Exkluzívne:

Poviedka
P. Sibylu
Len v Gemerských zvestiach
sa dočítate o siedmich spôsoboch, ako zabiť manželku...
čítajte na str. 4

10 rokov
Gymnázia
M. Tompu
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Už je to desať rokov, čo
svoje brány pre študentov
otvorilo v našom meste
Gymnázium Mihálya Tompu
Reformovanej kresťanskej
cirkvi.
čítajte na str. 6

Fenomén
Gemer
Výstava fotografií prezentuje výsledky mladého keramického sympózia Fenomén
Gemer 09.
čítajte na str. 7

Džezový večer a lá Oskar Rózsa
Príjemná atmosféra, brilantný džez a uvoľnenosť hudob- Carnegie.“ Richard Müller, Jaro Filip, Marián Varga, Jana
Kirschner, Ivan Tásler. Aj s týmito spevákmi a hudobníkníkov. Aj taký bol chladný večer ôsmeho septembra na
mi Oskar Rózsa spolupracoval. Ako prezradil, najlepšie
nádvorí rimavskosobotskej Reduty Čierny orol. Poriadnu
sa mu pracovalo s Dežom Ursínym a Milanom Lasicom.
dávku toho najlepšieho džezu nadelila divákom formácia
Oskar Rózsa niekoľko rokov vystupoval v triu Šeban Oskar Rózsa Partnerschip unlimited na čele s majstrom
Oskarom Rózsom. Svieži a ľahký, príjemný, uvoľnený, ryt- Rózsa - Buntaj a inicioval rôzne projekty zamerané na
mický a energický, miestami melancholický, ale vždy bri- improvizovanú hudbu, napríklad Oskar Rózsa Sextet, s
ktorým nahral aj CD. Vyštudoval bratislavské konzervalantný – to bol džez kapely, ktorú tvoril klavirista Ondrej
tórium a VŠMU, odbor dirigovanie a kompozícia. V štúdiu
Krajňák, pražský saxofonista Ondrej Štveráček, bubeník
pokračoval na americkej hudobnej škole Berklee. VyproMartin Janočka a samozrejme basgitarista Oskar Rózsa.
Ako prezradil Oskar Rózsa, niektoré piesne, ktoré po- dukoval a účinkoval na viac ako päťdesiatich albumoch.
čulo publikum, skomponoval on, iné Ondrej Štveráček Je zakladateľom niekoľkých kapiel.
Džezový večer v podaní Oskara Rózsu bol posledným
a iné zahrali jednoducho preto, že ich majú radi.
projektom v rámci tohtoročného kultúrneho leta Hot Art,
„Hralo sa mi výborne. Ľudia boli výborní, privítali nás
ktoré zorganizovalo tunajšie Mestské kultúrne stredisko
výborne, aj nám tlieskali. Bolo však chladno, preto sa mi
hralo ťažko,“ opísal svoje pocity hudobník tesne po skon- v spolupráci so Spojenou školou. V rámci neho mohli Soboťania zažiť nielen hudobné večery napríklad s Janou
čení koncertu. Do akého projektu sa pustí Oskar Rózsa
najbližšie? „ Snažím sa nájsť si čas na projekt na Bratislav- Kirchner, kapelou Heľenine oči, Robom Pappom, či hip
ské džezové dni, ktoré budú 23. októbra. Pri tejto príleži- – hoperom Opakom, ale navštíviť aj rôzne divadelné predstavenia a iné sprievodné podujatia.
tosti som sa rozhodol napísať novú hudbu. Malo by ísť o
prirodzenú, nenásilnú a inšpiratívnu fúziu medzi vážnou
amb
hudbou a džezom. Hosťom bude americký trubkár Brain

Najkrajšia letná dovolenka
Ako trávili leto študenti
Gymnázia I. Kraska?
Megaparadajky
Soboťan J. Motyčiak vypestoval gigantické paradajky!
Hľadá sa žena roka
Banskobystrický samosprávny kraj hľadá úspešné ženy.

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)

Potrebujete si požièaś?

0904 801 765 Rimavská Sobota, Hatvániho 2

riešenia pre krajšie
bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167
2005
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Príďte na
výstavu

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Po veľmi vydarenej výstave ovocia,
zeleniny a kvetov začiatkom októbra
minulého roku, Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor a ZO SZZ č. 1
v Rim. Sobote s radosťou prijal ponuku
Mestského úradu usporiadať podobné
podujatie aj v tomto roku, a to v rámci
Dní mesta v dňoch 25. a 26. septembra.
Okrem toho bude usporiadaná aj výstava a ochutnávka najlepších vín zo všetkých troch rajónov
Stredoslovenského kraja.
Podotýkame, že ide o výnimočné podujatie,
ktoré v našom okrese organizované ešte nebolo.
A tak veríme, že tak záhradkári ako aj milovníci
dobrého vína (ale dúfame, že aj všetci ostatní
návštevníci) budú plne uspokojení.
Predpokladaná kvalitná výstava prirodzene
nemôže byť bez dostatočného množstva exponátov – najmä ovocia, ale očakávame aj viac zeleniny
a kvetov ako v minulom roku. Preto prosíme
záhradkárov z Rim. Soboty (aj neorganizovaných) –

a keďže ide o okresnú výstavu, tak aj z celého okresu – aby sa dodanými exponátmi výstavy aktívne
zúčastnili.
Exponáty je možné dodať v dňoch 21. – 23.
septembra na sekretariát OV SZZ od 9.00 do 15.00
hod., resp. 24.09. od 14.00 do 18.00 hod. do Domu
kultúry v Rim. Sobote (vchod od Kauflandu).
Okrem už spomínaného výstavu skrášlia aj
niektoré predajne kvetín a svoje výpestky predstavia aj pestovatelia školkárskych produktov. Na
výstave sa po prvýkrát zúčastní aj vystavovateľ
malej záhradnej techniky.
Ing. E. Hacsi
predseda I. ZO SZZ Rim. Sobota

Odbojári v Rimavskej Sobote
Ako sme už informovali v minulých číslach,
priamych účastníkov odboja v rámci mestských
osláv 65. výročia SNP prijal v priestoroch radnice
primátor Štefan Cifruš. Nasledovní pozvaní
hostia sa pri tejto príležitosti zapísali do pamätnej
knihy mesta: Ladislav Sládek, Ján Barto, Pavel
Moncoľ, Alexander Jarjabek, Jozef Stančok, Ján
Dominik, Ján Barto, Pavel Sekerka, Július Sőč,
Milan Plavucha, Zuzana Bartová.
red, foto amb

Z redakčnej pošty

Julkovi Nôtovi odhalia pamätnú tabuľu
Vážení občania mesta Rimavská Sobota, ako aj
široká športová verejnosť! Chcem Vám oznámiť,
že dňa 15. septembra o 15.30 hod. sa uskutoční
odhalenie pamätnej tabule na futbalovom ihrisku
v Rimavských Janovciach (pred majstrovským
zápasom s Ožďanmi).
Hlavným organizátorom je OZ Naša mládež
v Rim. Janovciach, FK Rim. Janovce a obec
Rim. Janovce. Je pripravené odhalenie pamätnej
tabule rodákovi, priateľovi, futbalistovi
a trénerovi Julkovi Nôtovi, ktorý nás vo februári
tohto roku navždy opustil. V našich srdciach však
ostane navždy živý. Všetci, ktorým nám chýba,
si aj touto formou chceme uctiť jeho pamiatku.
Preto príďte všetci, čo ste ho poznali, aby sme
spolu spomínali na nášho Julka. Ďakujem.
Váš DJ Melo (Paľo Melišík)

Televízne šialenstvo značky Superstar sa opäť
tlačí do našich obývačiek. Tentoraz má šou
dokonca federálny nádych, takže budeme svedkami úspechov i sklamaní mladých ľudí od Košíc
až po Prahu. Jedným z adeptov na novú popovú
hviezdu je aj čitateľom GZ už dobre známy
Soboťan publikujúci v novinách svoje postrehy
z mesta a jeho okolia pod pseudonymom
DJ Melo. Už čoskoro sa ho spýtame na jeho
pocity zo súťažných kôl, ktoré v lete absolvoval.
Zatiaľ mu môžete držať palce, aby po ceste, na
ktorú nastúpil, kráčal čo najistejším krokom.

Polícia hlási
Krádeže a autonehody
Zlodeji si v 36. týždni v kraji nakradli viac
ako 60 tisíc eur. Stalo sa tak počas 58 krádeží
vlámaním, z ktorých je páchateľ známy už vo
dvoch prípadoch.
Terčom vlamačov boli predovšetkým
obchody a reštaurácie (10), ako aj byty (10)
a autá (9). Najviac sa činili v okresoch Banská
Bystrica (14), Lučenec (13) a Zvolen (11).
Z 43 dopravných nehôd na území kraja
nevyviazli živí dvaja ľudia. Traja sa ťažko
zranili a s ľahkými poraneniami obišli
devätnásti. Spôsobené hmotné škody boli
odhadnuté na asi 120 tisíc eur. Najviac nehôd
sa odohralo v sobotu (12) a naopak najmenej
eviduje polícia v piatok (3).
mak

Z redakčnej rady
Na utorkovom zasadnutí redakčnej rady
mestských novín sa hovorilo o úrovni spolupráce s ostatnými informačnými periodikami
v meste, hodnotil sa aktuálny stav v distribúcii novín (ako aj možnosti jej ďalšieho
rozširovania) a analyzovali sa alternatívne
možnosti tlače v rámci úsporných opatrení.
K obsahovej stránke Gemerských zvestí
a Gömöri Hírlap nemali prítomní členovia
rady vážnejšie výhrady.
mak
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O pohár primátora mesta
Dňa 29. augusta sa za účasti 10 dobrovoľníckych hasičských zborov uskutočnila súťaž v požiarnom útoku do kopca
o Pohár primátora mesta Rim. Sobota
vo Vyšnej Pokoradzi. Táto súťaž sleduje
rozvoj fyzickej zdatnosti, odvahy
a zručnosti členov hasičských zborov
v náročnom terénnom prostredí.
Prvý ročník súťaže sa uskutočnil 30. augusta 1997,
pričom doteraz sa ich uskutočnilo už šesť. Výbor
DHZ sa prihlásil k tradícii oživiť túto osobitnú
disciplínu. Organizačný štáb pripravil súťaž s podporou mesta Rim. Sobota. Spoluorganizátorom
bol OV DPO. Otvorenie súťaže sa uskutočnilo nástupom jednotlivých družstiev pred pomníkom
svätého Floriána. Po privítaní a príhovore primátora mesta Š. Cifruša sa uskutočnil za účasti členov
SPB akt kladenia vencov k pomníku padlých v SNP

a tiež požiarnikov. Súťaž prebehla v osvedčenom
prostredí pod Kamenným Jankom v priestore tzv.
Gálovej stráne. Jej priebeh bol plný napätia striedaného s výkonmi osvedčených špičkových družstiev.
Osobitosťou tohto ročníka bola účasť ženských
družstiev, ktoré svojou zručnosťou ničím nezaostali za svojimi mužskými kolegami. Aj keď sa po
prvom kole spustilo dažďové osvieženie, po krátkej
prestávke družstvá pokračovali (niektoré ešte v lepších výkonoch) v súťaži druhým kolom. Na prvom
mieste sa nakoniec umiestnili muži DHZ Rim. Zalužany. Zároveň získali Pohár primátora mesta. Na
druhom mieste skončili muži z DHZ Kružno. Tretie
bolo družstvo DHZ Rim. Baňa. Na ďalších miestach
sa umiestnili DHZ Rumince, DHZ Gemerská Ves II,
DHZ Teplý Vrch, DHZ Vyšná Pokoradz, DHZ Gem.
Ves I. V súťaži žien sa na prvom mieste umiestnili
ženy DHZ Rim. Zalužany, druhé bolo družstvo DHZ
Čerenčany. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo

Z redakčnej pošty

Prečo musia peniaze z mesta odtekať preč?
Pôsobím ako podnikateľ v Rimavskej Sobote. Aby
som spropagoval svoju firmu, chcel som dať reklamu aj na internetovú stránku mesta. Zašiel som
na Oddelenie informatiky Mestského úradu v Rim.
Sobote, aby mi na stránku vložili text reklamy.
Dozvedel som sa však, že pracovníci oddelenia to
nerobia. Mám sa obrátiť na firmu Weby Group vo
Zvolene, ktorá tieto služby realizuje, samozrejme,
za poplatok. Prekvapilo ma to, a nielen mňa, a to
z viacerých dôvodov. Jednak si myslím, že vloženie
reklamného textu na stránku mesta je záležitosť
nie zložitá a trvá niekoľko minút. A jednak preto,
že peniaze za tieto služby, ktoré by mohli ostať tu
v našom regióne a mohli by sa použiť napríklad aj
na skvalitnenie internetovej stránky mesta, necháme odchádzať preč, do iného mesta. Vieme, že Rimavská Sobota patrí medzi ekonomicky a sociálne
najzaostalejšie regióny na Slovensku. Je tu množstvo nezamestnaných občanov, vrátane tých, ktorí
v rámci rekvalifikačných kurzov absolvovali aj ku
rzy počítačové. Navyše, prácu s počítačom, vrátane
administrácie internetových stránok, dnes ovláda-

jú už aj mnohí stredoškoláci. Je preto zarážajúce, že
to nedokážu (nevedia?) urobiť zamestnanci Odd.
informatiky MsÚ. No ak je realita naozaj taká, že
to z nepochopiteľných príčin robiť naozaj nevedia,
myslím, že Mestský úrad by mohol pouvažovať nad
tým, že by na túto prácu (vkladanie, dopĺňanie reklamných textov na stránku mesta) zamestnal niekoho z našich nezamestnaných občanov, napríklad
absolventa strednej školy v rámci absolventskej
praxe a podobne. Myslím si, že to, že internetovú
stránku mesta spravuje firma z iného mesta, je tak
trochu našou hanbou. V neposlednom rade preto,
že peňazí je tu málo, a aj tie, čo by sem mohli pritiecť, necháme odtekať preč...
Peter Václav, Rimavská Sobota

Odpoveď na list Petra Václava
Mesto na svojej internetovej stránke www.rimavskasobota.sk zverejňuje hlavne to, čo mu prikazuje
platná legislatíva a aj ďalšie informácie pre občanov (FO, PO). Stránka musí spĺňať kritériá podľa zá-

v dome kultúry odovzdaním pohárov s diplomami
a zaslúženým občerstvením. Každá akcia DHZ má
svojich aktérov prípravy, organizátorov, rozhodcov
i podporovateľov. Každému patrí osobitné poďakovanie. Požiarna ochrana dobrovoľníckych zborov
má opodstatnenie aj v mestských podmienkach.
To je poznámka k mestskému zastupiteľstvu, jeho
mestským častiam, podpore výchovy na školách
v meste. Aj táto súťaž ukázala, že nebyť spoľahlivých „sponzorov“, členov DHZ ťažko by takéto
podujatie vzniklo. Súťaž bude mať aj ďalšie pokračovania.
Ján Šimon

kona č. 275/2006 Z. z. (Výnos Ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 14.
júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy). Z tohto dôvodu
mesto používa portál od spoločnosti WEBY GROUP,
s.r.o., ktorý je na Slovensku využívaný v 38 mestách
a vyše 100 obciach. Zmluvne je stanovené, že o samosprávnu časť stránky sa stará mesto a o reklamnú uvedená spoločnosť (rimavskasobota.virtualne.
sk - odkaz ‘Firmy a služby‘ na stránke mesta). Výhodou tohto riešenia je nižšia cena za prevádzku
portálu pre mesto (šetrenie!). Mestský úrad nesústreďuje svoje kapacity na reklamnú časť stránky,
pretože jej rentabilnosť je neistá a legislatíva jej to
neprikazuje. Stránka mesta nie je “bulvár“, a tak sa
tam reklamy nehrnú. Jednoducho je to holý fakt
a mrzí nás, že autor článku polemizuje nad tým, že
informatici úradu nevedia zadať texty na stránku
mesta. Pritom je jasné, že stránku aktualizujú - tak
načo tie slová...
Mestský úrad sa snaží prevádzkovať stránku
mesta s čo najnižšími nákladmi. Ak doba prinesie
zásadné zmeny a vyžiada si nové riešenia, tak ich
zrealizujeme.
Slavomír Sirotiak,
vedúci Odd. informatiky MsÚ v Rim. Sobote

Rimavská Seč – V utorok ráno
sa na trati Zvolen – Košice vykoľajil
rýchlik. Jeho rušňovodič
pravdepodobne prehliadol traťovú
signalizáciu a prešiel na nesprávnu
koľaj. Pri nehode nebol zranený
žiaden zo štyridsiatich cestujúcich.
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Sedem spôsobov ako zabiť manželku
„Ak existuje manželstvo bez lásky, potom musí existovať aj láska bez manželstva.“
Ešte raz som si prečítala tú vetu. Potom som
pozrela von oknom, ale nič som za ním nevidela.
Bola noc.
V určitom momente som začala intenzívne
vnímať tikot hodín, ktoré viseli na stene za mojím
chrbtom. Tik-pauza-tak-pauza-tik... Zdalo sa mi,
akoby sekundová ručička nemerala dobu, ktorá
už ubehla, ale čas, ktorý mi zostáva.
Ešte by som mala vysvetliť, ako som sa ocitla v
mužovej pracovni.
Po pätnástich rokoch manželstva, vychovaní
dvoch synov a splatení hypotéky, vďaka ktorej si
pár bankových úradníkov mohlo dovoliť exotickú
dovolenku, konečne prišiel rad na nás. Aby sme
otvorili atlas a ukázali prstom na ľubovoľnom
mieste, na ľubovoľnej strane.
Nechala som to na muža.
Zažmúril oči a... ukázal na Irán.
- Vraj sú to celkom príjemní ľudia,- bránil sa.
- Myslíš pred tým, ako niekoho ukameňujú, alebo
až potom?
Takže sme ešte raz zatočili atlasom a prstom som
prikryla dve machule uprostred mora.
- Nový Zéland? To bude drahé, - ani sa len nesnažil
predstierať vzrušenie. Ale potom kdesi vyčítal, že
to je tá krajina, kde sa točil Pán prsteňov. Keby
som si to neskôr rozmyslela a chcela ísť, ja neviem,
napríklad na Kubu, nemám šancu. Neprehovorila
by som ho.
Ostávalo už len nasporiť 50 tis. korún. (Na eurá si
to prerátajte sami, ale ani v eurách by tá dovolenka nebola lacnejšia.)
Manžel je novinár. To znamená, že keď sa chcem
v noci zabaviť, musím vyhodiť poistky. Článok,
ktorý má rozpísaný, sa neuloží, on chvíľu kľaje ako
pohan a potom len mávne rukou a už je pri mne
v posteli.
Ale teraz bolo treba pracovať, zarobiť na dovolenku. Takže som poistky nechala poistkami, nech
manžel môže písať do rána. Celá domácnosť ostala na mne. Nie že by som to nezvládala. Ale bolo
mi smutno. Zavolala som k nám moju mamu.
Podozrievavá svokra, žena, ktorá ku šťastiu
potrebuje odtárať sa na druhý koniec sveta. A
ešte aj ten tlačový zákon. Mne by z toho preskočilo. Takže som nemala nič proti, keď manžel
oznámil, že dnes večer pôjde s kolegami piť do
mesta. Povedala som si, že mu aspoň poriadim
v pracovni. No a potom som našla na stole ten
rukopis. Sedem spôsobov ako zabiť manželku tak,
aby si to ani nevšimla. Približne osemdesiat strán
textu, ktoré začínajú tým hlúpym výrokom o láske
bez manželstva.
Posadila som sa do kresla v rohu miestnosti. Po
zemi boli porozhadzované noviny. Vo vzduchu nedokončené vety a nezrozumiteľné preklepy. Pod
kreslom som nahmatala krabičku cigariet. Jednu
som si strčila do úst. Ale nemala som si ju čím pripáliť. Tak som ju len držala v puse a vychutnávala
vôňu tabaku. Pustila som sa do čítania.
Knihu tvorilo sedem poviedok, v ktorých sa akýsi
muž z neznámeho dôvodu pokúšal pomôcť svojej

manželke na druhý svet. Asi kvôli nízkemu sebavedomiu a chatrnej telesnej konštrukcii ju nebol
schopný normálne zaškrtiť a radšej vymýšľal
prostoduché konšpirácie, vďaka ktorým by zmizla
z jeho života takpovediac sama.
Aj oni plánovali dovolenku v krajine, kam cesta
trvá skoro dlhšie ako samotný pobyt. Mužovi
napadlo, že by mohol manželke strčiť do topánky
nožničky na nechty. Ešte na letisku by ju zatkli a
obvinili z plánovania teroristického útoku. Čakal,
že jeho žena by sa akiste prepadla od hanby. Nie
preto, že ju pristihli. Ale kvôli tomu, že ich známi
by si pomysleli, aká nedôsledná je a nedokáže nič
poriadne naplánovať.
Tento plán sa realizácie nedočkal. Jednej noci, už
ležali v posteli, si žena všimla, že si nevyčistil
zuby dentálnou niťou. Pravdepodobnosť toho,
že by si nevšimla nožničky vo vlastnej topánke,
bola menšia ako nezadaná zlomková čiara. Ďalší
spôsob rafinovanej vraždy videl muž v častejšom
opakovaní vety, na ktorú je alergická každá žena
a reakcia prekonáva astmatický záchvat. „Si presne ako tvoja mama,“ aspoň trikrát denne malo
podľa hlavnej postavy knihy priviesť manželku do
cvokárne. Lenže, keď žena zahlásila:
- Tak potom ti nebude vadiť, keď k nám mama na
týždeň dva príde a ja pôjdem do kúpeľov, - muž
pochopil, že by bol prvý, kto by začal uvažovať
nad samovraždou.
Neschopnosť hlavnej postavy ma natoľko vytočila,
že som zašla do kuchyne a nad plynovým sporákom si pripálila od slín premočenú camelku.
Pavučina v rohu nad oknom a tá nekompromisná
sekundová ručička (tik-pauza-tak) ma prinútili,
aby som preskočila štyridsať strán a prešla na
poslednú kapitolu. Začínala citátom („Fajn, ženy
možno predstierajú orgazmus. Ale muži dokážu
predstierať celý vzťah.“ Sharon Stone), takže som
začala pochybovať, či knihu napísal môj manžel,
alebo Michal Viewegh.

Muž sa v kapitole vrátil k myšlienke zakomponovať vraždu manželky do dovolenkových plánov.
Súhlasil s trojhviezdičkovým hotelom sto metrov
od pláže. Plnou penziou aj novými letnými
šatami pre svoju ženu od vychyteného mladého
módneho návrhára, ktorého meno pripomínalo
jogurt. Ale keď malo prísť na lámanie chleba, čiže
platenie, manželku chcel šokovať faktúrou za
tlač knihy, ktorú písal po večeroch. Očakával, že
keď manželka zistí, na čo minul ich úspory, trafí
ju šľak. Veľmi sa spoliehal na šľakovu mušku. A
šokový efekt intímností z ich života, ktoré v knihe
nezabudol spomenúť.
Buch! Z čítania ma vyrušilo silné tresknutie odkiaľsi zo skrine. Vrátila som rukopis na stôl a išla
sa pozrieť, čo to bolo. Otvorila som skriňu. Nebol
v nej vzorný poriadok, ani obesenec, ani duch s
kovadlinou namiesto hlavy. Skriňa bola zaprataná stovkami kníh. Vlastne, jednou knihou a jej
papierovými klonmi. Jedna polica sa pre tú ťaživú
situáciu slovenskej literatúry zrútila o poschodie
nižšie. Preto ten buchot.
Všetky knihy boli zabalené v igelite po dvadsiatich
kusoch, každá s rovnakým názvom: Sedem spôsobov, ako zabiť... V tiráži chýbal názov vydavateľa.
Vydavateľom bol autor sám.
Ani som nehľadala faktúru. Muselo to stáť pár
tisíc eur.
Spomenula som si na Nový Zéland. Pocítila som
veľkú zlosť, po ktorej nasledovala absolútna
bezmocnosť.
Zrazu som mala v ústach hrozné sucho. Chcela
som ísť do kuchyne napiť sa vody, ale akoby mi
ochrnula pravá polovica tela.
S tými hodinami som sa nemýlila.
Tik-pauza-tak-pauza-pauza. Pauza. Tma.
Pavel Sibyla
(autor žil a pôsobil v Rimavskej Soboty)
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Mlyn vo Veľkých Teriakovciach je 1 z 8 divov
ôsmich krajov Slovenska
Rádio Regina hľadalo počas tohto roka najkrajšie,
najzaujímavejšie, najpodivuhodnejšie miesto
v každom kraji na Slovensku. Poslucháči mohli
posielať svoje tipy na zaujímavé miesta jednotlivých krajov, z ktorých booi začiatkom septembra
vybraných 8 divov ôsmich krajov Slovenska.
V Banskobystrickom kraji získal najviac hlasov
vodný mlyn v obci Veľké Teriakovce z roku 1800,
ktorý je kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti
prebieha jeho rekonštrukcia, ktorú zastrešuje
občianske združenie OZVENY z Hrachova.
Poslucháči Rádia Regina vybrali týchto 8 divov
ôsmich krajov Slovenska:

Banskobystrický kraj: vodný mlyn vo Veľkých
Teriakovciach
Žilinský kraj: kostol v Riečnici
Nitriansky kraj: Slovenská brána pri Leviciach
Bratislavský kraj: Železná Studienka
Trenčiansky kraj: Románsky kostol sv. Michala vo
Veľkom Klíži
Trnavský kraj: Kúpeľný ostrov v Piešťanoch
Košický kraj: Herliansky gejzír
Prešovský kraj: Drevené kostolíky
Miroslava Kubaliaková, o.z. OZVENY Hrachovo
zdroj: Ľubica Laššáková, Rádio Regina

Prekonajte pohodlnosť a vyhrajte zdravie
Tretí ročník kampane Vyzvi srdce k pohybu sa začne v septembri
Cieľom tretieho ročníka celoslovenskej
kampane Vyzvi srdce k pohybu bude
motivovať najmä starších ľudí zvyšovať
pohybovú aktivitu a zdôrazňovať jej
dôležitosť ako prevenciu proti
chorobám.
Môžete sa zapojiť do súťaže o hodnotné ceny,
ktorú organizujú Regionálne úrady verejného
zdravotníctva (RÚVZ), a venovať sa pohybovým
činnostiam. Súťaž sa začína 7. septembra 2009 a
potrvá do 29. novembra 2009. Do súťaže sa môžete zapojiť najneskôr 2. novembra 2009, pretože

Krátko
Útočil motorovou pílou
Lučenec – Štyridsiatnik z Lučenca vydieral svojich
rodičov. Ráno 6. septembra pýtal od nich 6 tisíc eur.
Najprv vo dvore rodinného domu napadol svoju
matku (66), ktorú škrtil a kopal. Potom, keď sa spolu s otcom páchateľa zamkla v dome, naštartoval
motorovú pílu a rozpílil ňou vchodové dvere. Keď
ich vykopol, vošiel dnu a opäť napadol svoju matku. Otec z obavy o ich životy odišiel zavolať pomoc
po zámienkou, že ide po požadovanú finančnú
čiastku. Páchateľ už sedí v cele a hrozí mu až desaťročné väzenie.

Zasiahol „komisár Rex“
Žarnovica – V pondelok ráno prepadol maskovaný lupič s plynovou pištoľou finančnú inštitúciu,
z ktorej si odniesol asi 1400 eur. Po okamžitom po-

podmienkou na zaradenie do žrebovania je aspoň
štvortýždňová účasť. Prihlášky sú k dispozícii na
internetovej stránke RÚVZ v Rimavskej Sobote
a priamo na vrátnici RÚVZ v Rimavskej Sobote.
Účastníkom súťaže ponúka Regionálny úrad verejného zdravotníctva zdarma vstupné aj výstupné
testy v poradniach zdravia.
Táto aktivita RÚVZ reaguje na to, že mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života.
Nedostatok pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti
na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so

licajnom pátraní sa kriminalistom podarilo zlodeja
chytiť už po dvoch hodinách. Pomohol im pritom
aj služobný pes, ktorý „vyňuchal“ jeho únikovú
trasu. Napokon vysvitlo, že páchateľom je dvadsaťročný muž zo Žarnovice, ktorý lúpil kvôli dlhom.
Odsedieť si za to môže až 12 rokov.

Chcel zaklať vlastnú matku

všetkými jej dôsledkami, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, niektoré druhy
rakoviny, ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva. Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do
svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút
pohybových aktivít a žili zdravšie. Účastníci našej
súťaže v uplynulých ročníkoch v r. 2005 a v r. 2007
významne zvýšili svoju aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.
red

hode. Šofér (32) osobného vozidla (Suzuki Ignis)
nedal prednosť druhému tridsiatnikovi prichádzajúcemu z hlavnej cesty na Opeli Astra a obe autá
sa tvrdo zrazili. Šofér Opela a jeho spolujazdkyňa
sa zranili, alkohol u účastníkov zistený nebol. Vinníkovi bol na mieste odobraný vodičský preukaz
a začalo sa proti nemu trestné stíhanie za ublíženie na zdraví.

Železná Breznica – Recidivista (34) z Prievidze
predminulý piatok o deviatej večer v obci vo Zvolenskom okrese žiadal pod hrozbou peniaze na cigarety. Svojej matke (80) na dvore rodinného domu
hrozil, že ak mu nevyhovie, zakole ju. Starenka
však peniaze nemala, nakoľko všetky mu dala už
ráno. Pokúsila sa aj o únik, no muž ju udrel a odvliekol naspäť do domu. Neskôr, keď zaspal, sa jej
podarilo utiecť. Muž bol umiestnený do cely a za
jeho čin mu hrozí väzenie až do 10 rokov.

Tvrdá zrážka
Banská Bystrica – Na horskom priechode Šturec
došlo predminulý piatok k vážnej dopravnej ne-

zostavil: mak
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Viac ako 70
prvákov v troch
odboroch
Rimavskosobotské detašované
pracovisko Súkromnej strednej
odbornej školy v Dunajskej
Strede začalo druhý rok svojho
pôsobenia v meste.

10 rokov Gymnázia M. Tompu
Už je to desať rokov, čo svoje brány pre študentov otvorilo v našom meste Gymnázium
Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi. Práve na otvorení nového školského
roka 1. septembra si toto výročie pripomenuli pedagógovia, žiaci a rodičia.

Pri tejto príležitosti si v budove
pripravili žiaci spolu s pedagógmi atraktívny program.
„V siedmich triedach prebiehalo súčasne sedem programov,
ktorými sme chceli priblížiť
širšej verejnosti mimoškolské
aktivity,“ uviedol riaditeľ gymnázia Atilla Sebők. V rámci nich
sa žiaci predviedli ľudovým tancom, spievali v súbore, prezentovali program, ktorým sa počas
školského roka zapájajú do
sociálnej práce, prebehla beseda
s bývalými žiakmi, hodina fyziky na tému Vesmír a v knižnici
recitovali žiaci poéziu. „Obrv-

ským míľnikom za tých desať
rokov bolo práve otvorenie
školy 1. septembra 1999, pretože
sa pokladáme za následníkov
Zduženej protestantskej školy,
ktorá tu pôsobila od roku 1853
a v roku 1945 bola jej činnosť
zakázaná. Fungujeme síce pod
iným názvom, ale držíme sa
tých istých hodnôt,“ odpovedal
A. Sebők na otázku, čo považuje
za najdôležitejší míľnik počas
uplynulých desať rokov.
Nový školský rok začína 147
študentov. Novinkou v tomto
roku je výučba latinčiny, ktorá
podľa riaditeľa gymnázia po-

Majú maskota
Daxíka
Po dvojmesačných prázdninách otvorila
svoje brány aj Základná škola Š. M. Daxnera na sídlisku Západ
v Rimavskej Sobote.
Riaditeľ školy Viliam Vidinský privítal žiakov na
slávnostnom otvorení na nádvorí školy. Po tradičných príhovoroch predstavil V. Vidinský nového
maskota školy. Je ním medvedík Daxík. Ako riaditeľ uviedol, pred rokom vyhlásil súťaž pre žiakov,
kde mohli podávať návrhy na maskota. Nakoniec

môže žiakom pri osvojovaní si
cudzích jazykov. V spolupráci
so školou otvára svoje brány
v budove aj jazyková Euroškola.
Pre školy s vyučovacím
jazykom maďarským celkovo
odštartovala nový školský
rok slávnosť, ktorej organizovanie tento rok pripadlo obci
Hajnáčka. Program podujatia
tvorili ekumenické bohoslužby,
na ktoré nadviazali príhovory
pozvaných hostí z pedagogickej i náboženskej obce, ako aj
kultúrny program žiakov.
amb/mak,
foto amb

vyhral nápad terajšieho piataka Juraja Antala.
Po predstavení maskota pokračoval program
pasovaním prváčikov. Tí však najskôr mali splniť
dve úlohy: zatancovať a zaspievať. Až keď toto
úspešne zvládli, riaditeľ školy ich veľkou ceruzkou
uviedol do žiackeho cechu. Pri pasovaní ich
potom neobišla ani odmena v podobe učebných
pomôcok, šlabikárov, maľovaniek a rôznych drobností.
„Už tretí rok je počet žiakov školy pomerne
stabilizovaný, čomu sme radi. V tomto roku
nastúpi 334 žiakov. Prváčikov je prihlásených 46,
ktorí budú pracovať v dvoch triedach,“ povedal V.
Vidinský.
V rámci školského vzdelávacieho programu
ponúka škola žiakom rozšírené vyučovanie
cudzích jazykov, informatiky a športovej prípravy.
Tá je zameraná v prvom a v druhom ročníku na
plávanie a v treťom a štvrtom na pohybovú prí-

Minulý rok odštartovalo odlúčené pracovisko SSOŠ s odborom hotelová akadémia, ku
ktorému boli teraz pridané odbory kaderník
a kuchár. Spolu s prvákmi študuje na tejto
strednej škole momentálne vyše 120 žiakov
v piatich triedach.
Medzi hlavné ciele pracoviska, ktorého
vedúcou je Gizela Kubačková, patrí vytváranie efektívneho prostredia pre výchovu
a vzdelávanie (hlavne v oblasti hotelierstva),
skvalitnenie prípravy študentov v oblasti
cudzích jazykov (na škole pôsobí anglický
lektor) a informačných technológií, či rozvíjanie komunikačných schopností študentov,
ako aj ich schopností pri riešení problémov. Strategické ciele, ktoré sú definované
z dlhodobého hľadiska, sú napr. rozvíjanie
medzinárodnej spolupráce, podpora ďalšieho
vzdelávania pedagogických pracovníkov
a aktivizácia takých vyučovacích metód, ktoré povedú žiakov k aktívnemu a tvorivému
učeniu sa.
mak, ilustr. foto amb

Oprava
V Gemerských zvestiach č. 36/2009 bolo
na strane 6. v článku Ministerstvo podporí
aj rimavskosobotské školy nesprávne uvedené
meno riaditeľa Spojenej školy Jaroslava Bagačku
(„Ján Bagačka“).

pravu a netradičné športy. Venujú sa aj klasickým
športom, ako je futbal a hokej. Ako nám riaditeľ
prezradil, v minulom roku sa u detičiek ujalo
predovšetkým plávanie, ktorým škola zabezpečuje plaveckú gramotnosť mladej generácie.
V tejto činnosti bude škola podľa jeho slov určite
pokračovať aj v budúcnosti.
amb
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Výročia
14.09.1979
V Bratislave zomrel básnik, prekladateľ,
redaktor a evanjelický kňaz Emil Boleslav
Lukáč (*01.11.1900 v Hodruši-Hámroch).
Redigoval viaceré časopisy. Jeho básnická
tvorba obsahuje veľa rôznorodých tém
a námetov. Napísal aj libreto k opere Viliama
Figuša-Bystrého Detvan. Prekladal z maďarčiny a francúzštiny.

Fenomén
Gemer
Vo výstavných priestoroch rimavskosobotskej
radnice sprístupnili 3. septembra výstavu pod
názvom Fenomén Gemer. Tá prezentuje prostredníctvom fotografií výsledky mladého keramického
sympózia Fenomén Gemer 09, ktoré sa konalo
tento rok na Zelenom mlyne v Ožďanoch.
Organizátorom podujatia je Vysoká škola výtvarných umení a projekt bol podporený Ministerstvom školstva SR. „Naším cieľom bolo oživenie
starých ložísk a keramických a hrnčiarskych
zvykov. Gemer bol od stredoveku do až dodnes
jednou z najvýznamnejších keramických oblastí
vo východnej Európe. V súčasnosti toto remeslo
už nikto nevykonáva, prevzali ho fabriky, ktoré
krachujú,“ uviedol vedúci organizačného tímu

Rudolf Malacký. Realizáciou podujatia sa má
poukázať na gemerský fenomén, predstaviť ho,
priblížiť, vytvoriť inšpiratívne prostredia a zoznámiť sa s krajinou - pôvodnými ložiskami, naučiť
sa nové postupy práce s materiálmi s dôrazom na
miestne suroviny, ich netradičné použitie, reakcie
na prostredie, vyjadriť súčasný pohľad na realitu
života prostredníctvom keramickej tvorby.
Na keramickom sympóziu sa zúčastnili mladí
ľudia vo veku od 18 do 35 rokov: Eva Pelechová,
Gabriel Vach, Julie Šišková, Kristína Kollárovicsová, Martina Uličianska, Romana Zborovjanová
a Zuzana Košteynová. Hosťom sympózia bola Renate Hahn. Výtvarné práce prebiehali na ložiskách
Breznička, Gregorova Vieska a Vidiná.
Otvorenie výstavy spríjemnila tónmi gemerskomalohotnských piesní domáca folkrocková kapela
M.E.L.L. Vystavované fotografie si môže verejnosť
pozrieť ešte približne päť týždňov.
amb

Pozvánky

eur) v Kníhkupectve Mihálya Tompu na Hlavnom
námestí alebo v MsKS.

XXIX. hudobná jeseň

Stretnutie cirkevných zborov

22. septembra o 19.00 hod. vystúpia v divadelnej sále MsKS renomovaní hudobníci Zuzana
Zamborská (klavír) a Vladimír Ondrejčák (gitara)
s koncertným programom klasickej hudby. Záujemcom zahrajú kompozície Schuberta, Mertza
a Neulanda, žánrovo spadajúce predovšetkým do
nemeckého hudobného romantizmu.

Rimavskosobotská reformovaná cirkev srdečne
pozýva všetkých záujemcov na VIII. stretnutie
cirkevných zborov, a to 20. septembra (v nedeľu)
o 15.00 hod. v rimavskosobotskom kostole reformovanej cirkvi.
Pred samotným stretnutím sa bude o 14.30 hod.
konať otvorenie krypty svetoznámeho maďarského sochára Istvána Ferenczyho.

Koncert
Vstupenky na koncert Petra Michalicu a Viery
Doubkovej-Bartošovej, ktorý sa bude konať 7.
10.2009 o 18:00 hod. v Dome kultúry B.S.Timravy v Lučenci, sú v predpredaji v TIC na Hlavnom
námestí v Rim. Sobote (budova radnice). Cena
vstupenky v predpredaji je 10 eur. Rezervácie na
tel.č. 047/5623645.
Koncert organizuje mesto Lučenec a Únia nevidiacich a slabozrakých, organizačná zložka Lučenec.

Primadony (divadelné predstavenie)
Jókaiho divadlo Komárno uvedie v divadelnej sále
MsKS v Rim. Sobote inscenáciu o umierajúcej
žene, ktorá hľadá svojich príbuzných a dedičov.
Fraška v dvoch dejstvách je prísľubom oddychu,
smiechu a zábavy. Predpredaj lístkov (vstupné do 8

Výstava fotografií
Výstavu fotografií Kroky vo svetle pripravilo na obdobie 17. septembra až 15. novembra vo výstavných
priestoroch Gemersko-malohontského múzea
v Rimavskej Sobote múzeum v spolupráci s BBSK,
fotografickým klubom Lekno a fotografickým
klubom Nufarul (Oradea, Rumunsko).

19.09.1899
Narodil sa budúci architekt a akademik SAV
Emil Beluš (Slovenská Ľupča). Projektoval
množstvo stavieb (Národný dom v Banskej
Bystrici, Kolonádový most v Piešťanoch,
vodojem v Trnave; v Bratislave SVŠT, novú
radnicu, hotel Devín, internát Mladá garda
a iné). Na SVŠT vychoval generáciu architektov. Zomrel 14.12.1979 v Bratislave.
19.09.1924
V Čiernom Balogu sa narodil spisovateľ
Ladislav Ťažký, jeden z najproduktívnejších a najvýraznejších autorov modernej
slovenskej prózy. Písal tiež filmové scenáre.
Je nositeľom Ceny Nadácie Matice slovenskej, dlhoročným členom MS a predsedom
prezídia MS.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Ryba v trojke

6. septembra zabavili rimavskosobotské publikum herci SND Z. Studenková, Z. Kocúriková, M. Kráľovičová
a J. Vajda. Na doskách divadelnej
sály MsKS zahrali divákom krimikomédiu o bohatej trojici sestier a ich
sluhovi Ryba v trojke.
foto jdj

Oznam
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej
Sobote vypisuje Obchodnú verejnú súťaž na
prenechanie prebytočných nebytových priestorov
do nájmu. Bližšie informácie získajú uchádzači na
stránke www.gmmuzeum.sk

Myšlienka týždňa:
Keď ti žena pribuchne dvere pred
nosom, určite ti nechá pootvorené
okno.
Casanova

8

inzercia / infoservis
m2 a 16 m2 oproti Msú. Tel: 0915
875 849, 0905 253 350.

Nehnuteľnosti

1067-43

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

Prenajmem kancelárske
priestory nad Tatra bankou.
Tel: 0917 457 950
1044-40

• Predám RD v Tomašovej, ul. Tehlová 7, 5 izieb, kuchyňa, špajza,
kúpeľňa, WC, garáž. Pozemok 600
m2. Aktuálne apríl 2010. Tel: 0948
005 911.
716-37                   
• Predám rod. dom – novostavba
dokončená 2004, spevnené plochy, nádvorie, chodníky, el. brána.
Krásny výhľad, kľudné prostredie
v novej ulici, Krúžno 156. Cena:
149 372 €, možná dohoda. 0905
354 244, 0903 540 326.

• Priestory na prenájom v Rim.
Sobote - pešia zóna – SNP 8, 1.
poschodie. T: 0903 546 951.
1069-38

• Prenajmem byt. Tel: 0949
219 468.
1070-37

• Dám do dlhodobého prenájmu
zariadený 1-izbový byt od 1.10.
Tel: 0903 804 986.
1071-39                       
• Prenajmeme 2,5 izbový byt – zariadený, v centre mesta. Tel: 0903
543 582.
1072-38

• 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.
1015-38

• Ponúkam na predaj stavebný
pozemok na Molnárke 3 200 m2.
M: 0908 931 360.
1016-43

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

1049-40

1017-38

• Predám polyfunkčnú budovu
na podnikanie aj s podnikateľským zámerom. Nové podkrovie,
perspektívne miesto vzhľadom
na rozvoj turist. ruchu v Kokave
nad Rimavicou na námestí. Cena:
298 745 €. Možná dohoda. Info:
0905 354 244, 0903 540 326.

• 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.

1050-40

• Dám garáž do prenájmu v Tomašovej. 0915 805 393.
1052-39

• Predám alebo prenajmem garzónku v Rim. Sobote. Tel: 0905
220 664.
1056-37

• Dám do dlhodobého prenájmu
garzónku v centre mesta. Tel:
0905 507 653.
1058-38

• Predám rodinný dom vo Vyšnom
Skálniku. Inf.: 0911 569 017.
1061-37

• Hľadám lacné bývanie pre 2
slušné osoby aj s možnosťou odkúpenia. Tel: 0907 585 787 – po
19.00 h.
1062-39

• Predám 2-izbový byt v OV, Rožňavská 10, 1. poschodie, 19 000 €,
prípadne dohoda. 0903 521 002.
1064-38

• Predám 1,5 izbový byt, 5. posch.,
Malohontská 18, 2 balkóny, prerobená kúpeľňa. Cena 20 000 € +
dohoda. Tel: 0907 484 585.
1066-39

• Prenajmem nové reprezentatívne
kancelárske priestory 100 m2
vedľa Tatra banky a 20 m2, 30

1023-37

• 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.
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1038-38

• Dám do prenájmu 2-izbový byt
s rozlohou 63 m2. 0907 176 725.
1039-37

• Predám chatu na Kokave pri
lyžiarskom vleku. Cena 29 999 € +
dohoda. Tel: 0905 608 267.
1045-37

• Súrne predám 2-izb. byt, sídl. Západ, oproti plavárni. Tel: 056/64
97 078, 0915 118 848.
1046-37

• 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.
2189-52

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

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

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

• 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
        
• 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
• KRIS Café & Cocktail Bar (oproti
VÚB v RS) príjme čašníčku – čašníka, barmanku – barmana. Nástup ihneď. Skúsenosti v odbore
podmienkou. Tel. 0908 88 55 00

• Union Poisťovňa, a.s. SNP 20,
Rim. Sobota
tel: 0905 712 601, 047/5633273
ondrej.bozo@union.sk
Ak sa zaujímate o poradenstvo,
poisťovníctvo,
financie a rozmýšľate obchodovať
profesionálne,
povedzte o tom nám! Pracujte pod
menom silnej
medzinárodnej spoločnosti –
zdravotnej a komerčnej
poisťovne Union. Kanceláriu,
telefón a motiváciu
zabezpečíme za Vás.
Náplň práce:
- predaj produktov životného a
majetkového poistenia firmám a
fyzickým osobám
- vypracovanie optimalizácie
klientských portfólií
- starostlivosť o existujúcich klientov,
akvizícia a získavanie nových
klientov.
Očakávame:
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
- komunikatívnosť, flexibilita
- skúsenosti z obchodnej činnosti
výhodou
- príjemné vystupovanie, zodpovednosť a spoľahlivosť
Ponúkame:
- základný plat + nadštandardné
finančné ohodnotenie + motivačné benefity
- komplexne vybavené pracovisko
(administratívna a IT podp.)
- bezplatné vzdelávacie programy
- pestrá práca v mladom dynamickom kolektíve
- kvalitný systém vzdelávania
- práca a kariéra v nadnárodnej
spoločnosti
2197-37
• Účtovná kancelária hľadá absolventa na absolventskú prax.
Bližšie info: 0905 507 653.
1059-38
• Ponúkame prácu so slušným
zárobkom v oblasti občianskeho
predaja, podmienkou je vlastné
auto. Bližšie inf. na tel.č.: 0917
460 266.
1063-38
• 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

• 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
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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

403 511.
1010-37

• 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.

1009-37

1000-40

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

• 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.

1040-37

• 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.
1043-37

• 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

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

Služby
• Ponúkam vedenie účtovníctva.
Tel: 0948 504 083.
1077-38
• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
949-37

• Vykonávame všetky stavebné práce, zatepľovanie, obklady, dlažby,
rekonštrukcie budov, stavby
striech. 0915 583 306.
1068-38

• 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

881-48

RÔZNE
• Predám biele skrine do spálne.
Lacno. Tel: 0904 927 427.
1051-38

• Predám chladničku s mrazničkou
180/90 l, plynový sporák, panelový radiátor dĺ. 1 m.
Tel: 0918 395 200.
1060-37

• 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

1028-37

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

147-52

931-38

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

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

1055-37

• 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

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

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

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

Zvieratá
• Darujem 1,5 ročnú fenku beagla,
vhodná k RD. Tel: 0907 473 526.
1057-38

• Predám šteňa RTW bez chvosta.
0905 351 456.
1073-37

• Predám pštrosy Emu. 0905
351 456.
1074-37

• Predám kozy a ovce. 0905
351 456.
1075-37

• Predám kŕmniky.
Tel: 0910 948 193.

EUGENA ZAGYIHO
Ďakujeme za prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

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

819-38

• Predám Š 110 LS r.v. 1976. dobrý
stav, STK 10/10, Cena 400 €. 0907
204 012.

Ďakujeme všetkým, ktorí dňa
27.6.2009 odprevadili na poslednej
ceste nášho milovaného manžela,
otca a starého otca

1026-38

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

Auto – moto
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913-37

SPOJENÁ ŠKOLA, Športová 1, 979
01 Rimavská Sobota vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na prenájom
nebytových priestorov v budove
Junior komplex, ul. Železničná č. 703
v Rimavskej Sobote s výmerou 689,
56 m2 a garáže s výmerou 24 m2.
Podmienky sú uverejnené na úradnej
tabuli v Spojenej škole, Športová 1,
979 01 Rimavská Sobota. Bližšie
informácie na: www.sousrs.edu.sk.
2195-37

Dňa 19.9.2009 uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš drahý

ING. FRANTIŠEK
VALACSAY
(1975 – 2008 Rim. Sobota)
Nikdy už nepovie: „Ako som ťa
mal rád.“
Všetko už odvial čas do spomienok
a v našej duši zostal len plamienok.
Tvoj hlas, Tvoj smiech nosíme
v spomienkach a v srdciach.
S láskou spomína smútiaca rodina
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Jesenné upratovanie
Tak ako každý rok aj teraz v termíne od 11.09. 2009 do 09.10. 2009 sa bude uskutočňovať jesenné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemné kontajnery
podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční
10.10.2009. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.
HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JESENNÉ UPRATOVANIE:
11.09. – 18.09.2009
Šibeničný vrch – Železničiarska ul. oproti obchodu a budova bývalej materskej školy
Križovatka Rožňavskej a Školskej ul.
Tomašová – Tomašovská ul. pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu
18.9. –25.09.2009 K.Mikszátha - parkovisko • A. Markuša • Daxnerovo námestieparkovisko KD • Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2 • Sídlisko Západ – pri
veľkom M-Markete
25.09. – 02.10.2009 Bakta – pri futbalovom ihrisku • RO Kurinec – pri autobusovej
zastávke • Sobôtka – nová časť • Vinica – pri obchode
02.10. – 09.10.2009 Dúžava – pri cintoríne • Mojín – pri autobusovej zastávke •
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome • Nižná Pokoradz – pod kostolom • Sabová - pri
bytovkách
Veľkoobjemový kontajner - VOK je určený na zber objemného odpadu. Do tohto VOK
v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad : stavebný odpad, nebezpečný odpad
(napr. žiarivky, výbojky, monočlánky, pneumatiky, akumulátory, obaly z náterových
hmôt) a pod. Odpad zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný,
bude možné v tých istých termínoch umiestniť ku kontajnerom ( VOK ). Občania
môžu odovzdávať v priebehu celého roka odpady ( vč. odpadu zo zelene, ktorý nebol
z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný) zdarma v Zbernom stredisku odpadov v areáli
firmy BRANTNER GEMER s.r.o., na Košickej ceste č.344. Odovzdať môžu papier, drevo,
železný šrot, drobný stavebný odpad, objemný odpad (vč. spotrebnej elektroniky),
textil (použité šatstvo), PET-fľaše a plasty, problémové látky – akumulátory, monočlánky (monočlánky možno odovzdať aj v predajniach Hypernova, Billa, Kaufland, v
predajniach Elektro SFOS na Školskej ul., J.R.A. na ul. SNP, ELEKTRÓN na Rožňavskej
ul., GM-PORST a VM-2 na Hlavnom námestí a vo vestibule MsÚ), žiarivky a výbojky,
prázdne obaly z náterových hmôt a pod. Nebezpečné odpady možno v priebehu celého
roka odovzdať zdarma v areáli fi. DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).
Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční 10.10.2009
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa
potreby a požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade,
oddelení životného prostredia – č. tel. 5604648, 5604665, v spoločnosti BRANTNER
GEMER s.r.o. - č. tel. 5811223 resp. vo fi. DETOX – č.tel. 5604153.

Svetový deň prvej pomoci v Rimavskej Sobote
zameraný na propagáciu laickej prvej pomoci a na starostlivosť o svoje zdravie
uskutoční Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Rimavskej Sobote
v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote
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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:
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

Sťahovanie

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

RÝCHLA
PÔŽIČKA

vol. 0907 342 809
www.peniazerychlo.sk

Predám tatranský
profil – brúsený

2188-38

I.trieda 4,32 €
II.trieda 3,32 €
Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616
2011-52

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

16.9.2009 (streda) od 10,00 hod do 13.00 hod.
na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote
V stánku SČK Vám predvedú a vysvetlia postupy prvej pomoci
- pri náhlych stavoch ohrozujúcich život
- pri poraneniach
- a tiež kedy a ako volať ZZS
V stánkoch VšZP a RÚVZ sa pre záujemcov bude bezplatne vyšetrovať:
hladina cholesterolu, krvný tlak a odborná kožná lekárka Vám skontroluje znamienka
na tele.
Tiež vám podajú informácie a poradenstvo a darujú propagačné materiály.
SČK ako člen Európskej komisie pre prvú pomoc a aj zo zákona o ČK je garantom
jednotnej výučby prvej pomoci.
ÚzS SČK v Rimavskej Sobote uskutočňuje kurzy prvej pomoci:
pre autoškoly
pre zamestnancov závodov a podnikov
pre školy,
ale aj rozšírené kurzy prvej pomoci v rozsahu 16 až 33 hod. s Európskym certifikátom.

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2005

Jana Vontorčíková
JAMI
Orávka 43

Výroba pracovných odevov
Zákazkové krajčírstvo + opravy
0918 628 064

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

1019-37

1013-41

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

15. septembra

MUDr. J. Kret, Športová 12, č. t. 56 27 352
19. – 20. september MUDr. M. Štugelová, Dobšinského 12, č. t. 56 26 414

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

15. september utorok

lekáreň Kamilka – štátny sviatok
19. september sobota lekáreň Média

20. september nedeľa

lekáreň v Kauflande

KINO
ORBIS
16. september

Baader Meinhof Komplex
Natočené podľa knihy Stefana Austa. Dráma Nemecko, MP od 12. r., vstupné 2,20
eur (66 Sk), titulky. Začiatok predstavenia
len o 19:00 hod.

17. – 21. september

Doba ľadová 3:
Úsvit dinosaurov

V tajuplnom podzemnom svete na našich
hrdinov čakajú nové dobrodružstvá. Animovaná rodinná komédia USA, MP, vstupné 2,50 eura (75 Sk), dabing. V pondelok
zľavené vstupné 2€ (60 Sk). Začiatky
predstavení: št. pi. po.: 18:00 a 20:00 hod,
so. ne.: 16:00 a 18:00 hod.

19. – 20. september

Predčítač

Kam až zájdete, aby ste uchránili tajomstvo? Dráma USA, MN, vstupné 2 eura
(60 Sk), titulky. Začiatky predstavení len
o 22:00 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

11

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 8.9.2009
a 25.8.2009 bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví
darcovia krvi:

Viera Kojnoková, Ing.Michal Kováčik, Ing.Ľuboš Pánis, Július Mravec, Vladimír Deák, Zita Gazsová, MVDr.Peter Tengler, Maroš Soukup, Soňa Hrušková,
Ján Čiešok, MUDr.Peter Korcsog, Gabriela Dibdiaková, Ivan Krajňák, Adrian
Durec, Rudolf Pivarník, Slávka Durecová, Tibor Štec z Rim.Soboty, Miroslav
Talán zo Sobôtky, Juraj Kováč zo Zacharoviec, Zoltán Gérecz z Polinej, Ján
Ušiak z Tornale, Ján Žabka, Ing.Ján Tomenga, Michal Mrnka, Imrich Krekáň,
Milan Pohorelský, Ladislav Ebergényi, Zuzana Ručkayová, Jana Kožiaková,
Milan Osuch z Hnúšte, Ján Beracko z Rim.Zalužian, Martin Antal z Lehoty
n Rimavicou, Martin Mikloda z Hostišoviec, Ľudovít Bačo, Branislav Babic
z Bakty, Gabriel Nagy z Vyš.Valíc, Albert Tamáš, Tibor Miko z Niž.Valíc, Štefan Faltus z Gem.Vsi, René Sýkora z Hrč.Vsi, Martina Pavlová z Jesenského,
Ladislav Palúš, Pavel Kret z Rim.Brezova, Anna Völgyová z Behyniec, Elena
Uhrinová zo Sabovej, Ján Marek, Dana Bakšová, Ján Bakša z Hrnč.Zalužian,
Zuzana Hiblerová, Iveta Poprocká, Ondrej Poprocký z Ruminiec, Róbert
Bene zo Včeliniec, Iveta Vozárová z Hrachova, Monika Vrábľová z Kokavy n
Rimavicou, Martin Svinčiak z Tisovca, Ondrej Tóth, Zoltán Tóth, László Tóth
z Veľ.Blhu, Ladislav Juhász zo Stránskej, Aladár Bán z Bátky, Jozef Škorňa
z Hrnč.Zalužian, Ondrej Jurčák z Orávky, Ladislav Szeleczky zo Zádora, Miroslava Parobeková z Klenovca.
Prvýkrát darovali krv: Ondrej Ištók z Rim.Soboty, Radoslav Kmeť zo
Sobôtky, Timea Hladovcová z Veľ.Teriakoviec, Jozef Hibler z Ruminiec.

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

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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

UBYTOVŇA
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

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

FIRMA OSCOM OZNAMUJE
váženým zákazníkom, že predajňa,
ktorá sa nachádzala na Svätoplukovej ulici (bývalé QUATRO) je presťahovaná do nových priestorov na
Hlavné námestie v bývalej predajni
ELEGANT (Tília).
S novou kolekciou tovaru sezóny
jeseň – zima 2009 Vás čakáme od
polovice septembra.
Ponúkame široký sortiment
tovaru:
- dámske kostýmy, blúzky, šaty,
sukne, tričká, nohavice, pulóvre,
vesty, saká, bižutériu, pánske košele,
kravaty
- ďalej ponúkame veľký výber spoločenských šiat, krátkych aj dlhých,
spoločenské kostýmy sukňové aj
nohavicové (všetky veľkosti), bolerá
ku spoločenským šatám, štóly.
Ste moletka a máte problém elegantne sa obliecť?
Navštívte nás, radi Vás obslúžime
a ponúkneme široký výber tovaru.
S príchodom zimného obdobia nám
budú dodané aj zimné paletá, plášte.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
1054-40
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Aurélius- Germanica lingua ponúka:
KURZ NEM!INY PRE OPATROVATE"KY
Za!iatok kurzu: 28.09.2009
Celkov" po!et ú!astníkov: 6
Prihlási# sa mô$ete osobne: Aurélius – Germanica lingua
Mikszátha 27, Rimavská Sobota
(zelen" dom v blízkosti re%taurácie Európa
a obchodnej akadémie)
alebo telefonicky:0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová

HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Vodomerné betónové šachty
Hadice pre domové prípojky
Drenážne hadice - na odvodnenie
OTVORENÉ V SOBOTU DO 12.00 HOD.
Rimavská Sobota, Školská 244
Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk
Ponúkam nebytové priestory
do prenájmu v centre mesta RS
za výhodné ceny.
Využitie: kancelárie, obchody
a rôzne služby.
M.: 0908 948 971

2003

VAŠA

Realitná kancelária
v R.Sobote na Železničnej č. 6

Vám pomôže predať
alebo kúpiť nehnuteľnosť
Zavolajte: 0905 885 559
2187-43

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

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

2187-43

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

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.

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

šport
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Prvá domáca strata
MŠK Rimavská Sobota – FK Púchov 0:1 (0:1)
Po prestávke, ktorú vyplnili dva veľmi úspešné
kvalifikačné zápasy národného mužstva, po ktorých slovenskí reprezentanti majú po prvýkrát
v histórii samostatného Slovenska možnosť postúpiť na MS, nastúpili futbalisti od Rimavy proti
súperovi z Púchova, o ktorom šli dobré referencie. Púchovčania potvrdili svoju kvalitu aj na
Gemeri, kde domácich obrali o všetky tri body.
Soboťania stratili svoje prvé body v domácom
prostredí v tomto ročníku.
Podľa priebehu zápasu je prehra domácich
zaslúžená – hostia boli o ten gólik lepší. Čo však
predviedol hlavný rozhodca Kraľovič, to nemá
nič spoločné s futbalom. Ešte raz chcem zdôrazniť, že víťazstvo Púchovčanov je zaslúžené aj
napriek tomu, čo vyvádzal rozhodca. Ten poškodil hráčov MŠK RS najmenej v troch dôležitých
momentoch zápasu.
Keďže cestujem aj na zápasy Soboťanov, ktoré hrajú na ihriskách súperov, ešte viac mi je
divné rozhodovanie niektorých rozhodcov, ktorí
nám pískajú doma. To už je ale obohratá pesnička... Stále sa to opakuje, a tak skoro sa to určite
neskončí. Hráči MŠK RS nemajú nádej, aby sa
aspoň dočkali pískania na rovinu, nieto ešte nejakú „pomoc“ od rozhodcov.
V sobotnom stretnutí citeľne chýbal (pre kartový trest) útočník Líška (v zostave ho nahradil
Gibala). V 1. min. strieľa Živanovič, brankár hostí
si však s jeho pokusom úspešne poradil. V 7. min.
boli opäť blízko k otvoreniu skóre Gemerčania
– dobrá strela Levického však končí u gólmana.

V 9. min. sa po prvýkrát dostali k slovu aj hostia.
Po faule Živanoviča vyťažili z priameho kopu iba
rohový kop.
V 11. min. sa domáci dožadovali odpískania
pokutového kopu po jasnom faule na Gibalu.
Píšťalka rozhodcu však ostala nepochopiteľne
nemá... V 14. min. Zvarov strelecký pokus končí
u brankára hostí. V 19. min. udreli hostia. Po prieniku Luhový strelou k žrdi prekonal bezmocného Kuciaka. Soboťania sa tak dostali do situácie,
že vôbec po prvý raz v tejto sezóne v domácom
prostredí prehrávali. V 26. min. už domáci diváci
dvíhali ruky nad hlavu, keď po prieniku a centri
Janečku Gibala z 5 metrov nedokázal dopraviť
loptu do siete. V 32. min. sa zaskvel Kuciak, ktorý
zabránil Chovancovi zvýšiť vedenie. Hneď z protiútoku boli nepresní aj Soboťania. V 39. min to
boli znovu Púchovčania, ktorí mohli zvýšiť skóre.
Krížna strela ale skončila na žrdi domácej brány.
V 41. min. Luhového pokus Kuciak zneškodnil.
Do kabín tak odchádzali spokojnejší hostia.
V 60. min. mohol vyrovnať Sihelský, jeho strela
však končí nad. V 65. min. zahodili Púchovčania
tisícpercentnú šancu, keď sa pred útočníkom
hostí zjavila prázdna brána, ktorú prestrelil. Za
zahodenú tutovku mohol prísť trest, keď 78. min.
Soboťania nastrelili brvno súperovej brány. V 83.
min. hlavičkuje striedajúci Vargic tesne vedľa.
V druhom polčase sa na ihrisku objavili dvaja hráči, ktorí absolvovali v drese Gemerčanov
v tejto sezóne svoj debut: Geri a Husaník. Hráči
MŠK sa snažili aspoň o vyrovnanie, ale ich úsi-

lie neprinieslo gólový efekt. Po zápase priznal aj
domáci lodivod M. Kudlík, že víťazstvo hostí je
zaslúžené. Hostia vyhrali nielen na ihrisku, ale
aj v hľadisku, kde skupina ôsmych Púchovčanom
prekričala zaspatých domácich priaznivcov.
Pred 582 divákmi (nepresne) rozhodoval Kráľovič.
ŽK: Živanovič, Sihelský, Pisár, Janečka
Zostava MŠK RS: Kuciak, Janečka, Živanovič,
Rubint, Mráz, Morháč (46. min. Vargic), Zvara,
Sihelský, Levický (83. min. Geri), Pisár, Gibala
(79. min. Husánik)
V nasledujúcom kole sa predstavia hráči MŠK RS
opäť v domácom prostredí. V sobotu, 19.09. privítajú futbalistov Prievidze. Začiatok zápasu 15.00
hod. Aj napriek sobotňajšej prehre netreba vešať
hlavu – už najbližší víkend majú Gemerčania
šancu na reparát.
Zdeno Marek
1. Púchov
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6. Liptovký Mikuláš

8

3

2

3

9:8

11

7. Prievidza B
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8. Dolný Kubín
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9. Ružomberok B
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10. Lučenec
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11. Šaľa
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Ostatné výsledky 9. kola: Michalovce – Zlaté Moravce 0:2,
Liptovský Mikuláš – Dolný Kubín 2:0, Prievidza – Lučenec
1:1, Ružomberok B – Trenčín 0:4

Kadetky Slovana Rimavská Sobota povedie Alena Kudlíková ml.
Kormidelníčkou družstva kadetiek VK Slovan
Rimavská Sobota sa stala Alena Kudlíková ml.,
ktorá je zároveň hráčkou prvoligového rimavskosobotského družstva žien. Na trénerskom
poste nahradila Igora Antala. Pod vedením tohto
skúseného kouča obsadili kadetky v uplynulej
sezóne druhej triedy oblastných majstrovstiev
Stred štvrté miesto. V súťaži účinkovalo osem
tímov.
Alena Kudlíková ml. začína získavať trénerské ostrohy. Dvadsaťdvaročná hráčka nemala
doteraz žiadne skúsenosti s trénerskou prácou.
„Prekvapilo i potešilo ma to, že som sa stala
kormidelníčkou kadetiek. Súviselo to aj s tým,
že študujem na vysokej škole telesnú výchovu a bude to teda pre mňa aj prax. Som rada, že
môžem trénovať mládežnícke družstvo,“ konštatovala odchovankyňa rimavskosobotského
volejbalu. V priebehu doterajšej hráčskej kariéry
obliekala aj dres VK Spišská Nová Ves. „Naďalej

pokračujem v hráčskej kariére, trénerská práca
ma láka a chcela by som sa jej venovať, aj keď
skončím s aktívnou kariérou,“ dodala.
Rimavskosobotské kadetky sa na novú sezónu pripravujú od augusta. „S doterajšou časťou
prípravy nie som spokojná. Na druhej strane
som však vedela, že počas letných prázdnin
chodia dievčatá kade – tade a nebudú trénovať.
Ďalšia vec je tá, že mládež má malý záujem o volejbal,“ uviedla začínajúca trénerka. Uvedomuje
si, že trénovanie mladých hráčok nie je med lízať.
„Nie je to ľahké s nimi pracovať. Budem však trpezlivá. Nemôžem si zvoliť vo vzťahu k nim tvrdý
prístup, ale zase ani mäkký. Treba si k nim nájsť
správnu cestu“.
V kádri družstva nastanú v porovnaní s predchádzajúcou sezónou zmeny. „Niektoré hráčky
skončili v tíme kadetiek, keďže vzhľadom na svoj
vek nemôžu ďalej hrávať v tejto vekovej kategórii.
Potom je tu ďalšia skupina dievčat, ktoré by síce

mohli ďalej nastupovať za družstvo kadetiek, ale
netrénujú. Nebudem sa im prosiť, aj keď patrili
medzi kľúčové hráčky. Mám filozofiu, že hrávať
budú tie dievčatá, ktoré trénujú. Zaslúžia si to,“
vyslovila sa Kudlíková ml. Chce, aby sa káder pre
nový súťažný ročník skompletizoval v priebehu
septembra. Poznamenala, že líderkou družstva
by mala byť Karina Rosiarová, ktorá bude jeho
kapitánkou.
Do druhej triedy oblastnej súťaže Stred kadetiek sa prihlásilo osem tímov (Detva, Martin, Námestovo, Novoť, Tvrdošín, Kysucké Nové Mesto,
Liptovský Hrádok „B“ a Rimavská Sobota). „Nebudeme mútiť vodu na špici tabuľky. Myslím si,
že s touto skutočnosťou počíta aj vedenie klubu.
V minulej sezóne naše kadetky vyhrali prvú polovicu súťaže, no v odvetnej časti prehry na ich
konte pribúdali. Teraz to možno bude opačne,“
uzavrela Alena Kudlíková ml.
red
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šport

14. 9. 2009
I. trieda:

Legát kontra Dubovský
Abovce – Veľké Teriakovce 5:3 (3:2)
G: Lenkey (3), Schütz, Farkas – Lupták, Lašák
a Juhász, R: Siman
Hostia vyhrávali 0:1, potom sa však domáci pustili
do hry s oduševnením a stav obrátili. Dorast: 4:1
Klenovec – Lubeník 3:1 (2:0)
G: Hruška (2), Mináč – Rusó.
Domáci vyhrali zaslúžene. R: Hodoň
Tornaľa – Stárňa 2:0 (0:0)
G: Váradi a Farkas, R: Wollinger
Počas zápasu rozdal rozhodca 13 kariet, z toho dve
červené. Domáci premárnili jednu penaltu, no dva
góly im k víťazstvu bohato stačili.
Rimavské Janovce – Sirk 1:2 (1:0)
G: Bari – Micheľ a Murko, R: Ďurík
Stav zápasu otočili hostia v 70. min. Keďže domáci
vynechali množstvo šancí, nezachránili ani bod.
Dorast: 7:0
Ožďany – Tachty 0:3 (0:1)
G: Végh (2) a T. Molnár, R: J. Krahulec
Sú domáci takí slabí alebo hostia takí silní? Výsledok svedčí v prospech hostí... Dorast: 1:5

Jelšava – Revúčka 5:2 (2:0)
G: Duna (4), Slovák – Zakopčan a Chrachiar
R: Slabej
Po stave 2:1 v druhom polčase víťazstvo domácich
zaistil Duna premenenou penaltou.
Bátka – Muráň 4:1 (1:0)
G: Libic, Pósa, Ďurove (2) – Ďurej, R: Juhász
Muránčania sú nebezpeční hlavne doma, vonku
však veľa vody nenamútili. V 88. min. navyše dostal ich hráč Dzura červenú kartu. Dorast: 6:0
Tabuľka
1. FK Tornaľa  	

6

5 1 0

14 : 1

16

2. FK Tachty  	

6

5 0 1

18 : 7

15

3. 	 FK Jelšava  	

6

4 1 1

15 : 7

13

4. FK Bátka  	

6

3 3 0

15 : 8

12

5. FK Abovce  	

6

3 1 2

18 : 19 10

6. FK Klenovec  	

6

3 1 2

11 : 10 10

7. FK Sirk  	

6

3 0 3

12 : 8

9

8. FK Lubeník  	

6

3 0 3

11 : 10 9

9. FK Ožďany  	

6

2 1 3

7:8

7

10. FK Muráň  	

6

2 1 3

7 : 12

7

11. FK Stárňa  	

6

1 1 4  	 6 : 12

4

12. FK Veľké Teriakovce  	

6

1 0 5

7 : 25

3

13. FK Revúčka  	

6

1 0 5

7 : 15

3

14. FK Rimavské Janovce  	 6

1 0 5

7 : 13

3

15

I. trieda, dorast: Gemer – Stárňa 2:1
Tabuľka

9. FK Veľké Teriakovce  	

6

2 0 4

13 : 24 6

10. FK Bátka  	

5

1 0 4

12 : 23 3

11. FK Muráň  	

4

0 0 4

2 : 22

0

12. FK Stárňa  	

5

0 0 5

2 : 63

0

II. trieda:

Mužstvá z čela tabuľky prehrali
Uzovská Panica – Radnovce 3:0 (1:0)
G: Barassó (2) a Siket, R: Vývlek
Dorast: 7:2
Gemerská Ves – Chrámec 1:0 (1:0)
G: Tamás, R: Boldi. Dorast: 5:0
Blhovce – Čerenčany 6:5 (5:1)
G: Balog (3), Szabó, Karkusz, Kupec (vg) – Kučerák,
Astaloš, Kupec, Šlajferčík, Vojenčiak
R: Pataky. Dorast: 3:2
Rim. Seč – Husiná 8:2 (4:0)
G: Lakatos (2), Busa (2), Váradi, A. Váradi, J. Váradi,
Pósa – Mező a Bodor, R: Šonkoľ. Dorast: 7:1
Tisovec B – Hajnáčka B 0:2 (0:1)
G: Magyar (2), R: Lőcsös
Tabuľka:
1. FK Tisovec

6

5 0 1

19 : 9

2. FK Husiná

6

5 0 1

22 : 14 15

3. FK Rimavská Seč

6

3 2 1

26 : 13 11

4. 	 FK Blhovce

6

3 1 2

20 : 18 0

5. FK Hajnáčka B

6

3 0 3

16 : 10 9

6. FK Uzovská Panica

6

3 0 3

9 : 21

7. FK Gemerská Ves

6

2 1 3

14 : 13 7

8. FK Chrámec

6

2 0 4

14 : 17 6
8 : 19

9. FK Radnovce

6

1 0 5

10. FK Čerenčany

6

1 0

Hajnáčka a Gemer úspešne napredujú
IV. liga: Dolná Strehová – Tisovec 1:1 (1:1)
G: Štulajter (hostia)
Revúca – JUPIE BB 2:4 (0:1)
G: Švec a Neuschel (domáci)
Hajnáčka – Divín 5:4 (2:2)
G: Berky (2), Ruszó (2) a Uhrin (domáci)
Štiavnické Bane – Veľký Blh 2:0 (1:0)
V. liga: Cinobaňa – Hnúšťa 4:0 (2:0)
Kráľ – Príbelce 3:2 (2:2)
G: Hugyár, Zsíros a Suba (domáci)
Gemer – Radzovce 2:0 (2:0)
G: Farkas a Csongovai (domáci)
Čebovce – Jesenské 1:0 (1:0)

5

5 0 0

49 : 7

5

4 0 1

31 : 13 12

3. FK Rimavské Janovce  	 5

3 0 2

30 : 9

4. FK Gemer  	

6

3 0 3

15 : 19 9
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5. FK Ožďany  	

5

3 0 2

14 : 11 9

Predseda KR : Dezider Balajthy

6. FK Sirk  	

5

3 0 2

25 : 15 9

5

3 0 2

17 : 10 9

8. FK Revúčka  	

4

3 0 1

14 : 8

9

3

5 11 : 25 3

Krajské majstrovstvá:

1. FK Lubeník  	

7. FK Tachty  	

9

Žiaci, 2. kolo:
A skupina: Revúčka – Stárňa 1:3, Klenovec – Lubeník 2:16 B skupina: Hajnáčka B – Jesenské 0:6,
Hostice – Ožďany 3:2, Veľký Blh – Hajnáčka A 3:1
C skupina: Kráľ – Lenartovce 4:1, Abovce – Gemer 17:0

2. FK Abovce  	

9

15

1.trieda 7.kolo 20.9.2009 o 13.30 a 16.00
Muráň-Abovce / Botoš, Pocklan, I. Krahulec

Revúčka-Bátka / Čepko, Boldi, Bálint
Tachty-Jelšava (bez dorastu) / Juhász, Váradi, Filep
Sirk-Ožďany (19. 9. 2009) / Koós, Botoš, Šonkoľ
Stárňa-R. Janovce / Laciak, Siman, Wollinger
Lubeník-Tornaľa (19. 9. 2009) / Parobek, Rybár, Boldi
V. Teriakovce-Klenovec (bez dorastu) / Rybár, Pataky,
Pál
2.trieda 7.kolo 20. 9. 2009 o 13.30 a 16.00
Hajnáčka B-Uz. Panica (19. 9. 2009, bez dorastu, G.
Jablonec) / Šupka, Hodoň, Michalko
Husiná-Tisovec B (bez dorastu) / Slabej, Adorján,
Melicher
Čerenčany-R. Seč (19. 9. 2009) / Pocklan, Rosiar, Uličný
Chrámec-Blhovce / Šonkoľ, Ivanik, Fakla
Radnovce-G. Ves (19. 9. 2009, Chrámec) / Wollinger,
Siman, Laciak
1.trieda dorast 7. kolo 19. 9. 2009 o 13.30
Lubeník-Gemer / Rybár, Boldi
Žiaci 3.kolo 19. 9. 2009 o 10.00
Sk A: Lubeník-Revúčka / Boldi, Stárňa-Klenovec /
Juhász
Sk B: Ožďany-V.Blh / Lőcsös, Mészároš, Hajnáčka B
-Hostice / Slabej
Sk C: Lenartovce-Abovce / Filep, Bátka-Kráľ / Váradi
Delegovanie SsFZ:
4.liga dorast 7.kolo 19. 9. 2009 o 15.00
Jesenské-Poltár / Lőcsös, Ivanik
5.liga dorast 7.kolo 19. 9. 2009 o 15.00
Hajnáčka-Jelšava(Petrovce) / I.Krahulec, Pataky
20. 9. 2009 o 12.30 Revúca-V.Blh / Bálint, Čepko
3.liga SŽ a MŽ 5.kolo 19. 9. 2009 o 10.00 a 12.00
Hnúšťa-Kalinovo / Gača

Kolky
Prvá dvojica v domácom drese v zostave Šmatlík
- Vanek nedokázala rozbehnúť prvý zápas ligy k
spokojnosti, keď Ivan Vanek nedokázal držať krok
s výborne hrajúcim Bohušom Liptákom. Druhá
dvojica v zložení Topor - Toma absolútne sklamala,
keď nedokázala držať krok so súpermi a výsledok
pred poslednou dvojicou 1:3 a 112 kolkov pre hostí
nedával domácim hráčom skoro žiadnu šancu na
úspech v tomto zápase. V poslednej dvojici Milan
Kojnok a Miro Rábely po prvej prehranej dráhe a
nárastu rozdielu dokázala v ďalšom priebehu vynikajúcou hrou sťahovať kolík po kolíku. Výsledkom bola najtesnejšia prehra aká sa mohla zrodiť.
Nasledujúci zápas hráme vonku v Sučanoch.
Róbert Šmatlík

Futbal nás spája
V znamení spomienky na Ladislava Baláža sa niesol futbalový turnaj starých pánov organizovaný
futbalovými priateľmi, ktorý sa konal v sobotu
5.septembra na ihrisku v Bakte. Zúčastnili sa ho
družstvá z Tisovca, Kokavy nad Rimavicou, Rimavskej Soboty a Bakty. Po veľmi dobrej organizácii si
víťazstvo odniesli starý páni z Tisovca. Najlepším
hráčom turnaja bol vyhlásený Peter Mináč z Tisovca. Poďakovanie patrí sponzorom: p. Chodelkovi a
p. Szendrejovi. Výsledky: Tisovec-Rimavská Sobota 2:0, Bakta-Kokava nad Rimavicou 3:2. Zápas
o 3. miesto: Rimavská Sobota – Kokava nad Rimavicou 4:3. Finále: Tisovec- Bakta 7:2.
O. Václavík

POZVÁNKA
Pozývame Vás na pretek STEEL CUP 2009 a
STRELECKÁ SÚŤAŽ V MIERENEJ STREĽBE, dňa
19. septembra 2009 na strelnicu v Rim. Sobote.
Viac info: http://www.sskmagnum.estranky.cz/

