Sobotania
sa pozerali
k hviezdam
Tunajšia hvezdáreň pre
nich pripravila verejné
pozorovanie nočnej
oblohy.
čítajte na str. 2
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V mestskej
záhrade hľadali
zlato
Rimavskosobotská Mestská
záhrada žila 15. augusta
westernovou atmosférou.
čítajte na str. 3

V Kocihe vysvätili
kostol a odhalili
pamätník
V Kocihe sa 22. augusta
oslavovalo. Po skončení
opráv, ktoré trvali dva roky,
sa tunajší kostolík dočkal
vysvätenia.
čítajte na str. 5

10 dní v rumunských pohoriach

Jana Kirschner sobotské
publikum nesklamala
Koncertom Jany Kirschner s kapelou
21. augusta pokračovalo podujatie Hot Art –
– Kultúrne leto, ktoré pripravuje Mestské
kultúrne stredisko. Viacnásobná Zlatá
slávica spolu s kapelou predviedla kvalitnú
show, ktorou zabavila nejedno hudobné
srdce.
Vyše 300 návštevníkov si v speváčkinom podaní vychutnalo najznámejšie piesne ako V cudzom meste, Modrá,
Žienka domáca, Na čiernom koni. Vrchol koncertu patril
piesni Pokoj v duši, ktorú si pospevoval so speváčkou
takmer každý.
Nezabudnuteľnú atmosféru a skvelý koncertný
zážitok vytvorila aj kapela v podaní bubeníka Marcela
Buntaja, basgitaristu Martina Gašpara, gitaristu Martina
Zajka, perkusionistu Igora „Ajdžiho“ Saba a klávesáka

Juraja Tatára. Bezprostredne po koncerte neskrývala
speváčka spokojnosť: „Koncert sa nám veľmi páčil. Od
začiatku boli ľudia skvelí, poznali piesne a prišli, aby si
ten koncert vychutnali. Bola to pre nás dobrá zábava,“
prezradila J. Kirschner prvé dojmy z koncertu. Ten odspievala celý bez topánok. „Bosá sa cítim dobre, a dnes
bolo aj teplo, tak som do toho išla.“
Priznáva, že v meste koncertovala po prvýkrát.
Z mesta videla len námestie, ktoré sa jej veľmi páčilo.
A čo čaká speváčku v najbližšej dobe? „Najbližšie hráme
v Čechách. Budeme koncertovať na zámku pri Brne, po
piatich rokoch sa predstavíme v Prahe. Tiež vystúpime
v Noci kráľovien na Karlštejne,“ uzavrela. Speváčka sa
po koncertnom období plánuje pustiť do nahrávania
albumu, ktorý by chcela vydať koncom tohto roka, alebo
na začiatku budúceho.
amb
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Osem vysokohorských turistov z Klubu slovenských
turistov sa nedávno vrátilo
z pobytu v rumunských
horách.
čítajte na str. 6

INZERUJTE
VÝHODNE

V GEMERSKÝCH ZVESTIACH!

Letná akcia 2+1
Za cenu dvoch inzerátov
dostanete tretí zadarmo!
Kontakt: 56 04 673, 0907 255 600
(Akcia platí do konca septembra
pri objednávke nad 15 € za inzerát)
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k hviezdam

Na Hlavnom námestí sa 25. augusta
večer upierali pohľady ľudí k hviezdam.
Tunajšia hvezdáreň tu pre nich pripravila verejné pozorovanie nočnej oblohy.

31. 8. 2009
Ako uviedol riaditeľ rimavskosobotskej hvezdárne Dušan Rapavý, práve v tento deň (dátum
padol tiež na utorok) v roku 1609 použil Galileo
Galilei ďalekohľad na verejné pozorovanie, keď
ho predstavil benátskemu dóžovi. „Ľudia si môžu
pozrieť predovšetkým tie objekty, ktoré mohol
svojím ďalekohľadom pozorovať aj Galiliei. Okrem
moderných ďalekohľadov tu máme aj funkčný model ďalekohľadu, ktorý zväčšuje 10 - krát. Cezeň sa
dá pozorovať Mesiac. Každý si teda môže pozrieť
Mesiac tak, ako ho pred 400 rokmi pozoroval tento slávny astronóm,“ informoval Rapavý. Okrem
Mesiaca si záujemcovia mohli pozrieť Jupiter
a jeho mesiace a samozrejme aj hviezdy.
Popri prvom použití ďalekohľadu pre vesmírne
pozorovanie sa s rokom 1609 spája i ďalšia pre astronómiu dôležitá udalosť. V tomto roku vydal
v Prahe Johannes Kepler svoje dielo, v ktorom
publikoval dva svoje zákony o pohybe planét. Aj
preto je tento rok vyhlásený za Medzinárodný
rok astronómie. Práve v jeho rámci zorganizovala
Hvezdáreň rôzne podujatia, ako sú prednášky, premietanie filmov a pozorovania. „V rámci Medzinárodného roka astronómie sa venujeme viacerým
programom, ale predovšetkým téme svetelného
znečistenia, čiže vhodného a nevhodného osvetľovania,“ uviedol Rapavý.
Mnohí si myslia, že sa astronómovia venujú tejto
téme kvôli pozorovaniu oblohy. Podľa Rapavého
je však tento problém ďaleko vážnejší, pretože
nevhodné osvetlenie má vážne dopady na zdravie,
ekológiu i financie.
amb

Z redakčnej pošty

Dôchodcovia za prírodné kúpalisko
Osadenstvo Klubu dôchodcov v Rimavskej Sobote
sa popri svojej klubovej činnosti živo zaujíma
o dianie spoločnosti a života na Slovensku
prostredníctvom médií, ale hlavne žije udalosťami
nášho mesta, jeho vedenia a činnosťou mestského
zastupiteľstva. Rozhodnutia tejto inštitúcie sú
hybnou silou napredovania a rozvoja nášho mesta.
Nie vždy sú v súlade s myslením občana – dôchodcu, jeho – snáď jednostranného – pohľadu na
riešenie problémov.
Keď sa v Gemerských zvestiach objavil článok
Rozhovor s poslankyňou M. Valušovou, predsedníčkou komisie životného prostredia MsZ, zaujal aj

nás. Pani poslankyňa predostrela otázku ďalšieho
osudu rekreačnej oblasti Kurinec. Uviedla dve
alternatívy: prvá, realizácia aquaparku, je v nedohľadne. Druhá alternatíva mestskej rekreačnej oblasti v skromnom poňatí prírodného a termálneho
kúpaliska je rozhodne lepšou možnosťou, pod
ktorú sa aj my „podpisujeme“ v záujme využívania
týchto priestorov bežným občanom i dôchodcom.
Dovolili sme si reagovať na výzvu pani poslankyne a veríme, že rozhodnutia budú v konečnom
efekte múdre, za čo poslancom ďakujeme.
Za Klub dôchodcov V. Slatinská

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Nie je všetko zlato, čo sa blyští: vo Veľkom Krtíši
okradol starenku dobre oblečený, dôveryhodne
pôsobiaci podvodník. Úbohá pani uverila, že jej
prišiel vrátiť preplatok za služby spojené s užívaním domu. Napokon však prišla o viac ako 1000
eur (asi 30 000 Sk).
Pointa: výzor často klame. Hladko oholená
tvár v kombinácii s úhľadne uviazanou kravatou
nemusí automaticky signalizovať solídnosť
človeka. No platí to aj v inom prípade: trojdňové
"strnisko", armádny účes, výrazné tetovanie či
body piercing ešte neznamená, že ich nositeľ
je sociálny živel, kriminálnik alebo narkoman.
Ľudské vnútro je príliš zložitý systém na to, aby
sme si o ňom dokázali vytvoriť adekvátny obraz
jediným pohľadom. Nie, vyjadriť opodstatnený názor o tom extravagantne pôsobiacom
mladíkovi, čo sa vedľa nás vezie v autobuse
so slúchadlami na ušiach, nemôžeme len na
základe letmého prebehnutia okom. To by v nás
mohli zvíťaziť predsudky.

Polícia hlási
Ukradli jalovicu
Ani 34. týždeň v roku nedal policajtom
oddýchnuť. Museli začať pátrať po lupičoch,
ktorí sa v Banskobystrickom kraji činili
celkom 55 krát a spôsobili škodu za 93 tisíc
eur. Z toho až 15 vlámaní vykonali v okrese
Banská Bystrica.
Kuriózny prípad krádeže sa odohral v Kešovciach, kde v noci 19. augusta neznámy páchateľ ukradol zo záhrady rodinného domu
strakatú jalovicu v cene približne 500 eur. Za
„únos“ 250 kg vážiaceho zvieraťa môže zlodej
dostať až dva roky väzenia.
V BBSK sa predminulý týždeň stalo 48 dopravných nehôd, pričom jeden človek umrel
a piati boli ťažko ranení. Devätnásť účastníkov cestnej premávky utrpelo ľahšie zranenia.
Najnehodovejší deň bola streda. Práve vtedy
došlo v Radzovciach v Lučeneckom okrese
k závažnej nehode. Približne na obed tam na
parkovisku pred nákupným strediskom pri
cúvaní zrazili dôchodcu (80), ktorý utrpel
ťažké zranenia.
mak
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Suché počasie vylákalo hady
medzi ľudí. Objektív Gemerských
zvestí zachytil tohto zelenáča ,ako
sa pokojne plazí v tráve pri jednom
z chodníkov na sídlisku Rimava
neďaleko rieky.

z mesta

31. 8. 2009

V Mestskej záhrade hľadali zlato
Rimavskosobotská mestská záhrada žila
15. augusta westernovou atmosférou.
Už po šiestykrát sa tam konalo tradičné podujatie Westernový deň – Zlatá
horúčka, ktoré zorganizovalo tunajšie
Mestské kultúrne stredisko. Na deti
čakali rôzne podujatia, ako ryžovanie
zlata, jazda na koňoch, plieskanie bičom,
rodeo býk, či tancovanie country tancov.
„Okrem tradičných atrakcií sa nám v poslednom
období darí získať aj tie modernejšie, ako je gladiátorské zápasenie, nafukovacie auto či rodeo býk.
Máme tu tanečnú skupinu Nashville z Košíc, ktorá
okrem ukážok country tancov učí detičky tieto
tance aj tancovať. Skupina Túlaví vlci predviedla
rôzne westernové scénky, ako je plieskanie bičom
a strieľanie,“ povedala organizátorka podujatia
Táňa Koniarová.
Už od rána sa v kadiach ryžovalo zlato. Na
margo toho vyslovila T. Koniarová svoje prianie,
aby sa staré koryto Rimavy vyčistilo a ľudia mohli
zažiť ryžovanie zlata v skutočných westernových
podmienkach. Návštevníci si okrem spomínaných

Lupiči
vykrádajú
starších ľudí
Polícia upriamila pozornosť na
páchateľov – špekulantov. Tí si vytipujú
najmä starších ľudí, ktorí žijú osamote,
aby ich potom pod nejakou zámienkou
(môže ísť o „výhodný“ predaj akéhosi
výrobku či údajné vrátenie preplatkov)
vpustili do svojich domovov.
Keď už sú lupiči vo vnútri, využijú nepozornosť
dôverčivých dôchodcov a okradnú ich o cen-

Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-

Dvoma
vetami

.

ského divadla Tralala
s názvom Pravda o ženách

Ide o 6 príbe-

hov, v ktorej prostred-

.

níctvom dvojice hercov

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

• Poslanec NR SR Milan Urbáni sa predminulý týždeň zúčastnil kolaudácie detského
ihriska v Orávke. Financovanie výstavby
zabezpečil práve Urbáni, ktorý je zároveň
krajským predsedom ĽS – HZDS.
• Stredoveký jarmok Márie Széchy sa konal
minulý týždeň v piatok a v sobotu v Horných Zahoranoch. Súčasťou podujatia,
o ktorom prinesieme bližšie informácie
v budúcom čísle, bola súťaž o najlepší
držkový perkelt, rytiersky turnaj, ľudová
veselica, koncerty a diskotéka.
atrakcií mohli pochutnať aj na westernových
špecialitách: babguláši a megapalacinkách. Celú
atmosféru podujatia dopĺňali svojou muzikou country kapely Bluetrend z Rim. Soboty a Betliarske
vidly.
amb

nosti či finančnú hotovosť. Je preto dôležité
zamykať dvere bytu, resp. bráničku pri vchode
na pozemok rodinného domu, aby sa neústupným zlodejom neuľahčila práca. Polícia varuje
pred neuváženým vpúšťaním neznámych ľudí
do bytov, keďže môže ísť o podvodníkov.
Na svoju dôverčivosť doplatila aj starenka
(86) z Veľkého Krtíša, ktorú minulý pondelok
pripravil o hotovosť bezohľadný lupič. Muž
v popoludňajších hodinách vstúpil do dvora jej
domu a pod zámienkou preplatku z poisťovne od nej vylákal viac ako 1400 eur. Páchateľ
pritom pôsobil dôveryhodne: mal krátke tmavé
vlasy, oblek s košeľou a kravatou a pohyboval
sa na aute zahraničnej značky. V prípade, že sa
polícii podar dolapiť ho, môže si za tento prečin
odsedieť až dva roky. Podobná lúpež sa pritom
už dávnejšie odohrala aj na jednom z rimavskosobotských sídlisk.
     mak

• Sobota vo Vyšnej Pokoradzi patrila dobrovoľným hasičským zborom. Tie si sem
prišli zasúťažiť v tzv. požiarnom útoku do
kopca.
• Pri príležitosti 65. výročia SNP prijal v piatok na radnici primátor Rimavskej Soboty
Štefan Cifruš priamych účastníkov odboja.
Následne sa konalo aj kladenie vencov
k pamätníku na Námestí M. Tompu.

Obnovili
železničný
priechod

Ceny základných potravín v hypermarketoch
(august 2009)

chlieb (1kg)
rožky (ks)
mlieko
olej
vajcia (10 ks)
múka
zemiaky (1 kg)
cukor (1 kg)

3

Lidl

Hypernova

Billa

Kaufland

0,85 / 0,99
0,06
0,55 / 0,85
0,99 / 1,19
1,49 / 1,15
0,28
0,99
0,75

1,25
0,06
0,99
0,99
0,99
0,28
0,29
0,65

0,75
0,06
0,55 / 0,49
1,19
0,99 / 1,35 / 1,15
0,39
0,29
0,59

0,99
0,06
0,55
1,69 / 1,79
0,99
0,28
0,35
0,75

zostavil: cse

Po osemnástich rokoch bol vynovený
železničný priechod na Železničnej
ulici. Priechod dostal nové pogumovanie a asfaltovú pokrývku.
foto: Attila Gecse
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Dva razy do tej istej rieky nevkročíš
Je to pravda pravdúca. Alebo žeby predsa? Čo tak napr. prázdniny... S posledným júnovým zvonením za vyučovaním v školách akoby
jedným dychom všetky deti naraz zvolali: „Konečne znova! Sú tu dva mesiace prázdninového bezstarostného voľna! (Pre rodičov, aspoň
niektorých, určite aj o starosť viac...)

Ale tí rodičia, ktorí začiatkom tohto leta, svoje deti
priviedli do denného biblického tábora – na faru
EACV v Rimavskej Sobote - nepochybovali ani
na chvíľu, že o ich ratolesti bude s Božou pomocou, veľkou láskou a zodpovednosťou postarané.
Naša zborová evanjelická paní farárka Viktória Lisáková zorganizovala toto krásne podujatie už po
druhýkrát. (Vlaňajšie dva jednotýždňové turnusy
biblického tábora mali veľký ohlas u detí aj u rodičov).
Aj tento rok bol záujem prevyšujúci možnosti, zvlášť kapacitné. Vekové rozpätie detí bolo od
troch do trinásť rokov; v jednom turnuse ich bola
takmer štyridsiatka. To si vyžiadalo viac ako celého človeka. Je len samozrejmé, že nápomocné boli
pani farárke učiteľky z tunajšej evanjelickej ZŠ. Aj
staršie deti pomáhali mladším, možno to fungovalo vzájomne.
Deti prichádzali ráno o ôsmej a domov sa rozchádzali okolo piatej podvečer.
Nemenej náročné bolo pripraviť na každý deň
množstvo zaujímavých činností. Tie boli zamerané tematicky veľmi rôzne. Aktivity boli vyberané
podľa veku s cieľom byť slušný voči druhému a
vážiť si jeden druhého. Deti v podstate samy napr.
pri maľovaní spoločných obrazov, vystrihovaní
rôznych zvierat, predmetov z papiera, až po vytvorenie makety kostola a pod. ani nepostrehli, že sa
učia. Rozvíjajú si hrou svoje im od Boha dané zručnosti, estetické cítenie, myslenie. Objavujú nový
svet poznania, ktorý nachádzajú v Božom Slove,
a pomáhajú jeden druhému... Skrátka, v krásnom
spoločenstve sa krok za krokom, deň čo deň deti
viac priblížili k viere v DOBRO – ŠŤASTNÝ ÚSMEV!
Zaslúžia si to od nás dospelých. A radosti v očiach

detí bolo doplna ako v studničke, z ktorej sa dá napiť nie raz, nie dvakrát. Stále sa dá vrátiť k tej istej,
a predsa neopakovateľnej a osviežujúcej sile lásky
v kruhoch na hladine srdca človeka.
Vďakabohu za najvzácnejšie dary – v našich deťoch, vašich, ich. Na dobro sa nezabúda... Prázdniny nezamknú brány farskej záhrady. Naopak, keď

o jeden uletený školský rok znovu zazvoní zvonec,
dá sa spomenúť si, kde rieka LÁSKY pramení... Aj
do tej istej vkročiť.
Ďakujem všetkým za všetky deti. Všetkým deťom želám do nového školského roku ZDRAVIE na
samé jednotky.
Mascha

kom ináč. V súčasnosti žijeme v EÚ, národy v nej
definujú svoju identitu a jednotu. Len jednotná Európa dokáže čeliť útokom a odrážať ich, a to ako od
blízkych, tak aj vzdialenejších susedov. Naši vládni
činitelia sú a aj musia byť sústavne bdelí a ostražití.
Ľahostajnosť a benevolencia by sa kruto vypomstili. Boj za práva, spravodlivosť a slobodu národa sa
nekončí – bude pokračovať za udržanie suverenity
a stability SR.
Začiatok nového školského roka sa tradične
spájal s oslavami SNP. Tieto dve udalosti spolu
veľmi súvisia. Učitelia boli dušou SNP. Čo učiteľ, to
veliteľ! A nie hocijaký. Vedeli udržať v armáde optimistickú atmosféru, nadšenie a zápal pre vec. Aj tu
využili svoje pedagogické schopnosti. Je dôležité
tieto skutočnosti pripomínať, aby široká verejnosť
nezabúdala a doceňovala ich správny postoj, veď
išlo o to najcennejšie – o život! To je morálne ocenenie a pocta za statočnosť a odvahu.
V ťažkých bojoch si uvedomovali, že učitelia sú
vlastne veľká rodina. Sú príkladom nielen pre mladých kolegov, ale aj pre celú generáciu dvadsaťroč-

ných. Želám im aj v dnešných neľahkých časoch ísť
správnou cestou, aby vštepovali našej mladi lásku
k domovine a ľuďom v nej, aby ju učili hľadieť doďaleka, aby vedela správne oddeliť „kúkoľ od pšenice.“
Česť a sláva všetkým bojovníkom v SNP, česť
učiteľstvu!

Z redakčnej pošty

65. výročie SNP
29. august 1944 – pri tomto dátume
sa nedá len tak obrátiť list v kalendári.
SNP je významnou udalosťou v dejinách
slovenského národa. Bolo veľkou
skúškou vlastenectva a internacionalizmu.
Moja generácia (narodená pár rokov pred II. svetovou vojnou) bola takto vychovávaná a v takom
duchu boli napísané aj učebnice dejepisu. Neviem,
aké sú teraz, ale je realitou, že takéto výchovné ciele boli 20 rokov zotierané a vysvetľované rôznymi
politickými stranami svojským spôsobom. Takýmto spôsobom sme vychovali mladé pokolenia tak,
ako to vidíme opakovane pri takýchto významných
výročiach v niektorých mestách nášho Slovenska.
Stačí si zalistovať v niektorých časopisoch či publikáciách a ľahko zistíme, že o SNP je písané cel-

Danka Buchtová,
Rim. Baňa, 21. augusta 2009

Oznam
Evanjelická ZŠ Daxnerova 42, Rimavská Sobota
oznamuje žiakom, že školský rok 2009/2010 sa
začne dňa 2. septembra 2009 v budove EZŠ
o 8:00 hodine. Po úvodnej triednickej hodine sa
uskutočnia o 9:00 hodine slávnostné služby Božie
v Evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote. Školský
klub detí začne pracovať 3. septembra 2009.
Strava sa bude vydávať od 3. septembra 2009.
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Kubo, môj miláčik
Kňaz chová na fare pštrosy
Mnohí máme doma nejakého
domáceho maznáčika:
mačku, psa, škrečka,
malého vtáčika, korytnačku
alebo iné malé exotické
zvieratko. V Ratkovskej
Letohe neďaleko Rimavskej
Soboty však žije človek,
ktorý chová zvieratá, aké
vídavame zvyčajne len
v zoologických záhradách.

Posledná, a predsa výnimočná
Ratkovská Lehota je malebná dedinka nachádzajúca sa v mikroregióne
Ratková a okolie. Okrem toho, že je
umiestnená v prostredí prekrásnej
prírody, je táto obec, v ktorej žije
približne 50 obyvateľov, výnimočná
ešte niekoľkokrát. Ratkovská Lehota je v podstate poslednou dedinou
Rimavskosobotského okresu. Jej dominantou je rímskokatolícky Kostol
sv. Mikuláša biskupa, pričom v okolitých obciach sa nachádzajú evanjelické kostoly. Ale najväčšou "raritou"
je práve miestny farár. Jeho domácimi maznáčikmi sú totiž austrálske
pštrosy.

Pôsobil aj v Indonézii
Mgr. Milan Cesnek je doktorandom
Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Najskôr
pracoval v lesnej správe. Neskôr sa
rozhodol, že sa stane misionárom,
ale osud to zariadil trochu inak. Stal
sa kňazom. Ako sám povedal: „Boh si

vás vždy dokope tam, kde vás chce
mať.“ Študoval u jezuitov, dva mesiace pôsobil na misií na Florese v Indonézií, navštevoval kňazský seminár na Spišskej kapitule v Spišskom
Podhradí, vysviacku získal u otca
Vojenčiaka. Kňazom je však len desať
rokov. „V Rimavskej Sobote som bol
len dva mesiace“, hovorí a dodáva:
„Ostatný čas pôsobím práve tu, vo farnosti v Ratkovskej Lehote.“ Pštrosy
mu tam robia spoločnosť už tri roky.

Pštrosy cez internet
„Svoje prvé pštrosy som kúpil v roku
2006.“ Na otázku, ako sa ku pštrosom dostal, s úsmevom odpovedá:
„Našiel som ich náhodne na internete.
Klikol som na odkaz Štátneho plemenného ústavu ZUZICA a oslovilo
ma to. Rozhodol som sa, že si pštrosa zadovážim. Kúpil som dva páry.“
A koľko vlastne taký pštros stojí?
„Cena dospelého pštrosa je približne
332€ a mláďa 165€.“ Nejeden pštros
mu však uhynul. Z dôvodu, že pštrosy sú tvory, ktoré uznávajú život vo
dvojici, pritom stále nejakého dokúpil. „Určiť pohlavie u pštrosa je dosť
komplikované. Dá sa to cez test DNA,
alebo podľa zvuku, ktorý vydávajú
v dospelosti. Samička sa dá rozoznať
podľa ,bubnovania´. Preto sa mi neraz stalo, že som mal aj troch samcov na jednu samičku.“ Vyliahnutie
pštrosov je tiež dosť komplikovaná
záležitosť. Pštrosy znesú približne
od 10 do 16 vajec tmavozelenej farby

v období od novembra do februára.
Preto je veľkým úspechom vychovať
si vlastné mláďatá. „Vzhľadom na
to, že pštrosy majú iný tráviaci trakt
ako iné zvieratá a nevedia si samy
rozkladať potravu, je nutné podávať
im všetko len pomleté.“ odpovedá
Cesnek na otázku, čo pštrosy vlastne
konzumujú. Zároveň s úsmevom dodáva: „Ale videl som, ako si raz podali jedného vrabca...“

Milujú vodu a potulky
Farár z Lehoty však nechová len
pštrosy. Jeho „zverinec“ tvoria taktiež kozy, ovce, husi a psy, ktoré so
svojimi exotickými kamarátmi vychádzajú veľmi dobre. Jeho aktuálne
pštrosie stádo tvorí desať členov – 4
staršie, 4 mladšie a dva mláďatá. Jeho
najmilším je pštros Kubo: „Kubo je

môj miláčik. Dokonca je jediným zo
stáda, ktorý sa nechá hladiť od ľudí
bez akéhokoľvek problému.“
So svojím pánom má Kubo naozaj
výnimočný vzťah. Aj keď je pravda,
že mu už neraz dal poriadne zabrať.
Napríklad keď sa rozhodol, že sa so
svojimi druhmi pôjde prejsť po dedine. „Stále sa mi ich podarí nalákať
na kúsky chleba“, hovorí hrdý majiteľ najväčšej „atrakcie“ v Ratkovskej
Lehote, ktorá sem priláka nejedného zvedavca. Okrem chleba pštrosy
milujú vodný kúpeľ. „Práve v týchto
horúcich letných dňoch im to dobre
padne. Sú z neho také šťastné, že začnú od radosti vyspevovať a tancovať.
Svoje pštrosy mám skutočne veľmi
rád.“
Michaela Slovenčáková

V Kocihe vysvätili kostol a odhalili pamätník

Obec Kociha žila 22. augusta
oslavami. Po skončení opráv, ktoré
trvali dva roky, a ktoré uskutočnili
dobrovoľníci z obce, sa tunajší kostolík dočkal vysvätenia.

Slávnostný akt viedla evanjelická farárka z Hrachova Silvia Mariňáková. Po skončení duchovného obradu sa uskutočnilo slávnostné odhalenie
pamätníka jednej smutnej udalosti. Pred 65 rokmi
sa v obci udialo niečo, čo tragicky poznamenalo

životy jej obyvateľov. V tom období prechádzali
Gemerom nacistickí vojaci. A práve obec Kociha
pocítila ich brutalitu z obcí Gemera hádam najviac.
Hrozná tragédia sa odohrala 21. októbra 1944. Len
18 – ročný fašistický vojak namieril svoju zbraň
proti civilistom. Bez viny, bez rozsudku popravil 7
ľudí. Otcov, starých otcov, ženy matky.
Tragická minulosť obce podnietila obyvateľov, aby pre súčasníkov tieto spomienky uchovali.
Projekt vznikol práve z ich iniciatívy. Finančne
naň prispelo Ministerstvo obrany SR a Zväz protifašistických bojovníkov. Slávnostného odhalenia
sa zúčastnili predstavitelia samosprávy, obyvatelia,
duchovní.
Aj keď sa dnes zdá, že vojnové rany sú zahojené, ľudia nezabudli. Aj preto určite zaznelo v mysliach zúčastnených želanie, aby už nikdy nebolo
potrebné stavať podobné mohyly.
amb
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10 dní v rumunských pohoriach

Účastníci akcie (zľava): Vojtech Pocsai, Ján Folk, Michal Folk, Ján Kučera, Martin Kamenský (predseda KST mesta RS a
vedúci akcie), Zoltán Borbáš, Ján Meliško (z Prievidze), Roman Machyniak

Osem vysokohorských turistov z Klubu
slovenských turistov (KST)
v Rim. Sobote sa nedávno vrátilo
z 10 – dňového pobytu v rumunských
horách. Počas pobytu navštívili tri
najatraktívnejšie pohoria krajiny:
Fágaraš, Piatra Craiului a Bucegi.

Hoci počasie nebolo najideálnejšie (pršalo, fúkal
vietor a bola hmla), podarilo sa nám zdolať všetky naplánované vrcholy. V pohorí Fágaraš to bol
2544 - metrový Moldoveanul a Negoiu s 2535 metrami, pričom prvý spomínaný vrchol je zároveň
najvyšším vrchom Rumunska. Ťažký bol aj výstup
na vápencový vrchol Laom (2237 m) v pohorí Piatra
Craiului a absolvovanie celého členitého hrebeňa.

Celkovo sme prešli v tomto pohorí 26 km s prevýšením 1855 metrov. Na záver pobytu sme si nechali
pohorie Bucegi – širokú náhornú plošinu s najvyšším bodom Omúl (2509 m).
Autom sme najazdili okolo 2000 km. Prespávali sme v stanoch v rôznych kempingoch. Ak mám
porovnávať rumunské kempingy s talianskymi, tak
Rumuni ešte majú čo doháňať. Čistota v pohoriach
sa nedodržuje aj vďaka domácim a bežným návštevníkom. Keď – či už v pohoriach, pri jazerách
alebo riekach – grilujú a opekajú, všetok ich „bordel“ ostávajú ležať v prírode. Škoda, lebo krásne
rumunské pohoria s jazerami si to nezaslúžia. Ešteže túlavé psy, ktorých je pri smetiskách veľa, časť
pozostatkov zjedia. Treba však pochváliť majiteľov
hotelov a penziónov, ktoré sa so službami vyrovnajú európskym štandardom. Aj príjazdové cesty
v pohoriach by mohli byť v lepšom stave. Avšak
na zlepšení rumunských ciest sa už intenzívnejšie
pracuje.
Čo sa týka informovanosti a orientácie v krajine,
aj tu sa dá ešte všeličo zlepšovať. Pritom na dôležitých miestach sa už dá dohovoriť po anglicky. Aj
mladí Rumuni hovoria plynule po anglicky. Videli
sme veľa krásnych, neporušených lesov a nespočetné množstvo lúk a pastvín. V rumunských horách
je samozrejmosť pásť ovce, kravy, kozy, kone a osly.
Často sme videli svište a kamzíky. S medveďmi sme
sa však nestretli, aj keď nám domáci vraveli , že ich
je tam veľa. Podľa môjho dojmu je Rumunsko na
tom dobre, pomaly dobieha Európu.
Z tejto akcie vznikne aj videofilm, ktorý pre záujemcov radi premietneme. Informujte sa osobne.
KST mesta RS ďakuje za sponzorstvo tunajšej Hypernove a zvlášť jej ďakuje osem členov výpravy: J.
Kučera, R. Machyniak, Z. Borbáš, V. Pocsai, J. Folk,
M. Folk, M. Kamenský a J. Čienik.
Zoltán Borbáš

Vo Včelinciach odovzdali sociálne byty
Vo Včelinciach minulý týždeň vo štvrtok
kolaudovali sociálne byty v hodnote takmer
250 000 eur (cca. 7,5 mil. korún).
Nový príbytok tam nájde štyridsať obyvateľov z desiatich sociálne slabších rodín rómskeho pôvodu,
ktoré predtým bývali v chatrčiach na brehu rieky
Slaná. Finančné prostriedky na výstavbu získala
obec zo Štátneho rozvojového fondu.
Po kolaudácii dvojizbových bytov s kúpeľnou sa
hostia, ktorých pozval starosta Tibor Kosztúr, zišli
na neformálnom stretnutí a spoločenskom posedení na chate Agroterra v Hubove.
mak
foto Eva Szekeresová
Snímka zachytáva bytovky
v skoršej fáze výstavby.
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Výročia
01.09.1939
Nemecko bez vypovedania vojny napadlo
Poľsko, čím sa začala II. svetová vojna.
01.09.1899
V Báhoni sa narodil lekár, neuropatológ, spisovateľ a dramatik Jozef Závodný. Zaoberal
sa fyziologickou terapiou duševných chorôb.
Písal poviedky, črty a novely. V súbehu SND
roku 1928 získal 2. miesto za hru s utopistickou tematikou Nadčlovek. Zomrel 01.04.1969
v Bratislave.
06.09.1769
V Českom Brezovom sa narodil spisovateľ,
prekladateľ, literárny historik a evanjelický
kňaz Bohuslav Tablic. Písal príležitostné
básne v klasizujúcom štýle v strofických
formách antickej poézie, skladal náboženské
piesne. Zomrel 23.01.1832 v Hontianskych
Moravciach.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Duch obrazu Gézu Németha
V rimavskosobotskej Mestskej
galérii je sprístupnená od 26. augusta
výstava mladého umelca Gézu Németha.
Má názov Duch obrazu a Autor
na nej predstavuje svoju grafickú
tvorbu.
Pomenovanie výstavy Duch obrazu vyjadruje to,
čo Géza Németh zachytáva vo svojich grafikách,
a čo najviac vystihuje celú jeho doterajšiu tvorbu.
Je svedectvom toho, že človek ostáva človekom aj
vo svete, ktorý nás núti čoraz viac sa odosobňovať.
Autor používa vo svojej tvorbe univerzálne symboly, no popri tom sa v nej objavujú aj prvky individuálnej mytológie. Prostredníctvom výtvarného
umenia upriamuje pozornosť na úlohu človeka
ostať cítiacou bytosťou a bojovať proti vyprázdňovaniu ľudskej duše.

Géza Németh pochádza zo Šiah. Vyštudoval
Vysokú školu výtvarných umení, ateliér voľnej grafiky v Bratislave. Venuje sa širokej škále grafických
techník a tradičnej grafike. Tradičná grafika - tlač
z výšky či z hĺbky sú mimoriadne náročné techniky. Okrem špeciálneho príslušenstva si tento
typ grafiky vyžaduje veľkú skúsenosť, veľa času
a koncentráciu. Je to preto, lebo pri tejto technike
sa každá farba nanáša zvlášť a každá vrstva musí
deň schnúť.
Ako uviedla kurátorka výstavy Andrea Németh
Bozó na tejto výstave môžu návštevníci vidieť grafické listy vytvorené tlačou z výšky, linoryty i drevorezy, niekoľko sieťotlačí a tlačí z hĺbky.
Výstava vznikla s podporou Ministerstva kultúry
SR a fondu výtvarných umení v Bratislave. Výstava
potrvá do 25 septembra.
amb

TV Tipy
Pondelok

Piatok

Sobota

Svalnatý Jason Statham (séria
Kuriér) v stredovekom fantazijnom akčnom filme o kráľovstve,
ktoré ohrozuje mocná temná
sila. Hoci efekty, scenár a herecké výkony sú len odvarom epického Pána prsteňov, napínavé
akčné scény a zaujímavý náhľad
do kráľovského dvora plného
intríg sú prísľubom príjemného
filmového zážitku.

Prvá časť dvojdielneho televízneho miniseriálu o známej
ruskej tajnej službe, ktorá svoje
chápadlá vystrela ďaleko za
hranice vlastnej krajiny. Agenti,
atentátnici, konšpirácie, to
všetko odhaľuje dokument zo
zákulisia nebezpečných hier
(nielen) ruskej rozviedky. Koľko
figúrok v týchto „hrách“ padlo,
už nikdy nikto nespočíta...

Prvý diel trilógie z pirátskeho
prostredia nás zavedie do námornej pevnosti, na ktorú jednej
noci zaútočí nemŕtva posádka
tajuplnej lode Čierna perla. Je
unesená kapitánova dcéra a po
jej stopách sa vydáva mladučký
kováčov pomocník a najkomickejší pirát siedmich morí v podaní Johnnyho Deppa.
mak

V mene kráľa
(Markíza, 20.00)

KGB v Nemecku
(STV 2, 20.10)

Piráti Karibiku
(Markíza, 20.30)

Slováci píšu aj
v Maďarsku
Vyplýva to zo zistení odborníka na slovenskú
krajanskú literatúru Petra Andrušku. Autor
v tejto súvislosti nedávno vydal súbor literárnohistorických štúdií Súčasní slovenskí spisovatelia z Maďarska (vyd.: Knižnica Zošitov
Katedry areálových kultúr FSŠ, UKF Nitra).
Tému, ktorá je vyjadrená v názve publikácie, autor analyzuje vo ôsmich kapitolách.
Najprv sa venuje všeobecnému prehľadu
spisovateľov, ktorí pôsobia v národnostnom
prostredí. Svoje postrehy pritom Andruška
nezužuje na otázku umeleckej tvorby – píše
aj o kultúrnych vzťahoch a väzbách medzi
Maďarmi a Slovákmi či otázkach národnej
a národnostnej literatúry. Pozornosť následne zameriava na literátov zo Slovenského
Komlóša, ako napr. Juraj Antal-Dolnozemský,
Pavol Samuel a Michal Hrivnák. Z ďalších
mien, o ktorých živote a tvorbe sa Andruška
zmieňuje, možno spomenúť P. Kondača, A.
Medveďova, G. Papučeka, A. Kormoša alebo
O. Kníchala a M. Fazekašovej, ktorí svojou
tvorbou prispeli k zbližovaniu kultúrnych
hodnôt dvoch susedných národov.
P. Andruška sa roky venuje literatúre
zahraničných Slovákov a svoje vedecké
analýzy a interpretácie dokresľuje osobnými
komentármi a postrehmi.
mak

Myšlienka týždňa:
Pravda niekedy býva omyl,
v ktorý verí mnoho ľudí.

F. Langer
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inzercia / infoservis
• Výhodne predám 4-izbový byt na
Západe.  Tel: 0908 808 595, 0908
735 792.

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

• Predám RD v Tomašovej, ul. Tehlová 7, 5 izieb, kuchyňa, špajza,
kúpeľňa, WC, garáž. Pozemok 600
m2. Aktuálne apríl 2010. Tel: 0948
005 911.
716-35

• Predám rodinný dom na Novej ul.
č. 6 v RS. Tel: 0915 873 415.
963-38

• Predám garzónku blízko centra.
Tel: 0902 428 561.
964-35

• Súrne predám 1-izbový byt v centre mesta. Cena dohodou. Tel:
0915 635 545.
967-36

• Dám do prenájmu izbu v RD pre
muža. Tel: 56 24 266.
968-35

• Predám rodinný dom. Tel: 0905
556 390.
973-37

• Dám do prenájmu priestory na
podnikanie v centre R. Soboty.
Kontakt: 047/56 34 901, 0908
508 195.
974-36

• Predám veľký 2-izbový tehlový
byt v OV s balkónom. Plastové
okná, nové radiátory, parkety, dve
pivnice. Cena 450 000. Tel: 0902
980 994 – po 16. hod.
975-35

• Dám do prenájmu 2-izbový byt.
Tel: 0903 531 668.
976-35

• Predám 3-izbový byt v Rim.
Sobote na Rožňavskej ul. – slušný
vchod (18 bytov), tiché miesto.
Tel: 0907 394 969.
978-35

• Dám do prenájmu 3-izbový byt.
Tel: 0949 841 311.
980-36

• Predám 3-izbový byt v centre.
Balkón, veľká murovaná pivnica,
dobrí susedia. Cena 29 000 €. Tel:
0918 112 713.
981-36

• Dám 2-izbový byt do podnájmu.
Tel: 0949 219 468.
987-35

• Predám 3-izb. byt v OV, ul. Kirejevská. Tel: 56 49 614.
988-35

• Predám rodinný dom 12 km od RS,
garáž, hosp. budovy, kombinované kúrenie, vl. septik, bez nutných
investícií. Cena dohodou. Tel:
047/56 94 639, 0902 335 061.
989-36

991-39

• Dám do prenájmu rodinný dom na
dlhšiu dobu 5 km od Rim. Soboty.
Cena za réžiu. Tel: 0918 033 091,
0908 773 747.
996-39             
• Kúpim 3-izbový byt na sídl. Rimava, ul. Športová, Malohontská.
Platba v hotovosti. Kontakt: 0918
717 216.
997-36

• Predám 1-izb. byt na Gorkého
ul. v RS. Dobré vidieť. Tel: 0918
797 715.
999-37

• Dám do prenájmu 2-izb. byt. Tel:
0905 810 348 po 12.00 hod.
1001-36

• 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. 600m2. Cena 4979,€/150 000 Sk. Dohoda možná.
Inf. na t. č.: 0903 450 503.
1002-37

• 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.
928-35

• Predám 3-izbový byt v Číži. Tel:
0904 592 934.
929-35

• Predám 2-izbový prerobený byt
na Malohontskej ul., 10. posch.
Cena: 700 000 Sk. Tel: 0904 522
892.
930-36

• 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 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

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

• Ponúkam prácu promotérky. Tel:
0918 501 317.

953-36

979-36

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

• Hľadám si zamestnanie. Som absolvent logistiky v doprave, odbor
prevádzka a ekonomika dopravy.
Tel: 0908 571 880, 047/ 56 32 151.

954-35

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

• Predám zrekonštruovaný veľkopodlažný 2-izb. byt v OV so záhradou a garážou na ul. Bottovej 8
v R. Sobote. Tel: 0908 923 385.
908-35        
• Predám 3-izbový byt v OV na
Malohontskej ul. Cena 32 700 €.
Kontakt: 0915 535 191.

982-40

• IWIN services spol. s r.o., Staničná
1261, Vranov n/T. Personálna
a pracovná agentúra prijme do
pracovného pomeru: pracovníkov
na zatepľovanie s praxou v SR
a ČR; ženy, mužov, páry, na sadenie stromčekov. Kontakt: 0915
859 861, 0907 633 712.
992-37

• Hľadáme celonárodných obchodných manažérov. 0911 310 607.

916-35

933-36

• 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.

• Príležitosť pre študentov a nezamestnaných. 0918 732 329.

920-35

• 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.
922-35

• Predám chatu v Tormáši. Cena
65 000 Sk. Inf. na adrese: Mojín
č.132 – Máté Ladislav.
923-35

• Predám alebo prenajmem garsónku na sídlisku Rimava B1 v Rim.
Sobote. Tel: 0907 430 258.
866-35

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

• Prenajmem kancelárske priestory
v centre oproti Msú. Tel: 0915
875 849.
697-35

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

		

Zamestnanie
• Prijmeme predavačku v R. Sobote.
Podmienka: invalidná dôchodkyňa. Tel: 0903 435 192.

934-36

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

• Prijmeme pracovníkov do
potravinárskej výroby. KORO,
s.r.o. Rimavská Sobota. Tel: 0903
632 250, mail: nakup@koro.sk
899-35

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

        

Služby
• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
949-35

• Stredoškolský profesor vyučuje
ANGLICKÝ JAZYK, pripravuje na
maturity, prijímačky. Tel: 0907
853 164.
986-37

• Potrebujete peniaze? Volajte 0902
464 091.
990-37

• Protiprašný náter – rôzne farby.
Ekologicky nezávadná dvojzložková hmota SADURIT Z-1. Garáže,
výrobné haly, obilné sklady.
Najnižšia cena na Slovensku! Do
vyčerpania zásob! Kontakt: 0905
401 228.
1000-40

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

• Výkopové práce – minibagger. Tel:
0903 515 109.
782-40
                
• Najlacnejšia prevratná technológia zatepľovania objektov (aj interiéru). M: 0907 831 424, SOHARS
s.r.o., Francisciho 1, RS.
819-38

• Prijmem čašníčku/čašníka. Tel:
0905 247 916.

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

966-35

699-35

965-36

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

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

995-35

• Predám odstavčatá.
Tel: 0905 544 891.
936-36
        
• Predám prasatá.
Tel: 047/56 98 385.
938-36

• Predám kŕmniky.
Tel: 0910 948 193.

Auto – moto

881-48

• Na predaj - Octavia. Tel: 0908
160 477.
969-40

• Predám Škodu Favorit v RS. Cena
dohodou. Tel: 0908 180 326.
972-36

• Predám Škodu Felíciu pick-up. Tel:
0903 835 405.
983-38

• Predám Mitsubishi Carisma. Tel:
0944 005 550.
984-39

• Predám Daewo Nexiu r.1996 v
dobrom technickom stave. Cena
dohodou. Tel: 0908 232 560.
952-35

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

RÔZNE
• Predám zachovalý izbový a kuchynský nábytok ako i obrazové
rámy. Tel: 56 23 993, 0904
405 575.
962-36		

• Predám autosedačku (17 €), kočík
trojkombinácia (120 €), bežku (5
€). Tel: 0911 123 309.
• Predám 2 váľandy s úlož. priestorom, bež. poťah v dobrom stave.
Cena 30,- € (za 2 ks). Tel: 0948
005 409.
998-35

931-38

• Predám jalovicu, vhodná na
pripustenie. Tel: 0911 506 707.

Prijmeme krajčírku.
AUTOPOŤAHY s.r.o.
Košická cesta č. 1935
Rim. Sobota
960-36

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

Sťahovanie

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

Ponúkam na predaj
M: 0908 931 360
2168-35

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

Ďakujeme rádioterapeutickému
oddeleniu v Rim. Sobote na čele
s p. prim. MUDr. Pálkovácsovou,
lekárom MUDr. Lóskovi, MUDr.
Kuvikovi, všetkým sestričkám
a ošetrovateľom, a tiež zdravotníckemu personálu interného oddelenia v Rim. Sobote
a MUDr. Š. Péterovi za príkladnú
starostlivosť o nášho drahého
zosnulého manžela a ocka Lacka
Baláža. Ďakujeme za Vašu pomoc
a ľudský prístup.

Ďakujeme príbuzným, priateľom,
známym a všetkým, ktorí dňa
24. augusta 2009 odprevadili na
poslednej ceste nášho milovaného
manžela, ocka a starého otca
				

Ladislava
Baláža

Zároveň ďakujeme za kvetinové
dary a za prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

Smútiaca manželka a deti

B L A HO Ž E L A N I E

Z príležitosti životného jubilea 43. narodenín
želáme drahému otcovi, manželovi a synovi

Róbertovi Husztimu z Rim. Soboty
veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia,
osobných a pracovných úspechov a veľa ďalších šťastných rokov v kruhu rodiny.
Rodina Husztiová

Dňa 5.septembra a potom každú prvú sobotu v mesiaci sa
v Motoreste Ciel uskutoční pravý konský jarmok, kde si môžete
kúpiť, predať alebo vymeniť kone a aj rôzne iné zvieratá a tiež
pochutnať si na špecialitách miestnej kuchyne. V ponuke budú
tiež potreby pre koníčkárov a rôzne suveníry. Info: 0905 455 727

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

770-34

SŤAHOVANIE

POĎAKOVANIE

985-35

palivové drevo.

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

POĎAKOVANIE

977-35

• Predám chladničku. Lacno! Tel:
0902 376 269.

Zvieratá

0948 503 991
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Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

www.peniazeprevas.sk
2011-52

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

2005

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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Centrum voľného času Relax pre Vás pripravuje

Výberové konanie
VK č.: 2009/14/33
Názov pozície: Samostatný radca
Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Oddelenie informatiky, analýz a štatistických zisťovaní
Miesto výkonu práce: Rimavská Sobota, Čerenčianska 18
Odbor štátnej služby: 1.05 - Informatika
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné činnosti na úseku informatiky spočívajúce
v správe počítačových systémov, v správe používateľských privilégií a v správe databázových systémov ORACLE
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS Office, Outlook, Lotus Notes, Windows server 2003, Oracle, na
úrovni „administrátor“,
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť pracovať pod tlakom,
schopnosť a vôľa učiť sa a vzdelávať sa, analytické a koncepčné myslenie, vyrovnaná
harmonická osobnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov, zákona č. 275/2006 .z. o informačných systémoch verejnej správy, zákona č.
312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
POŽADOVANÉ DOKLADY PRE VŠETKY VÝBEROVÉ KONANIA
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového
konania
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak
ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky, písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
f) písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky,
g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b)
až d), pre občanov iných štátov Európskej únie je povinné doložiť písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
i) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom
výberového konania.
j) motivačný list
Termín podania prihlášok je do 15.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

MEDIA TOUR

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

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

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

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote je školské zariadenie pre mimoškolskú činnosť detí a mládeže. Vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť detí
a mládeže v priebehu celého školského roka, vrátane školských prázdnin prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže vo veku od 6 do 30 rokov v ich voľnom čase.
Výber činnosti je ovplyvňovaný vekom, psychickou a fyzickou znalosťou a osobnostnými predpokladmi. Záujmy u detí a mládeže sa vyvíjajú, často sa menia, prispôsobujú
sa dobe, novým podmienkam, informáciám a vplyvom okolia, priateľov, prostredia.
CVČ Relax Vám v školskom roku 2009/10 ponúka záujmové aktivity v oblasti prírodovedy, vedy a techniky, informatiky, kultúry a umenia, spoločenských vied a vedomostné, tanečné, pohybové a športové záujmové krúžky a kluby. 			
Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote otvára v školskom roku 2009/2010
nasledovné záujmové útvary, kluby, krúžky a súbory:
Prírodovedné 			
ZOO klub				
Klub ochrancov prírody			
Klub chovateľov zvierat			
Mladý ekológ I			
Mladý ekológ II			
Enviro klub				
Krížom-krážom			

Veková kategória:
7 – 12 rokov
7 – 14 rokov
7 – 14 rokov
7 – 14 rokov
7 – 14 rokov
7 – 14 rokov
7 – 14 rokov

Technické 				
Model klub				
Počítačové hry Games –PC Games		
Internetový M-klub		
Internetový D-klub			
Čarujeme s počítačom			

Veková kategória:
7 – 15 rokov
8 – 16 rokov
15 – 18 rokov
7 – 15 rokov
9 – 15 rokov		

Spoločensko- vedné a vedomostné
Klub „Priateľ“			
Dielne tvorivosti			
Art – kub				
„Etnohis“ I				

Veková kategória:
13 – 15 rokov
6 – 10 rokov
8 – 15 rokov
8 – 15 rokov 			

Fórum mladých			
Klub zdravého životného štýlu		
Literárny klub			
Klub rodičov a detí			
Táboroví skalní			

18 – 26 rokov
15 – 26 rokov
10 – 15 rokov
7 – 15 rokov
10 – 15 rokov

Tanečné 				
DFS „Lieskovček“			
DFS Lieskovček – prípravka		
DSS Lieskovček			
FS „Háj“				
FS „Háj“ – prípravka			
Mažoretky „Relax“			
Break dance			
Tanečný klub detí			
Klub 5				
Hip-hop klub			

Veková kategória:
10 – 15 rokov
6 – 10 rokov
6 – 15 rokov
15 – 30 rokov
15 – 15 rokov
10 – 18 rokov
12 – 18 rokov
10 – 18 rokov
10 – 12 rokov
10 – 12 rokov

Športové 				
Fitness klub chlapci			
Fitness klub dievčatá			
Stolný tenis				
Judo – chlapci a dievčatá		
Jujutsu – sebeobrana			
Hokej-prípravka ml. a st. ž.		
Plavecká príprava pre MŠ		

Veková kategória:
od 14 rokov
od 14 rokov
6 – 18 rokov
7 – 18 rokov
od 14 rokov
7 – 15 rokov
5 – 6 rokov

Veľký záujem je o tanečnú prípravu detí vo veku 6 – 8 rokov. Radi by sme vyhoveli záujemcom, ale nemáme vhodného vedúceho tanečného klubu a hľadáme vhodného učiteľa tanca. Činnosť záujmových krúžkov, klubov a súborov je celoročná. Bližšie informácie
Vám poskytnú pedagogickí pracovníci CVČ Relax na Ul. SNP č. 9 v Rim. Sobote alebo
na Ul. Hviezdoslavovej v Ekorelaxe denne od 8.00 hod. do 16.00 hod. osobne alebo
telefonicky na č. tel. 56 24691, 56 24576, e-mail:relax@rsnet.sk, uctorelax@rsnet.
sk, ekorelax@rsnet.sk. Upozorňujeme Vás, že žiaci základných škôl, študenti stredných
škôl a stredných odborných učilíšť dostanú vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť, ktoré môžu odovzdať podľa vlastného výberu jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania. Dúfame, že nám prejavíte dôveru odovzdaním vzdelávacieho poukazu.
Odovzdať je ho treba najneskôr do 25. septembra. Ak si žiak alebo študent vzdelávací poukaz nevyberie, alebo ho nikomu neodovzdá, v tom prípade prepadne a peniaze
v štátnom rozpočte ostanú nevyčerpané.
Na celoročnú činnosť s Vašimi deťmi sa tešia pedagogickí pracovníci CVČ Relax .
PaedDr. Dana Spišáková, CVČ Relax
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

1. september MUDr. F. Kurák,

Železničná 22, č. t. 0908 652 162

5. a 6. september MUDr. E. Gajanová,
OZS Nová Bašta, č. t. 56 91 161

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

1. september utorok lekáreň Jazmín –
– štátny sviatok

5. september nedeľa lekáreň Západ
6. september sobota lekáreň Jazmín

KINO
ORBIS
2. – 3. september

Štvanec IRA

Natočené podľa skutočného príbehu Martina McGarlanda, ktorý je stále na úteku.
Akčný thriller Veľká Británia, Kanada, MN
do 18. r., vstupné 2,50 eur (45 Sk), titulky.
Začiatky predstavení o 18:00 a 20:00 hod.

4. – 6. september

Transformers:
Pomsta porazených

Nadišiel čas odplaty. Akčný/ sci-fi USA,
MP od 12. r, vstupné 2,30 eur (66 Sk). Začiatok predstavení len o 17:30 hod.
4. – 6. september

Spojenie nenadviazané

Zabijú nás všetkých? Thriller Rusko, MN
od 15. r., vstupné 2 eur, titulky. Začiatok
predstavení len o 20:00 hod.

Mesto Rimavská Sobota organizuje

27. Gemersko
– malohontský
jarmok
25. a 26. septembra 2009
na ul. Malohontskej, Jánošíkovej
a na Hlavnom námestí.
Povolenia sa vydávajú na MsÚ,
Svätoplukova 5, Rimavská Sobota
od 2. septembra 2009.
Informácie na tel.č. : 047/5604628,
5604665, 5631139
Predajné miesta budú očíslované.
Občerstvovacie stánky
potrebujú povolenie od RÚVZ
v mieste bydliska.

Príďte – budete vítaní !!!

DAROVALI KRV
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EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 18.8.2009 a
25.8.2009 bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia
krvi:

Vojtech Micsko, Ján Kováčik, Ján Štefančík, Jozef Molnár, Ing.Magdaléna
Vargová, Kristína Helejová, Dušan Kubík, Zoltán Kovács, Miroslav Soukup,
Lucia Soukupová, Roman Čarnoký, Eva Lenardová z Rimavskej Soboty,
Andrej Kosik zo Širkoviec, Jaroslav Slovenčák z Kokavy n Rimavicou, Anita Tóthová z Chanavy, Ján Vranský z Klenovca, Pavel Petráš, Peter Petrok
z Hnúšte, Peter Bálint z Močiara, Tibor Csatlós z Rožňavy, Dušan Širák, Mária
Kučeráková, Michaela Kučeráková z Čerenčian, Marta Ďurkovičová, MVDr.
Milan Kamenský z Tornale, Michal Karas z Tisovca, Richard Očovay z Vyš.
Pokoradze, Marian Ulinec z Ruminiec, Zdenko Putnoky, Jozef Vozár z Hrachova, Dana Babaríková, Anna Beníková zo Sušian, Miroslav Babič zo Stárne. Prvýkrát darovali krv: Andrea Kováčová z Rim.Soboty, Peter Tóth zo
Širkoviec, Michaela Kureková z Dúžavy, Stanislav Potocký z Pače a Ľubomír
Belkoz Tisovca..
Dušan Šmidt, Július Bukovický, Pavel Belic, Eva Štecová, RNDr.Anita Antalová, Ľubomír Antal, Ján Nociar, Jaroslav Turis, Anatolij Jefimov, Miroslav Koreň, Branko Bakša, Ing.Ľubomír Majan, Jarmila Urbanová, Peter Lecsö, Ing.
Martin Magic z Rim.Soboty, František Zvozil, Emil Krajči, Marcela Vrancová,
Maroš Vranec, Pavel Pauko, Peter Rapčan, Ing.Ľubomír Porubiak z Hnúšte,
Peter Ľupták z Vyš.Pokoradze, Štefan Bialonček z Fiľakova, Hanna Bánová
z Bátky, Ladislav Bódi z Rim.Seči, Ivan Holý, Lucia Holá z Hačavy Skália, Alexej Básti z Tácht, Jozef Katona z Behyniec, Ján Kurek z Hajnáčky, Štefan Lámer zo Sušian, Zsolt Bálint z Blhoviec, Michal Feledy, Martin Páterko, Jozef
Böd, Miroslav Kuna z Jesenského. Prvýkrát darovali krv: Milada Valková,
Ing.Andrea Mikulcová z Rim.Soboty, Endre Básti z Tácht.
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Mestská bytová správa, s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota
uverejňuje ZOZNAM voľných nebytových priestorov
• 1. Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Obvodný úrad ) - prízemie - 14 miestností - I. poschodie – 6 miestností - II . poschodie – 16 miestností bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel.č. 047/5511915
• 2. Dom služieb, Malohontská ul. - I. poschodie -116,15 m², 111,00 m²,
17,78m²
3. Budova na ul. Povstania 15, prízemie - 47,74 m², I. poschodie – 45,54 m²,
podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m², 16,28 m²+1,36 m²,14,52 m², 23, 72
m²+ 1,05 m²
4. Budova na ul. Daxnerovej 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m², 14,38 m²,
prízemie – 76,90 m² – (bageteria) , 95,31 m² (cukráreň)
5. Administratívna budova na ul. Tržnej - I. poschodie - 22,71 m²
6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m², 7,13 m², 23,73 m², 4,98 m²
7. Hlavné námestie 11 - apartmán na ubytovanie na dobu určitú
MsBS s.r.o. – Rim. Sobota, T.č. 047/5511915 - nebytové priestory
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

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

baranie špeciality
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

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

Pozvánka

Oslavy výročia SNP
Oblastný výbor Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov Rim.
Sobota, Mesto Tisovec, Ozbrojené
sily SR Rim. Sobota, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR Rim.
Sobota, Hasičský a záchranný zbor
SR Rim. Sobota a Územný spolok
Slovenského červeného kríža Rim.
Sobota Vás srdečne pozývajú na
Okresné oslavy 65. výročia
Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia 2. septembra 2009 v Tisovci.
Program:
09.30 prijatie priamych účastníkov
SNP v Obradnej sieni MsÚ
10.00 zasadnutie ObV Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
11.00 kladenie vencov pri pamätníku
SNP (na námestí) s programom
11.45 ukážky silových zložiek SR
pred základnou školou, po ktorých
bude nasledovať slávnostný obed
v reštaurácii Centrál
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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

Milan Posuch – RK Ma!a
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnute"ností
Chcete preda! alebo kúpi! nehnute"nos!? Sta#í zavola! na uvedené tel. #ísla a
dohodnú! si osobné stretnutie.
0903 043536
0911 643998
reality@rk-mata.sk
Z na$ej ponuky vyberáme:
1. V%robn% areál v Tisovci /VANDA s.r.o/
3. Rodinn% dom v O&'anoch
5. Rodinn% dom v (eren#anoch
7. Rozostavan% rod. dom vo Ve"kom Blhu
9. Rodinn% dom v Hrn#. Zalu&anoch

2. Chalupa v Ratkovskom Bystrom
4. Trojizbov% byt v Rim. Sobote
6. Rodinn% dom vo V.Skálniku
8.Polyfunk#. objekt v Zacharovciach
10. Rodinn% dom v Hnú$ti




Oznamujeme záujemcom, !e od 2. 9. do 11. 9. 2009 (15:30 – 17:00) prebieha

ZÁPIS NA KURZY ANGLI"TINY
so slovensk#mi a anglick#mi lektormi
v na$om jazykovom centre na ulici Cukrovarskej 47 v Rimavskej Sobote
(za Obchodnou akadémiou)

PONÚKAME:
• kurzy pre v!etky vedomostné stupne, pre deti i dospel"ch
• dou#ovanie $iakov základn"ch a stredn"ch !kôl
• prípravu na maturitu, !tátnu skú!ku, certifikáty
• konverza#né kurzy s anglick"m lektorom
• obchodnú angli#tinu pre firmy
• individuálne hodiny
• preklady, tlmo#enie

Tel./fax: 047/55 222 55, mobil: 0903 262 274 (PhDr. R. Molnárová)

Až do konca týždňa môžeme počítať s vyslovene slnečným a suchým
letným počasím. Spočiatku však budú chladné rána, v dolinách už
teploty klesnú aj pod 10 stupňov. V priebehu dní sa opäť zvýši oteplenie
a koncom týždňa už môže denná teplota dosahovať aj 30 stupňov.

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

2003

András Reisz (autor je meteorológ)
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V derby remíza
LAFC Lučenec – MŠK Rimavská Sobota 1:1 (0:0)
Do Lučenca prišla Gemerčanov povzbudiť početná fanúšikovská enkláva, ktorú bolo počuť od
začiatku až do konca (škoda, že keď sa hrá v Rimavskej, neprídu z Lučenca povzbudiť, ale medzi oboma mestami je jeden veľký rozdiel: Sobota má fanúšikov, Lučenec iba divákov...).
Obaja brankári v úvodnom dejstve nemali
veľa práce. Soboťania sa zamerali na obranu, kde
hrali takmer bezchybne. V 2. polčase – hlavne po
tom, čo Lučenec vyrovnal – potvrdil svoje kvality brankár RS Kuciak, ktorý svojimi zákrokmi
zabránil domácim získať tri body. Treba však pochváliť všetkých Soboťanov, ktorí dreli, bojovali,
a konečným výsledkom potešili svojich verných
fanúšikov.
Od úvodu sa hralo poväčšine medzi šestnástkami, a to bez streleckých možností na oboch
stranách. V 17. min. odcentroval Janečka, obrana
domácich však jeho nebezpečný center odvrátila. V 23. min. Pisárov center ostal nevyužitý. V 29.
min. Morháčova strela končí nad Michalíkovou
bránou. V 36. min. sa o slovo prihlásili domáci:
strela Ďuricu skončila vedľa. V 41. min. po centri
strieľa nepresne kapitán domácich Boháčik.
Po zmene strán ako prví pohrozili Gemerčania. Gibalov pokus bol však nepresný. V 49.
min. sa už menilo skóre, keď obranca Soboťanov
Janečka vystrelil spoza šestnástky a jeho strela
skončila v sieti Michalíka. Tento moment vyvolal ošiaľ v sektore hosťujúcich fans. Domáci boli
zaskočení týmto vývojom stretnutia – veď v tabuľke pravdy majú už mínus desať bodov. Jediné
šťastie majú Lučenčania v tom, že po odstúpení
Podbrezovej vypadáva iba jedno mužstvo. Je

však minimálne na debatu, či je súťaž regulárna
(k tejto téme sa vrátime v budúcom vydaní GZ).
Po strelenom góle začal „úradovať“ aj hlavný
rozhodca Smolák, ktorý v prospech domácich
pískal všetko, hlavne štandardné situácie. Svojimi verdiktmi dostal domácich na koňa – v 56.
min. mohli Lučenčania vyrovnať, strela Ďuricu ale končí na bočnej sieti. V 65. min. daroval
rozhodca znova Lučencu priamy kop z 18 metrov. Ten skončil na dobre postavenom múre.
K odrazenej lopte sa však dostal Hoferica, ktorý
z strelou 25 metrov prekonal hosťujúceho brankára Kuciaka. Domácich vyrovnávajúci gól opäť
povzbudil. V 72. min. musel Kuciak po strele domácich znova čarovať.
Do konca stretnutia sa už na skóre nič nezmenilo. Spokojnejší odchádzali do kabín hosťujúci hráči, ktorí sa po záverečnom hvizde prišli
poďakovať svojim priaznivcom za vytrvalé povzbudzovanie. Treba podotknúť, že deľba bodov
v tomto derby je spravodlivá.
Pred 1235 rozhodoval Smolák.
1. Púchov
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1

1

11:6

2. Zlaté Moravce

7

4

2

1

15:8
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3. Rimavská Sobota
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10:8
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4. Michalovce

8

3
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8:5
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5. Dolný Kubín
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3

1

3
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6. Prievidza B

7

2

4

1

6:6
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7. Trenčín

7

2

3

2

10:8
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8. Liptovký Mikuláš
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2
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3

7:8

8

9. Ružomberok B

8

2

1

5

6:12

7

10. Lučenec

7

1

2

4

8:8

5

11. Šaľa

8

1

1

6

3:18

4

ŽK: Gibala, Pisár, Morháč, Rubint, Líška
Zostava MŠK RS: Kuciak – Janečka – Rubint –

Živanovič – Morháč – Zvara – Sihelský – Levický
(79. min. Vargic) – Pisár – Gibala (90. min. Árvay)
– Líška
Ostatné výsledky 8. kola:
Dolný Kubín – Michalovce 0:0, Púchov – Liptovský Mikuláš 2:0, Trenčín – Šaľa 4:0, Zlaté Moravce – Ružomberok B 5:0

Incident v sektore fanúšikov hostí

K nechutnému incidentu došlo v samom závere
stretnutia LAFC Lučenec – MŠK Rimavská Sobota po tom, čo v sektore fanúšikov Rimavskej
Soboty bola jedincom zapálená dymovnica. Na
to sa jeden z domácich pracovníkov bezpečnostnej služby rozhodol vyprázdniť sektor. Vbehol
medzi ľudí, strkal sa a bil každého hlava-nehlava. Jeden z priaznivcov RS mal šťastie v nešťastí:
spadol na zem a chýbalo málo, aby sa to skončilo
tragicky.
Samozrejme, že prišlo aj k odvete zo strany hosťujúcich fans, a tak musela zasahovať štátna polícia.
Škoda tohto nechutného záveru. Či už policajti,
ale aj ostatní SBS-kári sa správali korektne – až
na toho jedného. Už pred zápasom bolo pritom
od dotyčného oznámené, že nakoľko hosťujúci
fanúšikovia nenahlásili, že prídu na derby zápas,
nebudú vpustení do sektoru hostí. Pýtam sa: kto
dal také nezmyselné a hlúpe pokyny? Musím
pripomenúť, že sa neorganizoval žiadny zájazd
– fanúšikovia cestovali po vlastnej osi. Pre tých
„múdrych“, ktorí vydávajú takéto nezmyselné
príkazy, mám jednu radu: zakážte ľuďom navštevovať štadióny. Len som zvedavý, z čoho budete
potom žiť...
Zdeno Marek

II. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Padarovce

Víťazmi opäť ORPZ Rimavská Sobota
22. augusta sa v Padarovciach konal II. ročník
turnaja o putovný pohár starostu obce Padarovce. Zúčastnilo sa ho deväť družstiev: Veľký Blh, Dražice, Padarovce, Hajnalka, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Rimavská
Sobota, Euromotel, JOMI team (Jozef Slovák), Cuki
Team (cukráreň Západ) a Tergé team Rimavská Sobota.
V peknom počasí, sa mužstvá rozlosovali do
dvoch skupín, v ktorých hral každý s každým. Po
ukončení zápasov v skupinách postúpili mužstvá zo skupín ORPZ Rimavská Sobota, Padarovce
a Jomi team, Euromotel. Zo semifinálových súbojov
vyšli víťazne ORPZ Rimavská Sobota a Jomi team,
ktorí sa dostali fínále. Družstvo Euromotelu sa bez
boja dostalo na 3. miesto z dôvodu nenastúpenia
družstva Padaroviec na zápas o 3. miesto.

Finále turnaja sa nieslo vo veľmi férovom duchu
a v riadnom hracom čase skončilo remízou. V rozstreloch z pokutového kopu na prázdnu bránu z polovice ihriska mali viac šťastia policajti z Rimavskej
Soboty (na fotografii) a obhájili titul z minulého
roka.
Po ukončení turnaja prišiel rad na kopanie pokutových kopov o kráľa strelcov. Zúčastniť sa ho
mohol každý, kto si zaplatil štartovné. Nakoniec –
na prekvapenie všetkých – to nevyhral kráľ ale kráľovná – Monika Víghová z Rimavskej Soboty, ktorá
hrala za Cuki team.
Z mojej strany patrí poďakovanie kuchárom,
Ladislavovi Szőkemu, Judite Václavikovej, Marcele
Štorkovej, Ivete Kondášovej a Júliusovi Hlaváčikovi,
ktorí navarili pre všetkých účastníkov výborný baraní a bravčový guláš, ako aj kapustnicu; a všetkým

ktorí sa spolupodieľali na organizácii tohto turnaja.
Poďakovanie patrí aj firme Agrotrade s.r.o. Padarovce, obci Padarovce a pánom Ing. Igor Magic,
Ing. Tibor Fekete, Ing. Július Šimon, Ján Brzáč.
Dúfam že na budúcom ročníku sa stretneme
minimálne tí, ktorí sme stretli tohto roku a prežijeme spoločne jeden viac-menej športový deň v Padarovciach.
Attila Szabó, Starosta obce Padarovce
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Futbal - nižšie súťaže
I. trieda
Abovce – Lubeník 4:1 (2:1)
G: Lenkey (2), Farkas (2) – Bystran
R: Kriak
Hostia neboli spokojní s výkonmi
rozhodcov, konečný výsledok sa im
však nepodarilo zmeniť.
Dorast: 1:11

Tisovec B – Rimavská Seč 4:3 (2:1)
G: Koniar, Vengrin, Kubinec a Pohorelský – J. Busa (2) a Lakatos
R: Siman

Krajské majstrovstvá

Tornaľa – Tachty 3:0 (3:0)
G. Krága, Szántó a Kárász
R: Koós
Víťazstvo domácich oslávilo 700
divákov.

IV. liga
Tisovec – JUPIE Podlavice 4:0
(4:0)
G: Šándor, Doboš, Adamek a Hurák
Revúca – Veľký Blh 3:0 (1:0)
G: Švec, Majerčík a Lunter
Hajnáčka – Banská Štiavnica 1:1
(0:0)
G: Ruszó

Rimavské Janovce – Revúčka 3:0
(3:0)
G: Kökény, Tóth, vlastný gól
R: Fakla
S návratom trénera Tiffingera získali
Janovce prvé víťazstvo.
Dorast: 3:4

V. liga
Hnúšťa – Mýtna 1:0 (0:0)
G: Šaliga
Kráľ – Radzovce 3:0 (1:0)
G: Bogdán (vg), Bolacsek a Suba
Gemer – Sklabiná 2:0 (0:0)
G: Csutor a Farkas
Málinec – Jesenské 3:2 (1:1)
G: Mogyoródi a Lacko (Jesenské)

Ožďany – Muráň 0:0
R: Šupka
Hostia boli na zápas dobre pripravení a remíza bola zaslúžená.
Dorast: 3:0

II. trieda
Uzovská Panica – Chrámec 2:1

Radnovce – Čerenčany 4:3 (zápas
bol prerušený)
Dorast: 8:1

1.trieda 5.kolo 6.9.2009 o 14.00
a 16.30
Bátka-Abovce / Čepko, Ďurík, Vývlek
Muráň-Jelšava (bez dorastu) / Fakla,
Wollinger, Kriak
Revúčka-Ožďany / I.Krahulec, Siman,
Pocklan
Tachty-R.Janovce / Juhász, Adorján,
Rybár
Sirk-Tornaľa (5.9.2009) / MD, Verkin,
Gača
Stárňa-Klenovec (bez dorastu) / J.Krahulec, Ivanik, Slabej
Lubeník-V.Teriakovce (5.9.2009) /
Rybár, Juhász, Váradi

Blhovce – Hajnáčka B 3:1 (1:1)
G: Kalmár, Szabó a Karkusz – A.
Horváth
R: Ďurík

Klenovec – Sirk 2:0 (0:0)
G: Filo (2)
R: I. Krahulec
Trojbodový zisk Klenovca poistila
vsietená jedenástka.

Dorast:
Gemer –Tachty 2:6
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Gemerská Ves – Husiná 0:1 (0:0)
G: Mező
R: Juhász

Veľké Teriakovce – Stárňa 1:3 (0:2)
G: Konček – Bencső, Kovács a Ferko
R: Pocklan
Majster z minulej sezóny získal svoje
prvé víťazstvo vonku.
Dorast: 8:0

Jelšava – Bátka 2:2 (2:2)
G: M. Mikuš, Slovák – Farkas a Gál
V 2. polčase mali domáci aj stopercentnú šancu, ktorú však zahodili.

(1:0)
G: Barassó, Lakatos – Bari
R: Slabej
Dorast: 3:0

Kolkársky turnaj
Víťazom sobotného turnaja v
kolkoch v kategórii družstiev sa stalo
družstvo Ózd ll, pred Rimavskou
Sobotou A a družstvom Ózd l. V kategórii jednotlivcov obhájil minuloročné prvenstvo G. Bialaszek (Ózd),
pred A. Nagyom (Kazincbarcika)
a R. Šmatlíkom (Rim. Sobota).

Ponuka práce
Názov a sídlo zamestnávate!a

Názov profesie

SZ!O "ELKA SLAVOMÍR

Murár

Hnú#$a

Stavebn% klampiar

Po"iadavky na
vo!né pracovné
miesto
Vyu&en%

Stavebn% tesár
WÜSTENROT POIS'OV(A, a.s.

Zvára& elektrick%m oblúkom
Finan&n% mana)ér

USO- vzdelanie

Rimavská Sobota
YURA ELTEC COR. SLOVAKIA, s.r.o.

Finan&n% poradca
V%robn% pracovník

V*
Z*

Rimavská Sobota
MBS STRECHY – Mgr. Belák

Predajca

Vyu&en%
USO - vzdelanie

HS TAX, s.r.o.

V#eobecn% ú&tovník

USO- vzdelanie

Rimavská Sobota

( Podvojné ú&tovníctvo)

Rimavská Sobota

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

Predseda KR: Dezider Balajthy

2.trieda 5.kolo 6.9.2009 o 14.00
a 16.30
Tisovec,,B,,-Uz.Panica (5.9.2009, bez
dorastu, R.Píla) / Kúchen, Čajko, Uličný
Hajnáčka,,B,,-R.Seč (5.9.2009, bez
dorastu, G.Jablonec) / Pál, Pataky,
Melicher
Husiná-Blhovce / Šupka, Michalko
Čerenčany-G.Ves (5.9.2009) / Šupka,
Sendrei, Hodoň
Chrámec-Radnovce / Botoš, Šonkoľ, Filep

1.trieda dorast 5.kolo 5.9.2009
o 14.00
Sirk-Gemer / Verkin, Gača
1.trieda Žiaci 1.kolo 5.9.2009 o 10.00
Sk: A - Klenovec-Revúčka / Čepko, Lubeník-Stárňa / Boldi
Sk: B - V.Blh-Jesenské / Ivanik, Hajnáčka-Hostice / Slabej
Sk: C - Abovce-R.Seč / MD,Gemer-Kráľ /
Filep
Lenartovce-Bátka / Šonkoľ
Delegovanie SsFZ: 4 liga dorast
sk,,Juh,, 5.kolo 5. 9. 2009
o 14.00 Tornaľa-Tomášovce / Pocklan,
I.Krahulec
o 15 30 Jesenské-Tempus RS / Machyniak, J.Krahulec
5.liga dorast sk,,D,, 5.kolo
5. 9. 2009 o 15.00 Hajnáčka-V.Blh
(Petrovce) / Lőcsös, Botoš
6.9.2009 o 13 00 Klenovec-Jelšava /
Wollinger, Kriak
6.9.2009 o 13 00 Revúca-Tisovec /
Pocklan, I.Krahulec
KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na
včasné dostavenie sa na MFS(30 min.
pred stretnutím,aj stretnutia mládeže).
Nedodržanie bude mať disciplinárne
následky.

