Soboťania
si pripomenuli
výstup na Mesiac
V rimavskosobotskej hvezdárni sa prednedávnom konalo podujatie organizované
pri príležitosti 50. výročia
výstupu prvého človeka na
mesiac.
čítajte na str. 3
týždenník pre mesto a okres Rimavská Sobota • cena 0,33 € (10 Sk) • číslo 33-34 • ročník 42. • 17. august 2009

Úspešnosť
projektov pre SOŠ
Stredná odborná škola na
Okružnej ulici v Rimavskej
Sobote bola úspešná pri
tvorbe a schvaľovaní dvoch
projektov.
čítajte na str. 5

Koniec
Labyrintov
Vo štvrtok finišuje expozícia
známeho rimavskosobotského výtvarníka Štefana
Balázsa v Mestskej galérii.
čítajte na str. 8

Šport
Propozície okresnej ligy v
malom futbale pre súťažný
ročník 2009/2010
čítajte na str. 16
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Vedenie mesta sa kríze
neprizerá nečinne
Dôsledky globálnej ekonomickej a finančnej krízy sa
prirodzene nemôžu neprejaviť aj vo financovaní činnosti
samosprávy. Veď len za rok 2009 sa výpadok daní z
príjmov fyzických osôb, ktoré predstavujú jeden z
rozhodujúcich zdrojov financií samosprávy, prognózuje
na úrovni 16 %. V konkrétnych podmienkach mesta
Rimavská Sobota to predstavuje nie menej ako 1 milión
euro, t.j. vyše 30 mil. Sk.

Vedenie mesta sa tejto nepriaznivej situácii neprizerá nečinne. Už pri príprave rozpočtu na rok 2009 boli dôsledky krízy premietnuté vo výdavkovej časti rozpočtu mesta
i ním riadených organizácií. Uznesením mestského
zastupiteľstva č.60/2009 z 26.mája 2009 boli schválené
opatrenia mestského úradu a mestom riadených organizácií na eliminovanie dopadov hospodárskej a finančnej
krízy na ekonomiku mesta Rimavská Sobota.
(dokončenie na str. 2)
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Letná akcia 2+1
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Centrum právnej pomoci
vám pomôže
Máte právny problém? Od prvého júna
funguje v budove Obvodného úradu
v Rim. Sobote kancelária Centra právnej
pomoci.
Ako uviedla pre Gemerské zvesti vedúca kancelárie Danuša Repčoková, Centrum právnej pomoci je
rozpočtovou organizáciou ministerstva spravodlivosti. „Naša organizácia sa zameriava na poskytovanie právnej pomoci v občianskoprávnych,
rodinnoprávnych, pracovnoprávnych, azylových
veciach a v cezhraničných sporoch aj vo veciach
obchodného práva. Doteraz sa na nás ľudia obracali s rôznymi problémami, ale väčšinou to bolo z
oblasti rodinného práva. Od začiatku fungovania
evidujeme 20 žiadostí o poskytnutie právnej pomoci. Máme za sebou už aj súdne spory, ale zatiaľ
sú neukončené,“ vysvetlila Repčoková.
A aké podmienky musí žiadateľ spĺňať?
V prvom rade sa musí nachádzať v stave materiálnej núdze, čiže jeho príjem nepresahuje 1,4 násobok životného minima. To je 259,27 eur. Ďalšou
podmienkou je, že nejde o bezúspešnosť sporu
a hodnota sporu presahuje hodnotu minimálnej
mzdy. Posledná podmienka sa nevyžaduje v
prípadoch, kedy sa nedá určiť hodnota sporu, napr.
pri rozvode.
Na Centrum právnej pomoci sa môže obrátiť
ktokoľvek, keďže poskytuje aj právne poradenstvo
v rámci konzultácií. Za poskytnutie predbežnej

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Možno to na prvý pohľad nie je zjavné, no ticho
má mnoho podôb: utišujúce ticho padajúceho
snehu, napäté ticho pred búrkou, „hrobové“
ticho, ticho plné očakávaní pred začatím divadelného predstavenia, ticho okolo modliaceho
sa/meditujúceho človeka...
Veru, niekedy aj mlčaním môžeme povedať veľa.

Polícia hlási

konzultácie sa podľa zákona uhrádza poplatok vo
výške 4,5 eura.
Dôvodom, prečo otvorili Centrum právnej pomoci v našom meste, je podľa Repčokovej to, aby
bola takáto pomoc prístupnejšia nielen občanom z
Rimavskej Soboty, ale aj z Lučenca, Rožňavy a Poltári, keďže najbližšie centrum je v Banskej Bystrici.
amb

Vedenie mesta sa kríze
neprizerá nečinne
(dokončenie z titulnej strany)
Okamžite bola pozastavená realizácia tých akcií,
ktoré mali byť financované len z mestského
rozpočtu. Všetky investície mesta nad 1 000 eur
môžu byť realizované len so súhlasom mestského
zastupiteľstva, realizovať sa budú len, ktoré sú
spolufinancované štátom, resp. štrukturálnymi
fondmi Európskej únie, atď. Prvou zmenou rozpočtu, prijatou v apríli t.r., sa pozastavili investičné
akcie a znížili výdavky na prevádzku okrem iného
nevyplatením odmien všetkým zamestnancom
mestského úradu, ako aj primátorovi, zástupcovi
primátora i hlavnému kontrolórovi mesta. Následne sa prijali aj prísnejšie úsporné opatrenia v
podobe zastavenia opráv majetku mesta a ďalších
prevádzkových úspor. Mesto reštrukturalizovalo
úvery predĺžením ich splatnosti do roku 2025 a
posunutím začiatku splatnosti až od budúceho
roku.
Riešenie dôsledkov globálnej krízy je permanentne aj na programe operatívnych porád vedenia mesta. Pre vedúcich jednotlivých oddelení
mestského úradu a riaditeľov mestských podnikov

17. 8. 2009

bola stanovená úloha pripraviť konkrétne návrhy
úsporných opatrení. Z nich okrem iného vyplýva,
že v roku 2009 by napríklad Technické služby
mesta mali pozastavením kapitálových výdavkov
ušetriť vyše 260 tis. eur ( 7,8 mil. Sk), mestská
bytová správa vyše 12 660 eur (381 tis. Sk), mestské
kultúrne stredisko 46 tis. eur (1,38 mil. Sk), mestská polícia vyše 16 tisíc eur (505 tis. Sk), redakcia
mestských novín Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap
vyše 4 000 eur (126 tis. Sk). Na základe predložených návrhov z jednotlivých oddelení by samotný
mestský úrad mal v tomto roku ušetriť takmer
110 tis. eur, teda vyše 3,3 mil. Sk pri zachovaní
všetkých svojich funkcií a činnosti smerom k
obyvateľom.
Zachovanie rozsahu a kvality výkonu verejných
služieb aj v období ekonomickej a finančnej krízy
naďalej zostáva prioritou všetkých zamestnancov
Mestského úradu v Rimavskej Sobote a mestom
riadených organizácií.
Zdroj: tlačová správa MsÚ v Rim. Sobote
foto archív GZ

30. týždeň sa opäť niesol v znamení početných krádeží: tentoraz ich v kraji bolo 47. Škody, ktoré páchatelia spôsobili, sú vyčíslené na
85 tisíc eur.
Najviac vlámaní zaznamenala polícia vo
Zvolenskom okrese (12), pričom išlo prevažne o autá, obchody a reštaurácie. Došlo ku
krádeži 2 áut.
Ani v tomto týždni sa cestná premávka
nezaobišla bez smrteľnej dopravnej nehody.
Z 37 havárií bol usmrtený jeden človek, traja
ľudia sa zranili ťažko a deviati utrpeli ľahké
zranenia. Najviac nehôd sa udialo vo štvrtok
a najmenej v pondelok.
V Rimavskosobotskom okrese sa udiala aj
dopravná nehoda so šťastným koncom.
V pondelok sa druhýkrát narodil sedemdesiatnik z Hrachova, keď prežil "let" do
priekopy medzi Rimavskými Zalužanmi a
Kocihou. Nehodu mal spôsobiť mikrospánok
a jej jediný aktér vyviazol s ľahšími poraneniami hlavy.
mak

Pozývame vás na Janu Kirchner, Tinu i pravý
stredoveký jarmok
V piatok 21. augusta o 20:00 hod. vystúpi na
Nádvorí Reduty Čierny orol v Rimavskej Soboty
Jana Kirchner s kapelou. O týždeň neskôr, 27.
augusta o 20:00 hod., sa tam uskutoční koncert
ďalšej skvelej speváčky Tiny s kapelou.
V Horných Zahoranoch sa v závere mesiaca,
v piatok 28. a v sobotu 29. augusta bude po
prvýkrát konať tradičný stredoveký jarmok
Návštevníci sa môžu tešiť nielen na stánky
dobových remeselníkov či dvory jednotlivých dedín,
ale aj znamenité miestne špeciality ako gemerské
guľky, štrúdle či poľovnícke lahôdky.
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Ožďanská Biela pani?

V krypte katolíckeho kostola
v Ožďanoch sa našli kosti, ktoré by
mohli patriť Levočskej bielej panej.
V kostolnej krypte narazil pred dvoma rokmi
na desať neznámych truhiel miestny kňaz Peter
Madúch. Rakvy boli pravdepodobne vyrabované

počas II. svetovej vojny, no v jednej ostala ženská
kostra. Keďže lebku očividne oddelili od tela, duchovný predpokladal, že by mohlo ísť aj o Julianu
Géczyovú, známu tiež ako Bielu paniu. Pôvod kostí
už skúmajú pracovníci Spišského múzea v Levoči.
Dedinčania sa teraz nádejajú, že identifikácia
pozostatkov bude pozitívna, a že stúpne záujem
turistov i historikov o obec.
O záhadnej historickej osobe známej ako Levočská biela pani sa vie, že sa narodila okolo roku
1680 v Ožďanoch. Popravená bola 25. septembra r.
1714 v Győri. V roku 1700 sa vydala za Jánosa Korponayho. V roku 1710 žila v Levoči, kde mala podľa
Móra Jókaiho zradiť mesto napadnuté cisárskymi
vojskami a vpustiť rakúskych útočníkov. „Odmenou“ jej však napokon bola katova sekera...
Podľa známych historických faktov však len
sprostredkovala korešpondenciu medzi veliteľom
obrancov mesta a veliteľom nepriateľských jednotiek. Mesto nezradila.
jdj, sz
foto: Eva Szekeresová

Soboťania si
pripomenuli
výstup na
Mesiac

ný film bol dosť dlhý a ani obsahovo nebol vhodný
pre malé deti.“
Niekoľkí návštevníci sa do hvezdárne dostavili
až z Tornale, pričom nik nemeškal – práve naopak,
prítomní boli už pol hodiny pred premietaním.
Po záverečných titulkoch skupinka asi pätnástich návštevníkov pozorovala v kupole Jupiter a
vesmírne objekty. Spokojní účastníci sa napokon
rozišli až po polnoci.
Kerekešová bola s priebehom podujatia a s účasťou spokojná: „Mala som obavu, že v tomto období
,uhorkovej sezóny´ nepríde nikto alebo možno jeden až dvaja. Počas svojej naozaj dlhoročnej práce,
napriek propagácii akcií v novinách, v médiách, cez
V rimavskosobotskej hvezdárni sa predmaily, plagáty, sa mi to už stalo veľakrát.“
nedávnom konalo podujatie organizoPrvú ľudskú posádku, ktorá pristála 20. júla
vané pri príležitosti 50. výročia výstupu
1969 na Mesiaci, tvorili americkí astronauti Neil
prvého človeka na Mesiac.
Alden Armstrong a Buzz Aldrin. Armstrong strávil
Ako pre Gemerské zvesti uviedla odborná pracov- na povrchu Mesiaca 2 hodiny a 16 minút a vyslovil
výrok, ktorý sa stal historickým: Je to malý krok pre
níčka hvezdárne Katarína Kerekešová, akcie sa
zúčastnili dospelí i staršie deti zo základných škôl: človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.
mak
„Takejto zostave som sa potešila, pretože premieta-

Z redakčnej pošty

DJ Melo plánuje
rock-pop festival
Vážení občania mesta Rimavská Sobota a jeho okolia! Ja osobne mám veľmi rád koncerty, festivaly a
rôzne kultúrne podujatia. Nemôžem nespomenúť
známy festival Rock-Pop Corgoň na Kurinci, ktorý
mal iba tri ročníky. Mrzí ma táto nečinnosť, lebo
aspoň po tejto stránke sa v našom meste niečo
dialo. Bolo tu veľa turistov a návštevníkov z celého
Slovenska aj zo zahraničia. Bol som na všetkých
troch ročníkoch, a pokiaľ ide o návštevnosť

3

z mesta
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môžem potvrdiť, že to bolo v tisícoch. Neviem,
prečo sa to skončilo. V Rimavskej Sobote je veľmi
chudobná kultúra a keby nebolo pána M. Lacka a
ZUŠ, ako aj MsKS, tak tu nič nie je.
Ja som sa rozhodol s tým niečo spraviť. Keď
som bol naposledy na Orange Summer na Ružinej,
tak som si povedal, že sa pokúsim obnoviť starý
známy Rock-Pop festival. Ešte nemám presne
doriešené miesto, ale mám už predbežný termín
a skupiny. Samozrejme, potrebujem hlavných
partnerov, reklamných partnerov, mediálnych
partnerov atď. Dúfam, že ma podporia aj ľudia z
nášho mesta. Heslo DJ Mela: Vráťme naspäť RockPop festival.
Dj Melo – Palo Melišík

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

• Rimavskosobotská pobočka spoločnosti
Yura pokračuje v nábore asi 50 nových pracovníkov. Ako pre Gemerské zvesti uviedol
personálny manažér spoločnosti Patrik
Puchoň, deje sa tak v dôsledku mierneho
nárastu požiadaviek výroby.
• Talianska spoločnosť Enerco International,
ktorá plánuje v Rimavskej Sobote postaviť
solárnu elektráreň, uhradila mestu ročný
nájom za 2,5 ha prenajatých pozemkov za
Vinárskymi závodmi. Najbližším krokom
firmy pred samotnou stavbou by malo byť
doručenie žiadosti o vydaní územného
rozhodnutia na Mestský úrad, oddelenie
stavebného poriadku.
• Napriek avizovanej návšteve Rimavskej
Soboty S. Becíkom minister pôdohospodárstva do mesta minulý týždeň napokon
neprišiel. Ako totiž potvrdila jeho hovorkyňa, bol na dovolenke.
• V rámci podujatia Hot Art si mohli
priaznivci exotickej hudby vypočuť na
nádvorí Čierneho orla koncert hudobného zoskupenia Afro Campana & Friends.
Hudobníci zahrali hlavne africké a
latinskoamerické rytmy.

Z redakčnej pošty

Stále medzi nami žijú
výnimoční ľudia
Chcel by som vám predstaviť človeka, ktorý
býva s nami v bytovke na Cukrovarskej ulici
č. 1604. I keď mu vek už dávno okrášlil vlasy
šedinami, je to človek, ktorý svojím počínaním predstavuje protiklad všetkých tých,
ktorí vandalizmom ničia zeleň, osvetlenie
a rôzne zariadenia, ktoré by mali slúžiť
všetkým na zábavu či odpočinok. Žiaľ, v
mnohých prípadoch rodičia zatvárajú oči nad
konaním svojich detí.
Dôchodca pán Sucháč starší z vlastnej
iniciatívy i vlastných prostriedkov poopravoval rozbité sedadlá a operadlá na lavičkách
v priestore pred našou bytovkou. Farbami
ponatieral všetky preliezky i lavičky. Celá
plocha sa tým zmenila na pekný pestrofarebný parčík, kde sa dá príjemne posedieť a i deti
sa tu radšej hrajú. Aj pod oknami vo vchode,
v ktorom býva, sa s láskou stará o pestrú
paletu kvetov, ktoré začiatkom jari vysadil.
(kontakt na autora v redakcii)

4 Z mesta

17. 8. 2009

Zo zasadnutia VMČ

Rožňavská - Šibeničný vrch - Sabová - Vinice Mesta Rimavská Sobota
Aj v dovolenkovom období sa zišiel Výbor mestskej časti, aby riešil problémy, ktoré trápia občanov tejto mestskej časti (MČ).
Predseda VMČ Ing. Tibor Brindza v bode hodnotenia plnenia uznesenia VMČ z predchádzajúceho
zasadnutia skonštatoval, že niektoré úlohy boli
splnené, ale niektoré ešte trvajú. Napríklad premaľovanie vodorovných dopravných značení na
cestách MČ prebieha naďalej podľa schváleného
harmonogramu prác. VMČ bude naďalej sledovať
vývoj okolo budovy LUX-u, ktorá bola v rámci
konkurzu úpadcu správcom konkurznej podstaty
predaná novému vlastníkovi a teraz prebiehajú už
v časti budovy stavebné úpravy. VMČ sa bude kontaktovať s novým vlastníkom, ponúkne mu spoluprácu a požiada o informácie, ako si ďalej predstavuje prevádzkovanie budovy. Naďalej trvá aj úloha
prerokovania problematiky veľkoobjemových
kontajnerov, ich rozmiestnenia a kontroly v Komisii životného prostredia (ďalej „KŽVP“) prostredníctvom predsedníčky v MČ. KŽVP bude zasadať
dňa 10.9.2009 a uvedená problematika je v návrhu
bodu programu zasadnutia KŽVP. Trvá aj úloha
opravy cesty vo Vinici a chodníka na smer Vinice.
Oprava cesty by mala byť vykonaná (popri RD p.
Rapčana, asi 50 m) asfaltovaním alebo uložením
cestných panelov. Rovnako aj oprava dvora medzi
garážami a bytovkou na Družstevnej ulici smerom
od Sklenárstva je aj po roku znovu v havarijnom
stave, vytvorili sa hlboké preliačiny, ktoré sťažujú prechod občanom i autám. Podľa člena VMČ
p. Alexandra Ádáma tento problém už pretrváva
niekoľko rokov a majitelia garáží sa už neúspešne
pokúšali ho riešiť svojpomocne (navážaním a vysypávaním stavebného odpadu) a dlhodobé, nekoordinované riešenia sa míňajú účinkom. V bode
programu, ktorý sa dotýkal prejednania stavu
komunikácií a chodníkov v MČ bola naďalej zdôrazňovaná nevyhnutnosť vybudovania chodníku
na ulici Cintorínskej aspoň na jednej strane z rozpočtu Mesta. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú
situáciu mesta navrhované do doby vybudovania
chodníka kvôli bezpečnosti chodcov zmeniť ulicu
na jednosmernú, resp. osadiť dopravnú značku na
zníženie rýchlosti na 30 – 40 km/h.
V MČ dochádza naďalej k havarijným stavom
ohľadom stavu miestnych komunikácií v dôsledku
prekopávok, za účelom rekonštrukcií rodinných
domov a bytoviek. tieto podliehajú stavebnému
konania preto výbor požiada príslušné oddelenie
MsÚ o vypracovanie zoznamu o všetkých prekopávkach ulíc a chodníkov vykonaných v MČ s
uvedením, pri ktorých rozkopávkach plynie lehota
stanovená na vykonanie nápravy a uvedenia do
pôvodného stavu komunikácie a pri ktorých táto
lehota uplynula a došlo k jej premlčaniu. V týchto
prípadoch premlčania žiadame vykonanie nápravy
TSM. Zároveň boli poverení členovia Výboru, ktorí
vykonajú osobne kontrolu ulíc za účelom zistenia
počtu a stavu prekopávok.
V bode „aktuálnych problémov MČ“ bola vznesená sťažnosť na riešenie zásobovania obchodov
na ulici Školskej ( Večierka ), ktoré je riešené od-

stavením nákladných áut na chodníku pred obchodom. Je potrebné vyriešiť zásobovanie obchodu
buď zo zadnej strany budovy al. zastavením zásobovacieho auta na ceste – problém predstavuje
osadená dopravná značka „ Zákaz zastavenia „, čo
je neprijateľné pre občanov, aby zásobovacie auto
cúvalo a parkovalo na chodníku.
Taktiež bola vznesená kritika proti autobusovej
zastávke pri pohostinstve “Potkan“. Je to zastávka
medzi dvomi priechodmi pre chodcov, kde ráno
stojí autobus, niekedy aj dva, a veľmi ťažko sa okolo nich autami prechádza. Spoza autobusov vychádzajú chodci. Je to nebezpečné miesto. Cestujúci
by mohli vystupovať aj na Železničnej ulici.

VMČ prijal nasledovné Uznesenie:
1) Výbor trvá na vybudovaní chodníka na ulici Cintorínskej aspoň na jednej strane z rozpočtu Mesta,
avšak vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu
navrhuje do doby vybudovania chodníka kvôli
bezpečnosti chodcov zmeniť ulicu na jednosmernú, resp. osadiť dopravnú značku na zníženie rýchlosti na 30 – 40 km/h.
2) Výbor žiada od príslušného oddelenia MsÚ o
vypracovanie zoznamu o všetkých prekopávkach
ulíc a chodníkov vykonaných v MČ Rožňavská –
Šibeničný vrch – Sabová – Vinice s uvedením, pri
ktorých rozkopávkach plynie lehota stanovená na
vykonanie nápravy a uvedenia do pôvodného sta-

vu komunikácie a pri ktorých táto lehota uplynula
a došlo k jej premlčaniu. V prípadoch premlčania
lehoty na vykonanie nápravy subjektom, ktorý
rozkopávku vykonal, žiada o vykonanie nápravy
TSM.
3) Výbor poveril svojich členov vykonaním osobnej
kontroly ulíc a chodníkov za účelom zistenia počtu
a stavu prekopávok.
4) Výbor odporúča vyriešiť zásobovanie Večierky a
prevádzky vedľa Večierky na ulici Školskej zo zadnej strany budovy, resp. zastavením zásobovacieho
auta na ceste (odstránením značky zákazu zastavenia) a zabrániť tak parkovaniu a cúvaniu nákladných zásobovacích áut na chodníku,.
5) Výbor odporúča zrušiť autobusovú zastávku
pri pohostinstve “Potkan“, ktorá je medzi dvomi
priechodmi pre chodcov. Zastavené autobusy znižujú viditeľnosť premávky a predstavujú problém
pre autá pri ich obiehaní a nebezpečenstvo pre
chodcov, ktorí vychádzajú spoza nich. Cestujúci by
mohli vystupovať aj na Železničnej ulici.
6) Výbor opäť odporúča TSM zabezpečiť opravu
dvora medzi garážami a bytovkou na Družstevnej
ulici smerom od Sklenárstva, ktoré sú po roku znova v havarijnom stave, vytvorili sa hlboké preliačiny, ktoré sťažujú prechod občanom i autám.
Za VMČ JUDr. Magdaléna Valušová
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Voľno, škola, sviatky, škola...
Začiatok školského roka sa nezvratne
blíži. Jeho otvorenie sa tento raz kvôli
utorkovému sviatku Dňa ústavy posunie
na stredu 2. septembra. S vyučovaním sa
začne o deň neskôr.
Už 29. októbra (štvrtok) však začnú jesenné prázdniny, trvajúce do pondelka (2. novembra, po Sviatku všetkých svätých).
Prvý polrok školského roku 2009/2010 skončí
29. januára. Predtým ešte čakajú na všetkých školopovinných vianočné prázdniny, a to od stredy 23.
decembra do 11. januára 2010 (pondelok).
Polročné prázdniny budú mať krátke trvanie.
Skončia už v utorok, 2. februára. Zato jarné prázdniny, ktoré začnú 22. februára, potrvajú do 1. marca
(pondelok).
Maľovaniu kraslíc a šibačke sa budú žiaci a študenti na budúci rok oddávať od štvrtku 1. apríla až
do stredy 7. apríla – počas veľkonočných prázdnin.

mak, ilustr. foto amb

Úspešnosť projektov pre SOŠ v Rimavskej Sobote
Stredná odborná škola na Okružnej
ulici v Rimavskej Sobote bola úspešná
pri tvorbe a schvaľovaní dvoch
projektov.
Prvý projekt, ktorý bol schválený v rámci Regionálneho operačného programu Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, umožní dosiahnutie
zvýšenia kvality vzdelávacích služieb. Prostredie
pre edukáciu vzdelávacieho procesu stredoškolákov sa zásadne skvalitní, odstráni sa nevyhovujúci stavebno - technický stav budov a zvýši sa ich
energetická hospodárnosť. Realizácia projektu vyrieši zateplenie obvodových plášťov s fasádnou farebnou omietkou, vybudovanie sklonitej, valbovej
strechy, výmenu všetkých okien za plastové s izolačným dvojsklom, opatrené žalúziami, inštalácia
solárneho systému na ohrev úžitkovej teplej vody,

Projekt
Rosička
V školskom roku 2008/2009 sa na ZŠ Š.
M. Daxnera v Rimavskej Sobote realizoval projekt Rosička.
Projekt sme vypracovali za účelom skvalitnenia výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi

vybudujú sa dve učebne informatiky zamerané na
technické predmety, kde sa vyžaduje projekčný
softvér, vybuduje sa jedna učebňa vybavená modernou didaktickou technikou, jedna audiovizuálna, jedna konferenčná a jedna odborná cukrárska
učebňa. Z hľadiska vyrovnávania regionálnych
rozdielov a zvýšenia konkurencieschopnosti regiónu prinesie realizácia projektu skvalitnenie vyučovacieho procesu, a tým zvýšenie kvality vedomostí
a schopností svojich absolventov, čo umožní profiláciu absolventov podľa potrieb regiónu. Vyššia
kvalita vyučovacieho procesu je garanciou, ktorá
splní očakávania študentov a budúcich zamestnávateľov. Pripraví absolventov na lepšie uplatnenie
na trhu práce v rámci regiónu, Slovenska a Európskej únie.
Realizácia druhého úspešne schváleného projektu prinesie skvalitnenie a modernizáciu vyučo-

vania. Prostredníctvom projektu Moderná škola sa
bude môcť vyučovací proces efektívne zamerať na
kvalitné odborné vzdelávanie, na zlepšenie informačnej gramotnosti a rozšírenie jazykových kompetencií prostredníctvom inovatívnych foriem a
metód vyučovania. Veľkým pozitívom projektu je
možnosť ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov zamerané na potreby modernej školy
a vytvorenie vnútorného systému hodnotenia výchovno . vzdelávacej činnosti školy.
Prepojenie školy so svetom práce prostredníctvom rozšírenia odborných zručností žiakov, ekonomických poznatkov a sledovaním a spracovaním
nových poznatkov z jednotlivých odborov cieľavedome a účinne pripraví študentov pre vedomostnú
spoločnosť.
Ing. Miroslav Uhrin,
riaditeľ Strednej odbornej školy

výchovno-vzdelávacími potrebami. Jedným z cieľov projektu bolo získať finančné prostriedky na
zakúpenie kompenzačných pomôcok pre telesne a
zmyslovo postihnuté deti.
Grant v hodnote 70 500 Sk (2 340,17 eur) poskytla na realizáciu projektu nadácia SOCIA z Charitatívneho fondu LION, Program ING Šance pre
deti na základe rozhodnutia Rady Charitatívneho
fondu LION. Zo získaných financií sme zakúpili
stôl a stoličku pre vozičkára, pomôcku Motanice,
diktafóny, zostavu na cvičenie Romulus, čítaciu
lupu OPAL, odbornú literatúru a honoráre lektorom.
Úspešnou realizáciou celého projektu získalo

začleňovanie zdravotne postihnutých detí na ZŠ Š.
M Daxnera nový rozmer a kvalitu. Projekty určené
pre školy sú pre nás pedagógov jedinečnou príležitosťou nezištne pomáhať žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a podporovať
ich pri zaraďovaní sa do bežných životných situácií.
Týmto by sme chceli poďakovať nadácii SOCIA,
ktorá podporila náš projekt.
Mgr. Alica Rákošiová
Pozn. red.:
informácie o úspechoch ďalších škôl
v budúcom čísle
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Letný tábor Potulky regiónom je
úspešne za nami

Pustatina neďaleko Hrachova sa už
po štvrtýkrát stala na 6 dní domovom
pre 25 detí z celého regiónu, ktoré sa
zúčastnili tábora pod názvom Potulky
regiónom.
Tak ako každý rok sme tábor začali prechádzkou z
Hrachova na pustatinu Zmeškalka, kde sme sa po
vybalení vecí a zoznámení pustili do prvých aktivít. Najprv to bolo viazanie tričiek a ich batikova-

Úspech
hasičov
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej
ochrany v Rimavskej Sobote oznamuje
širokej verejnosti, že dňa 8. augusta
2009 sa konali Majstrovstvá Slovenskej
republiky Dobrovoľných hasičských
zborov v Kysuckom Novom Meste.

nie, neskôr trhanie starého novinového papiera, z
ktorého sme neskôr vyrábali recyklovaný papier.
Nechýbalo ani zloženie táborového sľubu a prijímanie detí do veľkej táborovej rodiny pri večernom
táboráku.
Druhý deň sa niesol v znamení pohybových
hier a súťaží, ktoré popoludní vystriedalo maľovanie batikovaných tričiek a výroba recyklovaného
papiera.
Prvý výlet do regiónu sa konal v tretí deň tábora,

Banskobystrický kraj dobrovoľných požiarnikov
zastupoval ten náš, na čo sme právom hrdí – už
aj preto, že to boli požiarne družstvá z dvoch obcí
nášho okresu, a to v kategóriách muži a ženy. Z ôsmich krajov napokon obsadilo požiarne družstvo
žien 4. miesto (z obce Čerenčany) a 3. miesto v kategórii mužov (z obce Rimavské Zalužany).
Touto cestou patrí poďakovanie za vynikajúcu
reprezentáciu okresu a Banskobystrického kraja
starostom obcí, členom požiarnych družstiev a ich
rodinným príslušníkom, občanom a každému, kto
sa akoukoľvek mierou pričinil o dobrú reprezentáciu požiarnej ochrany.
Kornélia Nosáľová, OV DPO Rim. Sobota

Pozvánka
Dňa 22. augusta sa v Kocihe uskutoční slávnostné odhalenie pamätnej tabule obetiam
II. svetovej vojny. Program začne o 10.00 bohoslužbami v miestnom kostole

kedy sme zavítali do areálu Jazdeckého klubu Excel
Madon v Rimavskom Brezove. Po zoznámení s koníkmi sme si pozreli skoky koní a potom sme si na
nich zajazdili aj my.
Ďalší deň sme si to namierili do Drienčan. Tu
sme navštívili rozprávkové slnečné hodiny a pamätnú faru Pavla Dobšinského. Odtiaľ sme sa peši
vybrali na Teplý Vrch, kde sme sa dosýtosti vykúpali.
V predposledný deň nám remeselné tradície z
Klenovca a okolia priniesli priamo do tábora členovia občianskeho združenia Rodon Klenovec. Spolu
s nimi sme si vyrobili košíky, šperky, obrázky s použitím servítkovej techniky, lampášiky a iné výtvory. Popoludní sme po krátkom kurze prvej pomoci
začali s maľovaním na tvár a s opekaním, ktoré pokračovalo zapálením vatry a diskotékou pod holým
nebom.
Ani sme sa nenazdali a koniec bol tu, čas zbaliť
si veci, popratať po sebe a odmeniť všetky deti za
priateľstvo, odvahu, dobré srdce počas celého tábora a za víťazstvo nad prázdninovou nudou.
Tábor organizovalo už po štvrtýkrát Občianske
združenie OZVENY Hrachovo s finančnou podporou MAS MALOHONT v rámci Grantového programu Región občanom – občania regiónu a obce Hrachovo za pomoci 12 dobrovoľníkov, bez ktorých by
to nešlo. Naša vďaka patrí najmä vedúcim - Gabike,
Helke, Heni, Taťke, Vlastičke, Gabimu, Mirke, z
ktorých každý v tábore odpracoval viac ako 120
hodín bez nároku na odmenu. Ďakujeme aj ďalším
našim pomocníkom, pani kuchárke a predsedníčke
združenia Elene Kubaliakovej, ktorá sa každý deň
starala o bezproblémový chod a stravu pre deti i vedúcich tábora.
Tešíme sa na stretnutie o rok...
Mirka Kubaliaková, O.Z. OZVENY Hrachovo

Prepadli herňu
Zvolen – V pondelok skoro ráno prepadli
dvaja neznámi páchatelia herňu na Tulskej
ulici. Na hlavách mali kukly a pod hrozbou
zastrelenia žiadali od mladej krupiérky
peniaze. Zákazníkom herne prikázali ľahnúť
na zem. Pracovníčka herne bola následne
prinútená otvoriť trezor. Po odobraní peňazí
páchatelia z miesta činu ušli. Z herne tak
ukradli viac ako 4 500 eur.

Stavajú kompostáreň
Lučenec – Ministerstvo životného prostredia
poskytlo Lučencu vyše 2 milióny eur na výstavbu kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu. Nenávratný finančný príspevok
získalo mesto z operačného programu Životné prostredie. Stavba by mala byť dokončená
na jar budúceho roku a bude sa nachádzať
pri skládke tuhého komunálneho odpadu
(lokalita Čurgov).

Reportáž
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Soboťan v Číne: „Nevedel
som, do čoho idem“
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Zatmenie s dáždnikmi
Zatmenie bolo 22. júla o 09:40 miestneho času pre
Šanghaj, kde ho Jaro pozoroval s dvoma kolegami,
namiesto, aby odleteli do Wuhanu. Napriek tomu,
že pršalo, sa mu podarilo spraviť niekoľko pekných
fotiek. Číňania sa vraj prišli pozrieť na zatmenie s
dáždnikmi, atrakciou však boli Slováci: „Môj kolega mal žltý pršiplášť a miestni obyvatelia si ho
s obľubou fotili,“ spomína na úsmevné momenty
expedície Jaro. Pozorovatelia sa stretli aj s kolegami
s pekingského planetária.
Vo Wuhane bolo zatmenie o 09:25 miestneho času a trvalo 5 minút aj 9 sekúnd. Zatmenie
sa tiahlo od Indie cez Bhután, Čí¬nu, Japonsko,
Marshallove ostrovy a končilo v Pacifiku severne
od ostrovov Samoa. Podľa posledných správ patrilo pozorovanie vo Wuhane k tým lepším pozorovaniam v Číne, pretože vo väčšine ostatných miest
bolo zamračené alebo pršalo.

Videli pandy aj Čínsky múr

Mladý bádateľ Jaroslav Ambróz z Rimavskej Soboty sa koncom júla zúčastnil
čínskeho pozorovania úplného zatmenia
slnka.
Cieľom slovenskej výpravy bolo pozorovanie zaujímavého astronomického úkazu, ako aj turistika.
Spočiatku však Jarovi (na fotografii prvý sprava v
strednom rade) nebolo všetko jedno: „Pocity som
mal naozaj všelijaké, nevedel som do čoho idem, a
nevedel som ani, čo čakať od Číňanov a celej krajiny.“ Po príchode ho však Čína prekvapila svojou
vyspelou technikou a organizáciou života. Okrem
neho a expedície do krajiny drakov zúčastnil z Rim.
Sobota Vratislav Čillík a Jaroslav Gerboš.

Rýchlosťou 432 km/h
Celé dobrodružstvo začalo v Banskej Bystrici, odkiaľ členovia výpravy vyrazili do Budapešti, kde
nasadli na lietadlo do fínskych Helsínk. Stadiaľ
mali priamy letecký spoj rovno do Šanghaja. „Po
príchode sme sa odviezli rýchlovlakom Shanghai
Maglev Train do centra mesta,“ spomína YY a do-

dáva, že maximálna rýchlosť toho vlaku dosahuje
úctyhodných 432 km/h...

Modlili sa, aby nezjedli psa
Výprava sa, až do 22. júla – kedy začalo zatmenie,
venovala turistike a prípravám. V ďalekých krajinách sa však po slovensky veľmi nedohovoríte.
Členovia výpravy sa preto spoliehali najmä na angličtinu, no ako hovorí Jaro, stretlo ich nemilé prekvapenie: „Musím pripomenúť, že po anglicky tam
vedia len niektorí mladí ľudia, takže nejaké špeciálne dohovorenie nebolo možné. V reštaurácii to
fungovalo tak, že sme ukázali na fotku a modlili sa,
nech to nie je mačka alebo pes.“
Slováci, ktorých bolo na expedícii trinásť, navštívili v Číne aj niekoľko známych atrakcií. Medzi
najzaujímavejšie patrili 468 m vysoká veža Oriental
Pearl TV Tower, Šanghajské múzeum, Chrám Jade
Buddha, štvrť Yyuan Gardens & Bazaar, Century
Park či Šanghajské technologické múzeum. Jaro
si však najviac oddýchol a zabavil sa paradoxne v
aquaparku, ktorý je najväčší¬ a najmodernejší v
Čí¬ne.

Slovenská výprava sa po šanghajskom pozorovaní vydala vlakom do Pekingu. Jaro k tomu poznamenáva, že rýchlovlaky v Číne sú veľmi pohodlné.
„V Pekingu sme navštívili staré observatórium a
hvezdáreň z čias Kublaj-chána,“ spomína Jaro.
„Ako jediné z pozostatkov bohatej astronomickoastrologickej histórie mesta, je vybavené prístrojmi, ktoré navrhli jezuiti. Spolu s čínskymi drakmi
tvoria jedinečnú kombináciu západu s východom.
Boli sme aj v pekingskej ZOO s pandami, Temple of
Heaven Park, Zakázanom meste, na námestí Tiananmen, pri Čínskom múre a na mnohých ďalších
miestach.“
Najväčší zážitok však má z pekingského planetária, kde boli Slováci hosťami a 4 hodiny sa venovali programom ako 4D kino, 3D kino a rôznym
projekciám.

Chceli sa s nimi fotiť
Ako vníma Jaro čínsky ľud? „Číňania sú k turistom veľmi mierumilovní a chcú sa s vami stoj čo
stoj rozprávať, hlavne mladí. Bežne sa stalo, že nás
skupinka dievčat zatavila na ulici a chceli sa s nami
fotografovať.“ Čínska povaha je však aj podnikavá:
„Na druhej strane vás chcú pripraviť o peniaze a
niečo vám predať. Typickým príkladom bola kúpa
vejára, kde pýtal odo mňa predávajúci 168 juanov,
čo je v prepočte okolo 16 eur. Samozrejme, že to
bola nadhodnotená cena, a tak sme sa po dlhom
dohadovaní dohodli na cene 15 juanov, čiže 1,5 eur
– za dva kusy! Takže, zjednávať treba. Pretekali sme
sa, kto lepšie zjedná, takže nakoniec z toho bola aj
zábava.“
amb/mak, foto Stanislav Kaniansky

Receptár
Čínska kuchyňa
Fúzaté nohy
Prísady: 8-10 menších kuracích stehienok, ¼
šálky medu, 1 PL sójovej omáčky, 4 šálky kukuričných lupienkov, 2 PL ľanových alebo sezamových
semienok

Postup: V miske zmiešajte med so sójovou
omáčkou. Lupienky a semená rozdrvte najemno
(odporúča sa robiť rukami, so semienkami
uloženými v silnom mikroténovom vrecku).
Kuracie stehienka obaľte v medovej zmesi.
Vždy po jednom ich vkladajte do vrecúška
s lupienkami, potriasajte a povtláčajte do stehienok. Vyberte ich z vrecka a dajte do zapekacej
misy vyloženej papierom na pečenie. Rúru rozo-

hrejte na 180 °C a stehienka pečte asi 40 minút.
Zdroj: internet
Pozn. red.: V reštauráciách v Číne sa podáva strava na
podnosoch rozložených do kruhového tvaru v strede stola,
takže si každý môže vybrať, čo z objednaného menu
si vyloží na svoj tanier. Zákazníci pri odchode obvykle
nechávajú na stole zvyšky jedál, čím symbolicky dávajú
najavo, že nie sú chamtiví.
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Koniec Labyrintov
v Rimavskej Sobote
Vo štvrtok finišuje expozícia známeho
rimavskosobotského výtvarníka Štefana Balázsa v Mestskej galérii.
Výstava Labyrinty nadväzuje na predošlé maliarske cykly geometrických štúdií Utópií a Nemiest.
Balázsova maľba druhej polovice 80. rokov, kedy
ukončil štúdium na VŠVU, charakteristická figurálnym expresívnym štýlom a tematickým zameraním na mýty a ich interpretácie a tvorba 90.
rokov (veľkoformátové znakové maľby) patria do
širšieho kontextu postmodernej maľby. Koncepcia
geometrického znaku jeho súčasnej maľby vychádza z farebnej a gesticky expresívnej abstrakcie
predošlého obdobia. Balázsova maľba ako proces,
ako myslenie a ako intuitívna vnútorná imaginácia
priznávajú zaujatie autora pre maliarske médium
a jeho analýzu.
Š. Balázs používa jazyk geometrie, nie priamym
nadviazaním na abstraktné tendencie v umení,
ale voľným narábaním s jeho formami a obsahmi.
Identifikuje a interpretuje geometrické štruktúry
tvarov nevedomia a citácie kultúrnych znakov s
pojmami: kozmický systém, usporiadanie sveta, model a tvar sveta, životné cykly a elementy a
psychologické modely zjednodušených systémov
a tvarov – napríklad kruhu, elipsy, štvorca, symetrického a koncentrického mnohouholníka, rovnoramenného kríža, horizontálne a vertikálne orientovanej pásovej mreže.

Výstava prezentuje výber rozmerných malieb akrylom na plátne. Jej témou je orientácia na zobrazenie predstáv o ideálnych civilizačných priestoroch,
ktoré majú sklony byť imaginárnymi a neuskutočniteľnými. Centralizované formy odkazujú na Platónove ideálne mesto, Slnečný štát Campanellov
(utópia harmonickej spoločnosti), alebo utopos –
nemiesto Thomasa Mora. (Utopia, z gréčtiny znam.
ú – nie, topos – miesto, termín, ktorý etymologicky
znamená nikde.) Labyrinty sú pre autora západnými mandalami.
Výstava s názvom Labyrinty predstavuje geometrické interpretácie priestorových riešení „ideálnych obrazov sveta“ a ich zobrazení. V skoršom
období cyklu (2002 – 2004) sa autor zameriaval
na pohľady na mestá, ktoré stotožňoval s miestom
Topos a topografiou globálneho miesta Zeme. Jeho
maliarske štúdie sa zaoberali modelovou štruktúrou Mesta v ideálnej mape mesta (jeho skoršie maľby Gotham, Roma urbs aeterna). Miesto vnímal aj
ako vymedzenie špecifickej lokality voči okolitému
svetu (Park in the City). Na Zem nahliadal ako na
geografický priestor a čas v priestore v sérii labyrintov, ktoré lokalizujú civilizačné priestory. Kozmos, jeho nekonečnosť a neukončenosť sú témami
optických a sférických štúdií Hľadanie priestoru,
Quadratúra, Nekonečno a iných.
Maľba pásovou plochou maliarskeho valca, oprostená od maliarskeho gesta a tvorivej náhody,
umožňuje maliarovi hlbšiu koncentráciu. Využíva

Čarodejník sa vracia
Kinosály praskajú vo švíkoch! Šieste
pokračovanie knižného bestselleru
z pera J. K. Rowlingovej o mladom
čarodejníkovi Harry Potterovi ožilo
minulý týždeň aj na filmovom plátne
v Rimavskej Sobote.
Po temnom a zlovestnom úvode zo sveta ľudí sa
ako keby použitím čarovného hop-šup prášku z
priestorov kinosály presúvame do najväčšieho
útočiska všetkých čarodejníkov – Rokfortu. Harry
ako najväčšia „atrakcia“ školy, ktorá sa rok čo rok
stáva mužnejšou, tu poblázni hlavu nejednej mladej slečne. Tie sa ho za každú cenu snažia uloviť
akýmkoľvek spôsobom, pre čarodejnice typickým
elixírom lásky. Harry však prichádza na to, že ho
čoraz viac priťahuje sestra jeho priateľa Rona –
Ginny, ktorá nám v Polovičnom princovi poriadne
vyrástla do krásy. Ronald Weasley prežíva svoj prvý
románik s Lavender Brownovou v podaní Jessie Caveovej, Hermiona pení od žiarlivosti. Rona totiž na
svoje prekvapenie už neberie ako len obyčajného
kamaráta a spolužiaka. Narozdiel od Rona, Hermionu neodbytne opaľuje sebavedomá hviezda

metlobalu – Comac McLaggen. Film je vďaka tomu
obohatený o mnoho komických situácií a hlášok,
ktoré vyvolajú výbuch smiechu. Kým však hrdinovia riešia svoje prvé lásky, zlo ani na okamih nezaváha a rovnako ako obyvatelia Rokfortu, pomaly
dozrieva...

Doposiaľ najlepšie spracovaná
„potterovka“
Polovičný princ je doposiaľ najlepšie spracovanou
„Potterovkou“, ktorú sme mali zatiaľ možnosť vidieť.
Temné scény okrem toho, že vám pri ich sledovaní tuhne krv v žilách, sú obohatené o vynikajúce
vizuálne efekty, ktoré vyrážajú dych. Pritom ale
nesmieme zabudnúť, že režisér David Yates – ktorý
mal na starosti aj Fénixov rád, tento krát nepostupoval presne podľa knižnej predlohy. Tento risk sa
mu však očividne vydaril. Rovnako musíme spomenúť aj hudbu pod taktovkou Nicholasa Hoopera,
ktorá filmu dodáva naozaj napínavú atmosféru.
A rovnako výborné herecké výkony všetkých
protagonistov. Na veľké prekvapenie, predstaviteľ pomocníka najväčšieho nepriateľa mladého
Pottera – Draco Malfoy v podaní Toma Feltona sa

Návštevníci vernisáže gratulujú autorovi

aj metódy teórie farby: napr. miešaním troch základných farieb. Používa tak komplexné farebné
spektrum, čo podporuje ideu sveta ako jedného
celku, nie ako skladačky rôznych súčastí. „Svet je
plnofarebný. Aj to, čo vnímame ako vzduch či denné svetlo, obsahuje všetky farby. Dúha to odhalí.“ Š.
Balázs.
Univerzálne štruktúry labyrintov v obrazových
konštrukciách Štefana Balázsa tvoria pôdorysnými situáciami v meandrovitých formách, špirálach,
sústredených kružniciach a ováloch metafory
farebných nekonečných priestorov. Vychádzajú z
racionálnej podstaty umelca, ale ich výsledkom je
esencia vizuálne pôsobivého maliarskeho záznamu.
Gabriela Garlatyová, foto amb

svojej úlohy naozaj zhostil tak ako sa patrí. Hereckým výkonom prekvapila aj predstaviteľka Ginny
Weasley alias Bonnie Wright alebo samotný profesor Dumbledor alias Michael Gambon, ktorý
svojím hereckým výkonom určite nerobí hanbu
svojmu zosnulému kolegovi Richardovi Harrisovi,
po ktorom rolu Dumbledora zdedil. Za zmienku
rozhodne stojí výkon Alana Rickmana, hoci ten
ako profesor Severus Snape v tomto pokračovaní
veľa priestoru nedostal. Rovnako sa tu stretneme
so starou známou Maggie Smith alias profesorkou
McGonagallovou a mnohými ďalšími.
Okrem starých známych postáv tu stretneme
aj s novými postavami. Napríklad so smrťožrútkou
Bellatrix alias Helenou Bonham Carterovou alebo márnivým profesorom Slughornom v podaní
oscarového Jimma Broadbenta.
Harry Potter a Polovičný princ je rozhodne film,
ktorý sa oplatí vidieť.
Michaela Slovenčáková
Originálny názov: Harry Potter and the Half-Blood Prince
Žáner: fantasy, Minutáž: 153 minút, Krajina pôvodu:
Veľká Británia / USA, Rok: 2009, Prístupnosť: MP 12
Réžia: David Yates
Hrajú: Daniel Radcliffe, Emma Watsonová, Rupert Grint,
Michael Gambon, Jim Broadbent, Maggie Smithová,
Alan Rickman, Helena Bonham Carterová
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Výročia
18.08.1909
V Liptovskom Mikuláši umrel učiteľ, hudobný skladateľ a zbrojmajster Karol Ruppeldt
(*22. november 1840 v Magurke). Zbieral
slovenské ľudové piesne – vydal Venček
slovenských národných piesní a s J. Meličkom
2. a 3. diel Slovenských spevov.
25.08.1979
V Žiline zomrel evanjelický biskup a politik
Fedor Fridrich Ruppeldt (*1. jún 1886 v
Liptovskom Sv. Mikuláši). Bol biskupom
Západného dištriktu evanjelickej cirkvi a
členom Svetového luteránskeho konventu,
spoluzakladateľom Svetovej rady cirkví
(1948). Politicky sa angažoval v agrárnej a
demokratickej strane.

Tohtoročné Letavy
s rekordnou účasťou
Nové prostredie, nové dielne i nové priateľstvá.
Taký bol tohtoročný letný tábor výtvarníkov, literatúry, fotografie a divadla Letavy. Umelci sa tento
rok rozložili v krásnom prostredí rekreačného strediska Kokava – Línia. Aj tento rok zaručil vysokú
umeleckú úroveň Letáv lektorský tím osvedčených
výtvarníkov a pedagógov.
Ako uviedol člen organizačného výboru Letáv
Marián Lacko, odozvy od účastníkov tábora sú veľmi dobré, jedinou nevýhodou boli len väčšie vzdialenosti medzi hlavnou chatou, táborom a chatkami.
Avšak samotný areál, ktorý poskytol kryté pódium,
bazéniky, bufet, opičiu dráhu, ohnisko v blízkosti
tábora a dielní bol podľa Lacka vyhovujúci.
Okrem jednotlivých dielní bol pre účastníkov
pripravený každý deň aj kultúrny program.
„Aj keď sme do programov nemohli investovať
veľa financií, lebo kríza sa dotkla aj kultúry, podarilo sa nám usporiadať kvalitné predstavenia. Prvý
večer zahral vynikajúci gitarista René Lacko. Ďalší večer zahral komédiu Páračky divadelný súbor

Ľuda Zelienku zo Zvolena. Okrem nich sa počas
týždňa predstavila aj spektakulárna divadelná
spoločnosť - Kabaret s. r. o. z Rim. Soboty, domáca
folková skupina M.E.L.L či nitrianska skupina Afro
Campana. Veľkým ťahákom bola nočná vernisáž
s výstupom textársko – skladateľskej dielne. Túto
textársku dielňu viedli skúsený textár Peter „Kefu“
Šrank zo Žiaru nad Hronom a vynikajúci klavirista
kapely Sto múch Ďuro Leško. V závere Letáv zahrala púchovská rocková kapela Fiktívny ventil. Popritom sme každý večer premietali kvalitné filmy
svetovej kinematografie,“ informoval M. Lacko.
Najväčší záujem na tohtoročnom letnom tábore bol o maliarsku, fotografickú a divadelnú dielňu.
Novinkou na tohtoročných Letavách bola dielňa
karikatúry a kresleného humoru, ktorú viedol rimavskosobotský karikaturista Marian Kamenský.
Nová bola už aj spomínaná hudobno – textárska
dielňa. Už 24. ročník Letáv prilákal rekordný počet
- vyše 320 záujemcov.
amb

29.08.1949
Vo Zvolene sa uskutočnilo prvé vystúpenie
Slovenského ľudového umeleckého kolektívu
(SĽUK), profesionálneho umeleckého súboru.
Viedli ho a spolupracovali s ním poprední
slovenskí umelci. Jeho vystúpenia odvtedy
videli diváci v mnohých krajinách sveta.
30.08.1959
V Buenos Aires (Argentína) bola založená
Zahraničná Matica slovenská. Podnet na
jej zriadenie dal Jozef Cíger Hronský, bývalý
správca MS, ktorý sa zároveň stal jej prvým
predsedom. Zakladajúce zhromaždenie sa
konalo 12. decembra 1959.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Astronomické výstavy
Astronomické fotografie
(Gymnázium Fiľakovo)

Z klenotov neba a Zeme
(2.časť, v Knižnici M. Hrebendu v R. Sobote)

Vesmír očami detí

(detské výtvarné práce, hvezdáreň, časť
preinštalovaná z Gemersko-malohontského
múzea)

TV Tipy
17. - 23. augusta
Pondelok – akcia

Cliffhanger (JOJ, 21.00)
Horolezec (S. Stallone) bojujúci s vlastnou traumou z minulosti sa na vrcholkoch hôr bude musieť
vyrovnať aj s inými ťažkosťami: vo vysokohorskej
oblasti sa zrúti lietadlo so zločincami. A tí sa potrebujú dostať k svojim peniazom, ktoré sa stratili pri
páde. Aby dosiahli svoj cieľ, pôjdu aj cez mŕtvoly...
Streda – romantika/dráma/vojna

Anglický pacient (Markíza, 21.50)
Zdravotná sestra Hana sa v zrútenej vile v Nemeckom dobývanom Taliansku stará o neznámeho
vojaka s ťažkými popáleninami. Ten pred ňou

postupne odhaľuje svoju identitu a ťaživú minulosť, z ktorej má výčitky svedomia. Dusná vojnová
atmosféra však nepoľavuje a na obzore je ďalšia
tragédia...
Štvrtok – špionáž

Mission: Impossible II (Markíza, 22.40)

Tom Cruise vo voľnom pokračovaní
filmovej trilógie o nemožnej misii,
ktorá musí byť splnená. Cruise
stelesňuje tajného agenta – trochu
mladšiu, technickejšie zameranejšiu a drsnejšiu
verziu Jamesa Bonda (ako sme ho videli v podaní S.
Conneryho či P. Brosnana). U žien však slávia obaja
agenti rovnaké úspechy.

Piatok – dráma

Anglické jahody (STV 1, 21.30)
Český film nakrútený len minulý rok rozpráva
o jari v roku 1968 z pohľadu mladíka, ktorý sa
chystá vycestovať do Anglicka na zber jahôd. Noc
predtým si ešte užíva s priateľmi a raduje sa zo
života. Nasledovné ráno je však niečo ináč: Praha
je vyľudnená, vlaky nepremávajú. A do krajiny prichádzajú ozbrojení cudzinci a spolu s nimi veľká
zmena v životoch obyčajných ľudí.

Myšlienka týždňa:
Čo nedokážeš vysvetliť jednoducho,
tomu dostatočne dobre nerozumieš.
A. Einstein

10 inzercia / infoservis
• Predám 1-izbový byt (35 m2) na
Malohontskej ulici, v pôvodnom
stave s balkónom. Tel: 0903 922
767.

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

Kúpa, predaj, prenájom
nehnuteľností
www.kvantrealityeu.sk
912-34

• Dám do podnájmu zariadenú garzónku. Inf. na č.t. 0902 428 561.
958-34

• Dám do prenájmu 1-izb. byt v Rim.
Sobote. Tel: 0918 797 715.
927-36

• Hľadáme pre klienta 2-izb. byt v
Rim. Sobote. Tel: 0915 867 006.

948-34

• Predám 1-izbový byt v Tisovci na
ul. Francisciho, cena dohodou.
Kontakt: 0911 284 157.
950-34

• Predám rodinný dom na ul. Mierovej 126 v Tornali. Cena dohodou.
Tel: 0905 872 656, 0907 434 687.
951-34

• Zdarma poskytnem priestor 60
m2 v centre RS vhodný na kancelárie alebo bývanie. Tel: 0918 507
923.
953-36

• Predám chatu na Kokave pri
lyžiarskom vleku. Cena 29 999,- €
+ dohoda. Tel: 0905 608 267.
954-35

• Predám rod. dom podpivničený,
garáž, 3 izby + soc. zariad. Cena 11
000 €. Tel: 0908 387 298.
956-35

• Predám 3-izbový byt v Číži. Tel:
0904 592 934.

• Dám do dlhodobého prenájmu
garsónku na sídlisku Rimava. Tel:
0905 507 653.

929-35

957-34

• Predám 2-izbový prerobený byt
na Malohontskej ul., 10. posch.
Cena: 700 000 Sk. Tel: 0904 522
892.

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

930-36

908-35

• Prenajmem jednu izbu v rodinnom
dome pre muža. Tel: 56 24 266.

• Predám pozemok 22 á, vo Vinici
s chatou, elektrika zavedená.
Možnosť pripojiť na vodovod.
Cena 8 400 €. Tel: 0905 248 144.

928-35

932-34

• Predám rodinný dom na ul.
Kirejevskej v Rim. Sobote. Cena
dohodou. Kontakt: 0903 765 612.
935-36		
• Predám dom na Vyšnej Pokoradzi
č. 36. Cena dohodou. Tel: 0902
522 003.
Volať po 19.00 hod.
937-36

• Predám stavebný pozemok vo
Vinici. Tel: 0910 946 372.
940-34

• Predám veľkú garáž s elektrikou
na 220 V, na ul. Rožňavskej. Cena
4 500 € + dohoda. Tel: 0910 189
922.
942-36

• Predám 3-izbový byt na sídl. Západ, na 1. poschodí v pôvodnom
stave. Cena: 18 800 €. Tel: 0910
371 402.
943-35

• Predám 2-izbový byt na ul. Cukrovarskej. Tel: 0918 501 385.
944-36

• Dám do prenájmu garáž na ulici
Športovej. Tel: 0949 821 059.
945-35

• Predám veľký tehlový 2-izb. byt v
OV – balkón, plast. okná, parkety,
2 pivnice, slušný vchod. Cena 14
937,26 €/ 450 000 Sk. Školská ul.
10 – 1.vchod od Billy. Tel: 0902
980 994 – po 16.00 hod.
947-34
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tre mesta. Cena dohodou. Tel:
0915 419 467, 0915 635 545.
868-34

• Predám rod. dom v Sušanoch.
Cena dohodou. Info: 0905
680 145.

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

885-35

899-35

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

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

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

Cena 35 000 €. Tel: 0902 337 090.

887-33

• Dám do prenájmu 1-izb. byt
na Malohontskej ul. Tel: 0908
265 821.
895-34		
• Prenajmem príp. predám luxusný
2-izb. tehlový byt na Š.M. Daxnera
na pešej zóne. Len pre náročných.
Tel: 0905 352 914.
800-33

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

916-35

823-33

• 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.

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

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

824-33

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

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

866-35

• Súrne predám 1-izbový byt v cen-

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

• 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		

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.

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

716-52

148-34

923-35

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

• Firma EXPRESSTAV s.r.o. prijme
murárov. Kontakt: 0911 802 401.
941-36

• Predám 3-izbový byt v OV na
Malohontskej ul. Cena 32 700 €.
Kontakt: 0915 535 191.

922-35

934-36

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

822-33

• Ponúkam na predaj podpivničenú
dvojpodlažnú rekreačnú chatku
v chatovej oblasti za Nižnou
Pokoradzou. 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
5 311 €/160 000 SKK. Dohoda
možná. Informácie na tel.č.: 0903
450 503.

• Príležitosť pre študentov a nezamestnaných. 0918 732 329.

883-33

911-34

920-35

933-36

		

Zamestnanie
• Hľadáme celonárodných obchodných manažérov. 0911 310 607.

Služby

• Milé dámy – Pri nákupe u nás získate zákaznícku kartu, ktorá Vám
zabezpečí zľavy. Začnite zbierať
bonusy. Podrobnosti v Moletke na
Železničnej č. 9, Rim. Sobota.
734-34
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• Sadrokartonárske práce, priečky,
stropy, podkrovia, kúpeľne. Tel:
0910 946 372.
939-34

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
949-34

• Montáž kuchynských liniek,
drevených zárubní, plávajúcich
podláh a všetkých druhov nábytku. Lacno a kvalitne. Tel: 0905
403 511.
898-34

• Vypracúvam podnikateľský zámer
na poskytnutie príspevku z úradu
práce. Tel: 0910 337 587.
901-35

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

• 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		
• Výkopové práce – minibagger. Tel:
0903 515 109.

Prijmeme krajčírku.
AUTOPOŤAHY s.r.o.
Košická cesta č. 1935
Rim. Sobota
0948 503 991

960-36

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

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

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

dohodou. Tel: 0908 232 560.
• Predám ŠKODU FAVORIT. Tel: 0903
835 405.
889-35

Zvieratá
• Dňa 14. júla sa stratila biela fenka
plemena pudlík trpasličí. Naposledy videli v Kauflande. Za nájdenie
odmena. Infor. na č. t.:  0918 871
361.
926-34
       
• Predám odstavčatá.
Tel: 0905 544 891.
936-36
        
• Predám prasatá.
Tel: 047/56 98 385.
938-36
• Predám kŕmniky.
Tel: 0910 948 193.

• Predám vlašské orechy.  Husiná č.
110.

Auto – moto

925-34

• Predám Daewo Nexiu r.1996 v
dobrom technickom stave. Cena

POĎAKOVANIE
Ďakujem primárovi
chirurgického oddelenia
MUDr. Štefanovi Péterovi,
lekárom a ošetrujúcemu personálu za starostlivosť a ľudský
prístup počas mojej hospitalizácie. Želám veľa úspechov v ďalšej
práci.
Věra Novotná, Přerov

• Predám obilie – 11 €/q. 0904
990 506.
913-37

• Predám 2 válendy s úložným
priestorom. Cena spolu 35 €,
možné kúpiť aj osobitne. Tel:
0904 456 875.
914-34		
• Predám kotol plynový, 15 kW, 2
roky používaný. Cena dohodou.
Tel: 0905 357 884.
875-33

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

• Predám kotol ČKD na uhlie, vhodný na menšie rod. domy alebo
chaty. Cena dohodou. Tel: 0905
357 884.
877-33

• Predám spálňu zlatožltú, cena
dohodou. Predám darling a časti
z obývačky. Tel: 0902 337 090.
888-33

RÔZNE

148-52

931-38

952-35

881-48
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• Predám chladničku. Tel: 0902 376
269.

• 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.

S bolesťou v srdci ďakujeme príbuzným,
priateľom, známym, susedom a všetkým tým,
ktorí dňa 25.7.2009 odprevadili na poslednej
ceste v rimavskosobotskom cintoríne nášho
drahého manžela, otca, starého
a prastarého otca

Štefana Ujpála
Ďakujeme všetkým za kvetinové dary a prejavy úprimnej sústrasti.
Manželka, dcéra s celou rodinou a vnuk István

770-34

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

Rýchla pôžička
ktorá Vás nezaťaží
volajte 0907 342 809
www.peniazeprevas.sk

918-35

Spoločnosť AGROKOL s.r.o. Rimavská Baňa prijme do
trvalého pracovného pomeru pracovníka do profesie
ošetrovateľ oviec najlepšie z okolia Rimavskej Bane.
V prípade nutnosti vieme ponúknuť prechodný pobyt v meste Hnúšťa.
Pracovné a mzdové podmienky dohodneme pri osobnej
návšteve záujemcu o prácu.
Kontakt: 0905 843 369
2181-36

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 4.09.2009.
Ponukové konanie sa bude konať dňa 10.09.2009 (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.
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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.

MEDIA TOUR

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

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

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

Sťahovanie

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

Ponúkam na predaj
palivové drevo.
M: 0908 931 360
2168-35
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VK č.: 2009/11/33
Názov pozície: Hlavný referent • Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 • Organizačný útvar: Osobný úrad • Miesto výkonu práce:
Rimavská Sobota, Čerenčianska 18 • Odbor štátnej služby: 1.01 – Riadenie štátnej
služby • Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti týkajúce sa uplatňovania
štátnozamestnaneckých vzťahov a ostatných pracovno-právnych vzťahov na
osobnom úrade.

Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina •
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít
na úseku pomoci v hmotnej núdzi. Prijímanie žiadostí o dávku v hmotnej núdzi
od občanov, zisťovanie presného a skutočného stavu občana prostredníctvom
sociálneho šetrenia v domácom prostredí a získavaním potrebných písomných
dokladov. Vykonávanie poradenstva občanom, ktorí požiadali, resp. poberajú dávku
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke.

Požiadavky na zamestnanca: Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie • Jazykové znalosti: nepožadujú sa •
Počítačové znalosti: MS Office Word, Excel, Outlook, Lotus Notes • Požadované
schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť
a vôľa učiť sa a vzdelávať sa, vyrovnaná harmonická osobnosť • Požadované
odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov č. 71/1967 Z.z. o správnom
konaní, č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme, č. 428/2004 Z.z. o ochrane osobných údajov • Osobitné
kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

Požiadavky na zamestnanca: Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa • Jazykové znalosti: nepožadujú sa • Počítačové
znalosti: MS Office Word, Excel, Outlook, Lotus Notes • Požadované schopnosti a
osobnostné vlastnosti: schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť a vôľa učiť sa
a vzdelávať sa, vyrovnaná harmonická osobnosť • Požadované odborné znalosti:
znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi,
č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní, č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • Osobitné kvalifikačné
predpoklady: nepožadujú sa

VK č.: 2009/12/33
Názov pozície: Hlavný referent • Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 • Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie služieb zamestnateľnosti, referát zvyšovania zamestnateľnosti •
Miesto výkonu práce: Rimavská Sobota, Čerenčianska 18 • Odbor štátnej služby:
2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina • Hlavné úlohy: Samostatné
odborné činnosti na úseku služieb zamestnateľnosti. Zabezpečovanie agendy
spojenej s uplatňovaním nástrojov aktívnej politiky trhu práce prostredníctvom
národných projektov financovaných zo zdrojov ESF a ŠR v zmysle zákona o službách
zamestnanosti a interných noriem.
.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné
vzdelanie • Jazykové znalosti: nepožadujú sa • Počítačové znalosti: MS Office
Word, Excel, Outlook, Lotus Notes • Požadované schopnosti a osobnostné
vlastnosti: schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť a vôľa učiť sa a vzdelávať
sa, vyrovnaná harmonická osobnosť • Požadované odborné znalosti: znalosť
Ústavy SR, znalosť zákonov č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, č. 312/2001
Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
• Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
VK č.: 2009/13/33
Názov pozície: Radca • Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba • Počet
voľných miest: 1 • Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie
pomoci v hmotnej núdzi • Miesto výkonu práce: Rimavská Sobota, Čerenčianska 18

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

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

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.

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

22. a 23. august MUDr. J. Illešová, OZS

– Jesenské, č. t. 56 985 37
29. a 30. august MUDr. J. Jurkemik,
Gorkého 9, č. t. 58 11 009

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

22. august sobota lekáreň v Kauflande
23. august nedeľa lekáreň Rimava
29. august sobota lekáreň Rimava
30. august nedeľa lekáreň
Pri nemocnici

KINO
ORBIS
20. august

Premeny

Štyri osudy , ktoré sa stretli. Štyri životy,
ktoré sa majú zmeniť. Dráma Taliansko/
ČR, MP od 12. rokov, vstupné 2 € ( 60
Sk),česká verzia. Začiatok predstavení len
o 19:00 hod.

20. – 21. august

Predčítač

Kam až zájdete, aby ste uchránili tajomstvo? Dráma USA, MN, vstupné 2 € (60
Sk), titulky. Začiatok predstavení len o
21:00 hod.

21. – 23. august

Ženy môjho muža

O dôsledkoch uponáhľaného života, o
vytrácaní ľudskosti a duchovných hodnôt.
Krimi - dráma Slovensko/ČR/Maďarsko,
MP od 12 r., vstupné 2 € (60 Sk). Začiatok
predstavení len o 19:00 hod.

22. – 23. august

17. 8. 2009

DAROVALI KRV
Tomáš Bariak, Štefan Oravec, Katarína Stančoková, Ondrej Kubiš, Eva Poznánová, Ľubomír Siviček, Michal Juršík, Martin Bachňák, Adrian Krajňák,
Ernest Petrík, Róbert Huszti z Rimavskej Soboty, Ján Palic z Rimavských
Zalužian, Ľubomír Nágel, Ján Leško z Tisovca, Mikuláš Széplaky z Behyniec,
Ing.Štefan Bán, Ladislav Gledura z Tornale, Agneša Gledurová, Jaroslav
Murín z Gemera, Peter Kováčik z Kružna, Slavomír Kujan z Kyjatíc, Branislav Bakša z Hrnčiarskych Zalužian, Ján Murinček z Lehoty nad Rimavicou,
Stanislav Máliš z Klenovca, Alexander Albertus zo Zacharoviec, Július
Hubay zo Štrkovca, JUDr.Štefan Géczi z Lučenca, Juraj Hronček, Andrej
Kochan, z Vyšnej Pokoradze, Alfréd Kövári z Aboviec, Ján Korub, Božena
Jánošíková z Bottova, Zuzana Lósková z Rimavskej Seči, Ján Melicher z
Hrnčiarskej Vsi, Richard Ráši z Gemerskej Panice, Roman Kochan z Hnúšte,
Boris Karas z Oždian, Anna Malatinská z Kocihy.
Prvýkrát darovali krv: Tibor Szabó z Gemerskej Panice, Gabriel Deák z
Večelkova, Peter Gregorec z Horných Zahorian.
Na mimoriadnom odbere krvi dňa 6.8.2009 bezplatne darovali krv:

Radoslav Kántor, Ladislav Topor, Radovan Antal, Jozef Fabo, Milan Baldovský z Rimavskej Soboty, Stanislav Vargic z Hrnčiarskych Zalužian, Ján
Korub, Ján Maliar z Bottova, Attila Magtamás zo Studenej, Marian Kret z
Rimavského Brezova, Štefan Majoroš z Pavloviec.
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

• 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

27. – 30. august

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)		

Svetlá zhasli, dobrodružstvo sa začína.
Komédia USA, MP, vstupné 2,30 € (69
Sk), dabing. Začiatok predstavení len o
19:00 hod.

27. – 28. august

Anjeli a Démoni

Pokračovanie svetového fenoménu „Da
Vinciho kód.“ Suspense thriller USA, MP
od 12 r., vstupné 2,20 € (66 Sk), titulky.
Začiatok predstavení len o 21:00 hod.

29. – 30. august

V mene kráľa

Píše sa 13.storočie a kráľovstvu českému
a markrabstvu moravskému vládne
Přemysel Otakar II. Historický film ČR,
MP od 12 r., vstupné 2 € (60 Sk). Začiatok
predstavení len o 21:00 hod.

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:

- 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

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

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

Noc v múzeu 2

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 11.8.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Odpor

Každý deň slobody znamená víťazstvo.
Dráma USA, MN, vstupné 2,20 € (66
Sk), titulky. Začiatok predstavení len o
21:00 hod.

EUROMOTEL
Restaurant

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

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

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.
Tešíme sa na Vašu
účasť !

Šport

17. 8. 2009

15

Majsterka Európy Balciarová

Na Paríž má nezabudnuteľné spomienky
Uplynulo už viac ako šesť mesiacov
odvtedy, ako karatistka Dorota Balciarová získala na európskom šampionáte
v Paríži (Francúzsko) v súbornom cvičení – kata v kategórii kadetiek zlatú
medailu. Mala štrnásť rokov a excelentne zvládla premiéru na ME. Čoraz
častejšie myslí na druhý tohtoročný
vrchol, ktorý ju čaká, ak sa nič
mimoriadne nestane. V Rabate (Maroko)
sa v novembri predstaví na majstrovstvách sveta.
Dorota Balciarová trávi letné obdobie aktívnym
spôsobom. „Musím trénovať, ale nájdem si čas aj
na kamarátky. Behám, plávam, chodím do posilňovne, bicyklujem sa, sem – tam si zahrám volejbal, robím aj ďalšie športové aktivity. Samozrejme,
že sa venujem aj technikám karate, cvičím súborné
cvičenia. Mám ešte dostatok voľna, keďže majstrovstvá sveta ešte bezprostredne neklopú na dvere. Už
však cítim, že sa svetový šampionát blíži,“ vyslovila
sa študentka Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej
Sobote, ktorá má individuálny študijný plán.

Tréner je spokojný
Poznamenala, že po skončení prázdnin sa intenzita
tréningového zaťaženia zvýši. „V septembri sa opäť
roztočí aj kolotoč turnajov, na ktorých budem štartovať. Vyskúšam si na nich to, čo trénujem. Najťažšia tréningová príprava ma čaká posledný mesiac
pred odchodom do Maroka,“ dodala s tým, že sa
chce na MS pripraviť čo najlepšie, aby sa na nich
predviedla vo výbornej forme. „Dorotu Balciarovú
čakajú ešte kontrolné turnaje. Na 95 percent to však
bude ona, kto pôjde na MS. V kategórii kadetiek je
jednotkou na Slovensku. Vyčnieva nad ostatnými
pretekárkami,“ povedal Peter Baďura, ktorý je trénerom v KK Nové Zámky a zároveň viceprezidentom Slovenského zväzu karate.

Veľké turnaje lákadlom
Odchovankyňa Urakenu Rimavská Sobota, ktorá
už v tomto roku reprezentuje KK Nové Zámky, si
je vedomá svojej pozície na Slovensku. „Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov v Rabate budú zatiaľ
najväčším podujatím, na ktorom sa predstavím. V
týchto končinách sveta som ešte nebola. Rada spoznávam nové krajiny, ešte viac ma však lákajú veľké turnaje. Chcela by som v Maroku zaznamenať
čo najlepší výsledok,“ vyhlásila karatistka, ktorá v
máji oslávila pätnáste narodeniny.

Parížsky triumf
Prišla, videla, zvíťazila. Takto trefne sa dá vystihnúť
to, čo dokázala Balciarová na tatami v metropole
Francúzska 30. januára. Prvý štart na európskom
šampionáte zúžitkovala na zisk najcennejšieho
kovu. Tešila sa z najväčšieho úspechu v doterajšej
kariére. Priznala, že v kútiku duše myslela na to,
aké by to bolo, kedy ME vyhrala. V kata kadetiek
nenašla premožiteľku. „Stále vo mne doznieva to,
čo som dosiahla. Mám na Paríž nezabudnuteľné

spomienky. Zvyknem si pustiť video z finálového
duelu ME, ženie ma to dopredu, niekedy mi vyhŕknu aj slzy z toho, ako som sa dokázala stať majsterkou Európy. Z času – na čas si vyberiem aj zlatú
medailu z Paríža, ktorá je výsledkom môjho deväťročného tréningového úsilia. Niekoľkokrát som sa
už pristihla pri tom, ako si hovorím, že som dobrá.
Nestúpla mi však sláva do hlavy,“ vyjadrila sa talentovaná Soboťanka.

Je hrdá, že reprezentuje
Na jej počesť zaznela na ME slovenská hymna. „Prvýkrát som si ju vypočula na podujatí v zahraničí.
Aj keď som si už vybojovala predtým prvenstvá na
medzinárodných turnajoch za hranicami Slovenska. Páčilo sa mi, keď hrali našu hymnu. Som hrdá
na to, že reprezentujem Slovensko. Text slovenskej
hymny poznám. Nespievala som si ju však v Paríži.
Na stupni víťazov sa mi pri našej hymne premietala
moja cesta za zlatom,“ nechala sa počuť Balciarová,
ktorú atmosféra ME uchvátila. Keď si splnila športové povinnosti, pozrela si trochu aj Paríž. Bola aj
na Eiffelovej veži.

Na víťaznej vlne
V tomto roku štartovala Balciarová po európskom
šampionáte na piatich turnajoch. Na štyroch z nich
zvíťazila Tri turnaje boli súčasťou podujatí zo série
Stredoeurópskej ligy (Lodž, Hradec Králové, Bratislava).

Bojovníčka alebo tanečnica?
„Keby som sa súťažne nevenovala karate, možno
by som súťažila v latinskoamerických tancoch,
som ich fanúšičkou, páčia sa mi,“ prezradila európska šampiónka, ktorá relaxuje aj hrou na klavíri. Dvakrát pritom zvíťazila v celoslovenskej súťaži
detí v interpretácii ľudových piesní.
To, že ovláda karate, jej dodáva sebavedomie. „Bo-

jové umenie som už raz v praxi aj využila. Bolo to
ale veľmi dávno. Keby sa tak stalo teraz, bola by aj
moja reakcia iná. Mám už viac poznatkov z karate,“
vyjadrila sa Dorota Balciarová.
red

„Zlatá medaila z ME
Dorotku nezmenila,“
tvrdí jej mama
Pre Beátu Balciarovú nebolo prekvapením, že Dorota získala na európskom šampionáte kadetiek
najcennejšiu medailu. „Čakala som, že sa Dorotka
stane majsterkou Európy. Mávam tušenie, kedy na
turnajoch vyhrá a kedy nie,“ povedala pre Gemerské zvesti mama úspešnej karatistky. „Zo začiatku
si Dorotka ani veľmi neuvedomovala, čo na ME
vo Francúzsku dosiahla. Po niekoľkých týždňoch,
možno mesiacoch si uvedomila, že sa stala naozaj
majsterkou Európy. Myslím si, že zostala takou, ako
bola aj pred ME v Paríži. Zlatá medaila ju nezmenila
v tom, že by bola namyslená. Bola vždy v komunikácii otvorená, priama, ľudská,“ pokračovala.
Dodala, že Dorota je ctižiadostivá. „Keď má stanovenú métu, ide za svojím cieľom. Je aj tvrdohlavá,
je to taký typický Býk. Keď niečo chce, rebeluje, vtedy musím použiť správnu argumentáciu“. Na dcéru
prezradila, že sa niekedy nevie vyrovnať s prehrou
a dlho jej trvá, kým ju „strávi“.
Beáta Balciarová verí, že sa jej dcéra dostane v
bojoch na svetovom šampionáte v Maroku čo najďalej. „Dosť veľa na sebe pracuje,“ zdôraznila. Majsterku Európy pocestujú jej rodičia povzbudiť aj do
dejiska svetového šampionátu. „Už máme zakúpené aj letenky,“ doplnila.
red
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OTVÁRA SA NAJVÄČŠÍ ČÍNSKY
SUPERMARKET V RIM. SOBOTE
S NAJLEPŠÍMI CENAMI V MESTE
TEXTIL – OBUV – GALANTÉRIA – HRAČKY

OTVÁRAME 17.08.2009
(PONDELOK)

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

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€
7-dňové pobyty v termíne:
22. august - 29. august 2009 - dve štvorposteľové bunky s prísl.
Poplatok za týždňový 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.

Studený front na začiatku týždňa prinesie niekoľkostupňové ochladenie.
V pondelok nás neminú miestne zrážky a zosilnený vietor. Potom však
bude opäť nasledovať teplé letné počasie, s teplotami až do 30 stupňov.
Koncom týždňa sa znovu vyskytnú zrážky a posledný týždeň mesiaca by
mal priniesť premenlivé počasie.
András Reisz (autor je meteorológ)

Propozície okresnej ligy
v malom futbale pre
súťažný ročník 2009/2010
Termíny stretnutí
Hracím dňom 1. okresnej ligy malého futbalu je
piatok. Začiatky jednotlivých stretnutí sú nasledovné: o 16.00 hod., o 16.50 hod., o 17.40 hod., o
18.30 hod., o 19.20 hod., o 20:10 hod.
Pri zmene termínov sa stretnutia zásadne predohrávajú. Družstvo, ktoré žiada o zmenu termínu,
môže tak urobiť len na základe písomnej dohody
so súperom. Po splnení týchto úkonov družstva
žiadajúceho zmenu termínu RADA oznámi svoje
rozhodnutie zverejnením v úradnom spravodaji.
RADA si vyhradzuje právo určiť aj iné termíny, alebo zmeniť hracie časy v odôvodnených prípadoch,
resp. nepotvrdiť aj včas žiadosť o zmenu termínu.

O účasti
Stretnutia 1. ligy sa odohrajú na umelom trávniku
v areáli ŠK Tempus. O spôsobilosti hracej plochy
rozhoduje s konečnou platnosťou delegovaný roz-

Potrebujete
peniaze?

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

Volajte: 0905 329 178

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

www.peniazeprevas.sk
2011-52

2005

hodca stretnutia. Každé družstvo hrá majstrovské
zápasy na vlastné náklady. Okresná liga malého
futbalu sa hrá podľa úplných pravidiel malého
futbalu.
V súťažiach môžu štartovať hráči, ktorí dovŕšili
16 rokov. Hráči mladší ako 18 rokov musia mať
súhlas rodičov. Hráči všetkých kategórií musia mať
potvrdenia o lekárskej prehliadke, ktorá je platná
1 rok. Do tejto doby sa započítava aj deň, ktorý sa
dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Za dodržanie
tohto článku je zodpovedné družstvo.

len jeden. Počas predĺženia oddychový čas nemá
právo čerpať ani jedno družstvo aj napriek tomu,
že ho v predchádzajúcom priebehu hry nečerpalo.
Družstvo musí mať v každom zápase platnú
súpisku tak, aby bolo možné v prípade požiadania
súperom vykonať konfrontáciu. V prípade, že hráči
obidvoch družstiev nastúpia v dresoch rovnakej
farby, musí si družstvo v rozpise uvedené ako hosťujúce zmeniť dresy, alebo si obliecť rozlišovačky.
Každé družstvo musí mať na súpiske uvedených
min. 8 hráčov a najviac 15.

Hracie pravidlá a podmienky

1. liga OLMF sa hrá systémom každý s každým
dvojkolove jeseň – jar na určených ihriskách podľa
vyžrebovania. Usporiadateľom majstrovských
stretnutí OLMF sú družstvá uvádzané na prvom
mieste vo vyžrebovaní. Riadiacim súťaží je ŠK
TEMPUS v Rim. Sobote.
Prihlášky do súťaže môžete doručiť do 28.
augusta na adresu ŠK TEMPUS, Lieskovská č. d. 3,
97901 Rim. Sobota. V tento deň o 17:00 hod. bude
vyžrebovanie súťaže OLMF, preto je účasť všetkých
vedúcich družstiev žiadaná. 1. kolo začne v piatok
4. septembra.

Hracia doba majstrovských stretnutí je 2x20
min., hrubý čas s prestávkou max. 5 min. Každé
družstvo si môže v jednom polčase riadneho
hracieho času vyčerpať oddychový čas v trvaní
jednej minúty (TIME OUT). O tento oddychový čas
môže požiadať vedúci družstva, alebo v jeho neprítomnosti kapitán družstva. Oddychový čas udelí
rozhodca pri najbližšom prerušení hry, a len vtedy,
keď je lopta mimo hry. Ak si družstvo nevyberie
oddychový čas v prvom polčase, nemá právo si v
druhom polčase vybrať dva oddychové časy, ale

Systém súťaže
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Cenný bod z Trenčína

AS Trenčín – MŠK Rimavská Sobota: 2:2 (2:1)
V šlágri 6. kola nastúpili futbalisti MŠK
na ihrisku favorita, od ktorého sa očakáva jednoznačný boj o postup.
Soboťania boli – aj napriek papierovým prognózam – rovnocenným súperom favorita, a po konečnom hvizde rozhodcu si z Trenčína odviezli
cenný bod, ktorým potešili svojich verných fanúšikov.
Domácich zaskočil hneď úvod stretnutia, keď
v 17. min. Rubint dostal hostí do vedenia. Z inkasovaného gólu sa Trenčania skoro spamätali
a v rozpätí troch minút otočili vývoj stretnutia.
V 26. a 29. min. sa totiž presadil Argentínčan De
Petris, ktorý sa do Trenčína vrátil z holandského
Utrechtu.
V 2. polčase už boli Soboťania lepším mužstvom. V 77. min. ich prevahu zužitkoval striedajúci Vargic, ktorý vyrovnal na 2:2. Gemerčania si
mohli pripísať do tabuľky aj všetky tri body – ideálnu možnosť na to mal v 87. min. Vargic, šancu
však nepremenil.
Pred 1350 divákmi rozhodoval Samotný.
ŽK: Líška, Vargic
Zostava MŠ RS: Kuciak, Janečka, Rubint, ŽivanovičMorháč, Zvara, Sihelský, Pisár, Levický,
Migaľa, Líška
V 2. polčase striedali: Gibala, Vargic, Halaj
Zdeno Marek

1. Rimavská Sobota

6

4

1

1

9:7

13

2. Michalovce

6

3

1

2

7:4

10

3. Zlaté Moravce

5

3

1

1

9:7

10

4. Púchov

5

3

1

1

7:5

10

5. Dolný Kubín

5

3

0

2

12:7

9

6. Liptovský Mikuláš

5

2

1

2

6:5

7

7. Prievidza B

6

1

4

1

4:6

7

8. Trenčín

5

1

3

1

6:6

6

9. Lučenec

5

1

1

3

6:5

4

10. Ružomberok B

6

1

1

4

4:7

4

11. Šaľa

6

1

0

5

2:13

3

Ostatné výsledky 6. kola:

Púchov – Michalovce 1:0, Liptovský Mikuláš –
Ružomberok B 2:1, Dolný Kubín – Šaľa 5:0, Zlaté
Moravce – Prievidza 1:1, výsledky Podbrezovej
boli anulované

Ďalší program MŠK RS
V sobotu, 22.08. sa malo hrať majstrovské stretnutie
R. Sobota – Podbrezová, hostia však zo súťaže odstúpili
na protest proti výkonom rozhodcov. Bližšie sa k tomu
vrátime v budúcich vydaniach GZ.
Hráči MŠK RS tak namiesto sobotňajšieho zápasu
odohrajú v týždni dva prípravné: v utorok 18.08 proti
Veľkému Blhu (na domácom ihrisku) a v stredu vycestujú
do Fiľakova.
Najbližšie sa hráči MŠ RS v majstrovskom zápase
predstavia v sobotu 29.08., kedy je na programe derby v
Lučenci. Začiatok stretnutia je o 16.00.

Model klub Rimavská Sobota opäť na súťaži

Asi málokto by povedal, že po piatich
zápasoch bude mať naše mužstvo 12 bodov,
a že bude na prvom mieste tabuľky. Naši
chlapci bojujú a veľmi hrajú zo srdca k
mestu – tak sa má hrať futbal.
My ako fanclub veľmi milujeme futbal,
ktorý naše mužstvo teraz hrá, ale aj keď
sa nedarí a bojuje sa, aj fanúšik prepáči
prehru. Na margo rozhodcov sa už radšej
nejdem vyjadrovať – je to zbytočné.
Do mužstva prišlo veľa mladých odchovancov z Rimavskej Soboty, čo je veľmi dobrý
ťah pána trénera M. Kudlíka MŠK RS.
Naše mužstvo hrá pekný futbal, bojovný,
tak by si už konečne mohlo nájsť cestu na
štadión viac ľudí. Na záver ešte vítam späť
nášho odchovanca, bývalého brankára AŠK
Inter Bratislava, teraz už brankára nášho
mužstva Mareka Prošovského. Vitaj doma,
Marek!
Mužstvu želám iba samé úspechy. Heslo
fanclubu: Aj keby všetci zradili, my ostaneme navždy verní.
Palo Melišík

Z redakčnej pošty

Odkaz P. Balíkovi

Prvý deň mesiaca august sme sa po
krátkej odmlke vybrali na súťaž do
Maďarského Miskolca. Začiatok dňa
vyzeral dosť ponurý ale nakoniec bol
z toho pekný letný deň.
Na súťaži sa stretla asi päťdesiatka súťažiacich a
bolo nám jasné že to nebude ľahké. Súťažilo sa
takmer vo všetkých kategóriách okrem plachetníc.
Naša malá skupina mala zloženie ako zvyčajne :
Ondrej Mišák, Samuel Kováčik, Ľuboš Uhrin a prišiel si to skúsiť aj Eugen Potocky. Chýbal nám ešte
Michal Juršík ktorý háji naše mesto a klub v Nemeckom Pirne, na majstrovstvách sveta, o ktorých
budem informovať, až sa vráti.
Súťaž prebiehala vcelku normálne až na nechcenú ukážku potopenia modelu Maďarského
pretekára ktorý sa na konci pretekov podarilo nájsť.
Aj keď sme mali v jednej kategórii predposledné a

Fanclub: Len tak
ďalej, MŠK!

posledné miesto môžeme povedať že súťaž nám
vyšla. Naše umiestnenie je nasledovné: O. Mišák
F2B-2 miesto, F4A- 3 miesto; S. Kováčik F2C- 1
miesto; Ľ. Uhrin F4A-1 miesto.
O dva týždne pôjdeme znovu skúsiť šťastie do
Maďarska, a to do mesta Szolnok.
Model klub Rim. Sobota pri CVČ Relax R.S.

Vážený pán Peter Balík,
poznajú Ťa na celom Slovensku, a tí, čo Ťa
poznajú vedia, že aký si fanatik do futbalu a
najmä do toho nášho. Máš veľmi rád futbal
a hlavne zo srdca. Ja osobne ťa obdivujem
a dole klobúk pred tebou. Je škoda, že sme
sa nezoznámili skôr, lebo čo si Ty už prežil
futbalom, ti závidím. Dúfam, že to aj ja raz
prežijem, samozrejme aj s tebou a celým
fanklubom.
Takže: všetko najlepšie k Tvojim 44.
narodeninám, ktoré máš 13.08.2009. Veľmi
veľa zdravia, šťastia, radosti a pokoja, ale aj
radosti v rodine a aby sme sa spolu čím viac
tešili z výsledkov nášho mužstva Ti želá
DJ Melo (Palo Melišík)
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Futbal - nižšie súťaže

11. FK Revúčka

2

0 0 2

2:5 0

12. FK Muráň

1		

0 0 1

0:5 0

I. trieda

13. FK Rimavské Janovce

2

0 0 2

1:5 0

14. FK Stárňa

2

0 0 2

2:6 0

Po druhom kole vedú Tachty a Ožďany
Abovce – Stárňa 4:2 (1:1)
G: Schütz, Lenkey, Seres, Bencső (vlastný) – Ferko
A. a Ferko P.,
R: J. Krahulec
Do 70. min. bol stav vyrovnaný, rozhodlo sa v
posledných tridsiatich minútach. Domáci zvládli
záver lepšie, a tak oslávili Deň obce víťazstvom.
Dorast: 11:0
Lubeník – Sirk 3:1 (1:1)
G: Fandák, Gonosz a Bystran – Miháľ
R: Gača
Pred 250 divákmi na kvalitnom stretnutí zaslúžene
zvíťazili domáci.
Dorast: 6:3
Veľ. Teriakovce – Tachty 1:5 (1:1)
G: Juhász – Molnár T. (2), Mihály (2) a Agócs
R: Koós
Nováčik Tachty si zo zápasu odniesol isté tri body
vďaka dobrej hre a vynikajúcemu brankárovi. Z domáceho družstva dostal Škvareniak červenú kartu.
Dorast: 2:1
Klenovec – Revúčka 3:1 (0:0)
G: Vincze, Hruška a Medveď – Derdák
R: Lőcsös
Domáci strelili tretí gól v poslednej minúte, ktorým
potvrdili svoje víťazstvo.
Tornaľa – Muráň 5:0 (4:0)
G: Bodnár, Váradi a Farkas (3)
R: Parobek
Nováčik z Tornale deklasoval Muráň, ktorý už
zažil aj lepšie zápasy.
Rim. Janovce – Bátka 1:3 (1:1)
G: Gombala – Juhász, Albert a Molnár
R: Siman
Domáci mali šancu za stavu 1:2 vyrovnať, trafili
však len brvno. V poslednej minúte Bátka potvrdila
svoj náskok tretím gólom.
Dorast: 9:0
Oždany – Jelšava 2:0 (1:0)
G: Salay a Pisár
R: Wollinger
Domáci získali náskok vďaka pokutovému kopu a v
druhom polčase rozhodli o stretnutí gólom Pisára.
I. trieda, dorast:
Gemer–Muráň 4:0

Tabuľka po 2. kole:
1. FK Ožďany

2

2 0 0

7:1 6

2. FK Tachty

2

2 0 0

7:1 6
5:0 4

3. FK Tornaľa

2

1 1 0

4. FK Bátka

2

1 1 0

3:1 4

5. FK Klenovec

1

1 0 0

3:1 3

6. FK Veľké Teriakovce

2

1 0 1

3:6 3

7. FK Lubeník

2		

1 0 1

3:3 3

8. FK Abovce

2

1 0 1

5:7 3

9. FK Sirk

2

1 0 1

3:3 3

10. FK Jelšava

2

1 0 1

2:2 3

Delegačný list č.3
zo dňa 13.8.2009

II. trieda:

Predseda KR: Dezider Balajthy

Prekvapujúce víťazstvo Radnoviec

1.trieda 3.kolo 23.8.2009 o 14 30 a 17 00
Jelšava - Abovce (bez dorastu) / Rybár, Juhász,
Váradi
Bátka - Ožďany / Ivanik, J.Krahulec, Čajko
Muráň - R.Janovce / Siman, Kriak, Boldi
Revúčka - Tornaľa / Ďurík, Čepko, Vývlek
Tachty - Klenovec (bez dorastu) / Fakla,
Wollinger, MD
Sirk - V.Teriakovce (22.8.2009) / Šupka,
Rosiar, Hodoň
Stárňa - Lubeník / Šonkoľ, Botoš, Slezák

Uz. Panica – Čerenčany 3:2 (2:0)
G: Hriň (2), Barassó – Morong a Studenec
R: Juhász
Dorast: 2:5
Chrámec – Husiná 2:3 (1:2)
G: Bari B. a Bari Z. – Fazekas, Korponai a Bodor
R: Šupka
Dorast: 3:0
Radnovce – Hajnáčka B 2:0 (1:0)
G. Busa G. (2),
R: Hodoň

2.trieda 3.kolo 23.8.2009 o 14 30 a 17 00
R.Seč - Uz. Panica / Pál, Adorján, Filep
Tisovec ,,B,,- Blhovce (22.8.2009, R.Píla, bez
dorastu) / Verkin, Kriak, Kuchen
Hajnáčka,,B,,- G. Ves (22.8.2009, G. Jablonec,bez dorastu) / Koós, Slabej, Adorján
Husiná-Radnovce / Pocklan, Slabej, Melicher
Čerenčany - Chrámec (22.8.2009) / Čepko,
Ďurík, Michalko

Gem. Ves – Tisovec B 2:3 (2:2)
G: Gömbicky a Tamás (G. Ves)
R: Pál
Blhovce – Rim. Seč 2:2 (2:1)
G: Máté Gy., Balog E. – Váradi (2)
R: Slabej
Dorast: 5:8

1.trieda dorast 3.kolo 23.8.2009 o 14 30
Revúčka - Gemer / Čepko, Vývlek

Tabuľka po 2. kole
1. FK Tisovec B (R.Píla)

2		

2 0 0

7:3

6

2. FK Blhovce

2

1 1 0

8:3

4
3

3. FK Radnovce

2

1 0 1

3:4

4. FK Uzovská Panica

2

1 0 1

4:8

3

5. FK Husiná

1

1 0 0

3:2

3

6. FK Hajnáčka "B"

2

1 0 1

8:3

3

7. FK Rimavská Seč

2

0 2 0

6:6

2

8. FK Gemerská Ves

2

0 1 1

6:7

1

9. FK Chrámec

2

0 0 2

3 : 11

0

10. FK Čerenčany

1

0 0 1

2:3

0

Krajské majstrovstvá:

Tisovec zvíťazil na okresnom derby
IV. liga
Tisovec – Veľ. Blh 5:0 (2:0)
G: Sudor, Hurák, Slašťan, Kubinec a Doboš
Revúca – Hlink nad Hronom 2:4 (1:2)
Hajnáčka –Žiar nad Hronom 3:3 (1:1)
G: Szendrei és Czene (2) (obaja domáci)
V. liga
Hňúšťa – Nenince 0:1 (0:1)
Kráľ– Sklabina 1:2 (1:1)
Vinica – Jesenské 2:2 (0:2)
Gemer – Čáb 2:1 (0:0)
Dorast
MŠK Rim. Sobota – Dukla Banská Bystrica 2:1 (0:1)
G (RS): Pál a Árvay
Bardejov – MŠK Rim. Sobota 5:2 (3:0)
G (RS): Szabó (pok. kop) a Durec
Mladší dorast
MŠK Rim. Sobota – Dukla Banská Bystrica 1:1 (1:0)
G (RS): Seman
Bardejov – MŠK Rim. Sobota 7:0

Delegovanie SsFZ:
4.liga dorast sk. Juh 3.kolo 22.8.2009 o 16 00
Jesenské - Hriňová / Pocklan, LőcsÖs
5.liga dorast sk,,D,, 3.kolo:
22.8.2009
o 13 30 Jelšava - V.Čalomija / Gača, Fakla
o 15 00 Hajnáčka - Tisovec(Petrovce) / Machyniak, Šonkoľ
23.8.2009 o 13 30
Klenovec - V.Blh / Šupka, Hodoň
Revúca - Kalinovo / Juhász, Rybár
2.Liga SŽ a MŽ sk: Juh 3.kolo o 10 00 a 12 00
22.8.2009 Revúca - Krupina / Siman
23.8.2009 Tisovec - R.Sobota / Kuchen
KR pozastavuje delegovanie ako R na 3
MFS od 17.8.2009:
Wollinger (Bátka - Tornaľa) PK
Hodoň (Jelšava - R.Janovce) PK

