V stredu začala
škola
Minulý týždeň sa naplno
rozbehol školský rok
2009/2010. Na ZŠ Dobšinského ho privítali spolu
s novým riaditeľom.
čítajte na str. 2
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Počet volebných
obvodov sa zatiaľ
nezmení
V jesenných voľbách do zastupiteľstva v BBSK zostane
naďalej 13 volebných obvodov. Predseda BBSK nakoniec
návrh na zmenu volebných
obvodov nepredložil.
čítajte na str. 5

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)

Z osláv 65. výročia SNP
Tento rok si pripomíname 65. výročie
Slovenského národného povstania.
Prelomová udalosť v histórii boja proti
fašizmu ožila v stredu aj v mysliach
a srdciach účastníkov okresných
osláv SNP v Tisovci.
Oslavy, ktorých spoluorganizátormi boli tisovský
primátor Peter Mináč a predseda Oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavel
Brndiar (ObV SZPB), začali prijatím priamych účastníkov
odboja v Obradnej sieni Mestského úradu v Rim. Sobote.
Pokračovalo sa zasadnutím ObV SZPB a krátko po
jedenástej nastala chvíľa kladenia vencov pri pamätníku
SNP na zaplnenom námestí. Tu si návštevníci podujatia vypočuli slávnostný recitál, príhovory P. Mináča

a P. Brndiara, vystúpenie Mužského spevokolu Sama
Daxnera i slovenskú hymnu. Medzi prítomnými bola aj
prednostka Obvodného úradu v Rimavskej Sobote Jana
Uhrinová a viceprimátor mesta Pavol Piliarik. Na oslavy
nadviazali ukážky silových zložiek SR, v rámci ktorých
sa záujemcovia mohli oboznámiť s prácou, ako aj s výstrojom a výzbrojou nášho vojska.
65. výročie SNP si pripomenuli aj v najmladšej obci
Rimavskosobotského okresu, v Čiernom Potoku (zároveň sa tam konal Deň obce). V rámci pietnej spomienky
na tých, čo položili svoje životy v boji za slobodu v SNP
a umučených v koncentračných táboroch, tu bol položený veniec k pomníku venovanom obetiam 2. svetovej
vojny.
mak, foto autor
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V stredu
začala škola

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Minulý týždeň sa naplno rozbehol
školský rok 2009/2010.
Na ZŠ Dobšinského ho privítali spolu
s novým riaditeľom.
„Budem sa snažiť vytvoriť také podmienky, aby sme
boli všetci spokojní,“ povedal vo svojom príhovore
na nádvorí školy Peter Nôta (na fotografii druhý
sprava), ktorý na riaditeľskom poste nahradil
Ivana Gecka. Svojim poslucháčom z radov žiakov,
učiteľov, rodičov i zástupcov mesta (primátor
Štefan Cifruš, vedúca oddelenia školstva na MsÚ
Eva Alevová) tiež prisľúbil, že sa bude snažiť
o transformáciu školy z tradičnej na modernú, a
privítal aj 70 prvákov, ktorí zasadnú do školských
lavíc. Popritom vyzval žiakov, aby predložili svoje
prípadné návrhy na priebeh výučby a jej možného
skvalitnenia z ich pohľadu. „Všetko dokážeme,
keď to chceme,“ dodal.
Nový riaditeľ si tiež pred zrakmi prítomných
podal ruku a vymenil objatie so svojím predchodcom, ktorého zásluhy a dlhoročnú prácu zvlášť

vyzdvihol. Na margo tohto vrúcneho priateľského
gesta Š. Cifruš uviedol, že „tento deň sa zapíše do
histórie školy ako deň spolupráce a porozumenia.“
Primátor vo svojom príhovore následne zdôraznil
zodpovednosť, ale aj vznešenosť učiteľského povolania.
Viac informácií o tom, ako prebiehalo otvorenie školského roka na školách v Rimavskej Sobote,
prinesieme v budúcom čísle.
mak

Pripomenuli význam Ústavy SR
V pondelok sa na Námestí Š. M. Daxnera konalo
slávnostné zhromaždenie k štátnemu sviatku Dňa
Ústavy Slovenskej republiky. Jeho účastníci, medzi
ktorými nechýbal ani viceprimátor mesta Pavol Piliarik, ako aj niektorí poslanci MsZ (Pavol Brndiar,
Ján Čeman, Peter Dragijský), si vypočuli príhovor
prednostky Obvodného úradu Jany Uhrinovej (na
fotografii). Tá vyzdvihla najmä význam Ústavy ako
fundamentálneho štátneho dokumentu. K prítomným prehovorila aj Ingrid Šulková, riaditeľka
Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote
(rozhovor s ňou nájdete na strane 3).
Súčasťou podujatia bolo kladenie vencov
a kytíc k súsošiu a bustám slovenských dejateľov
za tónov dychovej hudby Sobotienka.
mak
Z redakčnej pošty

Odkaz Slovenského národného povstania, ktoré
sme si pripomínali počas posledných augustových dní, je stále aktuálny. Ako pri kladení
vencov k pamätníku SNP v Tisovci zdôraznil
predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote
P. Brndiar, boj proti výhonkom fašizmu pokračuje a o demokraciu a mier je potrebné bojovať
aj pevnými postojmi. Tie pomáhajú okrem rodín
šíriť aj školy, ktoré po prázdninách opäť otvorili
svoje brány. Pri tejto príležitosti si dovoľujem
v mene celej redakcie Gemerských zvestí zaželať
ich zamestnancom veľa síl, elánu a pracovných
úspechov do nového školského roku.

Polícia hlási
Zrazili ho na jarmoku
Predminulú sobotu v poobedňajších hodinách na stredovekom jarmoku Márie Széchy
v Horných Zahoranoch zrazil autom Vladimíra K. istý rimavskosobotský podnikateľ. Ako
pre Gemerské zvesti uviedla policajná hovorkyňa Mária Faltániová, „vodič OMV BMW
X5 jazdil v smere na obec Lukovištia, kde v
blízkosti križovatky na rovnom úseku cesty
zastavil vozidlo pred oproti idúcim 47-ročným mužom z Rimavskej Soboty. Ten
s roztiahnutými rukami po predchádzajúcom
požití alkoholických nápojov prišiel pred
vozidlo. Vodič sa aj napriek takto vytvorenej prekážke pomalým spôsobom pohol
smerom dopredu, pričom ľavým predným
kolesom prešiel po ľavej nohe poškodeného.
Následkom toho poškodený spadol dozadu
na chrbát a hlavou narazil na cestu. Utrpel
tak ťažký otras mozgu a zlomeninu ľavého
členka. Z týchto zranení sa bude liečiť viac
ako 42 dní. „Poškodenému bola odobratá krv
na zistenie alkoholu. U vodiča alkohol zistený nebol,“ dodala Faltániová. Vyšetrovateľ v
Rimavskej Sobote začal trestné stíhanie pre
zločin ublíženia na zdraví. Prípad je v štádiu
vyšetrovania.

Poďakovanie organizátorom Kultúrneho leta
Vážení občania mesta Rimavská Sobota! Musím
poďakovať všetkým tým, ktorí organizovali Atrium
Art, Hot Art, ale aj Letavy. Veľké ĎAKUJEM patrí
hlavne pánovi M. Lackovi a pani R. Špitálovej, že
pripravili krásne hudobno-divadelné predstavenie
pre občanov mesta a jeho okolia. Samozrejme
ďakujem aj mestu Rimavská Sobota a všetkým
sponzorom a partnerom, ktorí tento festival podporili aj v čase krízy. Poďakovanie patrí aj MsKS
a Spojenej škole v Rim. Sobote, ako aj súkromnej
bezpečnostnej službe Patrol a Guard. Nemôžem
zabudnúť ani na pánov zvukárov, ktorí sa postarali
o kvalitný zvuk, hlavne pánovi Bélovi Šimonovi

a celému personálu obsluhy zvuku a techniky.
Mimochodom, ja som tiež s nimi robil.
Mne osobne sa Atrium Art aj Hot Art veľmi páčili. Som rád, že sa aspoň niekto stará aj o kultúru
v meste. Už teraz sa teším na ďalšie ročníky.
Na záver Hot Artu privítame 8. septembra
o 19.00 hod. na nádvorí Reduty Čierny Orol Oskara
Rózsu s kapelou, čo je super hudobník a patrí k
vrcholu jazzovej scény.
Ďakujem ešte raz!
Dj Melo
alias Paľo Melišík

mak
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Riaditeľka Domu Matice Slovenskej:

Deťom a mládeži sa venujem s osobitným zreteľom
Profil
Meno: Ingrid Šulková (39)
Pracovná pozícia:
riaditeľka Domu Matice
slovenskej v Rimavskej
Sobote
Vzdelanie: úplné stredné
ekonomického zamerania,
toho času si doplňuje vysokoškolské vzdelanie v
oblasti verejnej správy
Kedy ste nastúpili na post riaditeľky MS v RS a prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o toto miesto?
Na pracovnú pozíciu riaditeľky Domu MS v Rim.
Sobote som nastúpila dňa 1.5.2008 v zmysle návrhu konkurznej komisie výberového konania Matice slovenskej v Martine. Pochádzam z učiteľskej
rodiny, ktorá mi vytvorila dostatočne veľký priestor
na rozvíjanie mojich kultúrnych aktivít, ktoré som
zúročila v staršom veku až popri štúdiách v Banskej
Bystrici a popri zamestnaní v Bratislave.
Čo tvorí v súčasnosti náplň Vašej práce?
Dom MS je odborným pracoviskom Matice slovenskej, ktorý plní kultúrne, spoločenské a metodické ciele voči členskej základni Matice slovenskej i
voči širokej verejnosti na vymedzenom území - v
mojom prípade je to okres Rimavská Sobota, v ktorom momentálne aktívne pracuje asi 10 Miestnych
odborov MS. Mojou úlohou je vytvárať podmienky
a aktívne sa zapájať do príprav podujatí v oblasti
národnej kultúry, národného života a upevňovania
slovenského povedomia v radoch bežných občanov s osobitným zreteľom na deti a mládež.   
Možno pozorovať odlišnosti v práci Matice v čisto
slovenských a národnostne zmiešaných regiónoch
Slovenska?
Odlišnosti sú, ale nie je ich veľa. Z rozhovorov s
ostatnými riaditeľmi Domov MS, ktoré sídlia severnejšie od nášho okresu, som usúdila, že ich práca je
jednoduchšia v tom, že majú početnejšiu členskú
základňu a viac finančných a nefinančných darov
z radov bežných občanov a sympatizantov Matice
slovenskej určených na matičné podujatia. Pretože
financií, tých je vždy menej ako nápadov na akcie
a podujatia - nie vždy sa podarí zrealizovať niečo
na báze nula.

Dostal najvyššie
vyznamenanie
Soboťan Ervín
Hacsi dostal na
nitrianskom Agrokomplexe najvyššie
rezortné vyznamenanie – zlatú
medailu za rozvoj
chovu hydiny na
Slovensku.

Akým spôsobom sa Matica venuje deťom a mládeži?
Počas môjho ročného pôsobenia v Dome MS som
sa snažila pracovať aj s deťmi a mládežou, či už pri
aktívnom pôsobení v literárnych súťažiach - Šaliansky Maťko, O Zlaté pero Sama Vozára v Hrachove, v
Drienčanoch Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas,
beseda študentov Gymnázia Ivana Kraska so šéfredaktorom Slovenských národných novín, tradičné
oslavy Dňa detí, spolupráca so Spojenou školou v
Rimavskej Sobote pri podujatí Four Fest - Dni porozumenia alebo to boli návštevy žiakov a študentov rôznych výstav usporiadaných v Dome Matice
slovenskej. Mojou túžbou je však udomácniť na základných a stredných školách v Rimavskej Sobote a
jej okolí súťaže, ktoré by mali pracovný názov "Čo
vieš o Slovensku a Matici slovenskej".
Spomedzi ďalších aktivít môžem spomenúť napr.
klub plastikových modelárov pre chlapcov každého veku, ktorí sa stretávajú počas školského roku
vždy vo štvrtok o 16.00 v Dome MS.
V čom vidíte najväčší prínos Matice?
Poslaním Matice slovenskej je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťahy
občanov k slovenskej štátnosti. V dnešnej dobe sa
na to akosi zabúda. Preto je dôležité, už od útleho
veku zapájať deti a mládež do kultúrno-tvorivého
procesu a pestovať v nich národné hodnoty. Prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov, osobitne na jazykovo zmiešaných územiach
Slovenska, ale zároveň sa starať aj o prehlbovanie a
zachovanie národného povedomia Slovákov - krajanov žijúcich v zahraničí. V rámci svojho poslania
Matica slovenská rozvíja aj edičnú činnosť a spolupracuje s hromadnými oznamovacími prostriedkami, kultúrnymi i vedeckými inštitúciami a spolkami. Prostredníctvom Nadácie Matice slovenskej
finančne podporuje a zúčastňuje sa na tvorbe a
rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. No a v neposlednom rade pružne reaguje na najzávažnejšie
spoločenské a kultúrne udalosti na Slovensku.

tice slovenskej, Bakulínyho 14, denne od 8.00 hod
do 14.00 hod.- alebo ako individuálni členovia. Členom MO MS sa stáva záujemca - fyzická osoba na
základe prihlášky, ktorá je vyjadrením súhlasu žiadateľa so stanovami a programom Matice slovenskej - možnosť nájsť na internetovej adrese www.
matica.sk. Výška členského príspevku je stanovená
valným zhromaždením Miestneho odboru Matice
slovenskej a jej členovia sú evidovaní v Matričnej
knihe.
Vaše pracovné plány v blízkej budúcnosti?
Každý mesiac Dom MS v Rimavskej Sobote v spolupráci s Miestnymi odbormi MS v okrese Rimavská Sobota usporadúva rôzne matičné podujatia
pre všetky vekové kategórie. Do pozornosti by som
odporúčala aspoň zopár a zároveň týmto aj oficiálne pozvala na tieto podujatia nielen matičiarov, ale
aj širokú verejnosť.
V mesiaci september sa uskutoční v Dome MS v Rimavskej Sobote otvorenie výstavy "Matica slovenská 1863 - 1968 - 2003", ďalej sa uskutoční exkurzia "Po stopách slovenských dejateľov - Lukovištia,
Kraskovo, Kyjatice, Drienčany", dňa 19. septembra
sa už tradične uskutočnia "Dožinkové slávnosti v
obci Bottovo" - bohatý kultúrny program venovaný
životu našich predkov - výstava poľnohospodárskych strojov a náradia, dožinkových vencov, plodov zeme, parády na koňoch, vystúpenia folklórnych súborov a ľudová veselica. V mesiaci október
by som chcela upozorniť na ďalší ročník nadregionálnej žiackej súťaže v prednese slovenskej rozprávky na počesť Pavla Emanuela Dobšinského v
Drienčanoch "Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas"
a oslavy k 20. výročiu založenia detského folklórneho súboru a kolektívneho člena Domu Matice
slovenskej v Rimavskej Sobote "Lieskovček", a
koncom októbra sa uskutoční beseda o národovcoch Novohradu v spolupráci s Knižnicou Mateja
Hrebendu v Rimavskej Sobote.
mak

OZNAM

Aké podmienky má spĺňať občan, aby sa mohol
stať členom MS?
Záujemcovia o členstvo v Matici slovenskej sa
môžu stať členmi MS buď ako členovia Miestneho
odboru MS - u nás v meste je to Miestny odbor Ma-

Miestny odbor MS v RS organizuje 17. 9. zájazd po trase
Lukovištia, Ostrany, Kraskovo, V. Teriakovce, Čerenčany.
Doprava 2 eurá. Prihlásiť sa môžete osobne v Dome MS,
Bakulínyho 14 alebo telefonicky na 5626211, a to do 14.
septembra.

„Bolo to pre mňa milé prekvapenie,“ spomína
bývalý aktívny poľnohospodár z Rimavskej Soboty, ktorý 28 rokov pôsobil ako riaditeľ bývalého hydinárskeho podniku s dobrým menom
v celom vtedajšom Československu. Ako dodáva,
nepokladá túto medailu za svoje vlastníctvo: „Je
tam pretavená práca bývalého i súčasného vedenia i pracovníkov, ktorí sa na úspechoch podniku podieľali a podieľajú. Za to by som im touto
cestou rád všetkým poďakoval.“ Pri odovzdávaní tohto významného ocenenia boli prítomní
aj zástupcovia parlamentu, podpredseda vlády,
primátor Nitry a ďalšie stovky návštevníkov Agrokomplexu.

A ako vníma E. Hacsi aktuálnu situáciu
v poľnohospodárstve? „Vinou zlej politiky EÚ
vo veľkochovoch ošípaných a dobytka plače aj
najúspešnejšie odvetvie tejto výroby – hydina,
ktorá ,vďaka´ lacným a nekontrolovaným dovozom – nielen z EÚ, ale aj z tretích zemí – nie je
schopná konkurovať dumpingovým cenám dovozu.“ Zároveň sa obáva, že „ak sa niečo v tejto
poľnohospodárskej politike nezmení, môžeme
zabudnúť na domácu hydinu, pretože v súčasnosti mnoho bývalých veľmi úspešných fariem
prestalo produkovať.“
mak
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Jaskyniarstvo

Čerpacia akcia v jaskyni Kadlub
V dňoch 13. – 16. 8. 2009 členovia Oblastnej speleologickej skupiny Rimavská Sobota zorganizovali najväčšiu tohtoročnú
jaskyniarsku akciu. Zišlo sa na nej 22 jaskyniarov a jej cieľom bolo postúpiť v priestoroch jaskyne Kadlub (dĺžka 54 m).

Čerpanie 4. sifónu tesne pred posledným náhlym zatopením.

Odčerpaním niekoľkých vodou zatopených sifónov
sme sa tak chceli priblížiť k hydrologicky súvisiacemu, najväčšiemu jaskynnému systému v okrese
Rimavská Sobota s názvom Podbanište (dĺžka 1570
m). Samotnej akcii predchádzalo množstvo príprav (úprava prístupovej cesty k lokalite, príprava
materiálu a technického vybavenia a pod.)
Vo štvrtok 13. 8. 2009 sme postavili stanový tábor a doviezli časť materiálu. Na druhý deň
sme pripravili elektrocentrálu, spustili do jaskyne
kalové čerpadlá, nainštalovali prívod prúdu a ističe, natiahli hadice na odvod čerpanej vody a znížili hladinu v 1. a 2. sifóne. Ku sklonku dňa sme
dopravili kalové čerpadlo do 3. sifónu. V sobotu
sme ráno o 7:15 začali odsávať vodu z 3. sifónu.
Voda, pre jeho veľký objem, klesala pomaly. K poslednému zdokumentovanému miestu tzv. „troj-

uholník“ (nízka, 2 m dlhá plazivkovitá chodba v
tvare trojuholníka), sme sa dostali po 4 hodinách
čerpania. Je to tiež doteraz najnižšie položené
miesto v tejto jaskyni. Po jeho preplazení chodba
vyústila do 4 m vysokej sienky, na konci ktorej nás
čakal 4. sifón. Ten sme začali odsávať približne
o 12:00 hod. najprv jedným čerpadlom a neskôr aj
druhým. S ustupujúcou hladinou vody sme zistili,
že v ďalšom postupe nám bráni utlačený sediment
siahajúci až po znižujúci sa strop. Voda ním prenikala veľmi pomaly, a tak sme ho začali prehlbovať,
čím sme zvyšovali prietok. Vtedy nás sifón prekvapil náhlym stúpnutím hladiny vody a dvaja naši
členovia museli tieto priestory okamžite opustiť.
„Trojuholníková“ chodba bola totiž položená nižšie
a pri zvýšení hladiny vo 4. sifóne sa rýchlo plnila
vodou, čím odrezávala prístupovú cestu a hrozilo

Vodný mlyn bol prvýkrát
sprístupnený verejnosti
O tom, že je lepšie raz vidieť ako stokrát
počuť, sa mohlo presvedčiť množstvo
ľudí, ktorí v sobotu (29. augusta)
navštívili obnovený vodný mlyn v obci
Veľké Teriakovce. Počas prehliadky,
ktorá sa konala v rámci Dní obce Veľké
Teriakovce, si mohla verejnosť pozrieť
jeho priestory po prvýkrát aj zvnútra.
Aj napriek tomu, že nešlo o oficiálne
otvorenie mlyna, účasť ľudí nás
prekvapila. Ďakujeme.
Súčasťou prehliadky vodného mlyna bola aj výstava fotografií z rekonštrukcie mlyna a ukážky práce šikovných rúk Teriakovčanov. Priestory mlyna

dopĺňalo aj niekoľko starých predmetov a náradí,
ktoré boli do mlyna darované ľuďmi z regiónu
a v budúcnosti budú súčasťou regionálneho múzea, ktoré sa bude v mlyne nachádzať. Zber starých
predmetov, ktoré sa kedysi využívali v domácnosti,
na poli alebo pri remeselných činnostiach, stále
pokračuje. Rovnako nás zaujímajú aj staré fotografie z rodinných udalostí, z podujatí v obci, z prác na
poli a pod.
Cieľom prehliadky bolo priblížiť ľuďom najmä výsledky stavebných prác, ktoré sa na mlyne
vykonali, ale aj plánované využitie jednotlivých
priestorov mlyna. V najbližších týždňoch budú
ukončené stavebné práce. Po nich budeme pokračovať čistením a ošetrovaním starých predme-

tak zaplavenie a aj otrava CO2. Pri spomenutom
núdzovom úniku bola už do polovice zaplavená
vodou. Vtedy sme posilnili čerpanie tak, že sme do
trojuholníkovej chodby nainštalovali malé kalové
čerpadlo. Koncový sifón sme prehlbovali naďalej,
avšak jeho zatopenie sa zopakovalo ešte 4x. Vo 4.
sifóne sme pracovali 8 hodín so striedaním pracovných skupín po 2 – 4 jaskyniaroch. Kvôli zaneseniu
sedimentom sa nám ho však odčerpať nepodarilo
a preto sa do priestorov nachádzajúcich sa za ním
pokúsime dostať iným spôsobom. Po namáhavej
práci sme si pochutnali na dobrom guláši.
Počas tejto akcie sme zameraním zdokumentovali koncové priestory jaskyne od „trojuholníka“
po 4. sifón, nafotili sme ich a nafilmovali časť materiálu k pripravovanému dokumentárnemu filmu
o národnej prírodnej pamiatke jaskynného systému Podbanište.
Za priamu podporu na lokalite ďakujeme Mariánovi Prcínovi, ktorý obetoval turistiku po Rumunsku len preto, aby sa staral o elektrické zariadenia
a našu bezpečnosť s tým spojenú. Za materiálnu
podporu ďakujeme chlapom z HAZZ v Rimavskej
Sobote a DHZ z Teplého Vrchu. Ďakujeme všetkým
sponzorom, ktorí nám pomohli náročnú akciu zrealizovať, a to najmä mesto Rimavská Sobota, Robert Filka, Tauris a. s., Rodof, s. r. o., Ing. arch. Erik
Klaubert, Mgr. Ivan Kiráľ – Econ, Romantické chalupy – realitná kancelária, Balex, s. r. o., Zber surovín – Igor Albert, SFOS – Miroslav Křížek, Cavern, s.
r. o., Cukráreň pod Mestskou galériou, Konzo shop,
Cornix Artifex workshop, Martin Golian a všetkým
ostatným, ktorí priložili ruku k dielu!
Igor Balciar,
Oblastná speleologická skupina Rim. Sobota

tov, spracovaním informácií o histórii mlynárstva,
obce i regiónu, spracovaním informačných panelov a zariadením priestorov mlyna.
Projekt rekonštrukcie vodného mlyna a jeho
následného využitia vo forme regionálneho múzea,
dielní tradičných remesiel, vzdelávacích priestorov a informačného centra prebieha od novembra
2007. Občianske združenie OZVENY Hrachovo
získalo na jeho rekonštrukciu a časť vybavenia
viac ako 565 tis. EUR (17 mil. Sk) z EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Oficiálne ukončenie
projektu a otvorenie mlyna je naplánované na leto
2010.
Chýbajúce financie spôsobené nepredvídanými nákladmi a kurzovými stratami sa snažíme získať cez ďalšie projekty. Jeden z nich nebol úspešný,
ďalší bol podporený sumou 1 000 EUR (30 126 Sk)
a na výsledky ďalšieho z nich stále čakáme. Dúfame, že do otvorenia mlyna sa nám podarí tento
problém vyriešiť.
Miroslava Kubaliaková,
OZ OZVENY Hrachovo

Z regiónu
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Ako nám bolo
v ekotábore
V dňoch od 13. do 19. júla sme sa stretli my, deti
a táborový vedúci v ekotábore na Teplom Vrchu v malebnom kraji Gemera. Prišli sme snáď z každého
kúta Slovenska od Bratislavy až po Košice.

Tento environmentálny tábor organizovala Slovenská agentúra životného prostredia, Stredisko environmentálnej výchovy Drieňok Teplý
Vrch. Užívali sme si nielen horúce
leto pri vode, ale zažili sme veľa nezabudnuteľných chvíľ pri rôznych
aktivitách, pre niektorých z nás po
prvýkrát v živote.

Najväčší kôň na svete
Zoznámili sme sa napríklad so životom hospodárskych zvierat na
biofarme s exotickým názvom ranč
Transylwahnja. Majiteľka biofarmy
Katarína Pipová ich tu chová s láskou, v súlade s ich životnými potrebami a s dostatkom voľnosti. Zahrali
sme sa s mačkami, psami, na rukách
sme popestovali káčatká, videli sme
kravy a snáď najviac nás fascinoval
pohľad na spokojnú, čistú svinku so
6 prasiatkami, ktoré mali výbeh na
lúku s kríkmi. Na biofarme sme sa
naučili strieľať z luku a zajazdili sme
si na chrbte Shirského koňa - najväčšieho plemena na svete. Z výšky
jeho chrbta, asi z dvoch metrov, sme
mali výhľad na celé malebné údolie
biofarmy.

Budeme raz jaskyniari
V tábore sme museli preukázať aj silu
a odvahu, a to pri ujovi jaskyniarovi
p. Balciarovi zo správy jaskyniarstva
z R. Soboty, s ktorým sme si spoločne vyskúšali zlaňovanie z vysokého
stromu neďaleko drienčanských jaskýň. Očaril nás nielen on, ale aj krása
pre nás málo známeho Drienčanského krasu. Odchádzali sme s pocitom,
že aj my raz budeme jaskyniarmi
a budeme objavovať neznáme podzemné tajomstvá, ktoré ešte skrýva
nielen Drienčanský kras.

Počet volebných
obvodov sa zatiaľ
nezmení
V jesenných voľbách do zastupiteľstva v BBSK zostane naďalej
13 volebných obvodov. Predseda
BBSK nakoniec návrh na zmenu
volebných obvodov nepredložil.
Ešte v mesiaci jún predseda BBSK na tlačovej besede informoval, že úrad uvažuje o zmene volebných
obvodov na jednomandátové, ktoré by spravodlivejšie rozdelili poslanecké mandáty aj do menších,
okrajových regiónov a priblížili činnosť samosprávy banskobystrického vyššieho územného celku
občanom. Zmeny predseda BBSK označil v júni za

potrebné aj vzhľadom na to, že pri tvorbe obvodov
v minulosti nebol dodržaný zákon.
V priebehu prípravy materiálu bol proces zastavený, keďže rokovania s poslaneckými skupinami
o budúcej podpore tohto návrhu neboli úspešné
a väčšina poslaneckých skupín zaujala k takémuto
rozdeleniu odmietavé stanovisko.
„Bolo by to ideálne riešenie. Znamenalo by to,
že každý občan by vedel, ktorý jednotlivec, ktorá
osobnosť je jeho zástupcom a mohol by ho priamo
osloviť. Teraz je stav taký, že v jednom obvode je
aj osem poslancov,“ tvrdí M. Murgaš. Je presvedčený o tom, že najlepším spôsobom, ako priblížiť
činnosť poslancov občanom sú jednomandátové
volebné obvody. Predseda BBSK ďalej uviedol, že
pri predbežných konzultáciách s poslaneckými
skupinami v krajskom parlamente najväčší odpor
voči jednomandátovým volebným obvodom prejavila SDKÚ-DS. Upozornil aj na to, že v niektorých
súčasných obvodoch sú prekročené zákonom stanovené limity, ale vzhľadom na to, že zákon túto
úlohu ukladá zastupiteľstvu, očakáva, že návrh na
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...až sa svaly triasli!
Trochu našej pracovitosti sme preukázali pri odstraňovaní inváznych
rastlín neďaleko vodnej nádrže Teplý Vrch. Pravdu povediac, veľmi sa
nám nechcelo v tej horúčave pracovať, ale bolo to naše prvé zoznámenie sa s týmito agresívnymi rastlinami. Stretnutie s nimi nám dohodla p.
Belanová zo Štátnej ochrany prírody
v R. Sobote. Pred našimi nožnicami
a motykami sa triasli nielen „invázky“, ale aj naše svaly…

Požiarnici „hasili“ aj nás
Mladí požiarnici z Teplého Vrchu
nám zase ukázali ich rýchlosť a silu
pri hasení požiaru. Vodu však namiesto ohňa nasmerovali priamo
na nás, a tak nás príjemne schladili
v letnej horúčave. Vďaka nim sme
sa mohli zúčastniť aspoň jednej, pre
nás nevšednej aktivity, ktorá je už samozrejmosťou v tejto dedine.

Noví kamaráti
Počas tohto týždňa sme nielen veľa
videli a veľa sa naučili, ale sme zažili
aj veľa zábavy pri rôznych súťažiach,
večerných programoch a spoznali
sme nových kamarátov nielen medzi
rovesníkmi, ale aj v radoch dospelých. Stretli sme výnimočných ľudí,
ktorých by sme ináč nemali šancu
stretnúť v našom bežnom živote. Vďaka nim sme poodhalili mnohé
nepoznané v oblasti ochrany prírody.
O rok sa možno už vo väčšom počte
stretneme na ďalšom ročníku Ekotábora 2010. Tešíme sa na starých i nových kamarátov.
Ing. Želmíra Ružičková,
SAŽP SEV Drieňok Teplý Vrch

zmenu volebných obvodov predloží niektorá z poslaneckých skupín, alebo jednotlivec.
Banskobystrický samosprávny kraj pozostáva
z 13 okresov, ktoré sú súčasne 13 volebnými obvodmi. V zastupiteľstve BBSK pôsobí 49 poslancov,
jednotlivé okresy získavajú mandáty podľa počtu
obyvateľov. Súčasný stav ale neumožňuje, aby každý poslanec zastupoval rovnaký počet obyvateľov.
Napríklad okres a volebný obvod Banská Štiavnica
má len jeden poslanecký mandát a jeden poslanec
tak zastupuje takmer 17 000 občanov. Okres Detva
s viac ako 32 600 obyvateľmi má troch poslancov
a na jedného poslanca pripadá menej, ako 11 000
občanov. Nespĺňa tak ani dolnú hranicu, ktorá je
zákonom stanovená na minimálne 12 000 občanov. Rozdelenie nespravodlivo vnímajú aj v okrese
Veľký Krtíš, v ktorom žije podľa aktuálnej štatistiky 45 822 obyvateľov a zastupujú ho traja poslanci, pritom okres Žiar nad Hronom má len o 1 787
obyvateľov viac a v krajskom parlamente má až 4
mandáty.
amb
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Ministerstvo podporí aj rimavskosobotské školy

Ministerstvo školstva SR tento rok
schválilo nenávratný finančný grant pre
35 stredných škôl na celkom Slovensku.
V Rimavskej Sobote takúto finančnú injekciu dostali naraz až tri stredné školy.
Stredná odborná škola technická, Spojená škola
a Stredná odborná škola majú dôvod na radosť.
Ministerstvo školstva im totiž odkleplo nenávratný
finančný grant z eurofondov vo výške niekoľkých
miliónov eur. Získané financie majú slúžiť predovšetkým na premenu a inováciu vzdelávania a rekonštrukciu.

Výzva: premena školy
Spomínané stredné školy sa zapojili do výzvy „Premena tradičnej školy na modernú“, ktorú ministerstvo školstva vyhlásilo v programe pre vzdelávanie
pre štrukturálne fondy EU ešte v októbri 2008.
Školy tak mali možnosť zasielať svoje žiadosti do
januára 2009.

„Stredná odborná škola technická na základe
tejto výzvy vypracovala projekt Aplikácia moderných trendov v praxi - Základ dobrých odborníkov
v regióne,“ informuje riaditeľ Karol Kisantal (na
fotografii). „Projekt je zameraný na našich autoopravárov a na ich odborné vzdelávanie v tomto
odvetví.“ Základnou myšlienkou tohto projektu
je podľa riaditeľa kvalitná príprava žiakov na trh
práce v automobilovom priemysle. Ďalšou myšlienkou projektu je vytvorenie tzv. e-learningového
internetového portálu pre vzdelávanie. Projekt je
rozdelený do troch fáz: modernizácia obsahu v odbore autoopravár – mechanik, zavedenie skupinovo-modulového vyučovania v odbore auroopravár
a príprava e-learningového vzdelávania. Uskutočnia sa v priebehu dvoch rokov.
„Do programu je zainteresovaných 15 pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy,
traja externí posudzovatelia, ktorí posúdia správnosť realizácie projektu do praxe, a jeden expert na
e-learningové vzdelávanie,“ dodáva Kisantal, ktorý
by chcel v budúcnosti spomínané e-learinigové
programy aj pre iné odbory, všeobecno-vzdelávacie
predmety a cudzie jazyky. Stredná odborná škola
získala viac ako 110 000 €.

Inovácie vzdelávania
Riaditeľ Spojenej školy na Športovej ulici Ján Bagačka pre školu získal 208 000 €. Tieto financie škola
využije na inováciu vzdelávania. „Cieľom projektu
je predovšetkým ďalšie odborné vzdelávanie pedagógov o tom, ako inovovať vyučovanie a programy.
Do projektu je zapojených celkovo 18 pedagógov.
V ďalšej fáze projektu sa zameriame na tvorbu
inovatívnych foriem vzdelávania a tiež na inováciu
didaktických prostriedkov. V konečnej fáze sa bu-

deme snažiť o implementáciu konkrétnych inovatívnych foriem a metód do praxe,“ hovorí Bagačka.

Skvalitnenie a modernizácia
Trojicu škôl, ktoré z eurofondov získali nenávratný finančný grant, uzatvára Stredná odborná škola
na Okružnej ulici, ktorá získala podporu až na dva
projekty. „Prvý projekt „Moderná škola“ , na ktorý
škola získala viac ako 120 000 €, prinesie skvalitnenie a modernizáciu vyučovania. Prostredníctvom
tohto projektu 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 a výchovno-vzdelávacej činnosti
školy,“ informuje riaditeľ školy Miroslav Uhrin.
Druhý projekt, ktorým škola získala viac ako
1 milión eur, bol schválený v rámci Regionálneho
operačného programu Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Tento projekt sa týka
hlavne rekonštrukcie štyroch budov a areálu školy. „Projekt je zameraný na zateplenie obvodových
plášťov s fasádnou farebnou omietkou, vybudovanie strechy, výmenu všetkých okien, inštaláciu solárneho systému na ohrev úžitkovej vody. Taktiež
sa vybudujú dve učebne informatiky s projekčným
softvérom, zamerané na výučbu technických predmetov, jedna učebňa vybavená modernou didaktickou technikou, audiovizuálna učebňa, konferenčná
učebňa a jedna odborná cukrárka učebňa,“ dodáva
Uhrin.
Michaela Slovenčáková

MŠ Rimava:
Otvorili novú
triedu
Škôlka na sídlisku Rimava sa môže od
tohto školského roka pochváliť novou
triedou pre deti. O jej obnovenie sa zaslúžili okrem mesta aj sponzori a rodičia.
Ako nás informovala riaditeľka škôlky Ľubica Vilhanová, na samotnú rekonštrukciu triedy prispelo
finančne mesto. Z týchto prostriedkov sa objekt
zrekonštruoval vymaľova a opravili sociálne zariadenia. Výbava triedy a hračky pre deti sa financovali z prostriedkov od sponzorov a rodičov. Vo
vynovenej triede sa bude učiť 20 detičiek. Celkovo
bude škôlku v tomto roku navštevovať vyše 112 detí.
Pre tie sú pripravené rôzne programy ako tanečný
a plavecký krúžok, vyučovanie cudzích jazykov,
či projekty nazvané Hrou za poznaním sveta a Aj
sladkosť je droga.
amb
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Hip-hopový
večer v podaní
Opaka a Roba
Pappa
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Výročia
10.07.1849
Vo Viedni začali vychádzať úradné noviny viedenskej vlády Slovenské noviny.
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(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Ďalším podujatím tohtoročného kultúrneho
leta Hot Art 2009, ktoré pripravilo pre verejnosť
tunajšie Mestské kultúrne stredisko, bol 27. augusta štýlový večer hip - hopu. Aj keď avizovaná
speváčka Tina s kapelou pre zdravotné problémy
neprišla, skvelú zábavu zabezpečili spevák Robo
Papp a raper Opak.
Prvý z nich zaspieval na nádvorí Reduty Čierny
orol okrem vlastných piesní aj svetové hity. Ako
povedal, hip – hop mu nie je vzdialený, pretože
s Opakom spolupracuje na rôznych veciach a pôvodne mal prísť práve ako jeho hosť. „K tomuto
štýlu mám dobrý vzťah, lebo práve s Opakom budem nakrúcať celý ďalší album. Nebude síce celý
hip – hopový, ale bude viac r&b a viac o čiernej
hudbe.“
Čo hovorí Papp (na fotografii vpravo) na
koncert a rimavskosobotské publikum? „ Bol som

príjemne prekvapený, lebo som nevedel do čoho
idem. Aj keď pôvodne chceli prísť na Tinu, lebo
ľudia nevedeli, že tu budem hrať, teší ma, že prišlo
veľa ľudí. Každopádne je vynikajúce, keď prídu na
akýkoľvek koncert a vedia sa dobre zabaviť.“
Hlavnou hviezdou večera bol raper Opak, ktorý spolu s kapelou pripravil pre desiatku mladých
ľudí megapárty vo veľkom štýle. Po ňom ešte
vystúpili DJ Shamell s formáciou Vízia a Sila slova,
Dj Frodo s formáciou Dvojitý postup. O tanečné
čísla sa postaral TK Extreme.
amb

Na stredovekom jarmoku
sa hodovalo i bojovalo

Horné Zahorany sa v posledný augustový víkend
vrátili do čias stredoveku. 28. -29. augusta sa tu
konal netradičný stredoveký jarmok Márie Széchy,
ktorý zorganizovala Únia Slanej a Rimavy a obce
Horné Zahorany, Kraskovo, Babinec, Kyjatice a Lukovištia.

Prvý deň patril najmä mladým, ktorým zahrala a zaspievala Petra Kepeňová a miestna kapela
Mikiho Lakatoša. Program druhého dňa prilákal aj
napriek daždivému počasiu mnoho návštevníkov.
Pre tých boli pripravené remeselnícke dvory, jarmočné divadlo, ľudové veselice a dobré jedlo a pitie. Konala sa aj súťaž vo varení držkového perkeltu,
do ktorej sa zapojilo sedem kulinárov. Stredovekú
bojovú atmosféru pripravila návštevníkom skupina
historického šermu Tovarišstvo starých bojových
umení a remesiel, ktorá predviedla krátke stredoveké scénky. Okrem toho prítomných oboznámila
so zbraňami a taktikou stredovekého boja.
Ako uviedol vedúci sekretariátu Únie Rimavy
a Slanej Jaroslav Svoreň, pohnútkou na zorganizovanie tohto podujatia bola myšlienka pomôcť nášmu regiónu vybudovať centrum cestovného ruchu,
ktoré by sem prilákalo ľudí.
„Preto bola ideálnou pre tento účel legenda
o krásnej Márii Széchy a Františkovi Wesselényim, ktoré pokrýva toto územie. Horné Zahorany
sme vybrali preto, lebo na jednej strane cez obec
prechádza cesta Márie Széchyovej a navyše je to
blízko Rimavskej Soboty a Teplého Vrchu, strediska cestovného ruchu,“ povedal J. Svoreň. Spomenul, že v podobných akciách by radi pokračovali aj
v budúcnosti, ale organizáciu by postupne prebrali
obce. Projekt bol financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom príspevku ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.
amb

Letné decibely:
korenie Hot Art
2009
V sobotu 22. augusta 2009 sa v rámci
festivalu Hot Art 2009 v Rimavskej Sobote
predviedlo šesť talentovaných rockových
rimavskosobotských kapiel. Delirium,
Becoming, Know way, Despota, Attermead
a Before the zero day poriadne rozpálili
domáce publikum, keď to na amfiteátri
„rozbalili“ aj napriek zhoršenému počasiu.
Fanúšikovia sa spolu s kapelami zabávali do
neskorých nočných hodín.
M. Slovenčáková

TV Tipy
Štvrtok

Slečna Marplová: Nultá hodina (ČT 1,
20.00)
Priaznivci klasických detektívnych príbehov
s prekvapujúcim rozuzlením si pochutia na
sfilmovanom románe Agathy Christie Nultá
hodina. Stretneme sa s postaršou slečnou
Marplovou, ktorá rieši záhady na vlastnú
päsť. A ide jej to rovnako dobre, ako jej mužskému náprotivku z pera rovnakej autorky,
Hercule Poirotovi.
Piatok

Pearl Harbor (Prima, 20.00)
Americký veľkofilm sa zameriava viac na
ľudské putá medzi vojakmi slúžiacimi na
Japoncami zničenej základni, než na dychberúce bojové scény (hoci i na tie dôjde). Keď
jeden z dvojice najlepších priateľov údajne
zahynul na zahraničnej misii, jeho kamarát
mu preberie dievča. Stará láska sa však vracia
a ľúbostný trojuholník je zavŕšený. Medzitým
námorníctvo chystá Japoncom odvetu...
Sobota

Myšlienka týždňa:
Keď nedokážeš ovládnuť hnev,
ovládne on teba.
A. P. Čechov
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• Dám do prenájmu 2-izbový byt
s rozlohou 63 m2. 0907 176 725.

Nehnuteľnosti

1039-37

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
1044-40

• Predám 3-izbový byt v OV, sídl.
Západ, 5.p. Cena 24 000 €. M:
0918 762 393.
1011-37

• Prenajmem 2-izb. byt za Kauflandom. Len pre náročných. 0905
352 914.

• Predám 2-izbový byt, Rožňavská
10, 1.poschodie, 21 000 € - dohoda. 0903 521 002.
1042-36

1001-36

• Súrne predám 2-izb. byt, sídl. Západ, oproti plavárni. Tel: 056/64
97 078, 0915 118 848.

• 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.

1046-37

• Predám 2-izbový byt na Malohontskej ul. Cena dohodou. Tel: 0915
152 295.
1048-36

2189-52

• Predám 3-izbový byt na sídl.
Západ na 1.poschodí v pôvodnom
stave. Cena 18 500 €. Tel: 0910
371 402.

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

• Predám čiastočne zrekonštruovaný trojizbový byt na sídlisku
Rimava. Tel: 0918 733 777.
1017-38

1024-36

• Predám garzónku v centre mesta.
Cena dohodou. Tel: 0918 552 667.
1025-37

• Predám budovu v centre mesta
a pozemok na Močiari 2500 m2
blízko rekreačnej oblasti Kurinec.
0917 595 070.
1031-41

• Predám výhodne dvojizbový byt,
dobrá cena, nízke nájomné. 0910
934 770, 0902 376 027.
1032-41

• Predám 1-izbový byt. Tel: 0910
934 770, 0902 376 027.
1033-41

• Predám 3,5 izbový byt na sídlisku
Rimava. Tel: 0910 934 770, 0902
376 027.
1034-41

• Predám dom v Uzovskej Panici –
výhodne. Tel: 0910 934 770, 0902
376 027.
1035-41

• Predám pekný trojizbový byt na
sídlisku Západ. Tel: 0917 595 070.
1036-41

• Predám štvorizbový byt na sídlisku Západ. Tel: 0917 595 070.
1037-41

• Na predaj – 10 árový pozemok na
rohu Sedliackej ul. v Tomašovej.
Cena dohodou. Tel: 0905 352 969,
0911 352 969, 0903 802 334.
1038-38

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

1045-37

1023-37

1016-43

997-36

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

+Predám dvojizbový prízemný byt
na ul. Rožňavskej blízko obchodu
vhodný aj pre invalidov alebo dôchodcu. Zavedený je aj internet.
Cena podľa dohody. Tel: 0903
459 194.

• Ponúkam na predaj stavebný
pozemok na Molnárke 3 200 m2.
M: 0908 931 360.

va, ul. Športová, Malohontská.
Platba v hotovosti. Kontakt: 0918
717 216.

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

• Kúpim RD v okolí RS do 35 000 €,
t.č.: 0905 885 559.
  - Predám 15-ročný RD v Rim. Janovciach, cena 35 000 €, t.č.: 0905
885 559.
  - Kúpim 3-izbový byt v RS, t.č.: 0905
885 559.
  - Predám menší RD vo Vyšnej
Pokoradzi /spoločný dvor/, cena
13 000 €. 0905 885 559.
  - Predám nový luxusný RD 3 km od
RS, t.č.: 0905 885 559.
  - Predám 3-izbový byt na s. Západ
v RS, cena 26 500 €, t.č.: 0905
885 559.

1015-38
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999-37

1002-37

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

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

• KORO s.r.o. ponúka pracovné
miesto – marketing manažér.
Náplň práce: príprava dizajnu
výrobkov, analýzy trhu a predaja,
príprava prezentácií, riadenie
podporných akcií. Požiadavky:
vzdelanie alebo prax v oblasti
marketingu, bezproblémová práca
s PC, samostatnosť, AJ alebo
NJ výhodou. Tel: 0903 449 164,
vkosin@koro.sk.
1008-37

• KORO s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta pre pracovnú pozíciu
– asistentka/asistent oddelenia
nákupu a výroby. Náplň práce:
spolupráca pri zabezpečovaní nákupu surovín pre potreby výroby,
spolupráca pri kontrole a riadení
výrobného procesu. Požiadavky:
SŠ vzdelanie s maturitou, práca
s PC, vod. preukaz B. Tel: 0903
449 164, nakup@koro.sk, vkosin@koro.sk
1009-37

• Prijmem čašníčku do denného
baru. Nástup ihneď. 0907 176 725.
1040-37

• 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.

• Pracovná pozícia  skladník-zásobovač autodielov. Nutná prax
ako skladník príp. skúsenosti
s autodielmi. Podmienka vodičský
preukaz skupiny B. Bezúhonnosť, zodpovednosť, flexibilita,
samostatnosť. Potrebný životopis,
príp. odporúčanie od bývalého
zamestnávateľa. Uvítame znalosť
nem. alebo angl. jazyka. 0903
530 131.

937-36

1043-37

• Predám rodinný dom. Tel: 0905
556 390.

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

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

973-37

942-36

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

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

963-38

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

930-36

944-36

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

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

980-36

953-36

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

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

974-36

981-36

• 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

• Výhodne predám 4-izbový byt na
Západe.  Tel: 0908 808 595, 0908
735 792.
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. Rima-

716-52

		

Zamestnanie
• KORO s.r.o. hľadá vhodných uchádzačov na pracovné pozície v oblasti riadenia výroby a nákupu,
riadenia kvality, kontrolingu obchodných a logistických procesov.
Svoje životopisy prosíme posielajte na: nakup@koro.sk, vkosin@
koro.sk, prípadne nás kontaktujte
telefonicky: 047/5811868, 0903
449 164, 0903 632 250.
1007-37

965-36

• Ponúkam prácu promotérky. Tel:
0918 501 317.
979-36

• Hľadám si zamestnanie. Som absolvent logistiky v doprave, odbor
prevádzka a ekonomika dopravy.
Tel: 0908 571 880, 047/ 56 32 151.
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.
933-36

• Príležitosť pre študentov a nezamestnaných. 0918 732 329.
934-36

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

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

969-40

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

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

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

148-36

983-38

• 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.

• Predám Mitsubishi Carisma. Tel:
0944 005 550.

734-36

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
949-36

• Vaše peniaze! od 332 € do 1400
€. Zamestnaní, dôchodcovia, živnostníci. M: 0905 100 870, 0910
449 129, 0949 338 579.
1003-38

• Montáž kuchynských liniek,
plávajúcich podláh, drevených
zárubní a výroba vstavaných
skríň s posuvnými dverami. 0905
403 511.

984-39

Zvieratá

986-37

• Potrebujete peniaze? Volajte 0902
464 091.

1021-36

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

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

RÔZNE
• Predám propán bután. bomby –
lacno. Tel: 0911 599 319.
1014-36

• 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.

• Predám sporák. Tel: 0908
214 830, 047/56 99 303.
1021-36                        
• ABSOLVENTI osemročnej základnej školy (bývalé gymnázium)
v Rim. Sobote z roku 1958 prihláste sa na tel. čísle 0905 963 242
alebo 56 32 778 za účelom stretnutia, ktoré bude 26.9.2009

1000-40

1026-38

• 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.

• Kvalitné uhlie za akciové ceny. Doprava zdarma. Tel: 0918 327 088.
1027-37                       
• Predám novú francúzsku posteľ.
047/56 34 029.

990-37

1028-37

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

• LITERATÚRA - M.Němcová, Družstevná 24, RS ponúka cudzojazyčné učebnice a odborné knihy
v nemčine, franc.,  ruštine atď.

147-52

1029-36

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

• Predám rozkladaciu sedaciu
súpravu v dobrom stave. Cena 140
€. 0903 575 663.

819-38

Auto – moto
• Predám skriňovú Aviu A-31 s chladením. R.v. 91. Cena dohodou.
0918 031 169.
1004-38

• Predám VW Passat 1.9 TDi, r.v. 99.
Cena dohodou. 0918 031 169.
1005-38

• Predám Zetor 7245 bez ŠPZ, pásovú hrabačku, brány na hydrauliku.
Tel: 0944 348 038.
1030-36

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

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tom, že dňa
31. augusta 2009 nás vo veku 71 rokov navždy opustila
naša blízka priateľka a niekdajšia spolupracovníčka
Adriana Megelová. Dovoľujeme si týmto vyjadriť
rodine zosnulej úprimnú sústrasť.
Adka, ďakujeme za roky istoty pod Tvojimi materinskými krídlami a za všetko, čo si nás naučila. Bola si veľký
človek, ktorý sa svojej práci oddával celou dušou a k riešeniu problémov pristupoval s večným optimizmom.
Nikdy na Teba nezabudneme. Česť Tvojej pamiatke.
Pracovníci MsÚ v Rim. Sobote

• Darujem 1 r. sučku farbiaka. Tel:
0908 214 830, 047/56 99 303.

1010-37

• Stredoškolský profesor vyučuje
ANGLICKÝ JAZYK, pripravuje na
maturity, prijímačky. Tel: 0907
853 164.
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1041-36

• Kto videl bitku troch žien vo
Vrbovciach na hornej zastávke
6.10.2008 podvečer, nech sa
prihlási na tel.č.: 0910 965 172.
1047-36

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

• Predám chladničku. Lacno! Tel:
0902 376 269.
931-38

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

„S ticho
spomienkou
k tvojmu
hrobu chodíme.
Pri plameni
sviečok sa za
teba modlíme. Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť, ale v našich
srdciach budeš stále žiť.“
Dňa 13.9.2009 uplynie 8 rokov
ako nás opustil milovaný syn
VLADKO SLOVÁK.
Kto ste ho poznali venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca matka,
brat Peter a teta Emika

„Čas plynie,
už nie si
medzi nami,
no v našich
srdciach
a myšlienkach
si stále
s nami.“
Dňa 21.8.2009 sme si pripomenuli 5. výročie, čo nás navždy
opustila naša mamka, babka
Margita Botková.
S láskou a úctou spomína dcéra
Gitka s rodinou
a Katka s rodinou
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Centrum voľného času Relax pre Vás pripravuje

RÝCHLA
PÔŽIČKA

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

vol. 0907 342 809

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

www.peniazerychlo.sk
2011-52

2188-38

VAŠA

Potrebujete
peniaze?

Realitná kancelária
v R.Sobote na Železničnej č. 6

Volajte: 0905 329 178

Vám pomôže predať
alebo kúpiť nehnuteľnosť
Zavolajte: 0905 885 559

www.peniazeprevas.sk
2187-43

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

2005

Sťahovanie

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

960-36

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

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

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

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

(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)

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.

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.

12. a 13. september MUDr. M. Kleinová,
Športová 12, č. t. 56 317 22

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

12. september sobota
lekáreň U leva

13. september nedeľa
lekáreň Kamilka

KINO
ORBIS
9. september

Synecdoche, New York

Všetci máme na výber... a nakoniec všetci
skončíme rovnako. Komédia USA, MP
od 12. r., vstupné 2,20 € (66 Sk), titulky.
Začiatok predstavenia len o 19:00 hod.

10. – 13. september

Prípad nevernej Kláry

Milostný trojuholník s nebezpečne ostrými hranami... . Komédia ČR/Taliansko,
MN do 15. r, vstupné 2 € (60 Sk), dabing.
Začiatok predstavení len o 18:00 hod.

10. – 13. september

Bratislavafilm

Hraný dokument o drsnej realite.
Slovenský film, MN do 15. r., vstupné 2 €
(60 Sk), 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 !!!

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽKY školy:
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EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota
s predpokladaným nástupom od 01. 11. 2009.
Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
občianska a morálna bezúhonnosť
osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
znalosť školskej legislatívy
Požadované doklady do výberového konania:
overené kópie dokladov o vzdelaní
potvrdenie o pedagogickej praxi
profesijný životopis
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového
konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov
a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr
do 30. septembra 2009 na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva,
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom
najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Rimavskej Sobote, 31. augusta 2009
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

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
OZ Občiansky a podnikateľský spolok Rimavská Seč pozýva milovníkov
koní na

Jazdu Sv. Huberta 2009
Podujatie sa bude konať 19. septembra v Rimavskej Seči so začiatkom
o 09.00 na športovom ihrisku.

LILIPUT
Detské odevy pri pošte v RS

Vás pozýva
na jesenný
nákup
Jesenné bundy
25%-ná zľava

2187-43

2192-36,38
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sme tu pre Vás
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Bélu Bartóka 2
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0907 648 805

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

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

inzerat.indd 1
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Ponúkam nebytové priestory do prenájmu
v centre mesta RS za výhodné ceny.
Využitie: kancelárie, obchody a rôzne služby.
M.: 0908 948 971

2003

REMOS STAV
• rekonštrukcia bytov. jadier
• sadrokartónové práce

• montáž plast. okien
• a mnohé ďalšie práce

Kontakt: 0949 757 554, 0918 552 133
2190-38

Potrebujete
peniaze?

P R OJ E K T OVA N I E
a realizácia záhrad
a závlahových systémov
M A R I Á N B I TA L A
M: 0949 406 484,
0902 304 428

Skúste zavolať: 0904 354 773

www.proficredit.sk

2186

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

2187-43

Ponúkam na predaj
Po víkendovom ochladení opäť zosilnie denné otepľovanie a vďaka pohybom v atmosfére môžeme očakávať väčšinou slnečné počasie. Miestami
sa však objavia aj zrážky. Noci už budú chladnejšie, počas dní nás ale od
stredy čakajú teploty až okolo 25 stupňov.

palivové drevo.
M: 0908 931 360
2168-35

András Reisz (autor je meteorológ)

šport
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Analýza

Podbrezová odstúpila zo súťaže
V histórii slovenského, ale aj celosvetového futbalu sa ešte nestalo, aby mužstvo počas rozohranej súťaže odstúpilo
na protest proti rozhodovaniu rozhodcov. Celková situácia v slovenskom
futbale už dlhší čas nie je najlepšia,
čomu výdatne pomáha aj finančná kríza.
Kvôli nej muselo zo súťaže odstúpiť aj
mužstvo ako napr. Žiar n/Hronom.

né na pomoc primátorov a radných. Sponzori sa
vytrácajú zo dňa na deň.

trávniku mali strážiť dodržiavanie pravidiel. Na
tomto cirkuse sa ja nemienim zúčastňovať.“

Prvým priekopníkom na Slovensku – čo sa
týka odstúpenia zo súťaže kvôli nepriazni rozhodcov – sa stalo mužstvo ŽP ŠPORT Podbrezová. Jeho majiteľ a generálny riaditeľ Železiarní
Podbrezová Vladimír Soták spolu so svojimi spoločníkmi prijal toto nezvyčajné rozhodnutie.

Čo sa týka finančného zabezpečenia jednotlivých klubov, nie je situácia ružová. Dovolím si
tvrdiť, že až na dva – tri kluby sa u nás všade boria s nedostatkom financií. Je náhoda, že väčšina
mužstiev má v názve MFK alebo MŠK? Určite
nie. Keď chcú jednotlivé kluby prežiť, sú odkáza-

Rozhodol sa pre niečo, čo sa ešte nestalo nielen na Slovensku, ale ani vo svete. Zvolal tlačovku, predstúpil pred novinárov a povedal: „Nevidím dôvod na to, aby sme ďalej dávali financie
do športu, v ktorom nemáme garantované nič,
ani len férové rozhodovanie mužov, ktorí by na

Všade, kde som debatoval o tomto rozhodnutí, som počul rôzne názory. Nechcem, ani nebudem robiť obhajcu nikomu, ale jedno je isté
– toľko, čo spravili Železiarne Podbrezová na
čele s pánom Sotákom na celom Horehroní (a to
nielen pre futbal, ale aj iné športové odvetvia),
si zaslúži minimálne úctu a obdiv. Určite spravil
viac pre futbal Soták ako Wänke a jemu podobní.
Jeho slová „už sa to nedalo vydržať“ a následné
odstúpenie určite nie sú náhodné.
Keďže sa pohybujem vo futbale, nemôžem
a ani nebudem zatvárať oči nad vecami, ktoré sa
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v ňom dejú. Aj následné slová V. Sotáka, že za „15
rokov sme investovali do futbalu veľa peňazí. Na
rozhodovanie rozhodcov upozorňujem už niekoľko rokov, žiadnej odozvy zo strany SFZ som
sa však nedočkal.“
Čudujem sa správaniu niektorých divákov
na štadiónoch, ale tu musím použiť porekadlo,
že ryba smrdí od hlavy. Zodpovednosť za výber
rozhodcov nesie rozhodcovská komisia. V nej
by mali byť nezávislí a morálne čistí ľudia, ak chceme, aby sa vrátila dôvera a divák na slovenské
štadióny. „Je potrebné začať robiť poriadok od
vrchu. Keby som sa správal tak nezodpovedne,
ako niektorí rozhodcovia, Železiarne ako podnik
by už dávno neexistovali,“ hovorí Soták a k týmto slovám sa môžem pridať aj ja – neraz som bol
totiž svedkom, keď bola poškodená aj Rimavská
Sobota. Vrcholom drzosti je arogantné správanie
niektorých rozhodcov, ktorí aj po tom, čo pokazili zápas svojím tendenčným pískaním, mali
široké ramená a namiesto toho, aby si priznali
chybu, sa veľakrát cítili urazení a dotknutí. Koľkokrát sa tréneri na tlačových besedách nechcú
vyjadrovať k výkonom rozhodcov pod hrozbou
udelenia finančnej pokuty?
Osobne som bol na nejednom zápase, keď
Rimavská prehrala – napr. aj v Podbrezovej po
vymyslenej penalte a podobne. Treba si položiť
otázku, kto dáva a ponúka rozhodcom úplatky: sú
to majitelia klubov? Ale čo by z toho mali? Určite
nič. Horšie je to už s jednotlivými funkcionármi,
ktorí sa snažia udržať si svoje teplé a pomerne
dobre zaplatené miesta stoj čo stoj. Poniektorí
neváhajú robiť špinavosti, len aby dosahovali
výsledky, aby ich mecenáši jednotlivých klubov
nezbavili funkcií.

voľno. Už sa, aj keď neoficiálne, ozvali nejaké
kluby, ktorým vadí, že odohrajú menej domácich
zápasov ako niektoré iné družstva.
V Podbrezovej futbal pokračuje: B mužstvo
pokračuje v II. lige, a po tom, čo bude posilnené o niektorých hráčov A družstva, sa odborníci
zhodujú, že budú spolu s Moldavou bojovať o postup do tej ligy, z ktorej momentálne odstúpili...
Ak tomu tak bude, potom neviem na čo bolo to
odstúpenie dobré. Tí, ktorí ma poznajú vedia aké
mám názory na kauzy, ale hlavne na dokázanie
prípadov korupcie v slovenskom futbale. Po tom,
čo bolo dokázané branie úplatku vysokým funkcionárom SFZ, malo jednoznačne odstúpiť celé
vedenie. Ale na Slovensku to nefunguje tak, ako
vo vyspelých demokratických krajinách. Keby sa
len desatina z toho, čo bolo na Slovensku, dokázalo v Nemecku alebo Anglicku, museli by zväzoví funkcionári odstúpiť do 24 hodín. Už aj v susedných Čechách sa rozhodli dať šancu novému
predsedovi Českomoravského futbalového zväzu. Ten po svojom nástupe vymenil väčšinu ľudí,
ktorí doteraz pracovali v štruktúrach zväzu.
Jediným pozitívom v slovenskom futbale je
momentálne účinkovanie národného tímu, ktorý
má reálnu šancu postúpiť na majstrovstvá sveta
(pozn. red. – článok bol napísaný pred zápasom
Slovensko – Česko). Ako veľký fanúšik futbalu
by som privítal, keby sa reprezentačné mužstvo
kvalifikovalo do Juhoafrickej republiky. Určite
by to pomohlo slovenskému futbalu. Len nedávno boli slovenské kluby hrajúce v európskych
pohároch „vyzlečené donaha“ – veľa ľudí si z ich
vystúpenia robilo žarty, že pôsobili v pohárovej
Európe ako bojovníci proti kríze: kade išli, tam
„nakupovali.“

Oslávenec
Dezső Balajthy

Podpredseda Oblastného futbalového zväzu (ObFZ) Dezső Balajthy oslávil 25. augusta svoje 60. narodeniny. Svoje povinnosti
vynikajúco plnil už ako hráč za Hostice, neskôr rozhodca a za posledných desať rokov
na neplatenom poste podpredsedu ObFZ.
Je tiež vedúcim rozhodcov ObFZ a pod jeho
vedením vyrástlo mnoho mladých kvalitných rozhodcov. Dúfame, že s jeho poctivo odvádzanou prácou môžeme počítať aj
naďalej a pri príležitosti tohto okrúhleho
výročia mu želáme veľa zdravia a síl do pracovného nasadenia.
Vedenie ObFZ a OZTK

Klubová a krúžková
činnosť MsKS

O tom, že korupcia na Slovensku je – a nielen
vo futbale – niet pochýb. Zmýšľanie ľudí v štáte
sa mení len veľmi pomaly a potrvá ešte minimálne jednu generáciu, kým aj u nás dôjde k zmene
myslenia. Aj na rozhodnutie vystúpiť zo súťaže
doplatili viacerí – v prvom rade divák v Brezne,
ktorý začal chodiť na zápasy Podbrezovej v tomto meste, ale hlavne samotní futbalisti. Zo dňa
na deň sa stali nezamestnanými. Je mi ich ľúto,
pretože aj oni majú svoje rodiny a záväzky. V neposlednom rade však týmto odstúpením Horehroncov utrpela celá I. liga. O súťaži sa začína
rozprávať, že je neregulárna. Ostatné mužstvá
zatiaľ mlčia, pretože im to vyhovuje. Veď pre tých,
čo bojujú o postup, odpadol jeden z ich možných
súperov. Ale spokojní môžu byť aj tí, ktorí budú
bojovať o zotrvanie v súťaži. Únia ligových klubov, ako aj Výkonný výbor SFZ totiž rozhodli na
svojom mimoriadnom zasadnutí, že prijímajú
odstúpenie Podbrezovej zo súťaže. Považujú ich
za jedného zostupujúceho, a tak sa bude v súťaži
pokračovať iba s 11 účastníkmi, s tým, že jeden
postúpi a jeden zostúpi.

Súčasná vláda SR má kladný vzťah k futbalu
a to nielen preto, že vybuduje dôstojný futbalový stánok, ktorý druhí iba sľubovali, ale aj pomocou výstavby malých futbalových ihrísk. Tie
vyrástli pri školách na dedinách. Ostáva veriť, že
sa investície vložené do jednotlivých projektov
v budúcnosti vrátia, a že na novovybudovaných
ihriskách budú vyrastať dobrí futbalisti.

Ponuka aktivít od septembra 2009:

Pokiaľ ide o rozhodcov, viem, že sú medzi
nimi aj takí, ktorí vedia pískať a sú čestní. Ale
nájdu sa aj takí, ktorí jednoznačne nemajú na to,
aby mohli rozhodovať. Záleží na celej futbalovej
verejnosti, aby nedovolila kriviť futbal niektorým funkcionárom a rozhodcom. Je potrebné
prijať systém, ktorý nedovolí poškodzovať kluby
– bohužiaľ, zatiaľ taký nemáme. Všetko je to však
o ľuďoch. Ako si ustelieme, tak si ľahneme. Musí
však prísť k zmene myslenia v hlavách tých, čo
pracujú v štruktúrach futbalu. Nesmieme dovoliť, aby ľudia bez morálky špinili tak krásnu hru,
akou je najpopulárnejší šport na svete – futbal.
Zdeno Marek

TK Impulz Senior (dospelí)
každú stredu od 18.00 začiatočníci a od
19.00 pokročilí

Hráčom MŠK RS odpadnú tri majstrovské
stretnutia proti Podbrezovej (z toho dva mali
hrať na domácom ihrisku). Ďalej sa rozhodlo, že
všetky výsledky, ktoré dosiahli Podbrezovčania,
sa anulujú a mužstvá, ktoré mali nastúpiť proti
Podbrezovej, budú mať v jednotlivých kolách

Futbal I. liga

PRIPRAVUJEME:
klub salsy, klub latino tancov
pre mládež (od 16. septembra), tanečný
krúžok pre malé deti
(od 3 rokov)

V súťaži bola cez víkend reprezentačná prestávka,
ktorú vyplnili dva veľmi dôležité kvalifikačné zápasy
slovenského mužstva. I. liga pokračuje 12.09. Soboťania
privítajú na svojom ihrisku nováčika z Púchova.
Začiatok stretnutia je o 15.30.

Aerobic (od 7. septembra)
cvičí sa každý pondelok a štvrtok od 18.30
Joga (od 9. septembra)
cvičí sa každú stredu od 18.00
Orientálne tance
pondelok od 18.00

Klub tanečného športu „Impulz“ (od 8.
septembra o 16.00)
deti a mládež – súťažné spoločenské tance
(nácvik každý utorok) a TK Extreme (hiphop) každý utorok a piatok od 15.30
Dance Forming (od 11. septembra)
tanečný aerobic
Crazy Model´s
štúdio manekýnok

Informácie: Dom kultúry, t. č. 56 21 550 (p.
Koniarová)
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Plávanie: Začala nová súťažná sezóna
Rimavskosobotskí plavci začali novú
súťažnú sezónu plaveckými pretekmi
v Štúrove.“Štúrovské stovky“ sa plávajú
v otvorenom 50 metrovom bazéne, čo
značne ovplyvnilo priebeh podujatia.
Daždivé počasie sa podpísalo na výkonnosti
plavcov, keďže teplota klesla na 17 ˚C. Dvanásťčlenná rimavskosobotská výprava sa rozhodla
absolvovať len polovicu disciplín. Výborné výkony potvrdila trojica plavcov Benjamin Babús, Juraj Husár a Hanka Poljaková. Benjamin
získal dve zlatá, Juraj dve striebra a dva bronzy a Hanka jeden bronz. Jeden z najmladších
plavcov z výpravy, Jakub Husár obsadil jedno

druhé a jedno prvé miesto. Súťaž bola akýmsi
kontrolným pretekom, keďže plavci mali pred
začiatkom sezóny voľno. Tento rok však netradične krátke, nakoľko v strede júla absolvovali štart na Svetovom športovom festivale vo
Viedni. Sedem plavcov ( Poljaková, Staššáková,
Repková, Babús, Husár, Mihály a Šebok) malo
možnosť zmerať si svoje sily s plavcami z USA,
Holandska, Nemecka a mnoho ďalších štátov.
Najlepšie obstál Juraj Husár, ktorý v disciplíne
200 metrov prsia obsadil prvé miesto, druhé
miesto získal v disciplíne 100 metrov prsia. Benjamin Babús s dvojročným hendikepom získal
tretie miesto v disciplíne 50 metrov znak. Do
ocenenej trojice sa pridala aj Hanka Poljako-

vá, ktorá taktiež v disciplíne 200 metrov prsia
získala 3. miesto. Plavci mali možnosť plávať aj
zmiešanú štafetu 8 x 50 metrov voľný spôsob,
kde štvoricu Mihály, Poljaková, Husár a Babús
doplnila štvorica z USA. V kategórii „open“ získali pekné 17. miesto. Na začiatku druhej časti
súťažnej sezóny neostáva nič iné, len dúfať, že
druhá polovica roka bude taká úspešná, ako tá
prvá. V prvej polovici absolvovali rimavskosobotskí plavci 539 štartov, z toho až 227 štartov
bolo ocenených medailovými umiestneniami.
102 zlatých medailí, 64 strieborných a 61 bronzových medailí je neklamný dôkaz o dobrej pripravenosti našich plavcov.
Ján Valach

Rimavskosobotské volejbalistky v príprave
tili naše volejbalistky nováčikovskú daň. Bolo
možné predpokladať, že Zvolenčanky a hráčky
zo Spiša budú vyčnievať nad ostatnými pármi.
Zvolenské hráčky sú juniorskými majsterkami
Slovenska v plážovom volejbale a majú aj medzinárodné skúsenosti. Fabianová a Vykoupilová hrajú plážový volejbal už niekoľko rokov,“
uviedla Alena Kudlíková st. V konečnom poradí
skončila Lucia Kačániová a Alena Kudlíková ml.
z rimavskosobotských dvojíc najlepšie, obsadili
štvrté miesto. „Neprekvapilo ma to. Keby si ešte
nechali poradiť, mohli obsadiť aj tretiu priečku,“
doplnila. Finančne odmenené boli štyri najlepšie páry. Turnaja sa zúčastnilo deväť dvojíc.
Kudlíková st. považuje plážový volejbal za dobrú súčasť letnej prípravy. „Myslím si, že by sme
mali vytvoriť typologicky takú dvojicu, prípadne
aj dve, ktoré by sa mohli presadiť v plážovom volejbale,“ povedala.
Prvoligové družstvo žien VK Slovan
Rimavská Sobota povedie aj v súťažnom
ročníku 2009/2010 kormidelníčka Alena
Kudlíková st. Prípravu na novú volejbalovú sezónu začali slovanistky, ktoré
sa v tej predchádzajúcej umiestnili na
druhej priečke, minulý mesiac. Majú za
sebou už aj prvé turnajové konfrontácie.
Soboťanky vyhrali síce v sezóne 2008/2009 základnú časť prvej ligy – Východ, no v nadstavbe sa pred nich dostala Slávia TU Košice, a tak
sa v barážových bojoch o postup do extraligy
predstavili volejbalistky z metropoly východného Slovenska. Neboli v týchto stretnutiach
úspešné. Na novú sezónu sa pripravujú rimavskosobotské hráčky od 3. augusta. „S doterajšou časťou prípravy som spokojná,“ vyjadrila
sa trénerka VK Slovan Rimavská Sobota Alena
Kudlíková st (na fotografii). „Horšie je to však
s dochádzkou mladších dievčat. Ivana Štubniaková bola v auguste na jednom tréningu. Zuzana
Ščurková brigádovala počas prázdnin v Bratisla-

ve, a tak netrénovala. Do tréningového procesu
sa nezapojila ani Alexandra Hrivnáková. Počítam však s týmito hráčkami v novej sezóne. Do
kádra družstva žien pribudne aj Lucia Sirotiaková, ktorá v uplynulej sezóne hrávala v kategórii
kadetiek,“ dodala.

Turnaj v plážovom volejbale

Gro družstva žien Slovana štartovalo na Kurinci 15. augusta na turnaji v plážovom volejbale
O putovný pohára predsedu predstavenstva
Roľníckej spoločnosti Bottovo – Miroslava Juríčeka, ktorý je hlavným sponzorom VK Slovan.
Víťaznú trofej a finančnú prémiu 500 eur si vybojovali zvolenské volejbalistky Katarína Kuviková a Magdaléna Nociarová. Vo finále porazili
2:0 na sety dvojicu zo Spišskej Novej Vsi – Evu
Fabianovú/Eriku Vykoupilovú. „Nemôžem byť
spokojná s tým, ako sa umiestnili naše hráčky.
Tie však na druhej strane nie sú zvyknuté na plážový volejbal dvojíc. Neabsolvovali iné súťažné
previerky v tomto roku. Neboli naše dvojice ani
vhodne typologicky zložené. Jednoducho zapla-

Mošovce a ďalšie turnajové previerky

V dňoch 29. – 30. augusta boli Soboťanky účastníčkami volejbalového turnaja v Mošovciach
a umiestnili sa na tretej priečke. „Vyhrali sme
našu základnú skupinu, v ktorej sme dvakrát
zvíťazili (Tvrdošín, Třinec) a raz sme prehrali
(Martin). V súbojoch o konečné umiestnenie
družstvo s víťazmi ďalších dvoch skupín (Žiar
nad Hronom a Liptovský Mikuláš) obidve stretnutia prehralo, čo znamenalo tretie miesto. Považujem ho za zaslúžené. Každopádne máme čo
zlepšovať,“ nechala sa počuť Kudlíková st. Slovanistky sa predstavia 12. septembra na turnaji
v Hnúšti. „Prechádzame už v príprave do telocvične. Vieme, s kým sa v Hnúšti stretneme, turnaj bude kvalitne obsadený. Bude to dobrý test
našej pripravenosti,“ vyslovila sa kormidelníčka
tímu. Pripomenula, že v závere septembra bude
VK Slovan organizovať turnaj v Rimavskej Sobote. Nová prvoligová sezóna sa začne v októbri.
„Minimálne chceme obsadiť druhé miesto,“ naznačila ambície Alena Kudlíková st.
red
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Futbal - nižšie súťaže

II. trieda:

Rimavská Píla pokračuje v úspešnej sérii

I. trieda

Abovce zaslúžene remizovali, Revúčka
oslávila prvé domáce víťazstvo

Tisovec B – Uzovská Panica 5:0 (1:0)
G: Pohorelský (2), Vetrák (2) a Koniar, R: Kúchen

Bátka – Abovce 4:4 (3:2)
G: Albert J. (3), Libič – Farkas (2), Lenkey a Szajkó
R: Čepko, Dorast: 0:3

Hajnáčka B – Rim. Seč 1:2 (0:1)
G: Lakatos – Busa (2), R: Pál
Husiná – Blhovce 6:2 (4:2)
G: Mező (2), Vysočan, Badinka, Bodor a Bodor I. –
Oláh a Illés, R: Rosiar, Dorast: 3:1

Muráň – Jelšava 1:2 (1:1)
G: Ulický – Súkeník a Vranko, R: Fakla
Revúčka – Ožďany 2:1 (1:1)
G: Malček, Černok – Pisár
R: I. Krahulec, Dorast: 2:3

Čerenčany – Gemerská Ves 1:5 (1:2)
G: Šlajferčík – Somosvári, Tamás, Kino, Gömbicki
a Nyíri, R: Šupka, Dorast: 2:6

Tachty – Rim. Janovce 3:1 (2:1)
G: Molnár Tibor, Végh a Mihály – Gubala
R: Juhász, Dorast: 3:2

Chrámec – Radnovce 6:3 (3:2)
G: Bari B. (2), Radics (2), Štas a Bari M. – Váradi I.,
Busa J. a Ruszó, R: Botoš, Dorast: 0:3

Sirk – Tornaľa 0:2 (0:1)
G: Kárász (2)

Dohrávka: Husiná – Čerenčany 7:0 - nedohraný
R: Ivanik, Dorast: 0:2

Stárňa – Klenovec 1:1 (1:1)
G: Patinák – Hruška
R: J. Krahulec
Lubeník – Veľké Teriakovce 4:0 (2:0)
G: Tamáš a Rusó (3)
R: Rybár, Dorast: 11:0
Dohrávka: Muráň – Klenovec 2:0 (R: Lőcsös)
Dorast: Sirk – Gemer 4:1
1. FK Tornaľa  	

5

4 1 0

12 : 1

13

1. FK Tisovec B (R. Píla)  	

5

5 0 0

19 : 7

15

2. FK Husiná  	

5

5 0 0

19 : 6

15

3. FK Rimavská Seč  	

5

2 2 1

18 : 11 8

4. FK Blhovce  	

5

2 1 2

14 : 13  	 7

5. FK Radnovce  	

5

2 0 3

12 : 16 6

6. FK Chrámec  	

5

2 0 3

14 : 16 6

7. FK Uzovská Panica  	

5

2 0 3

6 : 21

8. FK Hajnáčka B  	

5

2 0 3

14 : 10 6

6

2. FK Tachty  	

5

4 0 1

15 : 7

12

9. FK Gemerská Ves  	

5

1 1 3

13 : 13 4

3. FK Jelšava  	

5

3 1 1

10 : 5

10

10. FK Čerenčany  	

5

0 0 5

6 : 22

4. FK Bátka  	

5

2 3 0

11 : 7

9

5. 	 FK Lubeník  	

5

3 0 2

10 : 7

9

6. FK Ožďany  	

5

2 1 2

7:5

7
7

7. FK Klenovec  	

5

2 1 2

8:9

8. FK Abovce  	

5

2 1 2

13 : 16 7

9. FK Muráň  	

5

2 1 2

6:8

7

10. 	FK Sirk  	

5

2 0 3

10 : 7

6

11. FK Stárňa  	

5

1 1 3

6 : 10

4

12. FK Veľké Teriakovce  	

5

1 0 4

4 : 20

3

13. FK Revúčka  	

5

1 0 4

5 : 10

3

14. FK Rimavské Janovce  	 5

1 0 4

6 : 11

3

Memoriál
Júliusa Nôtu
Túto sobotu zorganizoval Jazdecký klub Carmina z Rim. Soboty
podujatie Memoriiál Júliusa Nôtu.
Nejednalo sa o klasické jazdecké

0

lec, Sliva, Pál • Jelšava-Revúčka (bez dorastu) / Slabej,
Pocklan, Ivanik • Bátka-Muráň / Juhász, Rybár, Filep
1.trieda 13.kolo 15. 9. 2009 o 14.00 a 16.30
Sirk-Abovce / Šupka, Hodoň, Ďurík • Stárňa-Tachty /
Fakla, Boldi, Filep • Lubeník-Revúčka / Laciak, Siman,
Wollinger • V.Teriakovce-Muráň / Ivanik, Adorján,
Slabej • Klenovec-Bátka (bez dorastu) / Pocklan,
Botoš, Šonkoľ • Tornaľa-Jelšava (bez dorastu) / Locsos,
J. Krahulec, Pál • R.Janovce-Ožďany / Juhász, Rybár,
Váradi
2.trieda 6.kolo 13. 9. 2009 o 14.00 a 16.30
Uz. Panica-Radnovce / Vývlek, Rosiar, Uličný • G. VesChrámec / Boldi, Kriak, Melicher • Blhovce-Čerenčany /
Pataky, Adorján • R.Seč-Husiná / Šonkoľ, I. Krahulec •
Tisovec B-Hajnáčka B (12. 9. 2009, bez dorastu, R. Píla)
/ Lőcsös, Koós, Ivanik
1.trieda dorast 6.kolo 13. 9. 2009 o 13.00
Gemer- Stárňa / Váradi, Čajko
Žiaci 2.kolo 12. 9. 2009 o 10.00
Sk A: Revúčka-Stárňa / Laciak • Klenovec-Lubeník /
Šupka
Sk B: Hajnáčka B-Jesenské / Adorján
Hostice-Ožďany / Pataky • V. Blh-Hajnáčka A / Šonkoľ
Sk C: Kráľ-Lenartovce / Verkin • Abovce-Gemer / Gača
Delegovanie SsFz: 5.liga dorast 6.kolo sk D
12. 9. 2009 o 14.00 Tisovec-Kalinovo / Koós, Ivanik
12. 9. 2009 o 14.00 V. Blh-Divín / Pocklan, Šonkoľ
13.9. 2009 o 13 00 Jelšava-Sklabiná / Pocklan, Ivanik
2.liga SŽ a MŽ sk Juh 6.kolo 12. 9. 2009 o 10.00 a
12.00
Revúca-Žiar / Kúchen
3.liga SŽ a MŽ sk D 4.kolo 13. 9. 2009 o 11.30 a 13.30
Tornaľa-Radzovce / Wolinger

Delegačný list č.6
zo dňa 3. 9. 2009

Rozhodcovia:
Kriak, Čajko (Abovce-Lubeník), I.Krahulec (KlenovecSirk) v riešení.

Predseda KR: Dezider Balajthy

KR predvoláva na deň 10. 9. 2009 o 16.00 – R: Čepko
Maroš, Predseda FK Čerenčany-Šari Michal.

1.trieda 6.kolo 13. 9. 2009 o 14.00 a 16.30
Abovce-V. Teriakovce / Siman, Laciak, Fakla • KlenovecLubeník (bez dorastu) / Hodoň, Šupka, Michalko •
Tornaľa-Stárňa / Wollinger, Váradi, Čajko • R.JanovceSirk / Ďurík, Botoš, Čepko • Ožďany-Tachty / J.Krahu-

preteky v rámci parkúrového
skákania, ale o stretnutie priateľov
a známych, ktorí si prišli do areálu
uctiť pamiatku na tohto bývalého
skvelého športovca. Na podujatí
predviedli jazdecké schopnosti
jazdci z celého okresu. V jeho
úvode si prítomní uctili pamiatku

KR upozorňuje R na povinnosť dať podpísať K prípadne
HU údaje na druhej strane zápisu pri HNS členov realizačného tímu prípadne divákov.

na Júliusa Nôtu položením kytice
kvetov k prekážke, ktorá niesla
športovcovo meno. Aj napriek
veternému počasiu prišlo na memoriál množstvo ľudí. Podujatie
podporil svojou prítomnosťou aj
primátor Štefan Cifruš.
Nápad zorganizovať toto
podujatie skrsol v hlavách rodiny
Sihelských, ktorá vedie jazdecký
klub Carmina.
„Bol naším veľmi dobrým
kamarátom, navštevoval náš klub
a veľmi dobre sme si navzájom
rozumeli. Aj napriek tomu, že
nebol takým profesionálnym
jazdcom, začínal sa viac venovať
tomuto športu. V neposlednom
rade mal aj rád kone,“ povedala
organizátorka podujatia Tatiana
Sihelská.
amb

Jana Vontorčíková
JAMI
Orávka 43

Výroba pracovných odevov
Zákazkové krajčírstvo + opravy
0918 628 064
1013-41

Dám do prenájmu obchodné,
kancelárske a výrobné priestory
v Rim. Sobote a Hnúšti.
Priestory sú väčšie i menšie, ktoré
upravíme podľa želania nájomcu.
Tel: 0903 801 265
1018-37

Hľadáme výčapníčky, barmanky
/-ov/, krupiérky /-ov/.
Tel: 0905 364 411

1019-37

