sobote bolo občanom
v hmotnej núdzi vyplatených viac ako 1
mil. eur.

Minister pôdohospodárstva Stanislav Becík
(HZDS) chce spoznať situáciu roľníkov na juhu
Slovenska. Vyrazí preto na cestu do Košíc na
konskom povoze.
Minister sa po ceste údajne zastaví aj
v Rimavskej Sobote. Tento netradičný spôsob
cestovania si vybral z dôvodu, že – ako sa nazdáva – takto lepšie spozná situáciu poľnohospodárov i obyvateľstva vidieka.
Minister už absolvoval jednu podobnú
cestu na západnom Slovensku. Použil k tomu
dva vlastné kone a starý voz zakrytý plachtou
s nápismi Za roľnícku hrdosť a Chránime
prírodu a lesy. Týmto spôsobom zdolal viac
ako dvesto kilometrov. Tvrdenie, že by jeho
aktivita predstavovala zároveň politickú agitáciu, odmieta.
Na cestu sa Becík vydal bez ochrankárov
s jediným spoločníkom – pohoničom. Okrem
toho si so sebou viezol vodu, jablká, seno,
spacáky, vetrovky a bicykel. Ako uviedol, na
svojej púti sa stretol s mnohými starostami
a podnikateľmi, ale aj s radovými občanmi.
Na stretnutiach s poľnohospodármi chce
odovzdať posolstvo obsiahnuté v starej básni,
podľa ktorého má byť každý roľník hrdý na
svoj stav. Ako dodáva, slovenskí roľníci by
mali byť väčší optimisti a mali by si viac veriť.
mak, foto internet

Zažite pravú
westernovú
horúčku!

Posolstvo ministra pôdohospodárstva
slovenským roľníkom  
Stav roľnícky strom zelený
v tvrdej zemi zasadený,
na konároch včielky hudú,
z kvetov vzácne plody budú.

• V letných mesiacoch usporadúva mestská hvezdáreň „prázdniny pre astronómov.“ Ide o akcie pre amatérskych
astronómov s nocľahom (podľa dohody)
a výjazdmi do táborov a obcí.

Trhové ceny
v Rimavskej Sobote
(5. august 2009)

Nad roľnícky stav vo svete
krajší nikde nenájdete
roľník orie, seje, bráni,
pri práci ho Pán Boh chráni.
Roľník rád má svoje role,
s úctou kráča vždy na pole,
v práci nikdy neustáva,
preto ho Boh požehnáva.
Roľník prácou ľudstvo živí,
cez neho sa robia divy,
prácu mení v žatvu zlatú,
stálou oporou je štátu.
Žehnaj, Bože, a chráň vždycky
ten posvätný stav roľnícky,
aby ľud Tvoj mal dosť chleba
a dostal sa aj do neba.
Nad roľnícky stav vo svete
krajší nikde nenájdete,
majte k nemu úctu stálu,
vďaku večnú a trvalú.

Mestská záhrada v Rimavskej sobote bude v sobotu 15. augusta od 10.00 hod. miestom westernovej parády. Pravú zlatú horúčku pripravilo pre
verejnosť tunajšie Mestské kultúrne stredisko.
Nadšenci amerického západu sa môžu tešiť na
rôzne atrakcie a súťaže pre deti, rodeo býka, ryžovanie zlata, výučbu country tancov, vystúpenie
country kapiel a westernové špeciality. Vstupné
pred deti je 1 euro a pre dospelých 2 eura.
amb

mrkva 		
petržlen 		
zeler 		
kaleráb 		
nové zemiaky
cibuľa 		
paprika 		
paradajky 		
uhorky 		
kapusta 		
karfiol 		
kukurica 		
broskyne 		
melón 		
žltý melón 		
slivky 		
hrozno 		
banány 		
ostružiny 		

0,60-1,20 €/kg
1,50 €/kg
0,60 €/db
0,35-0,45 €/db
0,35-0,45 €/kg
0,60-0,80 €/kg
0,50-1,19 €/kg
0,50 -1 €/kg
0,35-0,80 €/kg
0,39€/kg
1 €/db
0,25 €/kg
0,80 €/kg
0,65 €/kg
0,35 -1,10 €/kg
0,85 €/kg
1,30 €/kg
1,19-1,39 €/kg
0,99 €/kg
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Požiarnici bilancujú

V prvom polroku 2009 mali hasiči plné ruky práce
Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote (OR HaZZ) vykonali na území zásahového obvodu Hasičských staníc Rimavská Sobota a Hnúšťa v prvom polroku 2009 celkom 255 výjazdov.
Podľa štatistík sa v tomto období vyskytlo o 28 požiarov viac ako v minulom roku. Vznikla tak škoda
v hodnote 256 195 eur, zranili sa 4 ľudia, smrteľne
však ani jeden. Materiálne hodnoty, ktoré sa podarilo ochrániť, boli vyčíslené na 937 690 eur.

Prečo horelo?
Podľa Tibora Ádáma, zisťovateľa príčin požiarov
OR HaZZ, vzniklo najviac požiarov v dôsledku
vypaľovania trávy a suchých porastov (67 oproti
minuloročným 39). Plamene v deviatich prípadoch vyvolala aj manipulácia s otvoreným ohňom
a osemkrát horelo kvôli vyhoreniu sadzí v komíne.
K úmyselnému založeniu požiaru došlo v štyroch
prípadoch.

Najviac horí suchá tráva
Až 55 požiarov vypuklo v prírodnom prostredí so
suchou trávou, kde sa nedalo zistiť majiteľa. Z pozemkov v súkromnom vlastníctve horelo 31 a obchodné spoločnosti sa bránili ohňu v 13 prípadoch.
Z hľadiska odvetví ekonomických činností vzniklo najviac požiarov v bytovom hospodárstve (31)
a poľnohospodárstve (30). Podľa typu priestoru,
na ktorom vznikli, išlo najmä o trávnaté porasty
a úhory (57) a rodinné domy (19). V bytových domoch horelo 6 krát.

Pracujú aj pod vodou
Z celkového počtu 255 výjazdov museli hasiči 107
- kráť vyraziť k požiarom. 137 výjazdov absolvovali
kvôli záchranným a technickým zásahom, 2 zásahy boli ekologického charakteru a 3 výjazdy k taktickým a previerkovým cvičeniam. Vyskytlo sa aj
päť planých poplachov.
Hasiči zasahovali pri 54 dopravných nehodách
a 40 - krát pomohli pri otváraní bytu. Trikrát museli pracovať aj pod vodou.

Záchranné a technické zásahy teda tvorili viac
ako 50 % z celkového počtu výjazdov. Okrem toho
však hasiči pomáhali napr. aj pri odstraňovaní
hniezd či rojov bodavého hmyzu, odstraňovaní
uhynutých zvierat zo studní alebo následkov veterných smrští, pri ochladzovaní konštrukcií a pod.
V rámci svojich výjazdov poskytli pomoc 36 osobám.

Pod hrozbou nákazy
V hasičskej praxi nie sú nezvyčajné ani zásahy pri

hroziacich ekologických katastrofách. Označuje sa
tým poskytnutie pomoci pri záchrane osôb, zvierat, či životného prostredia, ktoré boli zasiahnuté
nebezpečnými látkami. Za prvý polrok 2009 sa
tak stalo v dvoch prípadoch. Zásahy boli zamerané na únik ropy a ropných produktov, pričom boli
použité sorpčné a dekontaminačné prostriedky na
obmedzenie pôsobenia nebezpečnej látky v životnom prostredí. Následky týchto havárií si však obete na životoch nevypýtali.
red

Receptár
Langoše

panvici vypražte langoše žiadaného tvaru. Pridajte
smotanu, kečup alebo syr - podľa chuti.

Marinované kuracie prsia zapečené
v smotanovo syrovej omáčke

Prísady:
800 g hladkej múky, 1 ½ lyžičky soli, 2 vajcia, 1
kefír, 1 kefírový téglik mlieka, 1 x kvasnice
Postup:
Všetko spracujte na vláčne cesto. Vymastite
mikroténové vrecko, umiestnite doň cesto a vložte
do chladničky (cesto bude v chladničke kysnúť).
Potom z neho vezmite potrebné množstvo a na

Prísady:
kuracie prsia, 20 dkg syra na strúhanie, smotana
na varenie, cesnak, oregano, prášková omáčka
s príchuťou „cesnak, bylinky, smotanové kura", 1
čajová lyžička horčice, olej
Postup:
Nachystajte 15 dkg syra do strúhadla (zvyšok
použijete na posypanie pokrmu pri podávaní). Na
syr nasypte oregano. Následne pripravte zálievku z pol šálky smotany, dvoch čajových lyžičiek
práškovej omáčky a jednej čajovej lyžičky horčice

(ako alternatívu môžete použiť aj mix smotany,
taveného syru, cesnaku a byliniek). Po zaliatí
kuracích pŕs dajte všetko zapiecť na max. 40. min.
(teplota 220 stupňov).

Makový dezert
Prísady:
Mak (100 g), 3 balíčky vanilkového cukru, 2 banány, 2 čokoládové smotanové krémy, 1 konzerva
broskýň, slivkový lekvár, 1 x jemný tvaroh
Postup:
Zomeľte mak a zmiešajte ho so slivkovým
lekvárom. Broskyne a banány rozmixujte alebo posekajte najemno. K tvarohu pridajte cukor a všetko
striedavo vrstvite v priehľadnom pohári. Napokon
dajte dezert schladiť. A môžete podávať!

z regiónu
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Krvavé posolstvo
z Kocižskej doliny
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BARBAKAN
VRESK FACTORY A VRESK AGENCY V SPOLUPRÁCI S MESTOM BANSKÁ BYSTRICA,
STREDOSLOVENSKÝM MÚZEOM, PAMÄTNÍKOM SNP A STREDOSLOVENSKOU GALÉRIOU

2009

23�27.9.
25�26.9.
FILMOVÝ BARBAKAN

HUDOBNÝ BARBAKAN

BANSKÁ
BYSTRICA

Ide o názov projektu, ktorý
získal podporu Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a Ministerstva
obrany Slovenskej republiky na rekonštrukciu
a skultúrnenie pamätného
miesta nevinne popraveným
civilným obetiam 2. svetovej
vojny v obci Kociha.
Projekt vznikol z iniciatívy predsedu
ZO ZPFB Matúša Halaja, dnes už 83
- ročného účastníka 2. svetovej vojny
a SNP. Jeho autorom a koordinátorom je Juliana Uhrinová., projektová
manažérka a obyvateľka obce. Sumu
2 225 eur použijú na rekonštrukciu
pamätníka a úpravu parku. Všetky
práce sú vykonávané svojpomocne,
ľuďmi, ktorým záleží na tejto malebnej obci a na zachovaní jej spoločenského a kultúrneho dedičstva.
Obec Kociha leží v strednej časti
okresu Rimavská Sobota, na hlavnom cestnom ťahu Rimavská Sobota - Hnúšťa - Brezno. Aj keď má
táto obec v súčasnosti len necelých
200 obyvateľov, má obdivuhodnú
históriu, ktorá je písomne doložená
od roku 1298. Na mieste terajšej obce
bol kedysi pivovar, úplne prvá skláreň na výrobu dutého skla. Obecná
kronika zaznamenala aj existenciu
kláštora tzv. “červených mníchov“,
ktorí pôsobili v 12. st., údaje o pozostatkoch jedného z Maginhradov.
Pôsobili tu známi slovenskí ľudoví
maliari Anton Dostál a Ján Roháč.

Kronikár a učiteľ Ján Selčan však
do kroniky zaznamenal aj tragickú
minulosť obce, a to popravu siedmich nevinných ľudí počas 2. svetovej vojny: “Skoro každá dedinka a
piaď zeme, kade sa uberali nemecké
hordy, nesú pečať neľudského barbarstva. No brutálnosť fašistov zo
všetkých obcí Gemera najväčšmi pocítila maličká, medzi horami učupená dedinka Kociha. Podlí a neľudskí
fašisti krvou zapísali sa do dejín tejto
obce.. “
Aj keď sa dnes zdá, že vojnové
rany sú už zahojené, ľudia nezabudli.
Ani súčasná moderná doba sa nevyhla vojnám, konfliktom a rôznym
prejavom násilia a intolerancie, ktoré majú nové, ešte brutálnejšie formy.
Bohatá história, tragická minulosť obce podnietila jej obyvateľov,
aby súčasníci tieto uchovali aj pre
budúcnosť obce.
To je dôvod, prečo vznikol tento projekt a pripomenul všetkým,
hlavne mladým ľuďom, že vojna a
násilie si berú krutú a krvavú daň,
nenávratné straty, bolesť, strach a
utrpenie, ktoré nemožno podceniť.
Pozývame, všetkých čitateľov do
tejto malej obce k pamätníku, kde sa
z informačnej tabule dozviete o tragédii Kocižskej doliny a jej posolstve
dnešnej a budúcim generáciám. A
postojte! Prejavte dôrazné NIE vojne a terorizmu.
Juliana Uhrinová

Bystrica ožije umením
V septembri ožije Banská Bystrica všetkými umeleckými druhmi a žánrami.
V jej centre sa totiž bude konať aktuálny ročník kultúrneho festivalu
Barbakan.
Program festivalu štartuje 8. septembra jeho výtvarnou časťou (fine art),
v rámci ktorej bude na vernisáži predstavené dielo Michaely Rázusovej Nociarovej
„PO HLAD“. Ďalší výtvarníci budú tvoriť priamo v uliciach mesta, a to 24. a 25.
septembra.
Filmová časť festivalu potrvá od 23. do 27. septembra a prinesie divákom
prehliadku rôznorodej filmovej tvorby: premietať sa bude ruská kinematografia,
americké čierne komédie, diela Woodyho Allena, Roberta Lakatosa a Petra
Kerekeša, ale aj študentské snímky z jedenástich krajín.
„Hudobný Barbakan“ poteší poslucháčov populárnej i alternatívnej hudby na
pódiách v centra mesta i v klubových priestoroch, kde vystúpia zaujímaví domáci
i zahraniční interpreti (Katka Koščová, Lisa Papineau, Čisté tvary, Lesní Zvěř,
Noisecut a ďalší).
Súčasťou podujatia je aj literárna sekcia a bedmintonový turnaj.

mak

Krátko z domova a zo sveta
Samosprávam chýbajú peniaze z daní. Od štátu pýtajú 130 miliónov eur.
Na Slovensku sa utopí viac ľudí ako v Chorvátsku.
Slovensko má už 70. prípad prasacej chrípky.
Český turista prežil v Nízkych Tatrách zásah bleskom. Skončil len s ľahkými
popáleninami.
Podľa prieskumu sa nevýhodný predaj emisií vlády nepáči 56 percentám
ľudí.
Minulý utorok havaroval v Rumunsku autobus so Slovákmi, ktorí cestovali na
dovolenku do bulharskej Varny. Dvaja Slováci sa zranili a zostali v nemocnici.
Venezuelský prezident Hugo Chávez nakupuje tanky, cíti sa byť ohrozený
Spojenými štátmi.
Minulý utorok zažilo pobrežie Rumunska a Bulharska stredne silné zemetrasenie.
Najmenej 21 svadobčanov zabila bomba na ceste na juhu Afganistanu.
Dvojmetrový sumec uhryzol a strhol do vody rybára na jazere pri Györi.
Rómsky princ z Rumunska zomrel minulý pondelok v nemocnici po tom, ako
sa takmer utopil.

amb
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J. Šimko: „Samosprávny kraj robí pre
región, čo môže“
Rimavskosobotský podnikateľ, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja a vydavateľ vlastných novín.
V minulosti pôsobil ako prednosta
obvodného úradu a už niekoľkokrát sa
pokúsil kandidovať na post primátora,
vo voľbách však neuspel. Jozef Šimko.
Pavol Paška vyhlásil najbližšie voľby do samosprávnych krajov na 14. novembra. Vy ste počas
uplynulých štyroch rokov pôsobili ako podpredseda BBSK – ako hodnotíte toto obdobie?
Volebné obdobie sa skutočne pomaly blíži k svojmu koncu, preto je na čase vystaviť účet o našej činnosti. Tá spočívala v snahe vybojovať čo najviac pre
náš kraj a v užšom meradle i okres. Okrem toho, že
som podpredsedom BBSK, zastupujem v Banskej
Bystrici aj Rimavskosobotský okres.
Do samosprávy sme boli zvolení traja zo severnej a traja z južnej časti regiónu. Môžem povedať,
že sme spravili všetko pre to, aby bolo úspešných
čo najviac investícií a projektov. Nebolo to však jednoduché, veci navyše skomplikovala hospodárska
kríza, ktorá vypukla minulý rok. Rád by som však
vymenoval niektoré výsledky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť: v Rimavskej Sobote sme vynovili
Okresnú knižnicu Mateja Hrebendu, Gemerskomalohontské múzeum i budovu Obchodnej akadémie. Podarilo sa nám tiež dokončiť opravu niektorých cestných úsekov, čo predstavuje niekoľko
miliónové investície. Ešte je pred nami rekonštrukcia cesty medzi Pavlovcami a Lenartovcami. Prirodzene, rovnako ako predstaviteľov mesta a regiónu
aj nás mrzí vysoká nezamestnanosť, za ktorú nesie
zodpovednosť aj vláda a jednotlivé ministerstvá.
Štyri roky ste pôsobili zároveň ako podpredseda pre menšiny. Aké boli vaše konkrétne úlohy
v tejto oblasti?
Túto funkciu vytvorili krajskí poslanci pred štyrmi
rokmi s vytvorili vysunutým pracoviskom v Rimavskej Sobote s dvoma pracovníkmi. Ich úlohou je
monitorovať situáciu Rómov a vypracovanie projektov. V tejto súvislosti sme vo viacerých usadlostiach regiónu vystavali sociálne byty, napr. v Sútore
24 - bytovú budovu nižšieho štandardu za 24 miliónov korún. Pripravujú sa aj byty vo Včelinciach,
Vlkyni a Radnovciach.
O vyriešenie rómskej situácie sa už vláda pokúšala niekoľkokrát. Napr. v Klenovci vznikol tzv.
sociálny podnik, ten však sociálne slabším skupinám a Rómom veľmi nepomohol. Žiaľ, za riešenie
nepovažujem ani využívanie tzv. aktivačných prác,
keďže tým, že ľudia pozametajú smeti v uliciach, sa
otázka nezamestnanosti nevyrieši.
V posledných parlamentných voľbách sa do vlády dostali Smer, HZDS a SNS. Mnohí si od tejto
koalície sľubovali viac pre náš región.
Žiaľ, treba otvorene povedať, že počas posledných
troch rokov sa u nás neodohrala citeľná zmena.

Bolo vybudované futbalové ihrisko v Klenovci a Tisovci, a to je všetko. Nové pracovné miesta prakticky nevznikli a investori tento región naďalej obchádzajú veľkým oblúkom.
Je pravdou, že pred dvoma rokmi vláda vyčlenila
50 miliónov korún na vybudovanie infraštruktúry
pre účely priemyselného parku v bývalých kasárňach, no tieto finančné prostriedky do dnešného
dňa nedorazili. Situáciu vlády navyše komplikuje
hospodárska kríza, preto sa aj samosprávam dostáva oveľa menej podpory. Popri nezamestnanosti
komplikuje súčasný stav v regióne aj narastajúci
počet rómskeho obyvateľstva, ako aj odchod vzdelaných ľudí, ktorí hľadajú uplatnenie na západnom
Slovensku alebo v zahraničí. Väčšina tých, čo ostáva tu, ukončila len základnú školu – ak vôbec.
Pred štyrmi rokmi ste s Ivanom Gašparovičom
založili stranu Hnutie za demokraciu (HZD). Odvtedy sme o nej veľa nepočuli...
Hnutie určite zotrvá do najbližších samosprávnych
volieb, takto totiž nemusíme zbierať podpisy. Potom sa uvidí, kadiaľ ďalej.
Nie je tajomstvom, že v tohtoročných voľbách do
samosprávnych krajov opäť kandidujem. Už prebiehajú aj rokovania o možných koalíciách – Smer
pôjde s SNS a my ešte zvažujeme možnosti. Nie je
vylúčená ani spolupráca s maďarskými stranami,
hoci vznik strany Most situáciu skomplikoval.
Predtým, ako som zapol diktafón, ste spomínali,
že sa ponáhľate na Kurinec, kde staviate bazén.
Chceli sme ho dať do prevádzky už tento august, no
kvôli júnovým dažďom máme sklz. Takže bazén

s kapacitou 300 ľudí otvoríme pre verejnosť pravdepodobne až o rok. V tom prípade by viacero lokálnych podnikateľov začalo s prevádzkou v areáli,
našli by sa aj ubytovacie možnosti.
Neďaleko bazéna sa nachádza aj zdroj teplej
vody, ktorého vrt spravili pred niekoľkými rokmi.
Pokúsim sa dohodnúť s mestom na tom, aby sme aj
ten mohli pre náš bazén využiť.
Už pred rokmi bola reč o tom, že hotel Tatra, ktorý je vo vašom vlastníctve, opäť začne fungovať
aj ako hotel. To sa však dodnes nestalo.
S kolegami sme mapovali situáciu a podľa súčasného stavu je otvorenie hotelovej časti bezpredmetné. Do mesta totiž neprichádza toľko turistov,
aby sa nám oplatilo zamestnať recepčnú a ďalších
pracovníkov. Izby sú však pripravené a zariadené,
takže v prípade potreby vieme hotel kedykoľvek
sprevádzkovať.
V  článkoch, ktoré sú publikované vo vašich novinách, sú často napádaní poslanci mestského
zastupiteľstva. Vedeli by ste si v prípade, že raz
budete zvolený za primátora, predstaviť spoluprácu s niektorými z nich?
Primátor prirodzene musí rešpektovať mestské zastupiteľstvo, a to aj vtedy, keď majú protichodné názory. A nie je pravda, že by som kritizoval všetkých
súčasných poslancov, či mestských úradníkov – sú
medzi nimi aj takí, s ktorými je možná spolupráca,
ale samozrejme aj takí, s ktorými si ju neviem predstaviť za žiadnych okolností.
János D. Juhász, foto autor
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Výročia
11.08.1849
V Liptovskej Sielnici sa narodil evanjelický farár, kníhtlačiar a vydavateľ, osvetový
pracovník Karol Salva. Vo vlastnej tlačiarni
v Ružomberku tlačil ľudovýchovné a náboženské publikácie, kalendáre a diela slovenských spisovateľov. V roku 1909 odišiel do
USA, kde umrel 21.01.1913 v Clevelande.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

TV Tipy
Pondelok

Pulp Fiction
(Markíza, 22.50)
Predstavenie Elá Hop:

Deti nakrúcali rozprávku

Nádvorím Reduty Čierny orol v Rim. Sobote sa 30. júla podvečer ozýval detský
smiech a krik. V rámci projektu Hot
Art, rimavskosobotského kultúrneho
leta, sa tu konalo v podaní pezinského
divadla Piki detské divadelné predstavenie Elá Hop.
Predstavenie vzniklo na základe televíznej relácie
pre deti. Jeho hlavní protagonisti Elá s Hopom
prišli medzi deti priamo do divadla. Počas predstavenia navštívili spolu s najmenšími strašidelný
zámok, múzeum voskových figurín, zúčastnili
sa nakrúcania filmovej rozprávky, zašli na koncert i karneval. Zápletky, ktoré vznikli na každom

z týchto miest, vyriešili len najodvážnejšie deti. Tie
vyberali Elá s Hopom z obecenstva. Sobotské deti
preukázali, že sú smelé a rady riešia rôzne zápletky. Po skončení predstavenia plného zábavy sa Elá
s Hopom s deťmi odfotografovali a poskytli im autogramy.
Divadlo Piki je produktom manželskej dvojice
v zložení Katarína Aulitisová a Ľubo Piktor. Kultúrne leto Hot Art organizuje Mestské kultúrne
stredisko v Rim. Sobote v spolupráci s tunajšou
Spojenou školou. Projekt podporilo ministerstvo
školstva. Hudobní „fajnšmekri“ sa môžu tešiť aj
na Janu Kirchner, Tinu s kapelou či afro- latino
štvrtok v podaní Afro Campana & friends.
amb

Potešte seba alebo svojich blízkych
Joelle Peters: Reflexná terapia
Prefíkaný budík Clocky
Máte problémy s budením? Vypínate otravný budík jedným úderom
ruky a potom sotva stíhate doraziť do práce načas?
Potom je pre vás ideálnym riešením „prefíkaný budík“ Clocky. Ten totiž v čase budenia jednoducho
„utečie“ z nočného stolíka na jeho pogumovaných
kolieskach a začne s hlukom pobehovať po vašej
izbe, až kým nevyskočíte z postele a nezastavíte
ho. Informácie je na www.suy.sk.

Michael Cox: Obludné
výtvarné umenie
Populárna knižka o dejinách maliarstva je určená v prvom rade deťom
a mládeži. Autor hravou formou
oboznamuje čitateľov s prvými
kresbami býkov na stenách prehistorických jaskýň
a postupne prechádza z histórie až do súčasnosti. Fundovane, no zrozumiteľne a s nadhľadom
vysvetľuje, prečo v súčasnej dobe môže byť za
umelecký výtvor považovaný aj vystavený pisoár.

Hviezdne vojny
Priaznivcom filmových Hviezdnych
vojen je určená široká ponuka kníh,
figúrok, tričiek a iných zberateľských predmetov, u nás dostupná
na www.brloh.sk. Nájdete tam niekoľko desiatok postavičiek rôznych
veľkostí a materiálu, komiksy, spoločenské hry
i videohry.

DVD Gacy
Príbeh amerického sériového vraha,
ktorý šokoval svet. John Wayne
Gacy je taký normálny občan, slušný
sused a dobrovoľník, pokiaľ ide o to,
robiť deťom v miestnej nemocnici
klauna. Avšak v jeho vnútri drieme
čosi, čo nikdy nemalo byť prebudené... Polícia vyšetruje zmiznutie istého mladíka a stopy vedú do
Chicaga, priamo do Gacyho domu. A prípad zrazu
začne na povrch vyplavovať viac ako dva tucty
vrážd, ktoré s týmto mužom akosi súvisia...

Kultový a prelomový film
amerického režiséra Quentina
Tarantina, ktorý sa originálnym
spôsobom pohráva s gangsterským žánrom. Jeho kriminálne postavy citujú
z Biblie, pred „akciou“ ľahko konverzujú
o rýchlom občerstvení vo Francúzsku, a keď
treba, zhostia sa úlohy spoločníka bossovej
atraktívnej manželky... Čaká vás hviezdne obsadenie (J. Travolta, S. L. Jackson, B. Willis, U.
Thurman a ďalší), čierny humor a nezvyčajne
poprepletaný príbeh.
Sobota

Memento
(Markíza, 01.15)
Fantastický filmový experiment, v ktorom sa príbeh
odohráva od konca a smeruje
k svojmu začiatku. V hlavnej
role je mladý muž trpiaci na stratu krátkodobej pamäte, takže všetky dôležité informácie
o svojej identite a poslaní si musí značiť
tetovaním na vlastné telo... Vie len toľko, že
ktosi mu zavraždil manželku a on ho chce
nájsť stoj čo stoj.

Knižný tip
Rok červených moruší
Kniha rimavskosobotskej autorky Marty
Hlušíkovej s týmto názvom sa predáva v
TIC. Ale nielen táto! Od 28. júla sú v TIC na
Radnici v Rimavskej Sobote nedočkavým
priaznivcom dobrej literatúry pripravené
ďalšie tituly. Marta Hlušíková, profesorka
tunajšieho gymnázia, predstavuje svoje diela:
Malá enycklopédia antickej kultúry, detskú
rozprávkovú knižku o pavúkoch, čo pradú
cukrovú vatu, či zbierky próz Záhrady a spomínaný Rok červených moruší.

Myšlienka týždňa:
Skutočným zdrojom poznania je
omyl.
Karel Čapek
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inzercia / infoservis
5 311 €/160 000 SKK. Dohoda
možná. Informácie na tel.č.: 0903
450 503.

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

Dám do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory s výkladom, 35 m2. Tel: 0915 823 031
828-34

912-34

• Dám do prenájmu dvojizbový zrekonštruovaný byt v centre mesta.
M: 0908 571 884.
924-32

• Predám RD v Tomašovej, ul. Tehlová 7, 5 izieb, kuchyňa, špajza,
kúpeľňa, WC, garáž. Pozemok 600
m2. Aktuálne apríl 2010. Tel: 0948
005 911.
716-32

• Ponúkam do dlhodobého
prenájmu 1-izbový byt na ulici P.
Dobšinského. Tel: 56 24 940.
900-32

• Prenajmem 2-izbový byt v RS. Tel:
0948 502 039, 0905 522 404.
904-32

• Predám rodinný dom v Stránskej
číslo 22. Cena 15 000 €. Tel: 0907
954 010.
907-32

• Predám zrekonštruovaný veľkopodlažný 2-izb. byt v OV so záhradou a garážou na ul. Bottovej 8
v R. Sobote. Tel: 0908 923 385.
908-35

• Predám pozemok 22 á, vo Vinici
s chatou, elektrika zavedená.
Možnosť pripojiť na vodovod.
Cena 8 400 €. Tel: 0905 248 144.
911-34         
• Predám 3-izbový byt v OV na
Malohontskej ul. Cena 32 700 €.
Kontakt: 0915 535 191.
916-35

• Predám rodinný dom 1 km od
Rimavskej Soboty. Cena dohodou.
Tel: 0948 603 306.
917-32

• Predám 2-izbový byt s balkónom
po celkovej rekonštrukcii byt.
jadra + spotrebiče na ul. Rožňavskej 36. Nízke nájomné, vlastná
kotolňa, plastové okná. Cena
dohodou. Kontakt: 0915 875 849.
920-35

• Ponúkam na predaj podpivničenú
dvojpodlažnú rekreačnú chatku
v chatovej oblasti za Dolnými
Zahoranmi. Miestnosti je vhodné
využiť ako kuchynku, obývačku
a spálňu. Súčasťou obývačky je
otvorený krb. Súčasťou chatky je
dreváreň, unimobunka, záhrada o výmere cca 600 m2. Cena

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

922-35

859-32

• Predám chatu v Tormáši. Cena
65 000 Sk. Inf. na adrese: Mojín
č.132 – Máté Ladislav.

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

923-35

• Predám 3-izbový byt na sídl.
Západ, 1. poschodie, vlastná kotolňa, pôvodný stav. Cena 19.300
€. Tel: 0910 371 402.
864-32

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

Kúpa, predaj, prenájom
nehnuteľností
www.kvantrealityeu.sk
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866-35

• Súrne predám 1-izbový byt v centre mesta. Cena dohodou. Tel:
0915 419 467, 0915 635 545.
868-34

• 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.

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

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

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

• Predám trojizbový byt na sídlisku
Západ, dobrá cena, dobrá poloha.
Tel: 0910 949 196.
823-33

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

885-35

824-33

• Predám 3-izb. byt v OV na Novej
ulici. Cena: 21 000 €. Tel: 0948
005 409.

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

886-33
• Predám RD v Tornali, Kollárova ul.

Cena 35 000 €. Tel: 0902 337 090.

887-33

• Predám prízemný 5-izbový RD
v Hodejove za prijateľnú cenu,
vhodný aj na podnikanie. Tel:
0902 424 082.
893-32

• Dám do prenájmu 1-izb. byt
na Malohontskej ul. Tel: 0908
265 821.
895-34

• Predám chatu na Kokave pri
lyžiarskom vleku. Cena 31 535 € +
dohoda. Tel: 0905 608 267.
897-32

• Predám dom vo Večelkove – lacno. Tel: 56 91 318.
847-32

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

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 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 RD v Tomašovej, ul. Tehlová 7, 5 izieb, kuchyňa, špajza,
kúpeľňa, WC, garáž. Pozemok 600
m2. Aktuálne apríl 2010. Tel: 0948
005 911.
716-52

		

Zamestnanie

857-32

903-34

• Prijmeme kaderníčku. Tel: 0915
801 696.
909-34

• SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA v Rimavskej Sobote hľadá:
- učiteľov slovenského a anglického jazyka
- MOV pre odbor kaderník
Nástup: 1.9.2009
Žiadosti posielajte do 20.8.2009
na adresu: Súkromná stredná
odborná škola, L.Novomeského
2070, 979 01 Rimavská Sobota
alebo ozorakrs@yahoo.com.
Ďalšie informácie dostanete na
tel.čísle: 0911 524 545
919-34

• Hľadám ľudí, muža alebo ženu,  na
príležitostné brigádnicke práce
v záhrade. Len so vzťahom k záhrade. Tel: 0908 812 812.
873-34

• Realitná spoločnosť EXKLUZÍV
s.r.o. prijme pracovníkov. 0917
277 707; www.realityexkluzív.sk
896-37

• 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

• 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

                 
        

Služby
• Montáž kuchynských liniek,
drevených zárubní, plávajúcich
podláh a všetkých druhov nábytku. Lacno a kvalitne. Tel: 0905
403 511.
• Vypracúvam podnikateľský zámer
na poskytnutie príspevku z úradu
práce. Tel: 0910 337 587.
901-35

854-32

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

• Hľadám najlepšie manželský pár
na opatrovanie a pomoc starším
dôchodcom. Zn. Hnúšťa. Tel: 0918
711 821.

898-34

848-32

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

899-35

• Prijmeme pracovníkov do
potravinárskej výroby. KORO,
s.r.o. Rimavská Sobota. Tel: 0903
632 250, mail: nakup@koro.sk

• Skúsený studniar čistí, prehlbuje,
vykope studňu za prijateľnú cenu.
Tel: 0907 609 296.
910-34

inzercia / infoservis
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• 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

• 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.
844-32

• Kosím záhrady. Tel: 0903 835 405.
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

• 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.
620-32

• INFRA-KÚRENIE  = ekonomické,
elegantné, zdravé. 0907 831 424,
www.sohars.sk/sohars.php
621-32

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

RÔZNE

• Predám kotol plynový, 15 kW, 2
roky používaný. Cena dohodou.
Tel: 0905 357 884.

• Predám cestné panely 3 x 2 m,
aj väčšie množstvo. Tel: 0915
535 191.
855-32

• Predám automatickú práčku
a šijací stroj. Tel: 0908 911 735.
905-32

• Predám hrušky na strome - lacno.
Tel: 0911 599 319.

147-52

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

906-32

913-37

• Predám ŠKODU FAVORIT. Tel: 0903
835 405.
889-35

902-32

• 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 pšenicu, jačmeň, tritikale,
ovos, za 1q  10 €. Rimavská
Sobota. Tel: 0910 587 096, 0902
114 558.
865-32
       

Ponúkam na predaj
palivové drevo.

881-48

877-33

• 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

Rýchla pôžička
ktorá Vás nezaťaží
volajte 0907 342 809

M: 0908 931 360

• Predám kŕmniky. Tel: 0910
948 193.

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

894-32

860-32

• Predám šteniatka yorkshire
teriéra . Cena dohodou: Tel: 0905
599 231.

876-33

• Predám krídlový klavír WELTAUSSTELLUNG WIEN 1873. Tel: 0902
424 082.

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

Zvieratá

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

888-33

• Predám 2 válendy s úložným
priestorom. Cena spolu 35 €,
možné kúpiť aj osobitne. Tel:
0904 456 875.
914-34

                            

875-33

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

• Predám obilie – 11 €/q. 0904
990 506.

Auto – moto
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2168-35

918-35

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.

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.
inzerat.indd 1

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

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

Novinky v roku 2009
Sporenie ISTOTA s najvyšším úrokovým
bonusom až 4 % (2 % p. a. + až 4 % bonus +
12,5 % štátna prémia)
Sporenie VERNOSŤ - verní klienti získajú
atraktívny úrokový bonus a navyše až 3 roky
bez poplatku za vedenie účtu
Sporenie KRÔČIK pre deti s balíkom
poistenia zdarma
Rodinné sporenie - možnosť získať
viacnásobnú štátnu prémiu
Výhodné úvery aj pre podnikateľov SZČO
Sme adresa č. 1 na ceste za Vašim
novým a lepším bývaním

5.3.2009 16:14:11
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

10. 8. 2009

DAROVALI KRV

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

15. a 16. august MUDr. M. Štovčík, Ul.
Športová 1, č. t. 56 27 353

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

15. august sobota lekáreň Salvator
16. august nedeľa lekáreň v Kauflande

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 4.8.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Róbert Tóth, Ladislav Bódy, Eva Drugdová, Július Csízi, Roman Oros,
Ladislav Radič, Roman Úrek, Jozef Czene z Rimavskej Soboty, Emil Dérer
z Tornale, Ľubor Palkovič z Veľkých Teriakoviec, Tibor Kasza z Chanavy,
Koloman Kankuja z Hostíc, Alžbeta Antalová, Kvetoslava Gembiczká z Teplého Vrchu, Milan Dirbák, Marek Laurinc, Miroslava Koldrásová, Andrea
Hošková z Hnúšte, Ing.Roman Rojík z Vyšnej Pokoradze, Ján Parobek,
Róbert Múka, Peter Múka, Pavel Dovala z Klenovca, Silvia Dianišková, Peter
Dianiška z Tisovca, Jozef Kovalčík z Hrnčiarskych Zalužian, Ing.Jozef Vasas
z Ruminiec, Eva Bystrianska z Čiernej Lúky.
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Mestská bytová správa s.r.o,
Tržná 2, 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).

Tešíme sa na Vašu
účasť !

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:

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

Banskobystrický
samosprávny kraj
a obecný úrad
Poproč, pozýva
rodákov a lokálpatriotov obce Poproč
z príležitosti posvätenia erbu a 582
výročia obce na
stretnutie rodákov dňa 29.8.2009
v obci Poproč.

bravčové soté so zeleninou

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

- sklad s rampou v budove STK
STK PRIJME:
- technika TK, EK, KO
Vzdelanie: VŠ technický smer, SŠ
technický smer
Tel.: 0918 392 513
2009-52

KINO
ORBIS
13. – 16. august

Hannah Montana – Film
Prvýkrát na veľkom plátne.
Romantická hudobná komédia
USA, MP, vstupné 2,20 € ( 66 Sk),
dabing. Začiatok predstavení len o
18:00 hod.

13. – 16. august

Harry Potter
a Polovičný Princ
Hoci ľúbostné romániky prekvitajú,
neodvratne sa schyľuje k tragédii...
Dobrodružný, fantasy film USA, MP,
vstupné 2,30 € (69 Sk), dabing. Začiatok predstavení len o 20:00 hod.

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

Sťahovanie

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

inzercia
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Názov profesie
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ALLIANZ SLOV.POIS!OV"A, a.s.

Finan#n$ poradca

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

Rimavská Sobota
Z% P.DOB%INSKÉHO

U#ite& pre 2.stupe', zemepis- geografia

V%
V%

Rimavská Sobota
DREVOSTAV-Z.CZENE

Skladník- zásobova#

USO- vzdelanie

Jesenské
MBS STRECHY – Mgr. Belák

Predajca

VP- B
USO - vzdelanie

HS TAX, s.r.o.

V(eobecn$ ú#tovník

USO- vzdelanie

Rimavská Sobota

( Podvojné ú#tovníctvo)

Rimavská Sobota

OTVÁRA SA NAJVÄČŠÍ ČÍNSKY SUPERMARKET
V RIM. SOBOTE S NAJLEPŠÍMI CENAMI V MESTE:
TEXTIL – OBUV – GALANTÉRIA – HRAČKY

OTVÁRAME 17.08.2009
(PONDELOK)

Chcete si privyrobiť?

OTV. HODINY: Po-Pi: 8.30 – 18.00
So.: 08.00 – 13.00
ADRESA: NÁM. Š. M. DAXNERA 774, RS
(OPROTI KAUFLANDU, V BUDOVE ZLATÉHO BÝKA)
PRI NÁKUPE NAD 20 € DO KONCA SEPTEMBRA
DOSTANETE DARČEK

Meniny má...
Pondelok		
Utorok 		
Streda 		

Vavrinec
Zuzana
Darina

Štvrtok 		
Piatok 		
Sobota 		
Nedeľa 		

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

Ľubomír
Mojmír
Marcela
Leonard

Prijmeme kolportérov na
predaj Gemerských zvestí.

Informácie osobne na
Svätoplukovej 5 alebo na
t. č. 56 04 673.
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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

Realitná spoločnosť DR. SLOVAKIA vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

„VEDÚCA REALITNEJ KANCELÁRIE“

Podmienky: 		
			
			
			
			

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

2171-33

2169-32

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.

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!

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

2005

Súdny exekútor JUDr. Juraj
Kovács oznamuje, že dňa
3.8.2009 začal vykonávať
exekučnú činnosť.
Sídlo Exekútorského úradu:
Železničná 1, 979 01 Rimavská Sobota.
921-32

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.

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

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

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení správcom - Mestskou bytovou
správou, s.r.o., Tržná 2 v Rimavskej Sobote oznamuje, že má voľné
kapacityv rekreačnom zariadení Dolná Strehová.
3-dňový pobyt v termíne:
29. august – 01. september 2009 - dve štvorposteľové bunky s prísl.
Poplatok za víkendový pobyt: bunka č. 1 - 50 EUR, bunka č. 2 - 30€
Do utorka pokračuje teplé slnečné, typicky letné počasie. Od stredu
týždňa sa však už môžu vyvinúť prehánky a zrážky, pričom naše územie
pravdepodobne zasiahne studený front. Ten prinesie do Karpatskej
kotliny veterné, premenlivé a mierne ochladené počasie.
András Reisz (autor je meteorológ)

7-dňové pobyty v termíne:
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.
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Soboťania opäť v čele tabuľky
MŠK Rimavská Sobota – Vion Zlaté Moravce 2:1 (1:0)
Po minulotýždňovej prehre v Dolnom
Kubíne nastúpili hráči MŠK RS do zápasu
5. kola s cieľom odčiniť prehru, čo sa
im aj podarilo. Aj keď po pravde treba
priznať, že v 1. polčase boli futbalovejší
hostia, ktorí ešte v minulej sezóne hrali
Corgoň ligu.
Pokiaľ ide o priebeh zápasu, hostia z Moraviec
(zatiaľ najkvalitnejší súper, ktorý sa u nás v tejto
sezóne predstavil) hrali tvrdo od podlahy. Hlavný rozhodca nakoniec udelil deväť žltých kariet:
šesť domácim, tri hosťom a jednu červenú hosťujúcemu Chrenovi.
Nedá mi nespomenúť veľmi dobrý výkon Rubinta a Živanoviča: ich výkony rastú od zápasu
k zápasu. Aj napriek tomu, že v Dolnom Kubíne Soboťania inkasovali štyri góly, v domácich
vystúpeniach patria spomínaní hráči k oporám
mužstva.
Strelecké, ale aj herné prebudenie badať aj u
útočníka Líšku, ktorý v troch posledných majstrovských stretnutiach napol súperovu sieť
štyrikrát. Svojimi gólmi Gemerčanom zabezpečil stopercentný bodový zisk, ktorý si pripísali v
zápasoch na domácej pôde.
Sobotská pôda bola aj v dávnejšej minulosti
nedobytná – aj po sobotňajšom zápase tréner
Moraviec Horný poznamenal, že v Rimavskej to
bude mať každé mužstvo ťažké.
Čo sa týka prvého polčasu, lepšie doň vstúpili
Moravčania. Už v 2. min. musel domáci brankár
Kuciak vybehnúť mimo pokutového územia a
odkopnúť loptu do bezpečia pred hosťujúcim
Kuračkom. V 5. min. po centri končí nebezpečná strela hosťujúceho Chrena tesne nad. Hostia
hrali agresívnejšie, niektoré ich zákroky boli zrelé na žltú kartu. Rozhodca ju však neudelil...
V 30. min. to boli opäť hostia, kto ohrozil domácu bránu (po strele Tomášeka). V 38. min. sa
bývalý hráč RS Tomko ocitol v čistej šanci. Domáca obrana odvrátila hrozbu na rohový kop.
Domáci vyťažili z minima maximum, keď sa
po centri z rohového kopu presadil útočník Líška
– vôbec prvou strelou, ktorá smerovala na brankára hostí Brezinu. Tomu sa vraví efektivita...
2. polčas začali lepšie Soboťania. Pomohol im
k tomu aj hosťujúci Chren, ktorý uvidel po faule
červenú kartu. A tak od 55. min. hrali domáci v
početnej výhode. Prejavilo sa to aj na ihrisku, kde
Gemerčania prevzali iniciatívu na svoje kopačky:
v 56. min. končí Sihelského hlavička u brankára
hostí. V 57. min. krížna strela domácich smeruje
tesne vedľa. V 60. min. končí Rubintova strela na
brvne (škoda, za svoj výkon by si bol Rišo zaslúžil
dať gól).

Čo sa nepodarilo stopérovi MŠK, to sa podarilo v 67. min. útočníkovi Líškovi. Ten prudkou
strelou nedal šancu Brezinovi a svojim druhým
gólom rozhodol o tom, že body ostanú na Gemeri.
Po druhom strelenom góle sa zdalo, že si domáci pohodlne pripíšu víťazstvo. Hostia však
zdvihli hlavy a v 73. min. Kuračka strelou k žrdi
zdramatizoval záver stretnutia. Hostia v snahe
vyrovnať otvorili viac obranu. V 78. min. končí
Levického strela tesne nad. V 85. min. si poradil
gólman hostí s pokusom Gibalu. V 86. min. sa
sám rútil na bránu hostí kapitán Pisár; vzápätí
ešte mohol poistiť vedenie Gibala, ale stav sa už
nezmenil.
Svojou hrou a hlavne prístupom hráči MŠK
opäť roztlieskali publikum, ktoré vyprevadilo po
záverečnom hvizde svojich miláčikov do kabín
mohutným potleskom.
Treba pripomenúť, že kvôli svalovému zraneniu chýbal domácim obranca Mráz. K stretnutiu
so sebazaprením nastúpil aj kapitán Pisár a Živanovič, ktorých trápia zdravotné problémy.
Pred 550 platiacimi divákmi (na tribúnach
ich bolo viac) rozhodoval Kružliak.
ŽK: Gibala, Sihelský, Líška, Levický, Vargic, Živanovič
Zostava MŠK RS: Kuciak, Janečka, Rubint, Živanovič, Morháč, Zvara, Sihelský (82. min. Vargic),
Gibala (90. min. Juhász), Levický, Pisár, Líška
(77. min. Migaľa)
V 6. kole sa predstavia futbalisti MŠK RS na ihrisku v Trenčíne, v sobotu 15. augusta o 16. 30.
Zdeno Marek

Ostatné výsledky 5. kola:

Lučenec – Trenčín 0:0, Prievidza – Dolný Kubín
0:3, Ružomberok – Michalovce 1:2, Podbrezová –
Púchov 1:1, Šaľa – Liptovský Mikuláš 2:1

Tabuľka
1. Rimavská Sobota

5

4

0

1

7:5

12

2. Michalovce

5

3

1

1

7:3

10

3. Dolný Kubín

5

3

0

2

9:8

9

4. Zlaté Moravce

5

3

0

2

8:7

9

5. Púchov

5

2

2

1

7:6

8

6. Trenčín

5

2

2

1

6:5

8

7. Podbrezová

5

2

1

2

5:5

7

8. Prievidza B

5

1

3

1

3:5

6

9. Lučenec

5

1

1

3

6:5

4

10. Liptovský Mikuláš

5

1

1

3

4:5

4

11. Ružomberok B

5

1

1

3

3:5

4

12. Šaľa

v

0

0

4

2:8

3

Postup
v Slovenskom
pohári
Futbalisti MŠK RS si vybojovali postup do
2. kola SP po víťazstve v Dolnej Ždani, kde
po polčase viedli Gemerčania 2:0 po góloch
Sihelského a Gibalu.
Domáci vyrovnali v samom závere, a tak
sa nakoniec rozhodlo o postupe po strelách
zo značky pokutového kopu. MŠK RS
vyhral 6:5.
V 2. kole sa Soboťania predstavia 1.
septembra na domácej pôde. Ich súperom
bude Liptovský Mikuláš.
Zdeno Marek

Pozvánka
Európsky pohár športovej situačnej
streľby o najrýchlejšieho strelca v
roku 2009
Športovo - strelecké združenie MAGNUM Rimavská Sobota Vás pozýva dňa
22. augusta 2009 na 2. ročník EURÓPSKEHO POHÁRA športovej situačnej
streľby O NAJRÝCHLEJŠIEHO STRELCA V
ROKU 2009.
Bližšie info:
http://www.shootoff.estranky.sk/

Okresná liga
v malom futbale
Prihlášky do súťažného ročníka
2009/2010 posielajte do 28. augusta na
adresu ŠK TEMPUS, Lieskovská č. d. 3,
979 01 Rimavská Sobota. V rovnaký deň
bude o 17.00 vyžrebovanie súťaže OLMF,
súčasť vedúcich všetkých družstiev je
preto žiadaná.
I. kolo začne v piatok 4. augusta.
Podrobnejšie informácie a propozície
OLMF pre súťažný ročník 2009/2010
prinesieme v budúcom čísle Gemerských zvestí.
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Futbal - nižšie súťaže

V.Blh-Kalinovo 0:0

Sirk-Stárňa 2:0 (0:0)
G: Koreň a Michal
R: Fakla
dorast: 14:0
dorast: Bátka-Gemer 4:5

II. trieda:
Blhovce a G. Jablonec triumfovali

I. trieda:
Sirk a Tachty začali víťazne
Ožďany - Abovce 5:1 (2:1)
G: Pisár (3), Négyesi, Karas - Ruszó
R: Pocklan
dorast: 1:2
Jelšava-Rim. Janovce 2:0 (0:0)
G: Mikuš a Vranka
R: Hodoň
dorast: 3:0
Bátka-Tornaľa 0:0
R: Wollinger
Revúčka-V. Teriakovce 1:2 (1:0)
G: Černota - Máté a Lašák,
R: I. Krahulec
dorast: 4:1
Tachty-Lubeník 2:0 (1:0)
G: Molnár T. a Mihály
R: Slabej
dorast: 2:3

Blhovce-Uz. Panica:1 6:1 (4:0)
G: Balog, Oláh, Tankina, Szabó L., Koós (2) Hriň
R: Ďurík
dorast: 4:0
Rim. Seč-G.Ves 4:4 (0:2)
G: Lakatos Csaba (2), Busa (2) - Tamás, Szabad,
Nádudvardy a Somosvári
R: Kriak
dorast: 2:0
Tisovec B-Radnovce 4:1 (2:0)
G: Husaník, Koniar (3) - Busa
R: Kúchen
Hajnáčka B (G.Jablonec)-Chrámec 8:1 (5:0)
G. Magyar (5), Alabán, Máté, Farkas - Bari
R: Lőcsös

Majstrovstvá ObFZ
IV.liga
Poltár-Hajnáčka 4:1 (3:0)
Žiar n. Hronom-Revúca 2:0 (1:0)
B. Štiavnica-Tisovec 2:1 (1:0)

Riaditeľka Domova sociálnych služieb, ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme Výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície Vedúci prevádzkovo-ekonomického úseku DSS Veľký Blh, ul. SNP
419, 980 22 Veľký Blh
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci:
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa
Iné kritériá a požiadavky: odborná prax minimálne 5 rokov • manažérske schopnosti
• občianska a morálna bezúhonnosť
Požadované doklady do výberového konania: žiadosť o zaradenie do výberového
konania na funkciu „ Vedúci prevádzkovo-ekonomického úseku DSS Veľký Blh“ •
aktuálny výpis z registra trestov / nie starší ako 3 mesiace/ • doklad o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní • profesijný štruktúrovaný životopis • potvrdenie o praxi
písomný súhlas k spracovaniu osobných údajov na účely výberového konania • zámer
práce vedúceho prevádzkovo-ekonomického úseku
Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „
Výberové konanie na funkciu Vedúci prevádzkovo-ekonomického úseku DSS Veľký Blh“
najneskôr do 21.8.2009 na adresu: Domov sociálnych služieb, ul. SNP 419, 980 22
Veľký Blh. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní
pred jeho začatím.
Riaditeľka Domova sociálnych služieb, ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme Výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície Vedúci sociálno-zdravotného úseku, DSS Veľký Blh, ul. SNP 419,
980 22 Veľký Blh
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci :
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa v odbore
sociálna práca, ošetrovateľstvo
Iné kritériá a požiadavky: odborná prax v sociálnej oblasti alebo v zdravotníctve

V. liga
Tomášovce-Gemer 5:0 (2:0)
Jesenské-Kráľ 2:2 (1:1)
Sklabiná-Hnúšťa 0:1 (0:0)

Delegačný list č.2 zo dňa 6.8.2009
Predseda KR : Dezider Balajthy

1.trieda 2.kolo 16.8.2009 o14 30 a 17 00
Abovce-Stárňa(15.8.2009) / J.Krahulec,Ivanik,Melicher
Lubeník-Sirk(15.8.2009) / Juhász,Kriak,Rybár
V.Teriakovce-Tachty / Koós,Ďurík,Čepko
Klenovec-Revúčka(bez dorastu) / Locsos,Pocklan,Ivanik
Tornaľa-Muráň(bez dorastu) / Parobek,Šonkoľ,Čajko
R.Janovce-Bátka / Siman,Kriak,Boldi
Ožďany-Jelšava(bez dorastu) / Wollinger,Fakla.,Slezák
2.trieda 2.kolo 16.8.2009 o 14 30 a 17 00
Uz.Panica-Čerenčany / Juhász,Rybár,Váradi
Chrámec-Husiná / Šupka,Vývlek,Adorján
Radnovce-Hajnáčka ,,B,,(bez dorastu) /
Hodoň,Rosiar,MD
G.Ves-Tisovec ,,B,,(bez dorastu) / Pál,Botoš,Filep
Blhovce-R.Seč / J.Krahulec,Slabej,Melicher
1.trieda dorast 2.kolo 16.8.2009 o 14 30
Gemer-Muráň / Šonkoľ,Čajko
Delegovanie SsFZ:
5.liga dorast,2.kolo 15.8.2009 o 14 00
V.Blh-Pliešovce / Koós,I.Krahulec
KR dopĺňa na nominačnú listinu rozhodcov:
Zdeno Boldi,Jelšava,0908 340 575
Ľudovít Filep,Štrkovec,0905 350 668
Mikuláš Váradi,Gemer,0917 581 794
Náhradný letný seminár rozhodcov + FP:13.8.2009
o 16 00 zraz na ObFZ R.Sobota.

minimálne 5 rokov • manažérske schopnosti • občianska a morálna bezúhonnosť
Požadované doklady do výberového konania: žiadosť o zaradenie do výberového
konania na funkciu „ Vedúci sociálno-zdravotného úseku DSS Veľký Blh“ • aktuálny
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/ • doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní • profesijný štruktúrovaný životopis • potvrdenie o praxi • písomný súhlas
k spracovaniu osobných údajov na účely výberového konania • zámer práce vedúceho
sociálno-zdravotného úseku
Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie na funkciu Vedúci prevádzkovo-ekonomického úseku DSS Veľký
Blh“ najneskôr do 21.8.2009 na adresu: Domov sociálnych služieb, ul. SNP 419, 980
22 Veľký Blh. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7
dní pred jeho začatím.
Riaditeľka Domova sociálnych služieb, ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme Výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície Účtovníčka DSS Veľký Blh, ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci:
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné, alebo vysokoškolské vzdelanie
Iné kritériá a požiadavky: odborná prax minimálne 5 rokov • občianska a morálna
bezúhonnosť
Požadované doklady do výberového konania: žiadosť o zaradenie do výberového
konania na funkciu „ Účtovníčka DSS Veľký Blh“ • doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní • profesijný štruktúrovaný životopis • potvrdenie o praxi • písomný súhlas
k spracovaniu osobných údajov na účely výberového konania
Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie na funkciu Vedúci prevádzkovo-ekonomického úseku DSS Veľký
Blh“ najneskôr do 21.8.2009 na adresu: Domov sociálnych služieb, ul. SNP 419, 980
22 Veľký Blh. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7
dní pred jeho začatím.

