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Približne o mesiac sa už po
štvrtýkrát v tomto roku
vyberieme k urnám voliť.
Tentoraz si budeme vyberať
predsedov a poslancov do
Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorých
budeme voliť 14. novembra.
čítajte na str. 3

Rozhovor
s P. Sibylom
Podľa spisovateľa, pôsobiaceho istý čas aj v Rimavskej Sobote, môže prílišné
moralizovanie zabiť aj ten
najfantastickejší príbeh.
čítajte na str. 4

Svetový deň prvej
pomoci
V stredu sa na Hlavnom námestí mohli záujemcovia od
rána oboznámiť s metódami
prvej pomoci.
čítajte na str. 6

Jarmok 2009 už
v piatok

Pomáhajú im lepšie žiť
Obyvatelia Dúžavskej cesty sa cez leto
nenudili. Pracovníci Hygienického centra
a práčovne v spolupráci Oddelením kultúry
a starostlivosti o občana Mestského úradu v
Rim. Sobote pre nich pripravili zaujímavé školenia a tvorivé aj relaxačno-zábavné činnosti.
Prevencia pred sociálno-patologickými javmi, oboznámenie s významom hygieny, motivovanie detí k dokončeniu školy a výchova k hodnotnému životu. Tak charakterizuje hlavné ciele aktivity, ktorú v lete vyvinuli sociálni
pracovníci v Rimavskej Sobote, Angela Kecskemétyová
z Oddelenia kultúry a starostlivosti o občana (Referát
sociálnej starostlivosti a zdravotníctva). „Ukazujeme im
(obyvateľom Dúžavskej cesty – pozn. red.), že sa dá aj lepšie žiť,“ dodáva.
Letné aktivity boli zamerané predovšetkým na deti
a mladé rodiny. Besedovalo sa o zdravotnej starostlivosti,
formovaní identity jedinca v rómskej komunite či pláno-

vanom rodičovstve. Keďže dievčatá rómskeho pôvodu sa
dostávajú do rolí matiek v relatívne nízkom veku, považovali sociálni pracovníci za dôležité oboznámiť ich s tým,
koľko úsilia a obetavosti vyžaduje rodinné spoločenstvo,
aby mohlo plnohodnotne fungovať. V rámci školení sa
tiež hovorilo o predchádzaní krízových situácií, ktoré
môžu vyústiť do psychického i fyzického týrania rodinných príslušníkov.
Pre príjemné a zároveň zmysluplné prežitie voľného
času pripravili sociálni terénni pracovníci deťom bohatý
program: mohli pracovať vo výtvarnom krúžku, zúčastniť
sa diskotéky i pečenia ovocných štrúdlí, ale aj spievania
tradičných rómskych piesní.
Podľa M. Vinczeovej z Hygienického centra potrebuje
väčšina ľudí z Dúžavskej cesty dlhodobú spoluprácu a odbornú radu. Sociálni terénni pracovníci preto pomáhajú
im, ako aj všetkým ostatným obyvateľom mesta, ktorí ich
pomoc potrebujú.
mak
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Letná akcia 2+1
Za cenu dvoch inzerátov
dostanete tretí zadarmo!
Kontakt: 56 04 673, 0907 255 600
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pri objednávke nad 15 € za inzerát)
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Už tento piatok začína v Rim.
Sobote XXVII. GemerskoMalohontský jarmok. Trvať
bude dva dni a nájdete ho na
Hlavnom námestí a na Jánošíkovej a Malohontskej ulici.
čítajte na str. 7
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O kreslo župana
Mikuš, Maňka a Šimko
a kontrolované občanmi,“ hovorí J. Mikuš a pokračuje. „Samozrejme, treba urobiť veľký poriadok
v jednotlivých rezortoch. Mizivé je čerpanie peňazí
z Európskej únie. Dôležité je zabrať hlavne v doprave a zdravotníctve, kde župa prakticky nepožiadala
ani o cent. A podstatne zlepšiť spoluprácu s obcami
a mestami pri regionálnom rozvoji, ktorý prakticky
neexistuje. Dôsledkom toho sa regionálne rozdiely
v našom kraji zväčšujú a práce, aj v takom regióne
ako Gemer, ubúda.“
Jozef Mikuš kandiduje s podporou koalície pravicových strán SDKÚ-DS, KDH, Sloboda a Solidarita (SaS), Občianska konzervatívna strana (OKS) a
Kresťanskí demokrati Slovenska (KDS).

Približne o mesiac sa už po štvrtýkrát v tomto roku vyberieme k urnám.
Tentoraz si budeme vyberať predsedov
a poslancov do Banskobystrického
samosprávneho kraja, ktorých budeme
voliť 14. novembra.
V našom kraji poznáme zatiaľ troch oficiálnych
kandidátov na županov. O tento post sa uchádzajú
Jozef Mikuš, Vladimír Maňka a Jozef Šimko. Prvým,
kto sa verejnosti oficiálne predstavil ako kandidát
na predsedu Banskobystrického samosprávneho
kraja, bol Jozef Mikuš, terajší poslanec samosprávneho kraja a zároveň poslanec Národnej rády SR.
Ako pre Gemerské zvesti J. Mikuš uviedol, dôvodom, prečo sa opätovne rozhodol kandidovať na
tento post, je zla situácia v našom kraji. „Aj napriek
tomu, že predchádzajúce roky mala župa rekordné
daňové príjmy, je mimoriadne zadĺžená. Rôzne
kauzy, prehraté súdne spory, vyšetrovanie z podozrenia z korupcie priamo na úrade BBSK, nejasné
nakladanie s majetkom, to všetko je známe z médií.
Veľmi zlá situácia je aj v zdravotníctve a v sociálnej
oblasti. O tom, že kandidujem na župana, rozhodli
nielen občania, ktorí mi vyjadrujú podporu a dôveru, ale aj stav, v ktorom sa župa teraz nachádza.
Viem, že sa dá hospodáriť inak a lepšie,“ povedal.
Na otázku, aký cieľ bude mať ako predseda BBSK
odpovedal, že to bude predovšetkým snaha vrátiť
úradu vážnosť a slušnosť.
„Vnímam politiku ako službu. Moje pôsobenie v komunálnej politike, ale aj v parlamente, je
toho dôkazom. A tento postoj a systém práce chcem zaviesť aj na úrad BBSK. Chcem dokázať, že
môže fungovať bez káuz, slušne, transparentne.
Všetky finančné prevody, prevody majetku, rozpočet, by boli dostupné na internete, sledované

Vladimír Maňka, europoslanec strany Smer – SD,
kandiduje aj preto, že Slovensko je v období,
v ktorom môžeme do roku 2013 získať finančné
prostriedky z európskych fondov. „Ak to prepasieme, darmo budeme plakať nad rozliatym mliekom.
Ak to zvládneme, vytvoríme nové pracovné miesta
a zlepšíme životnú úroveň ľudí, ktorí tu žijú. Mám
s tým skúsenosti, či ako riaditeľ podniku, primátor,
alebo poslanec. V našom kraji máme silný potenciál ľudí a spolu dokážeme zlepšiť život našich
obyvateľov.“ Jeho hlavným cieľom bude vytvoriť
nové a udržateľné pracovné miesta, znížiť riziko
chudoby, zlepšiť životné podmienky a kvalitu života našich obyvateľov. „Banskobystrický región
má najvyššiu nezamestnanosť zo všetkých krajov
Slovenska. Určite si naši obyvatelia zaslúžia lepší
život a perspektívu. Jedným z mojich cieľov je budovať atmosféru priateľstva a spolupráce medzi severom a juhom regiónu. Spoločná cesta obyvateľov
všetkých kútov regiónu a Slovenska nám pomôže
zlepšiť spoluprácu v ekonomickej oblasti a prinesie
nové pracovné miesta.
V úrade vytvoríme pravidlá, aby hospodárenie
s finančnými prostriedkami bolo transparentné,
ekonomicky výhodné a férové voči všetkým okresom. Aby tu nebol boj, kto koho na zastupiteľstve
prehlasuje a aby sa nikto necítil porazený,“ povedal
Maňka. A čo pre V. Maňku znamená jeho kandidatúra na čelo BBSK k poslaneckému mandátu v Európskom parlamente?
„V rokoch 2004-2005 som pôsobil ako primátor a poslanec Európskeho parlamentu. V týchto
rokoch banky hodnotili Zvolen, ako najlepšie hospodáriace mesto na Slovensku a podarilo sa nám
z rozpočtu mesta dosiahnuť prvenstvo v množstve
investovaných peňazí na obyvateľa. Pritom sme
znížili takmer na nulu splácanie dlhov mesta. Ak
dostanem vo voľbách dôveru, urobím všetko pre to,
aby som obyvateľom celého regiónu pomohol rovnako, ako sa nám to podarilo vo Zvolene.“ uviedol
Maňka. V Maňka je spoločným kandidátom koalície Smeru – SD a Ľudovej strany – HZDS. Vyjadrenie J. Šimka ku kandidatúre na post predsedu BBSK
prinesieme v budúcom čísle.
amb

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

V laickom vnímaní je často úloha novinára
ešte stále chápaná ako funkcia „strážneho psa
demokracie“, teda človeka, ktorý upozorňuje
na neprávosti, ktoré sa v spoločnosti dejú.
Tento ideál kedysi skutočne platil (v krajinách
s dlhodobou demokratickou tradíciou). Diktát
komercie však pred rokmi odsunul žurnalistov
(predovšetkým terénnych) z polohy strážnych,
do polohy loveckých „psov“. Nenadarmo sa
v novinárskom žargóne reportéri nazývajú
„foxíkmi“ (odvodené od foxteriéra).
A aký je medzi nimi základný rozdiel?
Pes – strážca bdie, vyhodnocuje potenciálnu
hrozbu a až keď si je istý tým, že je neodvratná,
koná (upozorňuje na nebezpečenstvo štekaním,
hryzie len zriedka). Oproti tomu pes – lovec je
vypustený do šíreho lesa, aby hľadal, pátral,
ňuchal... Prosto aby stoj čo stoj našiel nejaký
úlovok. Strážca a lovec, to je protiklad rozvahy
a prenikavosti, obozretného pokoja a otvorenej
agresie. Z pohľadu novinárskej brandže to znamená, že novinár „strážca“ nekoná s chvatom
a vždy si počká do objasnenia celého problému,
o ktorom píše – inak by si o veci nemohol utvoriť
komplexný obraz. A bez komplexného obrazu
nejestvuje objektivita.
Naopak novinár „lovec“ v honbe za senzáciou uverejní v podstate akýkoľvek materiál, na
základe ktorého môže začať ukazovať prstom
na potenciálnych vinníkov. Tak tvorí napínavú
detektívku (podľa možnosti na pokračovanie),
aby prilákal svoje publikum aj nabudúce.
Raz darmo – keď dvaja robia to isté, vôbec
to nemusí byť to isté.

Polícia hlási

37. týždeň

Vlamači boli v ostatnom týždni aktívni viac
ako 70 - krát. Spôsobili pritom škodu za viac
ako 110 tisíc eur. Z toho páchateľa polícia odhalila v štyroch prípadoch. Najviac vlámaní
sa udialo v okrese Banská Bystrica (19).
Pri 44 dopravných nehodách na území
kraja boli dvaja ľudia usmrtení. Zranilo sa
ďalších 13, z toho dvaja ťažko. Najviac nehôd
sa stalo v pondelok a v sobotu (9), naopak
najmenej (3) v nedeľu.
mak
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Jarmok 2009
už tento piatok
Už tento piatok začína XXVII. Gemersko-Malohontský jarmok v Rimavskej
Sobote. Trvať bude dva dni a nájdete ho
na Hlavnom námestí a na Jánošíkovej
a Malohontskej ulici.
Jarmočné dni začnú otvorením okresnej výstavy
ovocia, zeleniny a kvetov v Dome kultúry v Rim.
Sobote o 9.00 hod. Už o polhodinu tam prebehne
aj odovzdávanie cien výhercom súťaže o najkrajší
kvetinový balkón a predzáhradku. Účastníkov
výstavy isto poteší aj ochutnávka vín. V rovnakom
čase odohrá pre deti Stražanovo bábkové divadlo
svoje predstavenie na Hlavnom námestí. Hodinu
pred poludním sa tam bude konať aj oficiálne
slávnostné otvorenie jarmoku. Úvodného slova
sa zhostí primátor Rim. Soboty Š. Cifruš. Od 11.15
hod. vystúpia na námestí žiaci mestských škôl so

zábavným programom nazvaným Veselo i vážne.
Návštevníkov jarmoku čaká bohatý program aj
v poobedňajších hodinách. O 13.00 hod. si môžu
pozrieť vystúpenie klubu tanečného športu IMPULZ a TK Extréme (hip-hop) pri MsKS a od 14.00
hod. prezentáciu súborov a krúžkov CVČ Relax.
Priaznivcov dychovej hudby poteší hudobný festival Gemerská krídlovka 2009 (Hlavné
námestie, 15.00 hod.). Predstavia sa na ňom aj
dychovky z Tisovca a okresov Revúca, Detva a
ďalších ako aj z družobného mesta Ózd.
O 18.30 hod. vystúpia na Hlavnom námestí
folklórne súbory FS Rimavan, Háj a Új Gömör. Ako
posledný bod večera je pripravený koncert rockovej kapely Massriot s bývalým účastníkom súťaže
Slovensko hľadá Superstar Robom Šimkom.
K sprievodným podujatiam jarmoku bude
patriť Rimavský cyklofest (od 14.00 hod. - viac informácií v rubrike Z regiónu) a rôzne výstavy (9.00
-18.00). V ich rámci môžete navštíviť Mestskú
galériu (Géza Németh: Duch obrazu), Turistické
informačné centrum (Fenomén Gemera) či Galériu
Ganevia v MsKS (OZ Fundament: Kultúrna burza).
mak, ilustr. foto archív

Soboťan
v Superstar

Šetríte
na pokuty?
S nástupom novej meny na Slovensku
prebehla aj nová kalkulácia sadzobníka
pokút, ktoré sú ukladané v blokovom
konaní za priestupky pri riadení motorových vozidiel. Koľko zaplatíme za
prečin voči bezpečnosti či plynulosti
v cestnej premávke?
Medzi najčastejšie priestupky na cestách patrí
prekročenie povolenej rýchlosti. Pokiaľ to s rýchlosťou v obciach preženiete o 10 km/h, čaká vás
pokuta 10 eur. Ak sa ručička na tachometri bude
pohybovať v hodnotách 101 až 110 km/h mimo
obce, počítajte s penalizáciou od 20 do 30 eur.
Pri neprispôsobení rýchlosti jazdy v prípade
spôsobenia dopravnej nehody sa prípad postupuje
na správne konanie. Opačným priestupkom je pomalosť na ceste – napr. za pomalé predchádzanie

Ján Motyčiak z Rimavskej Soboty
vypestoval vo svojej záhrade
gigantické paradajky: najväčšia
z nich váži až 65 dkg! Pán Motyčiak
touto cestou ďakuje svojmu susedovi
P. Tajtimu za priesady, vďaka
ktorým sa nadrozmerné paradajky
podarilo vypestovať.

3

na diaľnici, pri ktorom obmedzujete iné, rýchlejšie
vozidlá, zaplatíte až 60 eur. Rovnakú sumu vám
môže ruka zákona naúčtovať, ak pôjdete pomalšie
než 80 km/h.
Draho sa platí aj za alkohol za volantom, a to
nielen v prenesenom slova zmysle: do jedného
promile liehovín v krvi vás môžu policajti pokutovať sumou do 100 eur. Nad jedno promile je to už
200 eur.
Ľudia, ktorí sú pracovne zaneprázdnení, často
telefonujú aj na cestách. Je to v poriadku dovtedy,
kým použijú súpravu handsfree (tzv. voľné ruky).
V opačnom prípade im hrozí pokuta 60 eur.
mak, ilustr. foto archív

Rimavskosoboťan
Paľo Melišík,
známy tiež ako DJ
Melo sa zúčastnil
košického kastingu
súťaže Slovensko
hľadá Superstar.
Porozprával nám
o svojich pocitoch a
zážitkoch zo
zákulisia najväčšej
televíznej šou.
Hoci do Košíc dorazil 7. júla skoro ráno, na
rad sa spevák dostal až o 17.00. Musel absolvovať vystúpenie pred niekoľkými komisiami,
ktorých členmi boli rôzni speváci a hudobní
manažéri, kým sa dostal do užšieho výberu –
toho, ktorý potom o dva dni predstúpil pred
hlavnú, televíznu porotu v zložení Habera,
Rolincová, Kyša, Jandová.
„Dá sa povedať, že boli so mnou spokojní,“
spomína Paľo na svoje spevácke vystúpenie.
„Spieval som Cmoríka a pieseň od kapely HIM.
Keby bolo len na Haberovi, postúpil by som.
Český porotca ma však nechcel pustiť ďalej.
Pravdou je, že od nervozity mi trochu preskakoval hlas.“ Napriek tomu, že z košického
výberu nepostúpil, nie je smutný: „Z môjho
účinkovania mám dobrý pocit,“ hovorí mladý
spevák, o ktorého sa už zaujímal denník
Nový čas a mohli sme ho vidieť aj v jednej
televíznej relácii TV Markíza.
mak
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P. Sibyla: Prílišné moralizovanie môže
zabiť aj ten najfantastickejší príbeh
Ako ste sa dostali k písaniu prózy?
Cez písanie poézie. Príbehy môjho
života, v mojej hlave rástli, rozmnožovali sa a už som ich nedokázal
vtesnať do veršov.
  
Ktorí autori vás najviac ovplyvnili
pri hľadaní vlastného štýlu?
Nie som si istý, či autori, ktorých
menujem, ovplyvnili môj štýl. Sú to
jednoducho spisovatelia, ktorých
som rád čítal a čítam: Bohumil
Hrabal, Peter Hoeg, Gabriel Garcia
Marquez, Chuck Palahniuk, Dominik Tatarka, Cormac McCarthy, Tom
Robbins, J.D. Salinger...
Aké témy dominujú vo vašej tvorbe a prečo?
Neviem o tom, že by nejaká téma
dominovala v mojich textoch. Ale
nedávno si jeden kritik všimol,
že v mojich poviedkach sa často
objavuje téma materstva. Musel som
uznať, že má pravdu. Vysvetliť to ale
neviem.
Poviedky v zbierke Coffee Stories
aj na Vašom blogu (www.sibyla.
blog.sme.sk) majú silný ironický
nádych. Nešetríte čiernym humorom v životných situáciách, ktoré
vďaka svojej absurdite vyznievajú
komicky. Vaše texty sú vôbec veľmi zábavne (nemyslím v zmysle
prvoplánového humoru). Človek
má z toho dojem, že odľahčený
humor je dôležitou súčasťou vášho
života...
Určite je. Ale dokážem byť aj
ukrutne vážny či smutný. Napríklad
teraz: mám za sebou skvelú večeru
a nedokážem sa vyrovnať s tým, že
už je všetko zjedené, že je koniec.
A z toho výborného jedla bude za
chvíľu, no..., veď viete čo. Je to hrozné, smrdí to a nedáva žiaden zmysel.

Áno, život vie byť krutý. Prejdime
však k inej línii vašej tvorby: angažujete sa aj ako novinár (v týždenníku Trend – pozn. red.). Čítal som
niektoré z vašich publicistických
článkov a pokiaľ si spomínam, boli
zväčša pomerne ostro namierené
voči niektorým spoločenským
javom. Premieta sa táto vaša - ak to
tak môžem nazvať – sociálna angažovanosť aj do vašich literárnych
diel? Ak áno, deje sa to vedome
alebo na podvedomej urovni?
No, priznám sa, že pri písaní prózy
sa vedome snažím vyhýbať vážnym
spoločenským otázkam. Ale aj tak
na ne vždy aspoň okrajovo narazím.
Napríklad poviedka Shootin´ alebo
Deň ako každý iný je o náraste
agresivity medzi mládežou, o
zbraniach v školách. Myslím si, že
spisovatelia nemôžu rezignovať na
kritiku rôznych spoločenských javov,
ale knihy by nemali byť len o nich.
Prílišné moralizovanie môže zabiť aj
ten najfantastickejší príbeh.
Do akej miery vás pri tvorbe
inšpirujú reálne udalosti, ľudia a
miesta? Je známe, že ste napísali
poviedku, ktorá sa odohráva v
Rimavskej Sobote...
Reálne udalosti, ľudia a miesta sú
pre mňa najdôležitejšou inšpiráciou.
Potom je tu ešte fantázia, ktorá však
tiež patrí do reálneho sveta. Ako
povedal Pablo Picasso: všetko, čo si
dokážeme predstaviť, existuje.
Aké sú vyhliadky na literárnu
budúcnosť Pavla Sibylu?
Nuž, keby nejaký blázon zakázal
počítače a písacie stroje, tak veľmi,
veľmi zlé. Minule som si totiž na jednom stretnutí robil rukou poznámky
a už počas písania som si uvedomoval, že to nedokážem po sebe

Novinár, spisovateľ, historik. Pochádza z Detvy, určitý čas žil
v Rimavskej Sobote, v súčasnosti pôsobí v Bratislave. Prednedávnom mu vyšla zbierka postmoderne ladených poviedok
Coffee Stories a v minulom čísle GZ sme predstavili jeho nový
text Sedem spôsobov, ako zabiť manželku. Mladý autor Pavel
Sibyla (31) považuje za najbláznivejšiu vec, ktorú kedy v živote
urobil, hneď tú prvú: narodil sa totiž 1. apríla...
prečítať. Ale zatiaľ sa žiaden štrajk
klávesníc nechystá, takže aj vďaka
tomu v októbri vyjde vo vydavateľstve Artforum moja prvá novela s
názvom Niečo o orchideách. A pred-

včerom, ležal som práve v posteli
s horúčkou, sa mi v priebehu pár
minút objavil v hlave námet na novú
knihu. Už to len dať na papier...
  Marián Kluvanec

Hľadá sa žena roka
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) hľadá úspešné ženy. Svoje tipy ste mohli prihlásiť do 15. septembra.
Hľadanie úspešných žien vyhlásil už po ôsmy raz
Vidiecky parlament na Slovensku,
tento raz v spojení s BBSK. Cieľom vyvinutej
aktivity je objavovanie takých osobností v treťom
sektore, politike, podnikaní, či vo verejnej správe,
ktoré sú vo svojich oboroch zvlášť dobré. Podmienkou účasti v tejto súťaži je, aby daná osoba

pôsobila a žila v tomto kraji, svoj voľný
čas venovala aktivitám v rozličných oblastiach
verejného života vo svojej komunite (obec,
časť obce, mikroregión a pod.) a bola uznávanou
osobnosťou - „líderkou.“ Nominácie prebehnú
v troch kategóriách: žena aktivistka (pôsobiaca
v 3. sektore), žena vo verejnej správe a politike

(pôsobiaca v lokálnej politike) a žena podnikateľka.
Do súťaže bolo zatiaľ zaslaných už viac ako
pätnásť prihlášok. Víťazka bude oficiálne vyhlásená v rámci konferencie pri príležitosti osláv
Svetového dňa žien 15. októbra 2009.
mak
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Najkrajšia
dovolenka

dni strávila v Nórsku. Aj škandinávske štáty majú
svoje čaro, podotýka dievča zo 4.A. Áno, je tam
miernejšie počasie, ale nádherná príroda, more,
miestna architektúra... Celé prostredie, ktoré vás
obklopí, je úchvatné a máte pocit, že ste sa ocitli v
rozprávke. Mať tak viac slobodného času, strávila
by som tam cele prázdniny.“
Voľného času skutočne nemali všetci rovnako veľa.
Mnohí krátili horúce letné dni práve brigádou:
„Júl som prežila v Bratislave," opisuje oktavánka prázdniny. "Brigádovala som v Call centre,
minimálny plat, ale práca sa zdala byť nenáročná.
Nastúpila som do nej so zdanlivo neprekonateľným entuziazmom. No skutočne len zdanlivo.
Bol prekonaný po dvoch týždňoch nekonečného
telefonovania ľuďom a argumentovaním, prečo
nám nemajú hneď zložiť, ale radšej si objednať
rybí olej. Brala som to s humorom, no po tejto
práci som pochopila ako veľmi sa teším z toho, že
som len študent.“
“A ja som celé leto leňošila“, zahlásila jej kamarátka: „Leto som trávila doma a spala. V živote sa ešte
napracujem dosť, tak využívam čas, ktorý mám.“
Len škoda že čas na leňošenie už prešiel. V škole
však cítiť prázdninové dozvuky a počuť ďalšie
zaujímavé spomienky na leto 2009. A ako ste ho
prežili vy?
Lenka Kazaková

Zeleň, horúčava, bezstarostné dovolenkové časy, všetko je to pomaly za nami.
Ach, ako príjemne sa na to spomína.
Takto napríklad o ňom rozprávajú budúci maturanti Gymnázia RS: Aké bolo leto 2009? No, boli
to zaujímavé stavy (smiech). Samé festivaly, Ružiná, Letavy, stanovačky a každodenné vylihovanie
na pláži nádrže Teplého Vrchu alebo Kurinca. Na
otázku, či ich trápili blížiace sa maturity, chlapci
z oktávy odpovedali jednoznačne: "Trochu aj áno,
ale keď sa zábava rozbehne, na trápenie už nie je
čas."
“Samozrejme, mnohí sme boli aj na dovolenkách“,
pripojila sa jedna z maturantiek, „Chorvátsko,
Grécko, Taliansko sú stále naše najobľúbenejšie
miesta, more pre mňa neodmysliteľne patri k letu
a je prospešné aspoň na dva týždne zmeniť aj
prostredie.“
Vyšlo najavo, že už nielen južné krajiny, ale aj severné sa dostali do povedomia študentov ako veľmi lukratívne a príťažlivé miesta: „Ja som niekoľko

Svetový deň prvej pomoci
V stredu sa na Hlavnom námestí mohli záujemcovia od rána oboznámiť
s metódami prvej pomoci.

Pracovníci Slovenského Červeného kríža (SČK)
tu v rámci Svetového dňa prvej pomoci predvádzali a vysvetľovali, ako poskytnúť rýchlu pomoc
v prípade zdravotného ohrozenia. Záujemcovia
o bezplatné vyšetrenie si mohli tiež nechať
skontrolovať hladinu cholesterolu, krvný tlak, či
znamienka na tele.
„Cieľom tejto aktivity je upozorniť verejnosť na
to, že je nutné ovládať základy prvej pomoci a tiež
aj na to, že je tu aj taká organizácia ako Červený
kríž, ktorá sa tým zaoberá,“ povedala pre Gemerské zvesti Mária Majerčíková, riaditeľka Územného spolku SČK v Rim. Sobote. Zároveň dodala, že
občania majú možnosť absolvovať rozličné kurzy,
resp. takouto formou sa informovať o záchrane
života.
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Predstavitelia SČK sa zamerali najmä na laikov,
keďže zdravotník nemusí byť vždy v blízkosti
miesta, kde sa stala ujma na zdraví. Za prvý
základný krok prvej pomoci považuje Majerčíková
už aj to, keď napr. svedok autonehody neobíde
miesto nehody bez povšimnutia: „Pomoc je aj to,
keď (svedok nehody – pozn. red.) zavolá pomoc.“
Rovnako dôležité je však aj zastavenie krvácania,
bez ktorého by postihnutý človek mohol prísť
o život.
Podujatie pripravil Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Rimavskej Sobote v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou v Rimavskej Sobote a Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Rimavskej Sobote.
mak

Z redakčnej pošty

Výstraha
Majte sa na pozore! Minulú nedeľu som o pol
desiatej doobeda prechádzala Svätoplukovou ulicou. Bolo tam ľudoprázdno, až na
pristavené auto, z ktorého vystúpil dobre
oblečený, inteligentne pôsobiaci mladý muž
(vraj k nám prišiel až z Budapešti). Slušne
sa predstavil, ukázal mi akýsi prospekt,
na ňom veľmi peknú jedálenskú súpravu.
Myslela som, že propaguje výrobky nejakej
firmy a chce mi dať prospekt ako reklamný
predmet. Keď som ho prijala, povedal mi, že
dostanem od neho aj jedálenskú súpravu,
ktorá je vraj v jeho aute. Odmietla som, no on
naliehal, vraj ju dostanem ako dar. „Ani tak
ju nechcem!“ odvetila som a pridala do kroku.
Keď som odchádzala, všimla som si, že v aute
toho človeka sedel ďalší muž.
Pripadá mi neskutočné, že sa to stalo
práve mne. Ale čo by bolo nasledovalo, keby
som bola naivná, alebo by vo mne zvíťazila
chamtivosť? To nechám na domyslenie (a
možno aj poučenie) čitateľovi...
(meno a kontakt autora je v redakcii GH)

Oznámenie
Technické služby mesta oznamujú, že
dňa 26.9.2009 (sobota) od 08.00 hod.
do 20.00 hod. bude krytá plaváreň
z dôvodu konania sa medzinárodných
plaveckých pretekov pre verejnosť
zatvorená.

6 z regiónu
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Vymeňte auto za bicykel a pridajte sa k nám
Občianske združenie OZVENY Hrachovo a spoluorganizátori pozývajú malých aj veľkých,
študentov, zamestnaných aj nezamestnaných, rodiny s deťmi a priaznivcov cykloturistiky na CYKLOFEST 2009, ktorý sa bude konať 25. septembra (piatok) v Rimavskej Sobote
a Veľkých Teriakovciach. Tešíme sa na stretnutie.
Začíname o 14.00 hod. na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote,
kde sa budú konať súťaže pre deti
na bicykloch, maľovanie na tvár
a prezentácia plánovanej Rimavskej
zelenej cesty. Účastníci podujatia
sa budú môcť previezť na Trixi mobiloch – ekologických trojkolkách
s nápaditým dizajnom.
O 15.00 hod. sa spoločne
presunieme po plánovanej trase
Rimavskej zelenej cesty do obce
Veľké Teriakovce, v ktorej sa
o 16.00 hod. uskutoční prehliadka
zrekonštruovaného vodného mlyna,
a budú pokračovať súťaže pre
deti na bicykloch. Pri mlyne dostanú všetci účastníci na bicykloch občerstvenie zdarma a budú
automaticky zaradení do tomboly
so zaujímavými cenami. Trixi
mobily budú jazdiť aj v obci Veľké
Teriakovce.
CYKLOFESTU 2009 sa môžu
zúčastniť aj obyvatelia okolitých
obcí a miest. Stačí prísť podporiť
myšlienku podujatia na bicykli
do Rimavskej Soboty na Hlavné
námestie o 14.00 hod. alebo do Veľkých Teriakoviec pred vodný mlyn
o 16.00 hod.
Hlavnou myšlienkou podujatia
je zvýšiť povedomie obyvateľov
o alternatívnych spôsoboch dopravy
a verejne vyjadriť potrebu budovania cyklochodníkov a cyklotrás

Svetový deň cestovného
ruchu vo Fiľakove
V dňoch 25. až 27. septembra 2009 sa uskutočnia oslavy 30. ročníka Svetového dňa
cestovného ruchu na území Banskobystrického samosprávneho kraja v meste Fiľakovo.
Trojdňové podujatie bude prezentáciou rozmanitosti turizmu s dôrazom na miestne
tradície smaltovníctva a rozvíjajúci sa geoturizmus v regióne.

Okrem propagácie jednotlivých druhov turistických produktov na ploche vyše 1 000 m2 určite
upútajú návštevníkov zaujímavé sprievodné akcie.
Kultúrne programy moderované Jožom Pročkom poskytnú široký záber programových žánrov
od vystúpenia speváckych zborov cez prezentáciu folklóru a tradičných ľudových remesiel,

divadelných predstavení, muzikálov a operiet, výstavy o smaltovníctve, výtvarný workshop až
po koncerty známych osobností populárnej
hudby. Okrem reprezentantov kultúrneho života
Fiľakova a okolia vystúpia: Zlatý slávik SR Peter
Cmorík, Ivka Kováčová, Robo Šimko, Palo Drapák,
J.B Projekt, z MR Varga Ivett, Magna Cum Laude

v meste i jeho okolitých obciach.
Jednou z takýchto aktivít je aj
plánovaná Rimavská zelená cesta
medzi mestom Rimavská Sobota
a Hrachovo, ktorej plánovanie sa začalo z iniciatívy občianskeho združenia OZVENY Hrachovo a obcí
Mikroregiónu Rimava a Rimavica.
Rimavská zelená cesta bude
samostatná trasa s kvalitným povrchom oddelená od bežnej dopravy,
ktorá bude viesť popri rieke Rimava
medzi mestom Rimavská Sobota
a obcou Hrachovo v celkovej dĺžke
11 km. Bude určená pre cyklistov,
korčuliarov a chodcov. V niektorých miestach trasy budú vybudované oddychové miesta, informačné
mapové panely, neskôr aj miesta
určené na občerstvenie. Pozdĺž
trasy budú umiestnené aj lavičky,
odpadkové koše a v niektorých
úsekoch osvetlenie. Na ceste samozrejme nebude chýbať vodorovné aj
zvislé dopravné značenie.
V súčasnosti máme vypracovanú
štúdiu vedenia trasy, ktorá je podkladom na spracovanie projektovej
dokumentácie a je potrebná pre
získavanie zdrojov potrebných na
jej realizáciu. V spolupráci s Cykloklubom Poľana sa nám podarilo
získať prvé financie, ktoré však
budú postačovať len na základné
povrchové úpravy trasy medzi mestom Rimavská Sobota a obcou Veľké
Teriakovce a na jej označenie. Podľa
ohlasov ľudí je náš zámer vítaný
i potrebný zároveň, mnohí však
stále tvrdia, že ľudia túto cyklotrasu
alebo akékoľvek iné nebudú využívať. To však nemôže nikto dopredu
vedieť, keďže v súčasnosti nie je čo
využívať.
Miroslava Kubaliaková
o.z. OZVENY Hrachovo

a Besh o droM, 11 dychových súborov a 11 skupín
mažoretiek, skupiny historického šermu, celkom
vyše 700 účastníkov zo SR, MR, ČR a Srbska na
siedmich javiskách rozmiestnených v hradnom
areáli aj v meste.
V nedeľu v rámci turistických výletov budú
predstavené záujemcom významné lokality
Novohrad-Nógrád geoparku: hrady Šomoška,
Hajnáčka, Pohanský hrad a lokalita Ragáč, ako aj
atraktivity obcí v okolí Fiľakova.
Sprievodným podujatím bude tradičný jarmok
na Hlavnej ulici, parkúr štyridsiatich domácich
a zahraničných koní, psie záprahy a psie preteky,
kynologická show, krniačkove preteky, prekážková dráha pre deti, lukostreľba a jazda na koňoch
a koči, ukážka práce Horskej záchrannej služby
a živý obraz nomádskeho tábora. Vstup na všetky
programy je bezplatný.
Podrobný program podujatia bude uverejnený
na stránke www.filakovo.sk.

Kultúra
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Výročia
23. 09. 1909
V Čápori sa narodil slovenský prozaik Ján
Domasta. Povolaním bol učiteľ, redigoval
časopisy, písal historické prózy, sociálne
romány, zbieral a spracúval legendy, povesti,
rozprávky, rečňovanky i divadelné hry. Zomrel 26. 08. 1989 v Bratislave.
26. 09. 1909
V Nižnej Rybnici sa narodil výtvarný
publicista a redaktor Jozef Pichonský. Bol
organizátorom výtvarného života, spoluzakladateľom Spolku Sv. Cyrila a Metoda –
spolku slovenských grékokatolíkov – a redaktorom časopisu Jednota. Zomrel 09. 09. 1971
v Košiciach.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

TV tipy

Výstava

Kroky vo svetle
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej
Sobote sprístupňuje vo svojich priestoroch aj
výstavy, ktoré vznikajú spoluprácou a nadväzovaním kontaktov so zahraničnými subjektmi a organizáciami. Výstava fotografií Kroky vo svetle je
príkladom práve takejto vzájomnej spolupráce.
Na nej prezentované fotografie pochádzajú
z autorskej dielne členov Fotografického klubu
„LEKNO“ (Clubul fotografis „NUFĂRUL“), ktorý
vznikol v roku 1976 v meste Oradea v Rumunsku.
Niekoľko mesiacov po svojom vzniku, zorganizoval klub výstavu s názvom Kroky vo svetle. Išlo
o putovnú výstavu, ktorá bola prezentovaná vo
viacerých rumunských mestách. V roku 1978
usporiadal prvú národnú umeleckú výstavu fotografií pod názvom „PREMFOTO“ organizovanú
odvtedy každé dva roky. Od roku 1993 sa národný
charakter výstavy zmenil v medzinárodný.
V roku 1990 sa fotoklub stal kultúrnou organizá-

Program GMOS:
KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
22. september
Infodeň - prezentácia činnosti Gemersko – malohontského strediska – GMOS v Rim. Sobote – od
8.00 hod. – 16.00 hod.
22. september
Oceňovanie práce rúk a veľkosti srdca - slávnostné odovzdávanie titulu „Majster ľudovej
umeleckej výroby“ Rudolfovi Stehlíkovi – Radnica
Mesta Rim. Sobota – o 11.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE, FOLKLÓR
25. – 27. september
Návraty k hudobným tradíciám - cezhraničný
folklórny festival netradičných hudobných nástro-

Pondelok - akcia/dráma

Veľký útek (ČT 1, 22.35)
ciou s právnou subjektivitou a v tom istom roku
uviedol do činnosti vlastnú galériu sídliacu v centre Oradei. Výstavy, ktoré sú v nej organizované
vznikajú v spolupráci s fotografmi celého sveta.
Fotoklub „NUFĂRUL“ vytvoril reprezentatívnu
kolekciu fotografií s názvom Kroky vo svetle.
Táto kolekcia bola prezentovaná vo vyše 100
galériách Európy, Ázii, Južnej Ameriky a Nového
Zélandu. Dnes sa dostáva i na Slovensko a je prístupná pre všetkých návštevníkov vo výstavných
priestoroch Gemersko-malohontského múzea
v Rim. Sobote.
Vystavené fotografie charakterizuje tematická
pestrosť. Sú to portréty, umelecké spodobenia krajiny, fotografie architektúry... Niektoré
fotografie sú hrou so svetlom, s rôznymi motívmi
a detailom, a ako také sú dokladmi kreativity ich
tvorcov. Výstava potrvá do 15. novembra 2009.
Zdroj: PR, foto: jdj

jov – Klenovec (SR) a Mihálygerge (MR) – o 10.00
hod.

UMELECKÉ SLOVO – DIVADLO
24. september
Literárna kaviareň Lajosa Pósu - hosť: Ondrej
Reisz – meteorológ – kaviareň Tri ruže v Rim.
Sobote – o 18.00 hod.

VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA
25. september
Zachovávanie európskeho kultúrneho dedičstva - seminár pre záujemcov o tradičnú ľudovú
kultúru – Kultúrny dom v Klenovci – o 17.00 hod.
26. - 27. september
Edukačná prevencia závislostí - tvorivá dielňa
zameraná na prípravu realizátorov prevenčných
programov pre deti, mládež a dospelých – SEV
Drieňok Teplý Vrch - denne

Steve McQueen ako líder skupiny vojnových
zajatcov, ktorí sa rozhodnú nenechať sa zlomiť a utiecť zo zajateckého tábora... Klasika
žánru vojnových filmov.
Piatok - fantasy

Barbar Conan (Prima, 23:35)
Conan, jeden z najvydarenejších filmových
hrdinov A. Schwarzeneggera, sa vracia na
televíznu obrazovku. Mladému barbarovi
nepriateľský kmeň brutálne vyvraždí celú
rodinu a zrovná jeho rodnú osadu so zemou.
V mladíkovom vnútri tak zaseje semeno
pomsty... Kultová heroická fantastika.
Sobota - triler

Tlmočníčka (Markíza, 21:25)
Nicole Kidmanová a Sean Penn v napínavom
trileri z prostredia najvyšších politických kruhov a medzinárodnej diplomacie. Atraktívna
tlmočníčka má v rukách kľúč k plánovanému
zločinu. Podarí sa jej ho vymámiť od špeciálneho agenta včas?
Nedeľa – história/akcia

Kráľ Artuš (JOJ, 22:15)
Z hľadiska historických reálií značne voľne
interpretovaný akčný veľkofilm o nástupe
čestného rytiera Artuša na britský trón.
Príbeh o hlbokom priateľstve statočných
mužov, ktorých nerozdelia tlaky z cisárskeho
dvora, nájazdy lesných ľudí, ba ani invázia
barbarských kmeňov.

Myšlienka týždňa:
Pravda vyrieknutá so zlým
úmyslom je niekedy podlejšia
než všetky lži, ktoré si môžete
vymyslieť.
W. Blake
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inzercia / infoservis
€. Volať po 16.00 h na č.t. 0902
980 994.

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

Dám do prenájmu obchodné a kancelárske priestory
s výkladom, 35 m2.
Tel: 0915 823 031
1044-40

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

1016-43

• Predám 3-izbový byt na Západe.
Výhodne. Tel: 56 49 614.

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

1105-39

• Predám dvojizbový prízemný byt
na Rožňavskej ul. blízko obchodu
vhodný aj pre invalidov alebo dôchodcu. Zavedený je aj internet.
Cena podľa dohody. Tel: 0903
459 194.
1106-39

• 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.

• Predám garáž na  Rožňavskej ul.
Tel: 0910 189 922.

• 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.

1081-40

• Predám 3-izbový byt v centre
mesta. Veľká murovaná pivnica,
balkón, dobrí susedia. 27 000 €.
Tel: 0918 112 713.

1080-41

1083-39

• Predám záhradu na Chrenovisku.
Tel: 5624 302.
1085-42                  
• Predám rozostavaný rodinný
dom na IBV Sobôtka. Tel: 0905
446 136.

• 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.

1084-40

• Ponúkame pre invalidnú dôchodkyňu (-dcu) administratívnu
prácu a prijmeme tiež invalidnú
dôchodkyňu na výpomoc pri dennej výrobe v pekárni. Tel: 0908
932 152, 0905 229 709.
1090-40

1101-39

1052-39

1037-41

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

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

• Účtovná kancelária hľadá absolventa na absolventskú prax.
Bližšie info: 0905 507 653.

1058-38

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

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

1038-38

• 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.

1094-39

1067-43

963-38

• Predám rod. dom v Jesenskom.
Dva osobitné vchody. Cena 16 600
€. Tel: 0908 387 298.

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

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

1097-38

1069-38

991-39

• Predám 3-izbový byt na sídl. Západ, 1.posch., bez balkóna, v pôv.
stave. Cena 17 600 €.
Tel: 0910 371 402.

• Dám do dlhodobého prenájmu
zariadený 1-izbový byt od 1.10.
Tel: 0903 804 986.

• Dám do prenájmu rodinný dom na
dlhšiu dobu 5 km od Rim. Soboty.
Cena za réžiu. Tel: 0918 033 091,
0908 773 747.

• Predám veľký 2-izbový tehlový byt
v OV na Školskej ul. č. 10. Plastové okná, nové radiátory, parkety,
balkón, 2 pivnice. Cena 14 900

• Prijmem obch. zástupcu. 0905
663 710. www.crocomania.sk

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

• Predám 3-izbový byt v OV v centre
mesta, cena dohodou. Tel: 0918
426 156.

1099-39

1082-38

1036-41

1035-41

• Prenajmem nové reprezentatívne
kancelárske priestory 100 m2
vedľa Tatra banky a 20 m2, 30
m2 a 16 m2 oproti Msú. Tel: 0915
875 849, 0905 253 350.

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

• BRANTNER GEMER s.r.o. ponúka
voľné pracovné miesto na funkciu:
ekonóm analytik. SŠ, Word a Excel
– pokročilý. Inf.: 047/5811 223.

• Dám garáž do prenájmu v Tomašovej. 0915 805 393.

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

1098-38

1078-38

1050-40

• Dáme do prenájmu garáže v meste v uzavretom dvore bývalého
Zväzarmu na Mlynskej ul. Možnosť garážovania resp. parkovania
aj veľkých dodávkových vozidiel.
Tel: 0908 932 152, 0905 229 709.

1091-40

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

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

1062-39

• Predám 3-izbový byt v OV na Rožňavskej ul. v RS. Cena 20 000 €.
Info: 0915 151 297, 047/5685 112.

1017-38

		

Zamestnanie

• ČERPACIA STANICA SLOVNAFT pri
cukrovare prijme pracovníkov na
pozíciu obsluha pokladne. Tel:
0903 502 505.

1088-39

1089-40

pozemok na Molnárke 3 200 m2.
M: 0908 931 360.

1104-39

1049-40

• Predám dobre situovaný 3-izbový
byt na sídl. Západ. Byt je v pôvodnom stave. Cena dohodou. Tel:
0908 910 351.
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1071-39

• Prenajmeme 2,5 izbový byt – zariadený, v centre mesta. Tel: 0903
543 582.
1072-38

• Prenajmem 2-izb. byt za Kauflandom. Len pre náročných. 0905
352 914.
1015-38

• Ponúkam na predaj stavebný

2189-52

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

996-39

• 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

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

• Hľadám si zamestnanie. Som absolvent logistiky v doprave, odbor
prevádzka a ekonomika dopravy.
Tel: 0908 571 880, 047/ 56 32 151.
982-40

		

Služby
• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-38

• 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.
734-38

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
949-38

• Prestavba bytových jadier komplet
voda-elektrika-plyn-obklady-dlažby. Dovoz materiálu.
Poskytneme aj DVD - ukážku
našej práce. Tel: 0918 283 026.
1093-40

• Veštenie z kariet. Minulosť,
prítomnosť, budúcnosť. Po-Pi:
9.00-15.30, Čerenčianska ul. 22
(vedľa úradu práce), R. Sobota.
0915 228 482.
1100-41

• Ponúkam vedenie účtovníctva.
Tel: 0948 504 083.
1077-38

• 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

• 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.

Auto – moto
• Predám Š Favorit 135 na súčiastky.
Tel: 047/5698 885.
1079-38

• Predám Škodu Favorit. Tel: 0907
025 683.
1096-39

• Predám Škodu Favorit 135 GLX r.v.
93 a tri 50 l sklenené fľaše v kovových obaloch. Tel: 0948 014 560.
1102-38

• 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.

1000-40

1005-38

• 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.
819-38		
• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

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

147-52

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-52
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969-40

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

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

Zvieratá
• Predám jalovicu SS.

0918 349 283.
1087-38

• Darujem mačiatka.
Tel: 0910 925 955.

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

1092-38

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

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

RÔZNE

RÝCHLA
PÔŽIČKA

vol. 0907 342 809
www.peniazerychlo.sk
2188-38

Peter Michalica v Lučenci
• Predám popílené drevo asi 8 m za
66 € a plastové poháre na pivo
0,5 a 0,3 l. Tel: 0905 222 135.
1086-38

• Predám autorádio za 27 €. Odstúpim šrotovné 300 €. Tel: 0902
450 655.
1095-38

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

• 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
1026-38

Mesto Lučenec a Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska č.22 Lučenec Vás srdečne
pozývajú na benefičný koncert,
ktorý sa uskutoční dňa 7.10.2009
o 18.00 hod. v Dome kultúry B.S.
Timravy na Námestí republiky č. 5
v Lučenci. Na koncerte budú účinkovať: Peter Michalica – husle
a Viera Doubková Bartošová – klavírny sprievod. Cena vstupenky je 10
€. Výťažok z benefičného koncertu
bude využitý na spolkovú činnosť
zrakovo postihnutých občanov.
Predpredaj vstupeniek: TIC Rimavská Sobota, tel. 047/5623 645.
Tešíme sa na Vašu účasť a ďakujeme
za podporu.

Autopožičovňa EXPRESS RENT Vám ponúka osobné aj úžitkové vozidlá
na krátkodobý aj dlhodobý prenájom za najnižšie ceny.
V našej autopožičovni získate vozidlo každej triedy za najvýhodnejších podmienok.

Kontakt: 0903 790 805 Kde nás nájdete: EXPRESS RENT
Sobôtka 34
0917 615 285
Rimavská Sobota
(v budove firmy EXPRESSTRANS)
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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:
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.

Potrebujete
peniaze?

LILIPUT
Detské odevy pri pošte v RS

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

Jana Vontorčíková
JAMI
Orávka 43

2187-43

2192-36,38

Sťahovanie

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

ALENA
LAUDÁROVÁ
NÁBYTOK

od slovenských výrobcov
Prevádzka:
Nám. Š.M.Daxnera 774 RS
(oproti Kauflandu)
tel: 047/56 31 524,
0903 530 819
2199-40

KOTOL
NA DREVO

dĺžka dreva 45 – 50 cm

certifikát ISO
dovoz zdarma
od 619 € (18 648,- Sk)
M: 0949 628 254

Výroba pracovných odevov
Zákazkové krajčírstvo + opravy

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk

2202-40

0918 628 064
2005

1013-41

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

Potrebujete predať, kúpiť dom,
byt, pozemok, chalupu?
Radi Vám pomôžeme.

Sťahovanie

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

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

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

26. – 27. septembra

MUDr. A. Tyborová, Cukrovarská 23,
č. t. 56 27 188

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

26. september sobota
lekáreň Salvator

27. september nedeľa
lekáreň v Rimava

KINO
ORBIS

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:

Predstaviteľka Bridget Jonesovej v novej
romantickej komédii. Romantická
komédia USA, MP od 12. r., vstupné 2,20
eur (66 Sk), titulky. Začiatok predstavenia
len o 18:00 hod.

24. – 27. september

Verejní nepriatelia
Životný príbeh Johna Dillingera –
najočakávanejší film roku 2009. Krimi /
thriller USA, MN, vstupné 2,30 eura (69
Sk), titulky. V pondelok zľavené vstupné
2€ (60 Sk). 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 !!!

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

24. – 27. september

32 a stále slobodná
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Menu za novú cenu
2,70€/ 81,34 sk
Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Príjmeme recepčného, čašníka /-ku
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
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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Predám tatranský
profil – brúsený
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AEROBIK, PILATES
Kde? V telocvični ZŠ Š. M.

I.trieda 4,32 €
II.trieda 3,32 €

Daxnera sídlisko Západ.
Kedy? Každý pondelok
a v stredu od 18.00 h do 19.30 h
Vstupné: 1,50 €

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

1103-38

2011-52

Pozývame Vás do novootvorenej predajne ENERGETICKÉHO CENTRA
v Rimavskej Sobote
otvorené: v pondelok, stredu a piatok od 09:00 do 17:00 hod.

máme víťaza...

Kondenzačný
kotol LEV
najpredávanejší
kotol
...na trhu

akciová cena 999 € s DPH
platí od 1.9. do 30.11.2009
viac informácií nájdete na
www.protherm.sk

.

v predaji aj výrobky značky
. .
Vaillant a klimatizácií SINCLAIR
do predaja sme zaradili aj HOBBY náradie pre domácich kutilov
značky BECKFORD s 3 ročnou zárukou !
našich priestoroch najdete aj predajňu profesionálnych zváračiek
PRO-ZVÁRAČKY MMA/TIG, TIG, AC/DC, MIG/MAG
najdete Nás vedľa Mestského úradu v Rimavskej Sobote vedľa
predajne Skloporcelán KLAUDIA

Aproving s.r.o., Svätopluková 434/13, 979 01 Rimavská Sobota, tel./fax: 047 / 50 11 453,
e-mail: energo@aproving.sk, www.aproving.sk, mobil: 0904 990 543

REMOS STAV
• rekonštrukcia bytov. jadier
• sadrokartónové práce

• montáž plast. okien
• a mnohé ďalšie práce

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

Spoločenstvo vlastníkov bytov Rožňavská 36 v Rimavskej Sobote vypisuje výberové
konanie na dodávateľa nasledovných prác: prelepenie mäkkej krytiny domu a prvotná
montáž požiarneho vodovodu.
Informácie u predsedu SVB Bc. P. Hudec v čase 16.00-18.00 h v pracovných dňoch.
2200-38

Potrebujete
peniaze?

P R OJ E K T OVA N I E
a realizácia záhrad
a závlahových systémov

Skúste zavolať: 0 904 354 773

www.proficredit.sk

M A R I Á N B I TA L A
M: 0949 406 484,
0902 304 428
2187-43

2186

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

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

Vďaka tomu, že studené fronty sa nám zatiaľ vyhýbajú, a že anticyklón
naďalej pôsobí, pokračuje u nás príjemné, teplé letné počasie. Očakávajme preto slnečno, vo výnimočných prípadoch prehánky (najmä koncom
týždňa). Rána už budú chladnejšie, no denné teploty môžu stále vystúpiť
až do 24, 26 stupňov.
András Reisz (autor je meteorológ)

šport
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Zbytočná strata bodov
MŠK Rim. Sobota – FK Mesto Prievidza 0:0
K zápasu 10. kola nastúpili Soboťania s jasným
cieľom naplno bodovať a odčiniť tak domácu
prehru s Púchovom. Súpera na to mali ideálneho. Mužstvo Prievidze bolo v tejto sezóne najslabším súperom Gemerčanov na domácej pôde.
Počas celého stretnutia hostia iba raz vážnejšie
ohrozili domáceho brankára Kuciaka. Aj napriek
tomu si odviezli na hornú Nitru pre nich cenný,
ale hlavne šťastný bod, ku ktorému prišli ako
slepé kura k zrnu. Futbal prináša aj takéto zápasy. Domáci lodivod M. Kubík spravil v základnej
zostave dve zmeny, keď nechal sedieť na lavičke
Gibalu – Levického. Po treste nastúpil na hrote
útočník Líška, ktorý rovnako ako jeho spoluhráči
nenašli recept na súperovu obranu a tak sa body
delili. Domáci však mali v sobotu vyhrať. O to
viac mrzí zbytočná strata bodov, pretože v nasledujúcich štyroch kolách cestujú Gemerčania na
ihriská súperov, z ktorých sa im budú body voziť
ťažšie. Hráči MŠK sa sami dostali do tejto ťažkej
situácie a sami si budú musieť pomôcť dostať sa
z hernej, ale predovšetkým streleckej mizérie. Aj
v sobotňajšom zápase mali domáci územnú prevahu. Hostia sa v prvom polčase neodstali ani raz
na dostrel Kuciakovej brány. Ako prvý vyskúšal
pozornosť hosťujúceho brankára v 16. min. obranca Janečka. V 18. min. strela Živanoviča končí

tesne nad. V 32. min. mohol otvoriť stretnutie
domáci obranca Geri. Gólman hostí bol proti.
V 35. min. po rohovom kope Pisára hlavičkuje
Rubint tesne vedľa. V 41. min. to bol opäť Geri,
ale s jeho hlavičkou si brankár hostí poradil. Vzápätí končí Pisárova strela vedľa. V 48. min. mali
hostia jedinú možnosť zmeniť ukazovateľ skóre.
Oravcovi sa to však nepodarilo. V 50. min. zabránil domácim dostať sa do gólovej príležitosti
odmávaný tesný ofsajd. V 61. min. strelu Pisára
z priameho kopu brankár vyráža na rohový kop.
V 73. min. rozhodca vylúčil hráča Prievidze Kováča. Soboťanom ani táto výhoda nepomohla
skórovať. V 84. min. hlavičkuje striedajúci Gibala. Gólman hostí bol však na mieste. V 88. min.
končí možnosť domácich po „závare“ v šestnástke opäť u brankára, ktorý bol jednoznačne najlepším hráčom hostí.
Pred 485 divákmi rozhodoval Michlian.
ŽK: Živanovič.
Zostava MŠK RS: Kuciak – Janečka – Geri – Rubint – Mráz – Zvara – Živanovič – Sihelský – Vargic ( 59. min. Gibala) – Pisár ( 84. min. Husaník)
– Líška ( 79. min. Levický).
Už v utorok sa predstavia Soboťania v domácom
prostredí, keď v druhom kole Slovenského pohára privítajú mužstvo Liptovského Mikuláša. Za-

Na Júliusa Nôtu
sa nezabúda
V piatok 20 . februára v chladný zimný podvečer
bol v Rimavských Janovciach zavraždený Július
Nôta. Táto šokujúca správa zarmútila nielen najbližšiu rodinu, ale aj všetkých tých, ktorí Julka
poznali a mali ho radi. Po tom, ako sa s nebohým
prišlo rozlúčiť na jeho poslednej ceste množstvo
ľudí, ktorí sa snažili zmierniť bolesť pozostalých,
bola z iniciatívy fanúšikov Rim. Soboty vypísaná
petícia na zmenu názvu rimavskosobotského futbalového štadióna na štadión Júliusa Nôtu. Petíciu
podpísalo vyše 300 priaznivcov futbalu a následne
bola odovzdaná mestskému úradu. To, čo sa dodnes nepodarilo v našom meste, sa podarilo v Rimavských Janovciach vďaka ľuďom, ktorí si vážia
pamiatku tragicky zosnulého. V utorok 15. septembra bola na futbalovom štadióne v Rim. Janovciach
odhalená pamätná tabuľa na počesť Júliusa Nôtu.
Štadión bol pomenovaný po tomto športovcovi.
Po krátkych príhovoroch si každý pripomenul to,
ako ich spoluobčan preslávil obec a to nielen ako
športovec, ale aj ako poctivý občan. Po príhovoroch došlo k odhaleniu pamätnej tabule. Následne
sa účastníci premiestnili na miesto tragédie, kde

čiatok stretnutia je o 15.30 hod.
V sobotu 26. septembra cestujú Gemerčania do
Šale. Začiatok stretnutia je o 15.00 hod. Začína sa
tak séria štyroch majstrovských zápasov, ktoré
hráči MŠK RS odohrajú na ihriskách súperov.
1. Zlaté Moravce

9

6

2

1

20:9

20

2. Púchov

9

6

2

1

12:6

20

3. Trenčín

9

4

3

2

16:8

15

4. Rimavská Sobota

9

4

3

2

10:9

15

5. Prievidza

9

2

6

1

7:7

12

6. Michalovce

10

3

3

4

8:9

12

7. Dolný Kubín

9

3

2

4

12:11 11

8. Liptovký Mikuláš

9

3

2

4

10:11 11

9. Lučenec

9

2

3

4

12:9

9

10. Ružomberok B

9

2

1

6

6:16

7

11. Šaľa

9

1

1

7

3:21

4

Ostatné výsledky 10. kola
Púchov – Dolný Kubín 0:0, Lučenec – Šaľa 3:0, Trenčín –
Michalovce 2:0, Zlaté Moravce – Liptovský Mikuláš 3:1.

Nábor mladých talentov.

Vedenie futbalového klubu MŠK RS oznamuje
širokej futbalovej verejnosti, že vo štvrtok 24.
septembra o 17.00 hod. sa uskutoční na futbalovom štadióne v Rim. Sobote výber prípravky
ročníkov 1999 – 2003. Výberu sa zúčastnia aj futbalisti MŠK Pisár – Mráz. Vedenie touto cestou
srdečne pozýva ich rodičov s ich ratolesťami, aby
sa zúčastnili toho výberu.
Zdeno Marek

Paraolympik Imre Lyócsa v meste

si minútou ticha pripomenuli pamiatku zosnulého. Okrem najbližšej rodiny sa na odhalení tabule
zúčastnili aj obyvatelia obce, fanúšikovia MŠK RS
ako aj tréneri a futbalisti tohto klubu. Tí všetci si
prišli uctiť pamiatku bývalého trénera, spoluhráča,
kamaráta. Vedenie MŠK RS reprezentoval Ladislav
Danyi. Výkop následného majstrovského stretnutia
R. Janovce – Ožďany uskutočnil syn nebohého Ján
Nôta, ktorý úspešne kráča v otcových šľapajach. Na
záver ostáva poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli
k myšlienke urobiť niečo pre svojho spoluobčana –
priateľa – kamaráta. Je to z ich strany pekné gesto.
Na nebohého sa nezabúda nielen na futbalovom
poli. Iba nedávno si na Julka spomenuli priatelia
koní. Všetkým patrí slovo ĎAKUJEM. Na Julka Nôtu
sa nezabúda. Nech odpočíva v pokoji. Česť jeho pamiatke.
Zdeno Marek

Rimavskosobotský lukostrelci z
klubu Bašta u nás
privítali v polovici
septembra známeho
paraolympionika
Imreho Lyócsa (víťaz
paraolympiády 2004
v lukostreľbe). Ten je známy tým, že v celej
krajine podporuje mladých ľudí venujúcich sa
tomuto športu. Pre členov klubu Bašta bolo
cťou, že sa s Lyócsom mohli stretnúť a vypočuť si jeho odborné, na mieru šité rady.
Strelci sa tento mesiac tiež zúčastnili 3D
poľovníckej súťaže v maďarskej Nagybarce.
Tomás Lévay si vo svojej disciplíne vybojoval prvé miesto s úspešnými zásahmi 94%.
Úspešný boli aj Krisztián Ternóczki (zlato,
85% úspešnosť), Lenka Nagyová (striebro)
a Eva Pricinová (striebro, kategória deti). Na
treťom mieste sa umiestnil debutujúci Zsolt
Kónya (kategória deti). Medzi dospelými uspeli aj Tibor Lévay st. (3D kladkový luk, druhé
miesto) a Tomás Dósa (piate miesto).
moly, foto Tibor Lévay st.
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Futbal – nižšie ligy

V I. triede odohrali dve kolá
13. kolo:
Sirk – Abovce 2:3 (1:1)
G: Revilák, Macúrik – Váradi, Lenkey (2)
R: Šupka
Dorast: 3:2
Stárňa – Tachty 2:0 (1:0)
G: Ferko és Gérecz, R: Fakla
Dorast: 1:1
Lubeník – Revúčka 1:1 0:1)
G: Dacho – Šepík, R: Laciak
Dorast: 10:1

Veľké Teriakovce – Klenovec 0:1 (0:0)
G: Bálint R., R: Rybár
Mohla to byť remíza, no skúsení hostia rozhodli
o výsledku dve minúty pred koncom zápasu.

8

7 1 0

25 : 3

2. FK Tachty  	

8

5 1 2

20 : 11 16

22

3. FK Klenovec  	

8

5 1 2

15 : 12 16

4. FK Jelšava  	

8

4 2 2

17 : 17 14

5. FK Abovce  	

8

4 1 3

21 : 23 13

6. FK Bátka  	

8

3 3 2

20 : 15 12

7. FK Muráň  	

8

3 2 3

12 : 15 11

8. FK Lubeník  	

8

3 1 4

14 : 14 10

9. FK Stárňa  	

8

3 1 4

12 : 14 10

10. FK Sirk  	

8

3 1 4

15 : 12 10

11. FK Ožďany  	

8

2 2 4

10 : 12 8

12. FK Revúčka  	

Klenovec – Bátka 3:2 (1:1)
G: Cibuľa (3) - Molnár, Libič, R: Pocklan

II. trieda:
Hajnáčka B – Uzovská Panica 6:0 (1:0)
G: Magyar Erik (3), Vass (2) a Koszorú, R: Šupka

Rim. Janovce – Ožďany 3:2 (1:0)
G: Gombala (2 – obe z penalty), Csaba – Pisár
a Dósa, R: Juhász
Dorast: 3:0
7. kolo:
Muráň – Abovce 2:0 (1:0)
G: Velk a Hrbáľ, R: Pocklan
Muráň zvíťazil tentoraz bez vylúčení.
Dorast: 1:1
Revúčka – Bátka 4:3 (3:1)
G: Malček, Černota, Derdák, Šepík – Molnár E. (2)
a Farkas, R: Čepko
Rozhodujúci, no kontroverzný gól padol v 88.
minúte.
Dorast: 5:1
Tachty – Jelšava 2:2 (1:2)
G: Mihály (2) – Duna a Hurák, R: Juhász
Jelšavania sa po pochybení v Tornali pozbierali,
a tak domáci zachránili bod len vďaka dvom
penaltám.
Sirk – Ožďany 1:1 (1:0)
G: Herško – Pisár, R: Koós
Prvý bod zo zápasu na cudzej pôde si hráči Oždian
priniesli vďaka vyrovnaniu v poslednej minúte.
Dorast: 3:0
Stárňa – Rim. Janovce 4:2 (3:1)
G: Ferko (3), Ferko P. – Petrík a Berki (vg), R: Laciak
Po tomto víťazstve sa domáci začali priťahovať
k stredu tabuľky.
Dorast: 1:6
Lubeník – Tornaľa 2:3 (2:1)
G: Pašák (2) – Bláha, Halász a Svinčiak (vg)
R: Parobek
Vylúčenia: Bystran (Lubeník)
Slabo hrajúci hostia vyhrali len so šťastím.

Mýtna – Gemer 2:2 (2:1)
G: Farkas a Brindzák (hostia)

Tabuľka
1. FK Tornaľa  	

Veľké Teriakovce – Muráň 3:3 (0:0)
G: Juhász (2), Darci – Heger, Vavrek a Hrbáľ
R: Ivanik
Dorast: 8:1

Tornaľa – Jelšava 8:0 (2:0)
G: Kárász (3), Vrškový (2), Bodnár (2), Farkas
a Gábri, R: Lőcsös

V. liga:
Jesenské – Sinobaňa 6:2 (3:0)
G: Igo, Váradi, Lacko, Magyar, Lipcsei, Cibula

8

2 1 5

12 : 19 7

13. FK Rimavské Janovce  	 8

2 0 6

12 : 19 6

14. FK Veľké Teriakovce  	

1 1 6

10 : 29 4

8

Hnúšťa – Kráľ 2:0 (0:0)
G: Verecký a Petrok (domáci)

Delegačný list č.8
zo dňa 17. 9. 2009
Predseda KR : Dezider Balajthy
1.trieda 8.kolo 27. 9. 2009 o 13.30 a 16.00
Abovce-Klenovec (bez dorastu) / Bálint, Rosiar, Vývlek
Tornaľa-V. Teriakovce (bez dorastu) / I.Krahulec,
Pocklan, Šonkoľ
R.Janovce-Lubeník / Ivanik, Slabej, Machyniak
Ožďany-Stárňa / Boldi, Kriak, Čajko
Jelšava-Sirk (bez dorastu) / Laciak, Gača, Wollinger
Bátka-Tachty / Lőcsös , Filep, Váradi
Muráň-Revúčka / Siman, Hodoň, Ďurík
2.trieda 8.kolo 27. 9. 2009 o 13.30 a 16.00
Uz. Panica-G. Ves / Pál, Pataky, Adorján
Blhovce-Radnovce / Juhász, Rybár, Melicher
R.Seč-Chrámec / Šupka, Čepko, Michalko
Tisovec B-Čerenčany (26. 9. 2009, bez dorastu, R. Píla)
/ Wollinger, Kriak, Siman

Husiná – Tisovec B 3:1 (1:1)
G: Mező, Badinka, Lopušan – Kaločai, R: Slabej
Čerenčany – Rim. Seč 4:3 (2:1)
G: Šári (2), Lancko, Astaloš – Busa, Cs. Lakatos
a Zs. Lakatos, R: Pocklan, Dorast: 0:9

1.trieda dorast 27. 9. 2009 o 12.30
Gemer-V. Teriakovce / Pocklan, Šonkoľ

Chrámec – Blhovce 2:5 (0:2)
G: Bari a Balog – Hanyus, E. Oláh, A. Oláh (2)
a Balog, R: Šonkoľ, Dorast: 4:3

Žiaci 4.kolo 26.9.2009 o 10 00
Sk A Revúčka-Klenovec / Laciak, Stárňa-Lubeník / Váradi
Sk B: Jesenské-Hostice / Meszaros, V. Blh-Hajnáčka B
(12.00) / Lőcsös, Hajnáčka A -Ožďany (G. Jablonec) /
Pataky
Sk C: Abovce-Bátka / Juhász, Gemer-Lenartovce / Rybár

Radnovce – Gemerská Ves 4:3 (1:1)
G: Busa (2), G. Busa, Bodon – Nyíri, Somosvári,
Nádudvardi, R: Wollinger, Dorast: 5:1
Tabuľka
1. FK Husiná

7

6 0 1

25 : 15 18

2. FK Tisovec B

7

5 0 2

20 : 12 15

3. FK Blhovce

7

4 1 2

25 : 20 13

4. FK Hajnáčka B

7

4 0 3

22 : 10 12
29 : 17 11

5. FK Rimavská Seč

7

3 2 2

6. FK Uzovská Panica

7

3 0 4

9 : 27

7. FK Gemerská Ves

7

2 1 4

17 : 17 7

9

8. FK Chrámec

7

2 0 5

16 : 22 6

9. FK Radnovce

7

2 0 5

12 : 22 6

10. FK Čerenčany

7

2 0 5

15 : 28 6

Dohrávka Žiaci Sk B 3.kolo 29. 9. 2009 o 15.30
Hajnáčka A-Jesenské (G. Jablonec) / Pál

Delegovanie SsFZ:

5. liga dorast sk D 8.kolo
26. 9. 2009 o 14.00 V. Blh-Kalinovo / Lőcsös, Šonkoľ
27. 9. 2009 o 12.30 Jelšava-Divín / Gača, Wollinger
27. 9. 2009 o 12.30 Klenovec-Sklabiná / Machyniak,
Ivanik
KR pozastavuje delegovanie: Fakla 4 MFS (Muráň-Jelšava, Stárňa-Tachty) od 21. 9. 2009
Oprava rozpisu: Bálint Marian zmena adresy: Padarovce
40, Lőcsös Peter zmena t.č. mobil: 0907 658 622

I. trieda dorast:
Lubeník – Gemer 16:1

Krajské majstrovstvá

OZNAM

JUPIE BB – Hajnáčka 5:0 (1:0)

Riaditeľstvo Gymnázia Ivana Kraska v Rim. Sobote
oznamuje všetkým záujemcom Mestskej ligy malého futbalu, že prihlášky do súťaže je potrebné
zaslať do 22.09.2009 (streda) do 14.00 hod. Informácie na t. č.: 0907 045 546 (Mgr. Ján Konček).
Podmienka účasti: vek nad 30 rokov.

Kalinovo – Revúca 1:1 (0:0)

POZVÁNKA

IV. liga:
Veľký Blh – Poltár 2:1 (0:1)
G: Baldovský, Gubala (domáci)

Tisovec – Brusno 2:1 (1:0)
G: Bálint a Šándor (domáci)

Vedenie Hokejového klubu Rimavská Sobota srdečne pozýva hokejových priaznivcov na 1. zápas
sezóny, ktorý sa uskutoční v sobotu, 26.09.2009 o
17.00 hod. na zimnom štadióne. Súperom Soboťanov bude HK Gelnica.

