Aby tvorivosť
dostala rozlet
Je september a nový školský
rok 2009/2010 už naplno
zamestnáva žiakov, pedagógov a ostatných pracovníkov
Strednej odbornej školy na
Okružnej ul. v Rim. Sobote.
čítajte na str. 4
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Letný skautský
tábor
Ako dopadol Medzinárodný
tábor rimavskosobotského
4. skautského oddielu Istvána Hatvaniho?
čítajte na str. 5

Farnosť Ratkovská Lehota
V objatí krásnej prírody
v juhozápadnej časti Slovenského rudohoria na pravom
brehu riečky Turiec leží
malebná dedinka Ratkovská
Lehota.
čítajte na str. 6

VII. kultúrne dni
D. Győryho
V sobotu 10. októbra sa v Rimavskej Sobote rozprúdia
VII. kultúrne dni Dezidera
Győryho.
čítajte na str. 7

INZERUJTE
VÝHODNE

Rozširujú koryto Rimavy
Ako si mohli všimnúť obyvatelia, ktorí
v posledných dňoch prechádzali popri
Rimave, na rieke prebiehajú za pomoci
ťažkej techniky viacúčelové práce.

nánosov v koryte upraveného vodného toku tak, aby tento bol schopný previesť kubatúru vody za jednu sekundu
tzv. storočnú vodu,“ informoval Skorňa a dodal, že „údržba sa týka upraveného úseku v riečnom kilometri 33,046
– 34,024, t.j. od cestného Tomašovského mostu po cestný
Ako uviedol vedúci úseku technicko-prevádzkových slu- most na sídlisku Západ. Z koryta budú odstránené nánožieb Správy povodia Slanej v Rimavskej Sobote Ing. Mi- sy a naplaveniny zeminy a štrkopieskov a kríkové porasty,
ktoré vyrástli na týchto zemitých ostrovčekoch svojvoľne.
lan Skorňa, ide o práce realizované v rámci plánu opráv
Práce boli začaté 10. septembra, predpokladané ukončea údržby vodných tokov tento na rok.
„Účelom realizovaných prác je zabezpečiť protipovod- nie prác bude 2. októbra.“
amb
ňovú ochranu zastavanej časti mesta a to odstránením
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Letná akcia 2+1
Za cenu dvoch inzerátov
dostanete tretí zadarmo!
Kontakt: 56 04 673, 0907 255 600
(Akcia platí do konca septembra
pri objednávke nad 15 € za inzerát)
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Mesto pomáha občanom
bez prístrešia
Ľudia, ktorí chodia do kancelárií
terénnych sociálnych pracovníkov a potrebujú pomoc, žijú na hrane. Pritom
k životu im stačí niekedy len málo –
akceptovať ich takých, akí sú. Nečakať,
že sa budú správať tak, ako to my považujeme za správne a dobré.
V našom meste momentálne vzniká nový problém
(od decembra 2008). Pozastavilo sa totiž prevádzkovanie útulku z dôvodu jeho rekonštrukcie, čo
malo za následok, že ľudia bez prístrešia sa ocitli
v ešte zložitejšej situácii.
Na našu kanceláriu terénneho sociálneho
pracovníka sa tak obrátil so žiadosťou o pomoc aj
pán Martin (28). Informácie o našej práci získal od
iných bezdomovcov, ktorí už s nami prišli do kontaktu. Jeho prosba sa týkala hlavne ubytovania, na
ulici už to ďalej nemohol kvôli zime a chorobe vydržať (má kožné a psychické problémy).
Prvá návšteva sa uskutočnila hneď ráno v našej
kancelárii. Dozvedeli sme sa, že tento muž žije v Rimavskej Sobote štyri roky ako občan bez prístrešia,
trpí schizofréniou, je mentálne postihnutý a pochádza z Banskej Bystrice. Jeho dom sa pôvodne nachádzal v rómskej kolónii, no už je dávno zbúraný.
Martin nám predložil potvrdenie o poberaní
invalidného dôchodku, z ktorého sa mu zároveň
vykonávajú exekučné zrážky. Predtým bol ubytovaný v útulku pre mužov bez prístrešia v Rim.
Sobote. Jeho situácia má viacero problémových
stránok sociálneho riešenia: Martin potrebuje liečenie (psychiatra a psychológa), pomoc po stránke
hygienickej starostlivosti, sprievod pri vybavovaní úradných záležitostí (napísať žiadosť na BBSK
o umiestnenie do DSS, podať žiadosť na exekučný
úrad o splátkový kalendár, zabezpečenie obedov
v domove dôchodcov a pod.), ale aj z hľadiska hospodárenia s finančnými prostriedkami.
MsÚ v Rim. Sobote, Oddelenie kultúry a starostlivosti o občana, kancelária terénnych pracovníkov
sa snaží zvýšiť šancu pre každého znevýhodneného občana. Jej cieľom je profesionalizovať sociálnu
prácu a poskytovať odbornú pomoc občanom, ktorí

sami nie sú schopní nájsť riešenie svojho problému.
Príklady dobrej praxe šírime, aby výrazne ovplyvnili rozsah a kvalitu sociálnej práce pre obyvateľov
v našom meste. Príbehy píše sám život, ľudia, ktorí potrebujú pomoc a nie sú schopní sami zmeniť
sociálnu núdzu, do ktorej sa dostali. Pri našej práci
sa dozvedáme, čo prežívajú a aké majú očakávania.
Ich príbehy popisujeme ako špecifikum sociálnej
práce „občanom bez prístrešia“, ktorí odmietajú
fakt, že aj oni sami sú si na vine, že sa dostali do
takých problémov (väčšinou sú totiž závislí na alkohole a nie sú pánmi svojho života).
Pán Martin vyrastal v detskom domove, štyri
roky bol liečený v Kremnici a nepoznal rodinné
a susedské vzťahy. Má učňovské vzdelanie (je vyučený krajčír). Po celý život bol týraný a zneužívaný. My sme sa mu snažili pomôcť, ako sme mohli.
Po viac ako mesačnej spolupráci v nás videl nádej,
empatiu a spoznal v nás ľudí, ktorí si naňho urobia
čas. Áno, súrne potreboval pomocnú ruku, keď sme
mu vybavili ústavné liečenie v Kremnici na jeden
mesiac – prosil nás, a bolo mu až do plaču, aby sme
naňho nezabudli, aby sme spolu aj naďalej udržiavali telefonický kontakt. Aby sme boli informovaní
ako sa má a ako s ním zaobchádzajú. Chcel preto
presne vedieť, kedy mu zavoláme. Dohodli sme sa
na utorok, no tomu nestačilo – hneď chcel vedieť „a
kedy potom?“ Tak sme sa poriadne zasmiali a sľúbili, že každý utorok.
Napokon sa nám úspešne podarilo vybaviť jeho
umiestnenie v DSS. Na základe nášho podnetu istá
spoločnosť pozastavila vymáhanie podlžnosti voči
Martinovi z dôvodu, že podpis na jeho zmluve bol
sfalšovaný, a prípad postúpila polícii. Treba tiež
zdôrazniť, že aj napriek tomu, že nejde o občana
s trvalým pobytom v Rim. Sobote, mesto mu podalo pomocnú ruku.
Veríme v dobrý výsledok sociálnej práce a takýmto prípadom sa budeme venovať naďalej, aby
sme výrazne ovplyvnili rozsah a kvalitu sociálnej
práce pre obyvateľov mesta.
Bc. Zoltán Danyi
asistent sociálneho pracovníka

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Za dary sa patrí poďakovať. Istý mních zo žobravého rádu raz dostal od dobrodinca misku ryže,
aby utíšil svoj hlad. Slovo vďaky však neodznelo.
„Nevychovanec,“ urazil sa darca, „nevieš, čo sa
patrí?“ „Ty si obdaril mňa,“ znela odpoveď, „to
ty by si mal byť vďačný.“
Zdá sa, že vieme jednoznačne určiť, kto z nich
bol v práve. No na druhej strane – čomu sa
napríklad na Vianoce tešíme viac? Darčekom,
ktoré sme dostali alebo radosti ľudí, ktorých
sme obdarili?

Polícia hlási
Vražda v Klenovci, nehoda v Sobote
Tridsiatnik z Klenovca vo svojom dome
zarezal 52-ročného muža. Obaja muži najprv
popíjali v miestnom pohostinstve a neskôr aj
na mieste činu. Tam potom páchateľ vytiahol
nôž a smrteľne pobodal obeť do krku. Obvinenému hrozí väzenie na 15 až 20 rokov.
V Rimavskej Sobote sa predminulý víkend
odohrala kuriózna autonehoda. V sobotu
ráno na Námestí M. Tompu nezvládol šofér
strieborného BMW riadenie a vyletel z cesty
do parku, kde čelne narazil do sochy. Cestou
prerazil živý plot, drevenú lavičku a nezastavil ho ani podstavec pouličného osvetlenia.
Auto je registrované na 19-ročného vodiča.

V kraji sa celkovo stalo vyše 50 dopravných
nehôd, pri ktorých boli zranení 24 účastníci
cestnej premávky, z čoho piati ťažko. Najviac
nehôd sa stalo vo štvrtok (12) a najmenej (2)
v nedeľu.
mak, foto E. Szekeresová

Gemerské zvesti
Výstava pestovateľov
V piatok si návštevníci Domu kultúry
mohli pozrieť Okresnú výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov. Išlo o jedno
zo sprievodných podujatí
XXVII. Gemersko-malohontského
jarmoku. Reportáž z jarmoku
nájdete v budúcom čísle.
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J. Šimko
kandiduje na
post predsedu BBSK
Ako sme v minulom čísle informovali,
jedným z kandidátov na post predsedu
BBSK je aj rimavskosobotský
podnikateľ a súčasný podpredseda
BBSK Jozef Šimko.
Šimko so svojou kandidatúrou dlho váhal. Konečné rozhodnutie padlo po stretnutí s prezidentom
Ivanom Gašparovičom, čestným predsedom HZD,
ktorý ho ubezpečil o podpore v koalícii so Slovenskou národnou stranou. Na otázku Gömöri Hírlap,
či sa neobáva straty voličov maďarskej národnosti
odpovedá, že tí, čo ho dobre poznajú, sa od neho
kvôli rozhodnutiu spolupracovať s SNS neodvrátia.
Naopak dúfa, že takto získa nových voličov z radov
Slovákov: „Všimnite si, že miestni predstavitelia
strany sú slušní ľudia, ktorí s Maďarmi nemajú
žiadne problémy, pričom zároveň považujú za dôležité zastupovanie národných záujmov. Viesť na
Slovensku úspešnú politiku bez nich je jednoducho nemožné.“

Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-

Dvoma
vetami

.

ského divadla Tralala
s názvom Pravda o ženách

Ide o 6 príbe-

hov, v ktorej prostred-

.

níctvom dvojice hercov

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

Za prioritu v prípade svojho zvolenia si Šimko vytýčil zastupovanie záujmov východných regiónov,
ktoré boli v uplynulom volebnom období zo strany samosprávneho kraja zanedbávané. V prospech
toho je ochotný spolupracovať aj s maďarskými
stranami – v súčasnosti by si rád sadol k rokovaciemu stolu s B. Bugárom, P. Csákym aj O. Világim.
„Spravím všetko pre to, aby Slováci s Maďarmi žili
vedľa seba v pokoji a cítili, že na to, aby sa región
dostal zo súčasnej situácie, sú potrební všetci,“
zdôrazňuje.
Na otázku plánovanej predvolebnej kampane
odpovedá, že už sú v príprave veľkoformátové plagáty, na ktorých ho objektív fotografa zachytáva
spolu so súčasným prezidentom. Je tiež ochotný
zúčastniť sa prípadných diskusií, kamkoľvek ho
pozvú.
Predsedov a poslancov BBSK budeme voliť už
14. novembra. Popri J. Šimkovi kandidujú na post
predsedu aj J. Mikuš a V. Maňka (ich vyjadrenia sme
priniesli v minulom čísle).
jdj/mak

Ocenili ľudového remeselníka
Rudolfa Stehlíka

Ľudové remeslo má svojho ďalšieho
majstra. Je ním Rudolf Stehlík z Krásnej.
Titul Majster ľudovej umeleckej výroby
mu slávnostne udelili v obradnej sieni
rimavskosobotskej radnice.
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Ocenenie získal za udržiavania výroby tradičnej
drevenej kyjatickej hračky, ktoré robí ako jediný na
Slovensku. Titul si prevzal z rúk riaditeľa Múzea
umeleckej ľudovej výroby v Bratislave Dr. Milana
Meša.
"Bolo pre mňa veľkým prekvapením, že som
sa dostal k takémuto oceneniu, lebo je to vrchol
úžitkového umenia. Myslím si, že do budúcnosti
je výzva, aby sa dielňa, ktorá je obnovená, ale
zatiaľ nepojazdná, začala fungovať. Tým by som
odovzdal výrobu kyjatických hračiek mladšej
generácii,“ povedal na margo ocenenia R. Stehlík.
Pri rozhovore si spomenul aj na svoje začiatky.
„Táto myšlienka vznikla po vzhliadnutí diela môjho
predchodcu, umeleckého stolára pána Oboňu,
ktorý vyrábal kyjatické hračky v osemdesiatych
rokoch. Vtedy som si povedal, že keď pôjdem
na dôchodok, aj ja budem tieto hračky vyrábať,“
hovorí o svojich začiatkoch ľudový umelec. Ako
prezradil, jeho cieľom je, aby sa výroba hračiek pre
trh v Kyjaticiach opätovne obnovila. Verí, že keď
sa ľudia týmto remeslom vedeli uživiť v minulosti,
uživia sa aj dnes.
amb

• V utorok sa uskutočnil Infodeň Gemersko-malohontského osvetového strediska.
Záujemcovia o aktivity tejto inštitúcie si
mohli pozrieť napr. výstavu fotografií A.
Bartovej, či výstavu práce detí z letného
tábora Remeslo má zlaté dno.
• Stavebnému úradu pre obce združené
v spoločnej úradovni v Rimavskej Sobote
dalo výpoveď 18 zo 42 zmluvne viazaných
obcí. Ide o obce Bottovo, Drienčany, Dubovec, Horné Zahorany, Hrušovo, Klenovec,
Krokava, Kružno, Lehota n/Rimavicou,
Lukovištia, Poproč, Potok, Ratkovská
Suchá, Rimavské Brezovo Rimavské Zalužany, Rovné a Tisovec.
• V Rimavskej Sobote sa v druhom septembrovom týždni stretli slovenskí a maďarskí
policajti vo výslužbe. Cieľom stretnutia
bolo nadviazanie užšej spolupráce medzi
susedskými organizáciami združujúcimi
vyslúžilých mužov zákona.
• V utorok ráno sa v rodinnom dome na
Železničiarskej ulici (mestská časť Šibeničný vrch) rozpútal požiar, ktorý napokon
uhasili rimavskosobotskí hasiči. Oheň
spôsobil pravdepodobne elektrický skrat
na mrazničke.

Zo zastupiteľstva
Na prvom podovolenkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa stretnú
mestskí poslanci 29. septembra v budove
bývalého Župného domu. Na programe
bude správa o činnosti mestskej rady,
majetkovoprávne otázky i správa o plnení
úloh v oblasti životného prostredia. Rokovať sa bude aj o výstavbe bytov s nižším
štandardom, o hospodárení mesta, druhej
zmene rozpočtu, o ubytovni na Gorkého
ulici či o návrhu na umiestnenie ľudí bez
prístrešia. Poslanci sa budú zaoberať aj
správami o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, so zvolaním verejných
zhromaždení obyvateľov mesta a mestských častí, návrhom na zmeny v orgánoch
MŠK, či o zmene v zložení redakčnej rady
mestských novín. Radní budú schvaľovať
verejnú ponuku na výstavbu mestských
bazénov a investičných zámerov výstavby
RK Zelená voda. Odznie aj správa o poslaneckom prieskume na stavbe dažďovej
kanalizácie v Tomašovej.
amb
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Aby tvorivosť dostala rozlet
Je september a nový školský rok
2009/2010 už naplno zamestnáva žiakov,
pedagógov a ostatných pracovníkov
Strednej odbornej školy na Okružnej ul.
v Rim. Sobote.
Vedenie školy a všetci jej zamestnanci sa budú viac
ako po iné roky snažiť vytvoriť svojim zverencom
optimálne podmienky pre vzdelávanie a odbornú
prípravu. Chceme, aby dnešná škola reagovala
na súčasné a aktuálne výzvy, aby v nej tvorivosť
dostala rozlet, aby sa vytvoril priestor pre názory
našich študentov. Práve učiteľ je nositeľom týchto zmien. Jeho kvalita a súčasne rešpektovanie zo
strany spoločnosti, študentov a ich rodičov.
V tomto školskom roku sa budú študenti pripravovať na svoje budúce povolanie v nasledovných študijných odboroch: prevádzka a ekonomika
dopravy, technika a prevádzka dopravy, pracovník
marketingu, agropodnikateľ. V nadstavbových odboroch: poľnohospodárstvo, potravinárska výroba;
a v učebných odboroch agromechanizátor - opravár, pekár, cukrár, mäsiar - lahôdkar. V dvojročnom učebnom odbore sa budú študenti zameriavať
na poľnohospodársku výrobu.
V budúcom školskom roku škola prejde veľkou
reštrukturalizáciou študijných odborov. V škole sa
budú experimentálne overovať dva nové študijné
odbory – bioenergetika a kontrolór potravín, zavedie sa nový odbor mechanik počítačových sietí
a súčasne sa škola zapojí do národného projektu
vzdelávania pre automobilový priemysel otvore-

Gymnázium zatepľuje
Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote
sa nevie dočkať jari. Vtedy totiž majú začať
rekonštrukčné práce na jeho budove.
S projektom Zateplenie obvodného a strešného
plášťa (v rámci regionálneho operačného programu) škola uspela na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na realizáciu projektu tak
získala cca 1.3 milióna eur. Budovu čaká výmena
okien, zastrešenie átria a nové priestory, ktoré sa
budú využívať počas celého školského roka.
„Máme veľké šťastie, že sa nám to podarilo“ vyjadril sa pre Gemerské zvesti riaditeľ gymnázia Ján
Čeman. „Počas roka nám z budovy unikalo 60%
tepla, takže zateplením ročne ušetríme okolo 25
tisíc eur. Tieto peniaze môžeme využiť na nákup
nového školského vybavenia, napríklad počítačov,
lavíc alebo tabúľ.“
V konečnom dôsledku získa škola budovu, ktorá bude šetriť peniaze a poskytne profesorom i žiakom pocit pohodlia.
Prilepšiť si pritom môžu aj domáce firmy: „Ja
som sa snažil, aby tie peniaze prišli sem, a rimavskosobotské stavebné spoločnosti sa teraz musia
snažiť, aby tie peniaze neodišli,“ zdôraznil Čeman.
Lenka Kazaková

ním študijného odboru manažér výroby a kontroly
v automobilovom priemysle.
Kľúčovým by sa v tomto školskom roku mal
pre všetkých zamestnancov školy stať princíp kvality vzdelávania, ktorý prináša väčšie prepojenie
obsahu vzdelávacieho programu s praxou, lepšie
využitie medzipredmetových vzťahov, presnejšiu
formuláciu vstupov i výstupov zo vzdelávania v
podobe spôsobilostí, ktoré sa v novej norme označujú termínom kompetencie.
Novým a nevyhnutným trendom, ktorý sa presadzuje v celom svete, je celoživotné vzdelávanie.

V tomto smere bude aj pre študentov našej školy
dôležité, aby sa naučili poznávať a chápať myšlienkové postupy, učebný štýl, osvojovali si proces
učenia a jeho fázy. Takto ich na celoživotné vzdelávanie pripravuje aj naša škola.
Pevne veríme, že sa nám tento cieľ podarí uskutočniť a naši študenti, ktorí okrem odborných vedomostí získajú aj flexibilné a kreatívne sociálne
zručnosti, si nájdu pekné a trvalé umiestnenie na
pracovnom trhu.
Ing. Miroslav Uhrin
riaditeľ SOŠ Okružná ul., Rim. Sobota

Výberové konanie
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
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Chystáte sa do
zahraničia?

ka na tachometri ukazovať maximálne 130 km/h.
Ak povolenú rýchlosť prekročíte o 20 km/h, hrozí
vám pokuta od 230 eur a ak prejdete na červenú,
zaplatíte 80 eur. Pokiaľ ide o premávku na diaľnici,
nalepovacie diaľničné známky by ste hľadali zbytočne. Poplatky za diaľnicu za evidujú elektronicky a kontroluje ich polícia. Najlacnejší, štvordňový
poplatok vás vyjde na 5,50 eura.
Česi disponujú rovnakými rýchlostnými pravidlami cestnej premávky ako naši južní susedia.
Na rozdiel od Maďarov však u nich stojí najlacnejšia diaľničná známka 9 eur (s týždňovou platnosťou).
Medzi najčastejšie dovolenkové destinácie Slovákov patrí stále Chorvátsko. Tam sú pravidlá cestnej premávky identické s maďarskými. Za použitie
diaľnic sa tu platí mýto priamo na mieste, takže je
vhodné mať po ruke mince (platiť môžete eurami
aj miestnou menou). Na celkové dodržiavanie
jazdných pravidiel i bezpečnosť premávky treba
dbať v Chorvátsku zvlášť aj preto, že pri závažných
priestupkoch vám môžu ako vodičovi určiť až 60
dní väzenia.

Pred cestou do krajín Európy je dobré
pripraviť sa na niektoré eventuality.
V opačnom prípade by vás mohlo zastihnúť
nepríjemné prekvapenie.
V Rakúsku je napríklad povinná detská autosedačka pre deti do 14 rokov a do 150 cm výšky. Budete
tiež musieť dodržiavať najvyššiu rýchlosť 50 km/h
v obci, 100 km/h mimo obce a 130 km/h na diaľnici.
Tam tiež potrebujete diaľničnú známku, a to buď
desaťdňovú (7,70 eur), dvojmesačnú (22,20 eur),
alebo ročnú (73,80 eur). Pri prejazde niektorými
horskými priesmykmi či tunelmi si tiež pripravte
mince na zaplatenie mýta.
Situácia na maďarských cestách je podobná
ako u nás. Platí päťdesiatka v obci a deväťdesiatka
mimo nej. Na rýchlostných cestách však môžete
plyn tlačiť až po 110 km/h a na diaľnici môže ručič-

Náš čitateľ František sa odfotil s Gemerskými zvesťami na
nádvorí Pražského hradu.

Letný skautský tábor
Ako dopadol Medzinárodný tábor rimavskosobotského 4. skautského oddielu Istvána
Hatvaniho?
Už devätnásty rok sa snažili rimavskosobotskí
skauti priblížiť ideu skautingu s letným skautským
stanovým táborom. Už aj počas monarchie, vojny,
v dobe Československa bol letný tábor vyvrcholením celoročnej skautskej činnosti. Mestský skauting má viac než 96-ročnú tradíciu, ktorú si dodnes
vážia aj najmladší členovia oddielov.
V dňoch 4. -14. júla pripravili naši skauti spolu
so skautmi z Fiľakova, Veľkého Medera, zo Svätého Petra, Marcelovej a z Tvrdošoviec tentoročný
veľký letný tábor v regióne Medveš pri obci Nová
Bašta. Čaro nádhernej prírody južného Gemera
a čistý, svieži prameň nebol cudzí ani nám, ani
skautom z Fiľakova a z Marcelovej.
S veľkou radosťou sme pohostili v našom tábore
aj slovenských skautov z Púchova, Trenčína a tiež
z Budapešti a z Liberca. Ako českí tak i slovenskí
skauti zapadli bez bariér do nášho každodenného

Sociálna terénna
práca v Číži
Od 1. októbra 2008 sa v obci Číž realizuje projekt
„Výkon terénnej sociálnej práce." Cieľovými skupinami projektu sú: fyzické osoby a rodiny závislé na
sociálnej pomoci, obyvatelia a rodiny s príjmom
pod hranicou chudoby, rizikové skupiny detí a
mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky, občania so zdravotným postihnutím a seniori, dlhodobo nezamestnaní, obyvatelia
segregovaných a separovaných rómskych komunít
a ženy na materskej dovolenke zo sociálne odkáza-
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skautského táborového života. Veľa užitočného
sme sa navzájom naučili, veľa sme spolu zažili. Zas
sa potvrdilo, že skauting nás spája do jednej veľkej
rodiny.

ných skupín obyvateľstva.
Nosnou aktivitou projektu je 2 - ročná činnosť
terénneho sociálneho pracovníka a jeho asistenta.
Výkon terénnej sociálnej práce bude pozostávať z
nasledovných aktivít: poskytovanie poradenstva
v súvislosti s riešením nepriaznivej sociálnej situácie, individuálna sociálna práca s konkrétnym
klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná
v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností. Poradenstvo
dostane cieľová skupina aj v oblastiach: zlepšenia
osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých, zlepšenia dochádzky detí do školy, zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a
mládeže, získania návykov a zručností potrebných

mak

Témou tábora bol Divoký západ. Oživili sme
život vymysleného mesta Hunton, ktoré malo 95
obyvateľov (nás skautov). V meste nemohlo chýbať nič, čo je pre divoký západ typické – ako salón, zlatá horúčka, Indiáni, dobrodružstvo, súťaže,
hry, méta, aktivity, streľba z luku či kopa zážitkov.
Vyrezali sme z dreva totem, učili sme sa strieľať,
absolvovali sme pešiu túru na Šomošku, kúpali
sme sa v jazere pri obci Tachty a venovali sme sa
aj kanoistike. Nemohlo chýbať ani príjemné večerné posedenie pri ohni, kde sme si všetci zaspievali
piesne. Dvakrát nás navštívil otec Kamil z fiľakovského františkánskeho kláštora, aby sme sa spolu
pomodlili. Kamarátsky futbalový zápas s dedinčanmi sme tesne prehrali. Musíme pochváliť aj sprchu, ktorú postavili rimavskosobotskí skauti.
Tábor bol veľmi poučný pre nás všetkých.
Dúfame, že nás skauti z Púchova opäť navštívia,
predvedú nám ďalšiu airsoft akciu a prekvapia
nás nočným poplachom. Naša vďaka patrí dedinčanom, lekárom, rodičom, sponzorom a všetkým,
bez ktorých by sa tábor neuskutočnil.
Eva Deáková

na riadne užívanie obydlí, nadobudnutia zručností
vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti, v prevencii sociálno-patologických javov v rodine a komunite, obnova a úprava
rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny
vyňaté na základe rozhodnutia súdu v spolupráci s
príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
a hlavne práca s jedincami v sociálnej sieti, ktorí si
sami nevedia pomôcť.
Obec získala nenávratný finančný príspevok vo
výške 33 300,14 EUR (1 003 200,00Sk) z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez Fond sociálneho rozvoja - Operačný program: Zamestnanosť a
sociálna inklúzia.
Zoltán Lukács, starosta obce
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Farnosť Ratkovská Lehota
V objatí krásnej prírody v juhozápadnej časti Slovenského rudohoria po pravom brehu riečky Turiec leží malá malebná dedinka
Ratkovská Lehota. Ako jediná v Revúckom mikroregióne Ratková spadá do okresu Rimavská Sobota a zároveň je aj jedinou
rímskokatolíckou dedinkou v evanjelickej oblasti.

Jej obyvatelia si vieru svojich otcov udržali aj napriek krušným chvíľam evanjelického prenasledovania a utláčania. V čase reformácie tu prebiehali
kruté boje o vierovyznanie. Mnohí katolícki kňazi
boli zavraždení a iní radšej zutekali, aby si zachránili život. Nakoniec všetky okolité dediny prešli na
evanjelickú vieru, len Ratkovská Lehota ostala ako
jediná katolícka v celej evanjelickej oblasti. Nato
sú Lehoťania dodnes hrdí.
Prvá zmienka o katolíckom vierovyznaní pochádza z roku 1379, kedy bola Ratkovská Lehota

filiálkou farnosti Rákoš. To trvalo až do roku 1810,
kedy s kráľovským povolením bola založená farnosť Ratkovská Lehota. Farnosti vznikali aj okolitých obciach. Ratkovská Lehota v tej dobe kostol
nemala, len malú kaplnku na cintoríne. Túto preto
roku 1830 zväčšili a prestavali na kostol. Kostol mal
malé okná, tri chóry, z toho na jednom bol orgán,
steny neboli maľované, len strop, ktorý bol z dreva.
Kostol nemal vežu, len zvonicu vedľa kostola.
Tento kostol slúžil veriacim až do 8. septembra
1908. Vtedy vtedajší minister školstva a národnej

osvety vydal na žiadosť miestneho p. farára Jána
Kristofcsaka povolenie na zbúranie tohto staticky
už poškodeného kostola a postavenie nového.
Zbúranie a postavenie nového kostola trvalo
veriacim len jeden rok. Stavba bola financovaná
zo zbierok veriacich. Prispeli na ňu Ostrihomská
kapitula 20 korunami, kardinál Várossy 10 korunami. Z Ameriky poslali 700 korún, gróf Dyonis
Andrássy (Krásna Hôrka a Betliar) dal 1000 korún,
veriaci v roku 1908 vyzbierali vyše 3000 korún. V
archíve je ešte mnoho ďalších, ktorí veľkodušne
prispeli na stavbu nového kostola. Celková suma,
za ktorú nový kostol postavili, bola 50 289,70 korún. Kostol však nebol zvnútra bielený. Vybielený
bol až v roku 1931. Naposledy bol kostol vymaľovaný v roku 1978 a maľoval ho akademický maliar
Béla Bacskai, rodák z Husinej.
Stavbu kostola zavŕšili jeho posviackou, ktorá
sa uskutočnila v nedeľu 20. septembra 1909. Posviacku vykonal miestny farár Ján Kristofcsak za
prítomnosti kňazov z okolitých farnosti.
V tomto roku sme oslávili 100 rokov od tejto
krásnej udalosti a pripomenuli sme si ju slávnostnou svätou omšou - takisto v nedeľu 20. septembra 2009 o 11,00 hodine. Svätú omšu celebroval
rožňavský emeritný biskup Mons. Eduard Kojnok a koncelebrovali kňazi z okolitých farnosti s
miestnym duchovným Milanom Cesnekom.
Storočný kostolík je aj dnes dominantou obce
Ratkovská Lehota a pýchou veriacich. Aj keď je
zasvätený sv. Mikulášovi, odpustová slávnosť sa v
ňom koná vždy v nedeľu po Božom tele. V tomto
čase sa do rodnej obce vrátia všetci rodáci, aby sa
spoločne stretli pri svätej omši a zároveň sa navzájom porozprávali uprostred obce pod altánkom,
kde sa už tradične varí „ bôb guláš“ ( fazuľový guláš), ale i klasický guláš a podáva sa i občerstvenie.
A tak kostol aj naďalej stmeľuje rodákov, ktorí sa
vydali do sveta.
Milan Cesnek, foto Milan Kušpál

Matičná exkurzia

Krátko

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej
v Rimavskej Sobote a Klubu dôchodcov sa zúčastnili 17.09.2009 exkurzie po Novohrade a navštívili
aj Lukovištia. Tam sme si pozreli film v Pamätnej
izbe Ivana Kraska a na cintoríne aj hrob L. Mňačka.
Zastavili sme sa v peknej reštaurácii pri Ostranoch,
ktorá ponúka chutné výrobky z ovčieho mlieka
z neďalekého salaša.
V Kraskove sme položili kytičku ku hrobu A. H.
Škultétyho. Zaujal nás odborný výklad o gotickom
kostole, ktorý stojí od polovice 14. storočia. Vo Veľkých Teriakovciach nás o zrekonštruovanom mlyne informovala pani Kubaliaková, predsedníčka
OZ Ozveny. Pamiatka v obci, ktorú obnovili, je výsledkom šikovných rúk robotníkov a majstrov. Posledná zastávka bola na cintoríne v Čerenčanoch
pri pamätnej tabuli Samuela Kollára. Bol jedným

Chcel vyhodiť dom do vzduchu

zo zakladateľov Učenej spoločnosti malohontskej
pred 200 rokmi.
Celou exkurziou nás odborným výkladom
sprevádzala J. Lajgútová z CVČ Relax, za čo jej srdečne ďakujeme.
Exkurzie sa zúčastnili aj študenti 1. ročníka
Spojenej školy – hotelovej triedy v Rim. Sobote.
Účastníkom sa podujatie páčilo a tešia sa na ďalšiu
akciu.
E. Nebusová

Po pondelňajšej hádke v priestoroch rodinného domu chcel 42-ročný muž z obce Poniky
(okres B. Bystrica) vyhodiť tento dom do povetria. Pustil plyn z plynovej bomby, ktorú zároveň zapálil. Výbuch našťastie nikoho nezranil,
len vybil jedno okno. Za toto ohrozenie iných
ľudí hrozí vinníkovi štyri až desaťročný trest.

Útočil tyčou
Päťdesiatnika zo Zvolena trestne stíha polícia
kvôli bitke. V júni mal totiž napadnúť 43-ročného Zvolenčana, ktorého opakovane bil železnou tyčou. Poranil ho pritom na hlave a pravej ruke. Obvinenému za tento prečin hrozí
väzenie do troch rokov.
zostavil: mak

Kultúra
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Výročia
07.09.1869
V Čerenčanoch sa narodil Miloš Krno,
právnik a národno-kultúrny pracovník.
Študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote
a pracoval na PF UK v Budapešti. Od r. 1895
pôsobil ako advokát v Novom Sade, kde bol
spoluzakladateľom Slovenskej banky. V r.
1902-9 bol redaktorom a vydavateľom mesačníka Dolnozemský Slovák. Prispieval do
Ľudových a Národných novín. Spolupracoval
s M. Hodžom, Maticou srbskou a organizoval
slovensko-srbskú spoluprácu. Po vypuknutí
1. svetovej vojny bol internovaný v Debrecene. Umrel 18.05.1917 v Novom Sade.

VII. kultúrne dni D. Győryho
V sobotu 10. októbra sa v Rimavskej Sobote rozprúdia VII. kultúrne dni Dezidera Győryho. O 17.00
hod. ich v divadelnej sále MsKS otvorí slávnostný
galaprogram - 60 rokov Csemadoku.
Pokiaľ vás zaujíma život a tvorba tohto významného básnika, pochádzajúceho z Rimavskej Soboty, môžete sa zúčastniť odbornej konferencie na
túto tému. Jej konanie je stanovené na 14. októbra
(streda) o 9.00 hod. v Reformovanom gymnáziu
Mihálya Tompu.
Jókaiho divadlo z Komárna sa Soboťanom
predstaví o dva dni neskôr, a to inscenáciou Smutná nedeľa (MsKS, 19.00). O týždeň neskôr (piatok,
23. október) sa v kaviarni Tri ruže na Hlavnom námestí bude konať beseda s MUDr. Le Thuy Oanh,
internistkou – prírodnou liečiteľkou.
Ďalším kultúrnym podujatím bude bábkové divadelné predstavenie určené žiakom ZŠ. V Kultúrnom dome v Jesenskom sa im predstavia súbory

Meseláda z Jesenského a Pimpó z Hrkáča.
V piatok 6. novembra sa v Modlitebni reformovanej cirkvi na Hlavnom námestí v Rim. Sobote
môžete zúčastniť prezentácie knihy Evy Csémyovej Mandaly svietiace v nás. Jej súčasťou bude aj
výstava mandál.
VII. kultúrne dni D. Győryho zavŕši 25. novembra (v stredu) Dobré slovo, regionálna recitačná
súťaž v slovenskom jazyku pre základné a stredné
školy s vyučovacím jazykom maďarským. Konať
sa bude v budove ZŠ v Bátke. Začiatok je o 9.00.
Organizátormi Kultúrnych dní sú Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské
osvetové stredisko Rimavská Sobota , ZO Csemadok - a Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - program
Kultúra národnostných menšín 2009.
mak, foto moly

Kultúrne leto ponúklo množstvo výborných podujatí
Ani sme sa nenazdali a leto je definitívne
za nami. To tohtoročné bolo v našom
meste v znamení kultúry. Postaralo sa oň
tunajšie Mestské kultúrne stredisko,
ktoré pre kultúrnych „fajnšmekrov“
pripravilo podujatie kultúrne leto Hot art.
Počas neho pripravili pre záujemcov 6 koncertov
špičkových slovenských kapiel a spevákov, ktoré
sa niesli v znamení rôznych hudobných žánrov.
„Myslím si, že sme mali pri výbere interpretov šťastnú ruku, podarilo sa nám osloviť
najrôznejšie vekové kategórie. Okrem komerčných hudobných koncertov bol divácky veľmi
úspešný koncert šiestich miestnych rockových
kapiel Letné decibely, ktoré prišlo podporiť vyše
400 takto orientovaných hudobných nadšencov,“
zhodnotila podujatie organizátorka kultúrneho
leta R. Špitálová.
Najpočetnejšou návštevnosťou sa mohlo
pochváliť celodenné podujatie Westernový deň,
ktoré bolo zmesou zábavy, súťaží, gastronomických špecialít pre deti i dospelých. Do programu
bolo zaradené veľmi úspešné detské predstavenie

Elá hop, ktoré Hot Art skvele odštartovalo, na záver kriminálna komédia Ryba v trojke.
„Hoci organizovanie takto koncipovaného kultúrneho leta bolo dosť náročné, kolektív Mestského kultúrneho strediska v spolupráci so Spojenou
školou našlo veľmi vhodný spôsob spolupráce,
ktorý sa osvedčil a vďaka nemu bolo Kultúrne
leto v Rimavskej Sobote po mnohých rokoch kultúrne,“ povedala Špitálová a pokračovala. „Všetky
podujatia dokopy navštívilo približne tritisíc ľudí.
V tejto podobe sa tohtoročné rimavskosobotské
kultúrne leto mohlo uskutočniť len vďaka finančným prostriedkom, ktoré organizátori získali od
Ministerstva kultúry SR.
„Počas jesene už tradične ponúkame milovníkom vážnej hudby cyklus komorných koncertov.
I tento rok počas 29. ročníka Hudobnej jesene odznejú v Rimavskej Sobote tri koncerty a slávnostný
vianočný koncert. Najbližší sa uskutoční v utorok
6. októbra 2009 v Mestskej galérii,“ odpovedala R.
Špitálová na otázku, či aj kultúrna jeseň bude rovnako „horúca.“
amb

13.09.1919
V Sušanoch sa narodil Árpád Sprock, drevársky odborník, študent rimavskosobotského
gymnázia a absolvent lesníckeho odboru
SVŠT v Bratislave. Pracoval vo vedúcich
funkciách v rôznych drevárskych závodoch
a pričinil sa o budovanie modernej drevárskej
a nábytkárskej výroby. Podieľal sa na uplatňovaní progresívnych technológií, prispieval
do časopisov Poľana, Projekt, Drevo a i.
16.09.1759
V Hnúšti sa narodil Samuel Čerňanský, spisovateľ. Študoval v Ožďanoch, na evanjelickom
lýceu v Bratislave a na univerzite v Jene.
Pôsobil ako ev. farár. Literárne sa prejavil už
na lýceu v Bratislave, bol korektorom českých
a slovenských kníh v bratislavskej tlačiarni,
zostavil pravopisnú príručku „Nejhlavnější pravidla slovenské dobropísebnosti.“
Zaujímal sa o zemepis, fyziku, astronómiu
a zhotovovanie máp.
29.09.1919
Vo Veľkej Siatine sa narodila spisovateľka pre
deti a mládež Mária Ďuríčková. Povolaním
bola učiteľka, neskôr redaktorka detských časopisov a vydavateľstva Mladé letá. Venovala
sa aj dramatickej, rozhlasovej a televíznej
tvorbe.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Fenomenálni
džezmeni v MsKS!
Martin Valihora (bicie), Juraj Burian (gitara),
Stano Palúch (husle) a Per Mathisen (basgitara) sa Soboťanom predstavia 7. októbra
o 19.00 v divadelnej sále MsKS s koncertom
Folklór s prvkami jazzu – spájanie žánrov.
Vstupné: 3 eurá.

Myšlienka týždňa:
Bigamia? Jedna žena naviac.
Monogamia - to isté.
Oscar Wilde
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Západ. Kontakt: 00420776531141,
lucilali@yahoo.de

Nehnuteľnosti

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

Dr. SLOVAKIA

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

• Dám do prenájmu garzónku na
Malohontskej. 0911 994 743.

• 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.

1120-39

1106-39

• Vymením garzónku za rod. dom
v okolí RS. 0907 210 392.

• 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 garzónku na Malohontskej ulici. 0904 994 743.
1119-39

1121-39

• Dlhodobo dám do prenájmu
1-izbový byt. Tel: 5623 080.
1122-40

• Predám pekný slnečný dvojizbový
byt v OV. Tel: 5622 922 – volať od
15.00 do 20.00 h.
1123-40

• Predáme RD v Ožďanoch, Vyšnom
Skálniku a Čerenčanoch. 0903
043 536.
1124-39

REALITNÁ KANCELÁRIA
uskutočňuje výberové konanie na pozície
REALITNÝ MAKLÉR / MAKLÉRKA
Požiadavky:
- úplné SŠ s maturitou alebo VŠ vzdelanie
- obchodné schopnosti
- vodičský preukaz skupiny „B“
Žiadosti + profesný životopis zasielajte
na adresu: sturik@mobilnet.sk
2212-41

• Predám RD v Tomašovej, ul. Tehlová 7, 5 izieb, kuchyňa, špajza,
kúpeľňa, WC, garáž. Pozemok 600
m2. Aktuálne apríl 2010. Tel: 0948
005 911.
716-39

• Kúpim RD v okolí RS, 35 000 Eur.
Tel:  0905 885 559.
• Predám 15 ročný RD v Rimavských
Janovciach, 35 000 Eur. Tel: 0905
885 559.
• Kúpim rodinný dom v Hodejove
a okolí. Tel: 0905 885 559.
• Predám nový luxusný RD 3 km od
Rim. Soboty. Tel: 0905 885 559.
• Predám 3-izb. byt na Rožňavskej
ul., 23 000 Eur. Tel: 0905 885 559.
• Predám poschodový RD v Hodejove, 40 000 Eur. Tel: 0905 885 559.

• Predáme 2-izbový byt v OVv Hnúšti, prenajmeme garáž v RS. 0911
643 998 RK.
1125-39

• Predám dobre situovaný 3-izbový
byt na sídl. Západ. Byt je v pôvodnom stave. Cena dohodou. Tel:
0908 910 351.
1080-41

• Predám garáž na  Rožňavskej ul.
Tel: 0910 189 922.
1081-40

• Predám 3-izbový byt v centre
mesta. Veľká murovaná pivnica,
balkón, dobrí susedia. 27 000 €.
Tel: 0918 112 713.
1083-39

• Predám záhradu na Chrenovisku.
Tel: 5624 302.
1085-42

• Predám rozostavaný rodinný
dom na IBV Sobôtka. Tel: 0905
446 136.
1088-39

• 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.

1049-40

• 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.
1050-40

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

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

• 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
m2 a 16 m2 oproti Msú. Tel: 0915
875 849, 0905 253 350.
1067-43

• Dám do dlhodobého prenájmu
zariadený 1-izbový byt od 1.10.
Tel: 0903 804 986.
1071-39

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

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

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

2189

1091-40

1031-41

• Predám 1-izbový byt v dobrej
lokalite. 0918 797 715.

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

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

1094-39

1032-41

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

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

1107-41

• Predám rodinný dom v Tomašovej
– Rim. Sobota. Tel: 0910 443 041.
1109-40

• Predám dom + 25 á záhrada +
0,5 ha hora, 8 km od RS, smer
Husiná. Tel: 0905 506 338.

1089-40

1099-39

1033-41

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

• Dlhodobo prenajmem 2-izbový
byt na Družstevnej ul. nezariadený  po rekonštrukcii + garáž. Tel:
0905 649 642, 0907 255 366.

• Predám veľký 2-izbový tehlový byt
v OV na Školskej ul. č. 10. Plastové okná, nové radiátory, parkety,
balkón, 2 pivnice. Cena 14 900
€. Volať po 16.00 h na č.t. 0902
980 994.

1112-39

1104-39

1035-41

• Predám 3-izbový byt, OV, sídl.

• Predám 3-izbový byt na Západe.

• Predám pekný trojizbový byt na

1111-40

sídlisku Západ. Tel: 0917 595 070.
1036-41

1118-42

www.realityexkluziv.sk; na predaj
nehnuteľnosti v RS, PT, LC, VK

Výhodne. Tel: 56 49 614.
1105-39

1037-41

• 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

• 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 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
• Možnosť privyrobenia na 3 hod.
týždenne. 0918 685 556.
1108-41

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

• ČERPACIA STANICA SLOVNAFT pri
cukrovare prijme pracovníkov na
pozíciu obsluha pokladne. Tel:
0903 502 505.
1101-39

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

		

Služby

1034-41

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

• Pestovateľská pálenica – Nižný
Skálnik  začala sezónu 25.9.2009.
Nahlasovanie na č.t.: 0914 101
918 – p. Juhaniak.
1117-40
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+UŠPOR SERVIS
1. Prehodnotíme Vaše doterajšie
poistné zmluvy na najvýhodnejší
variant  (PZPV, poistenie havarijné, domácnosti, firiem, právnej
ochrany)
2. Bezplatná starostlivosť o Vaše
poistky
3. Najvýhodnejšie ponuky na lízing
áut
4. Bezplatná pomoc pri poistnej
udalosti. Tel: 0905 100 870, 0910
449 129, 0949 338 579.
1126-41• 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.

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj hnuteľný majetok :

0944 005 550.
984-39

Motorové vozidlo PROTON 415 GLi, EVČ: RS – 251AV
v minimálnej cene 330,-€.
Platnosť emisnej kontroly: 25.10.2009.
Platnosť TK: 25.10.2009.
Kupujúci hradí náklady s prevodom súvisiace.

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

Žiadosti zasielajte na oddelenie právne a majetkové do 20.10.2009.
Ponuka na odpredaj sa uskutoční dňa 29.10.2009 na MsÚ v Rimavskej Sobote, zasadačka č. dv. 16, 2. poschodie o 14.00 hod..

RÔZNE
• Lacno predám obchodné zariadenie – stojany, pulty, busty,
vešiaky. Tel: 0944 018 904.
1114-39

• Lacno predám kyvadlovú a vážkovú váhu. Tel: 0944 018 904.
1115-39

Ponúkam na predaj

1100-41

• 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.

palivové drevo.
M: 0908 931 360
2168-35

1000-40

• Výkopové práce – minibagger. Tel:
0903 515 109.
782-40		
• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.
147-52

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

Ďakujeme všetkým priateľom,
známym, bývalým kolegom
a spolupracovníkom z Mestského
148-52
úradu v Rimavskej Sobote, ktorí sa
dňa 4. septembra prišli rozlúčiť na
poslednej ceste s našou milovanou
manželkou, mamičkou, babičkou
a svokrou
ADRIANOU MEGELOVOU
• Predám Škodu Favorit. Tel: 0907
rod. Obstovou,
025 683.
ktorá nás dňa 31. augusta náhle
1096-39
a bez rozlúčky navždy opustila.
• Na predaj - Octavia. Tel: 0908
Súčasne ďakujeme za prejavy
160 477.
sústrasti a kvetinové dary.
969-40
S bolesťou
smútiaca
CB:190x66
CB 21.9.2009
10:18 v srdci
Stránka
1 rodina.
•190x66
Predám Mitsubishi
Carisma.
Tel:

Auto – moto

Kúpna cena je splatná do 10 dní od dátumu ponukového konania. V prípade, že záujemca s najvyššou ponukou neuhradí kúpnu cenu do stanoveného
termínu, nastupuje záujemca v poradí druhý. Kúpna cena je splatná v hotovosti do pokladne MsÚ.
•••
Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rimavská verejnú ponuku na prenájom
nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Rimavská Sobota.
Predmet verejnej ponuky:
Predmet nájmu: časť budovy – strecha Pohostinstva KD Nižná Pokoradz s.č.
59, vedená na LV č. 117 v k.ú. Nižná Pokoradz postavená na parcele č. KN C
163/2 vedená na LV 440
Účel nájmu: umiestnenie technologického zariadenia – antény zabezpečujúcej internetové pripojenie
Doba nájmu: na dobu neurčitú
Cena za prenájom: minimálne 70 €/rok ( 2.108,80 Sk) plus náklady za spotrebu elektrickej energie
Doba zverejnenia: od 22.09.2009 do 08. 10. 2009
Lehota na podávanie návrhov končí dňom 08.10.2009 o 16.00 hod.
Bližšie informácie o verejnej ponuke nájdete na internetovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk.
•••

Burza informácií o trhu práce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote oznamuje žiakom
základných škôl, ich rodičom a tiež širokej verejnosti, že dňa 6. októbra 2009
v čase od 9,00 hod. do 17,00 hod. organizuje v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote „Burzu informácií o trhu práce“ s dôrazom na voľbu
povolania žiakov základných škôl.
•••

Brigády

MsO SRZ Rimavská Sobota I. obvod
17.10.2009, VN Ožďany od 8.00 do 14.00 hod.
MsO SRZ Rimavská Sobota I. obvod
18.10.2009, VN Kurinec od 8.00 do 14.00 hod.

Teraz 2 cm navyše!
Úspora energie, za ktorú neplatíte!
Zatepľovací systém Baumit open®
vysoká paropriepustnosť
aj pre objekty so zvýšenou vlhkosťou
jednoduché spracovanie
úspora energie
príjemná vnútorná klíma

Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51
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Pri kúpe zatepľovacieho systému
Baumit open ® teraz 2 cm izolantu
navyše* ako darček!

Akcia platí do 31. 10. 2009

*Akciová ponuka platí
pre hrúbku izolačných
dosiek 8 cm a viac.

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

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

Orávka 43

Výroba pracovných odevov
Zákazkové krajčírstvo + opravy
0918 628 064
2187-43

Potrebujete
peniaze?
www.proficredit.sk

od slovenských výrobcov
1013-41

Potrebujete
peniaze?

Predám tatranský
profil – brúsený

Skúste zavolať: 0 904 354 773

ALENA
LAUDÁROVÁ
NÁBYTOK

Jana Vontorčíková
JAMI

I.trieda 4,32 €
II.trieda 3,32 €

tel: 047/56 31 524,
0903 530 819

Volajte: 0905 329 178

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

www.peniazeprevas.sk

2186

2011-52

VYSKÚŠAJTE! Ekologické tuhé
palivo z poľnohospodárskej
biomasy – BRIKETY.
Vhodné do vykurovacích telies: krby, kotle, sporáky, kachle ...
Cena: 12 € (360,- Sk) za 100 kg (25 kg/vrece)
Mobil: 0905 116 463, 0948 005 951
www.bio-brikety.sk

Prevádzka:
Nám. Š.M.Daxnera 774 RS
(oproti Kauflandu)

2199-40

2005

OTS Ramirent Bratislava

PO!I"OV#A
Cena:
99,- Euro
Molimpex s.r.o R.S.
$al%ie stroje na prenájom:
Vibra&ná noha a doska,
Elektrocentrála, "erpadlá
Búracie kladivá, Kultivátor
Vertikutátor, Zemn' vrták
Brúska na parkety, at( ….
mobil: 0907 / 874 018

2208-41

Píla Bátka

Ponúkame:
Výrobu a predaj
stavebného reziva
za výhodné ceny.
Kontakt: 0915 434 055
2205-41

VAŠA

RÝCHLA
PÔŽIČKA

Realitná kancelária
v R.Sobote na Železničnej č. 6

Vám pomôže predať
alebo kúpiť nehnuteľnosť
Zavolajte: 0905 885 559

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

Tel: 0907 342 809
www.peniazerychlo.sk
2187-43

M.: 0908 948 971
2210-44

Sťahovanie

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

2003

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

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

KOTOL
NA DREVO

dĺžka dreva 45 – 50 cm

certifikát ISO
dovoz zdarma
od 619 € (18 648,- Sk)
M: 0949 628 254
2202-40
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

3. – 4. október MUDr. I. Benčík, Hviezdoslavova 17, č. t. 56 25 939

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

3. októbra sobota

lekáreň v Kauflande

4. október nedeľa

lekáreň Pri nemocnici

KINO
ORBIS

DAROVALI KRV
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EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 22.9.2009
a 25.8.2009 bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví
darcovia krvi:

Jozef Janotík, Jozef Gríger, Jaroslav Jankulár, František Kubačka, Ľudmila
Hanusová, Peter Tengler, Miloš Tomeček, Ladislav Kertész, Roman Drugda,
Gejza Styavina z Rimavskej Sobote, Miloš Trocha zo Sobôtky, Vojtech Kocka, Eugen Csitneky, Igor Ondruška, Stanislava Bamburová, Vladimír Sakáč
z Hnúšte, Imrich Jacso z Vlkyne, Dušan Kochan z Vyš. Pokoradze, Csilla
Gálová z Petroviec, Iveta Paprčková, Vojtech Potrecz z Jesenského, Peter
Daniš z Oždian, František Beňuš, František Beňuš ml. z Veľ.Teriakoviec, Ján
Hruška z Hrachova, Ladislav Gémeši z Mojína, Peter Maťko z Tisovca, Štefan
Gembický zo Zacharoviec, Eva Kolozsiová z Rim.Seči, Pavel Žilák z Kokavy/n
Rim., Kinga Széplakiová z Tornale, Miroslav Chromek, Vladimír Bystrianský
z Tep.Vrchu, Viktória Bojanová zo Šimonoviec, Martin Bobrovský, Ján Oláh,
Vojtech Radič z Klenovca,
Prvýkrát darovali krv: Marian Šajgal, Roman Kvietok, Peter Szabó

z Rimavskej Soboty, Marian Balciar, Michal Macháček z Hnúšte, Štefan Tóth
z Tornale
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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

2. – 4. október

Dám do prenájmu priestory na podnikanie
v centre R.Soboty. Tel: 047/5634901,
0908 508 195

Návrh

Začína to úplatkom .... Romantická
komédia USA, MP od 12. r., vstupné 2,20
eur (66 Sk), titulky. Začiatok predstavenia
len o 18:00 hod.

2. október

Stiahni ma do pekla

Hororový veterán Sam Raimi je späť!
Krimi / thriller USA, MN, vstupné 2 eura
(60 Sk), titulky. Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.

3. – 4. október

Únos metra 1 2 3

Ako sa zločinci hodlajú s výkupným
z metra dostať? Krimi /dráma USA, MP od
12 r., vstupné 2,50 eura ( 75 Sk), titulky.
Začiatok predstavení len o 20:00 hod.

1116-39

hľadá spolupracovníkov pre pozíciu

vedúci obchodnej skupiny
pre Rimavskú Sobotu

Ponúkame: školenie zadarmo • motivujúci odmeňovací
systém • kancelária, technická podpora
Požadujeme: min. SŠ vzdelanie • preferujeme prax
v poisťovníctve • komunikatívnosť a zodpovednosť

tel.: 047/563 45 76
e-mail: rapid31@rapidlife.sk

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

Združené poľnohospodárske družstvo
Poltár uskutoční predaj brojlerových
kurčiat na farme v Slanej Lehote dňa
7.10.2009 v čase od 9.00 do 12.00 hod.
Cena 1.19 €/kg.

2214-40

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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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
Striekanie podvozku
osobných automobilov
od októbra do decembra.
Tel: 0910 310 306
1110-40

Sťahovanie

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

Špecialista oddelenia kvality (Quality Engineer)
Popis:
- príprava, analýza, reporty, zabezpečovanie kontroly kvality výroby
- interná kontrola kvality, vzdelávanie operátorov, zavádzanie
a kontrola vykonávania nápravných opatrení a opatrení
na zlepšovanie kvality
- kooperácia pri príprave a realizácii auditov kvality
- komunikácia s ostatnými oddeleniami a vedením spoločnosti
v oblasti kvality

Iné výhody:
- práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti, expandujúcej
aj v čase krízy
- vynikajúca kariérna príležitosť, pravidelné školenia
a zvyšovanie kvalifikácie
- práca s modernými technológiami a v príjemnom kolektíve

Požadované vzdelanie:
- vysokoškolské (bakalárske,doktorantské),najlepšie v oblasti riadenia kvality, technické

Ďalšie požiadavky

Letná atmosféra sa u nás udrží aj začiatkom týždňa. Pokračovať budú
slnečné dni, v utorok však zasiahne Karpatskú kotlinu studený front,
ktorý so sebou prinesie aj mierne ochladenie. Od druhej polovice týždňa
bude počasie neisté, no s výraznejšími zrážkami pravdepodobne nemožno počítať ani naďalej.
András Reisz (autor je meteorológ)

- požadujeme prax v odbore kvality vo výrobnej spoločnosti, alebo
VŠ vzdelanie v oblasti riadenia kvality
- aktívna znalosť AJ je výhodou
- výborná znalosť procesov kvality, ISO noriem je podmienkou
- VP sk. "B"
- aktívna znalosť MS Excel

047/5812 354

GZ Šport
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Postup v Slovenskom pohári
MŠK Rim. Sobota – Liptovský Mikuláš 3:1 (2:1)
V 2. kole SP sa predstavili Gemerčania
hŕstke priaznivcov s viacerými zmenami
v základnej zostave. Vôbec po prvýkrát
v majstrovskom stretnutí sa v bráne
Soboťanov predstavil odchovanec Prošovský. Hostia tiež nastúpili bez niektorých kľúčových hráčov. Viac možností si
však vypracovali hráči od Rimavy.
Skóre otvoril kapitán Gemerčanov, Pisár. Premenil v 16. min. penaltu, ktorú rozhodca odpískal po
faule na Líšku. Hostia odpovedali v najkratšom
možnom čase – v 18. min. po brejku a presnej
strele Chovanca vyrovnali. V 24. min. sa domáci
opäť ujali vedenia. Po prieniku a prudkom centri
dobre hrajúceho Janečku brankár hostí Kubáň
vyrazil loptu pred seba a Pisár prudkou strelou
zvýšil na 2:1. V 39. min. strelu Škutu zlikvidoval
Prošovský. V samom závere polčasu Líška nepremenil ideálnu šancu upokojiť domácich tretím
gólom.
V 2. polčase boli Soboťania lepší. V 70. min.
to bol opäť Líška, kto zahodil obrovskú šancu.
Liptáci mohli potrestať nevyužité príležitosti
domácich. V 84. min. však Chovanec netrafil ideálne loptu. V 83. min. sa domáci dočkali poisťo-

Záver tenisovej sezóny
Stáva sa pomaly už dobrým zvykom, že koniec
tenisovej sezóny sa odohráva aj na dvorcoch TK
Rimavská Sobota. Inak tomu nebolo ani tento
rok. V dňoch 19. – 21. septembra sa na tenisových
kurtoch v Mestskej záhrade stretlo 28 chlapcov
a 36 dievčat na celoštátnom turnaji kategórie „C“
staršieho žiactva (do 14 rokov), aj za účasti domácich tenistov a tenistiek.
V chlapčenskej časti súťaže štartoval iba jeden
reprezentant domáceho TK. Bol ním ešte len 12-ročný Vladimír Kurek. Ten sa stal zároveň aj najúspešnejším účastníkom spomedzi rimavskosobotských
tenistov a tenistiek. V dvojhre si najskôr poradil s A.
Moravíkom (TK MŠK Žiar nad Hronom) po setoch
6/3 a 6/0, v druhom kole získal skalp o dva roky
staršieho, tretieho nasadeného I. Hazuchu (TJ Elán
Veľký Krtíš), ktorého zdolal po ťažkom boji 6/2,
2/6 a 12/10. Vo štvrťfinále už ale nestačil na taktiež
staršieho hráča R. Sentivanyiho (LTK Junior Stará
Ľubovňa) a po vyrovnanom zápase s ním napokon
prehral 6/3 a 7/5. Premožiteľ nášho Kureka to napokon dotiahol až do finále, v ktorom podľahol Alexovi Molčanovi z Tatrana Prešov. V. Kurekovi sa darilo
aj vo štvorhre, kde to spolu so svojim spoluhráčom
M. Hozákom (TK Kysucké Nové Mesto) dotiahli až
do semifinále a obsadili tak pekné 3. miesto.

vacieho gólu. Po presnej prihrávke striedajúceho
Šándora Sihelský rozhodol o osude stretnutia.
Po zápase sa obaja tréneri zhodli, že postup Soboťanov bol zaslúžený.
Pred 272 divákmi rozhodoval Chmura.
Zostava MŠK RS: Prošovský, Janečka, Živanovič,
Geri (46. min. Rubint), Mráz, Sihelský, Zvara,
Pisár, Vargic (46. min. Levický), Gibala (64. min.
Šándor), Líška.

Bod zo Šale
Šaľa – MFK RS 0:0

Podľa slov trénera MŠK, M. Kudlíka, podali Soboťania zodpovedný výkon, hlavne čo sa týka hry
smerom dozadu. Nedovolili domácim skórovať –
tí boli ku gólu najbližšie až v úplnom závere, keď
v 90. min. obranca Janečka vykopával loptu z
bránkovej čiary. Svojim akrobatickým zákrokom
zachránil bod pre Gemerčanov. Tí si príležitosti
vypracovali hlavne po štandardných situáciách.
Už v treťom zápase ligy po sebe sa hráčom MŠK
nepodarilo skórovať, ale bod z ihriska Šale má

Vladimír Kurek tak účasťou na tomto turnaji
zavŕšil svoju úspešnú sezónu, v ktorej sa v rámci
svojho ročníka (rok narodenia 1997) umiestnil na
13. mieste v celoslovenskom rebríčku. Na turnaji sa
nezúčastnil ďalší úspešný reprezentant TK Rimavská Sobota, ešte len 11-ročný Marko Cetner. Ten sa
počas uplynulého víkendu zúčastnil na turnaji kategórie „A“ mladšieho žiactva. Pre neho to bol tiež
posledný turnaj úspešnej sezóny, v ktorej obsadil
8. miesto vo svojom ročníku (rok narodenia 1998)
v SR.
Medzi dievčatami nastúpilo až 6 hráčok TK Rimavská Sobota. Bránami 1.kola sa ale podarilo prejsť
iba dvom z nich. V domácom derby medzi Laurou
Szmudovou a Alžbetou Čajkovou bola úspešnejšia
staršia Szmudová a vyhrala po setoch dvakrát 6/1.
Druhé kolo však už bolo pre ňu konečnou stanicou,
rovnako ako pre Zuzanu Malatincovú, ktorá síce
1.kolo prešla pomerne hladko po víťazstve nad I.
Ľalíkovou (TK Detva), v tom ďalšom už ale nestačila na neskoršiu semifinalistku B. Strenáčikovú
z TK Dixon Banská Bystrica. Na turnaji štartovala
aj mladšia sestra Z. Malatincovej ešte len 10-ročná
Lucia. Tej veľmi neprial žreb, pretože už v 1.kole
nastúpila proti 2.nasadenej a neskoršej víťazke turnaja Lucii Hanesovej z TK Banská Bystrica. Sestry
Malatincové nastúpili spolu aj vo štvorhre, kde sa
im podarilo vyhrať 1.zápas po napínavom priebehu
s úspešnou koncovkou pre domáce sestry a zvíťazili

svoju cenu. Zverenci trénerského dua Kudlík –
Mráz budú musieť popracovať na zlepšenie ofenzívy. Hra obrany a brankára je zatiaľ v poriadku.
Tréner Kudlík je so získaným bodom spokojný,
ako aj s rozhodovaním rozhodcov v tomto stretnutí. Hovorí, že je paradox, že nám rozhodcovia
pískajú lepšie vonku ako v domácom prostredí.
Prečo je tomu tak?
Pred 552 divákmi rozhodoval Hrčka.
Zostava MŠK RS: Kuciak, Janečka, Rubint, Geri,
Mráz, Zvara, Gibala, Levický, Pisár, Vargic, Líška.
V druhom polčase sa na ihrisku objavili striedajúci hráči Šándor, Husaník, Juhász.
V nasledujúcom kole sa hráči MŠK RS predstavia
v Ružomberku (4. októbra o 10.30).
Zdeno Marek
1. Púchov

10

7

2

1

14:6

2. Zlaté Moravce

10

6

2

2

20:11 20
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3. Trenčín

10

4

3

2

16:8

16

4. Rimavská Sobota

10

4

4

2

10:9

16

5. Dolný Kubín

10

4

2

4

14:11 14

6. Liptovký Mikuláš

10

3

3

4

10:11 12

7. Michalovce

10

3

3

4

8:9

12

8. Prievidza

10

2

6

2

7:9

12

9. Lučenec

10

2

4

4

13:10 10

10. Ružomberok B

10

2

2

6

7:17

8

11. Šaľa

10

1

2

7

3:21

5

napokon 4/6, 6/0 a 10/8. V 2.kole však už nestačili na 2.nasadený pár a rovnako neskoršie víťazky
štvorhry Jurekovú s Hanesovou z Banskej Bystrice.
Na turnaji sa z domácich tenistiek zúčastnili ešte
Andrea Žírošová a Kristína Pálmayová.
V. Urdová

Triumf zápasníkov v Čechách
Zápasníci Lokomotívy R. Sobota úspešne
rozbehli druhú časť sezóny, keď v Novom
Jičíne získali štyri medailové umiestnenia.
Najviac sa darilo Michalovi Radnótimu medzi
seniormi vo váhe do 66 kg, ktorý podľahol až
po veľkom boji vo finále českému reprezentantovi Bačovi z Třinca a obsadil tak 2. miesto.
V tej istej váhovej kategórii pekne zabojoval aj
Jaroslav Miniar, keď v boji o 3. miesto zvíťazil
na lopatky nad domácim pretekárom. Ďalšie
dve bronzové medaile za 3. miesto získali ešte
v kategórii kadetov Michal Záhradník (76 kg)
a Rastislav Tóth (85 kg). Na stupne víťazov sa
neprebojovali Jakub Kováč u kadetov (76 kg)
- obsadil 4. miesto, a medzi staršími žiakmi
Peter Matúš (73 kg), ktorý skončil šiesty.
Jozef Radnóti
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Futbal – nižšie ligy
I. trieda:

Klenovec opäť vyhral
Abovce – Klenovec 0:1 (0:1)
G: Fiľo
R: Bálint
Klenovec zvíťazil vďaka penalte v 22. min.

svári, Nyíri
R: Pataky
Dorast: 3:2

KOLKY
l. kolkárska liga – Východ

Blhovce – Radnovce 10:4 (5:1)
G: E. Oláh (4), Hanyus (3), Tankina, Illés (2) – G.
Busa (3), G. Busa st.
R: Juhász
Dorast: 1:6

Sučany "B" - KK Rim. Sobota 2:6 (na body),
3.187 - 3.280 (na zvalené kolky)
Od prvých hodov sa zápas vyvíjal priaznivo pre
hosťujúce družstvo.
Zostava: Šmatlík (579/získal bod), Vanek 534/0,
Kojnok 568/1, Rábely 530/1, Topor 513/0, Toma
556/1

Rim. Seč – Chrámec 4:2 (1:1)
G: J. Busa (2), A. Váradi, Lakatos – Z. Bari a B. Bari
R: Šupka
Dorast: 10:0

Tornaľa – Veľké Teriakovce 2:0 (1:0)
G: G. Farkas (2)
R: I. Krahulec
ČK: Kárász

Tisovec B – Čerenčany 4:3 (4:1)
G: Koniar, Pohorelský, Vengrin a Kubinec – Lašák,
Astaloš a Adler
R: Wollinger

Rim. Janovce – Lubeník 3:0 (3:0)
G: Gombala (2) a Petrík
R: Ivanik
Dorast: 0:3

Delegačný list č.9
zo dňa 24.9.2009

Ožďany – Stárňa 2:2 (2:1)
G: Négyesi, Pisár – Ferko a Legát
R: Boldi
Domáci dvakrát viedli, no museli sa uspokojiť
s delením bodov.
Dorast: 8:2

Predseda KR : Dezider Balajthy

Jelšava – Sirk 1:0 (1:0)
G: Mikuš
R: Laciak
O troch bodoch pre Jelšavu sa rozhodlo v 31. min.
Bátka – Tachty 1:0 (0:0)
G: Libič
R: Lőcsös
Libičova hlavička v druhom polčase rozhodla
o víťazstve domácich.
Dorast: 2:6

1.trieda 9.kolo 4.10.2009 o 13 30 a 16 00
Revúčka-Abovce / Koós,Ivanik,Šonkoľ
Tachty-Muráň / Slabej,Pataky,Adorján
Sirk-Bátka(3.10.2009) / Juhász,Rybár,Hodoň
Stárňa-Jelšava(bez dorastu) / Rosiar,Vývlek,Čepko
Lubeník-Ožďany(3.10.2009) / Šupka,Ďurík,Laciak
V.Teriakovce-R.Janovce / Hodoň,Šupka,Michalko
Klenovec-Tornaľa(bez dorastu) / Wollinger,Laciak,Kriak
2.trieda 9.kolo 4.10.2009 o 13 30 a 16 00
Uz.Panica-Husiná / Siman,Boldi,Čajko
Čerenčany-Hajnáčka,,B,,(3.10.2009,bez dorastu) /
Locsos,Slabej,Meszaros
Chrámec-Tisovec,,B,,(bez dorastu) / Filep,Juhász,Rybár
Radnovce-R.Seč / Ďurík,Váradi,Uličný
G.Ves-Blhovce / Pocklan,I.Krahulec,Melicher

Muráň – Revúčka 1:0 (0:0)
G: Matajz
R: Siman
Vo vyrovnanom stretnutí padlo rozhodnutie
o víťazovi v 71. min.
Dorast: 2:7
Tabuľka
9

8 1 0

27 : 3

2. FK Klenovec  	

9

6 1 2

16 : 12 19

25

3. FK Jelšava  	

9

5 2 2

18 : 17 17

4. FK Tachty  	

9

5 1 3

20 : 12 16

5. FK Bátka  	

9

4 3 2

21 : 15 15

6. FK Muráň  	

9

4 2 3

13 : 15 14

7. FK Abovce  	

9

4 1 4

21 : 24 13

8. FK Stárňa  	

9

3 2 4

14 : 16 11

9. FK Lubeník  	

9

3 1 5

14 : 17 10

10. FK Sirk

9

3 1 5

15 : 13 10

11. FK Rimavské Janovce  	 9

3 0 6

15 : 19 9

12. FK Ožďany  	

9

2 3 4

12 : 14 9

13. FK Revúčka  	

9

2 1 6

12 : 20 7

14. FK Veľké Teriakovce  	

9

1 1 7

10 : 31 4

II. trieda

Blhovce s dvojciferným
triumfom
Uzovská Panica – Gemerská Ves 3:4 (1:2)
G: Barassó (2), Á. Kovács – Gömbicky, Svet, Somo-

Ďalší zápas odohrali kolkári v Košiciach s tamojšou rezervou v sobotu (informácie v budúcom
čísle GZ).
Nasledujúce domáce zápolenie sa bude konať
3.10.2009 od 14:00 hod. Súperom Soboťanov bude
Svit.
red

Judisti v Kolárove

3.liga SŽ a MŽ 3.10.2009 o 10 00 a 12 00 Jelšava-V.
Krtíš / Kúchen
Sťažnosť FK Ožďany v riešení.R Juhász
(R.Janovce-Ožďany) v riešení.

Judisti Lokomotívy Rimavská Sobota a Mladosť
Rimavská Sobota štartovali v sobotu (26. septembra) na Veľkej cene Kolárova s medzinárodnou
účasťou. Na turnaji sa predstavilo 118 pretekárov
zo sedemnástich družstiev a dvoch krajín Maďarska a Slovenska. Skúsenejší judisti z Rimavskej
Soboty vynikli v konkurencii pretekárov. Tí mladší zase získavali skúsenosti na tatami do ďalšieho
vývoja športovca.
Na prvých miestach sa umiestnili: J. Maďar do
55 kg mini, D. Farkaš do 50 kg ml. žiak, R. Útis do
34 kg ml. žiak, P. Boršoš do 38 kg ml. žiak, K. Slíž
do 73 kg st. žiak
Na druhej pozícii skončili: B. Andrik do 34 kg ml.
žiak, M. Ivarg do 46 kg ml. žiak
Tretie miesto obsadil : F. Zachar do 55 kg mini
žiak
Piate miesta odsadili: M. Precner do 55 kg mini,
A. Bystriansky do 50 kg ml. žiak
Bez umiestnenia ostali: R. Tarasevič, L. Útis, D.
Delič, L. Dzubba, S. Hloušek
Z Kolárova sa judisti vrátili až vo večerných hodinách. Sprevádzali ich tréneri Antal a Svoreň.
Ľubomír Antal
Predseda oddielu TJ Lok.

Krytá plaváreň

Zimný štadión

Zmeny otváracích hodín od štvrtka
Štvrtok 08,00 - 20,00
Piatok
08,00 - 15,00, 17,00 - 20,00
Sobota 10,00 - 20,00
Nedeľa 10,00 - 20,00

Otváracie hodiny od 1. októbra
štvrtok 09.00-11.30, 12.00-14.30
piatok
09.00-11.30, 12.00-14.30
sobota 09.00-11.00, 16.00-19.30
nedeľa 14.00-16.00

Žiaci 5.kolo 3.10.2009 o 10 00
Sk A: Stárňa-Revúčka / Váradi, Lubeník-Klenovec /
Laciak
Sk B: Ožďany-Jesenské / Slabej, Hajnáčka,,B,,-Hajnáčka,,A,, / Adorján
Hostice-V.Blh / Pataky
Sk C: Bátka-Gemer / Šonkoľ, Kráľ-Abovce / Filep

1. FK Tornaľa  	

KK Rim. Sobota - MKK Jelšava   7:1 (na body),
3.310 - 3.177 (na zvalené kolky)
Po víťaznom zápase v Sučanoch družstvo nastúpilo na zápas s Jelšavou ako favorit, čo potvrdzovalo
na dráhe od prvých hodov. Rozdiel narastal pomaly až na konečných 133 kolkov.
Zostava: Šmatlík 589/1, Vanek 516/0, Kojnok
592/1, Rábely 566/1, Povinszký 524/1, Toma 523/1
Potešením je vrátenie Ota Povinszkého do zostavy
po zdravotných problémoch.

Delegovanie SsFZ:
4.liga dorast sk,Juh,, 9.kolo 3.10.2009 o 14 30
Jesenské-Hliník , I.Krahulec,Pataky
5.liga dorast sk: ,,D,, 9.kolo
3.10.2009 o 15 00 Hajnáčka-Klenovec (Petrovce) /
Pocklan,Šonkoľ
4.10.2009 o 12 00 Revúca-Jelšava / Laciak,Kriak

OZNÁMENIE - Technické služby mesta oznamujú, že od 1.10.2009 bude Športovo
– rekreačná zóna Zelená voda – Kurinec zatvorená.
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Rimavskosobotské volejbalistky
triumfovali na turnaji

Slovanistky skončili v Hnúšti
predposledné

Telocvičňa Základnej školy M. Tompu na Sídlisku Západ bola
v sobotu - 26. septembra dejiskom 8. ročníka volejbalového
turnaja žien O pohár primátora mesta Rimavská Sobota. Zúčastnili sa ho štyri družstvá. Víťaznú trofej si vybojovali hráčky VK
Slovan Rimavská Sobota, ktoré všetky svoje zápasy vyhrali.

Družstvo VK Slovan Rimavská Sobota štartovalo 12. septembra v Hnúšti
na 16. ročníku Memoriálu Danky Gálovej vo volejbale žien. Na turnaji
sa predstavili dva extraligové tímy – MŠK Žiar nad Hronom, VK Spišská
Nová Ves a tri prvoligové družstvá – Slávia TU Košice, Slovan Rimavská
Sobota, VK Iskra Hnúšťa. Hralo sa systémom každý s každým. S plným
počtom bodov vyhrali turnaj volejbalistky Žiaru nad Hronom. Soboťanky
skončili s jednou výhrou predposledné. „Nie som spokojná s umiestnením na tomto turnaji. Mohli sme obstáť výsledkovo a aj herne lepšie. Bol
to prvý kvalitný turnaj v príprave, na ktorom sme sa predstavili. Odhalil
naše nedostatky. Potrebovali by sme aj skvalitniť lavičku družstva,“ uviedla trénerka Slovana Alena Kudlíková st.

Na volejbalovom turnaji O pohár primátora mesta Rimavská Sobota sa počas uplynulého víkendu predstavilo extraligové družstvo VK Spišská Nová
Ves a tri prvoligové tímy – ŠŠK Kometa Košice, VK Iskra Hnúšťa a VK Slovan Rimavská Sobota. Hralo sa systémom každý s každým – na tri hrané
sety. V niektorých stretnutiach tak bolo už o víťazovi rozhodnuté po dvoch
odohratých setoch.
Rimavskosobotské volejbalistky narazili v prvom zápase turnaja na Hnúšťu. Iskra začala derby lepšie, vyhrala prvý set, ale ďalšie dva sety sa stali
korisťou slovanistiek. Druhú výhru si pripísali Soboťanky na svoje konto
v súboji s Košičankami. Nič na tom nezmenila ani skutočnosť, že domáce
hráčky stratili tretí set. Najpríťažlivejší volejbal sa hral v stretnutí Rimavskej Soboty so Spišskou Novou Vsou, ktorým vyvrcholil turnaj. Bolo sa
na čo pozerať. V priamom dueli o prvé miesto nadšene hrajúce slovanistky zaskočili družstvo z najvyššej súťaže a vyhrali zápas presvedčivo 3:0.
Spišská Nová Ves obsadila s bilanciou dve víťazstvá a jedna prehra druhé
miesto. Tretie miesto obsadila Kometa Košice. Od prehry k prehre kráčali
Hnúšťanky.
„Turnaj sme vyhrali, takže som spokojná s naším účinkovaním na ňom.
V prvom sete zápasu s Hnúšťou sa hráčky rozohrávali, no postupne sa náš
výkon zlepšoval a zápas sme doviedli do víťazného konca. V stretnutí proti
Košiciam sme tiež išli za víťazstvom. O našej výhre bolo rozhodnuté už po
dvoch setoch. Príležitosť potom dostali aj mladé dievčatá. Hrali celkom
dobre. Škoda, že sme tento tretí set prehrali, aj keď už v podstate o nič nešlo. Pred duelom so Spišskou Novou Vsou som hovorila hráčkam, aby hrali s chuťou, aby boli extraligovému družstvu dôstojným súperom. V tomto
súboji zahrali naši hráčky skutočne veľmi dobre a veľmi dobre aj bojovali,“
vyjadrila sa rimavskosobotská trénerka Alena Kudlíková st. Soboťanky sa
predstavili na turnaji s týmto kádrom: Megelová, Rendeková, Pálmayová,
Kudlíková ml., Drugdová, Zvarová, Chodúrová, Rosiarová, Sirotiaková.
Výsledky turnaja: Rimavská Sobota – Hnúšťa 2:1, Spišská Nová Ves –
Košice 2:1, Spišská Nová Ves – Hnúšťa 3:0, Rimavská Sobota – Košice 2:1,
Košice – Hnúšťa 3:0, Rimavská Sobota – Spišská Nová Ves 3:0.
Konečné poradie: 1. VK Slovan Rimavská Sobota – 6 bodov, 2. VK Spišská
Nová Ves – 5 bodov, 3. ŠŠK Kometa Košice – 4 body, 4. VK Iskra Hnúšťa
– 3 body.
red

Výsledky VK Slovan na memoriáli: R. Sobota – Spišská Nová Ves 0:2, R.
Sobota – Žiar nad Hronom 1:2, R. Sobota – Hnúšťa 1:2, R. Sobota – Košice 2:0. „V prvom zápase sme sa v súboji so Spišskou Novou Vsou len
rozohrávali. V dueli so Žiarom bol už náš výkon lepší. V rozhodujúcom
treťom sete nás poškodil rozhodca, keď sme tesne viedli v jeho záverečnej
fáze, Žiar sa tak na nás dotiahol. Keby sme odskočili v koncovke na rozdiel
dvoch bodov, možno by sme doviedli zápas do víťazného konca. V stretnutí s Hnúšťou sme vyhrali suverénne prvý set. V druhom dejstve dostali
priestor aj naše mladé hráčky, domáce volejbalistky sa však rozohrali
a set vyhrali. V treťom sete došlo k zmene v našej zostave, ale rozbehnuté
Hnúšťanky sme už nezastavili. Nezvládli naše hráčky tento set. Zápas
s Košičankami sme hladko vyhrali, nechceli sme skončiť na turnaji bez
výhry,“ zhodnotila zápasy rimavskosobotská kormidelníčka.
Konečné poradie: 1. Žiar nad Hronom - 8 bodov, 2. Hnúšťa – 7 bodov, 3.
Spišská N. Ves - 6 bodov, 4. R. Sobota – 5 bodov, 5. Košice – 4 body. red

V Slovenskom pohári narazia na
Spišskú Novú Ves
Do sezóny 2009/2010 vstúpia prvoligové hráčky VK Slovan Rimavská Sobota zápasmi v Slovenskom pohári. V jeho prvom kole sa stretnú s extraligovým družstvom VK Spišská Nová Ves. Hrá sa systémom doma – vonku.
Prvý zápas je na programe 30. septembra v Spišskej Novej Vsi a odvetný
zápas 14. októbra v Rimavskej Sobote. „Spišská Nová Ves je jeden z tých
viac prijateľných súperov z extraligy pre nás. Budú to však ťažké zápasy.
Družstvo zo Spiša sa stretlo v prípravnom období s kvalitnejšími tímami. Vieme už teraz, že nenastúpime proti tomuto súperovi v najsilnejšej
zostave, keďže nebudem mať k dispozícii všetky hráčky. Chceme však
byť extraligovej Spišskej Novej Vsi dôstojným súperom, vynasnažíme sa
vydať zo seba na ihrisku všetko. Dôležité bude, ako dopadne prvý zápas
na Spiši, po ktorom budeme vedieť, aká je naša východisková pozícia pred
odvetným zápasom. Favoritom týchto stretnutí je Spišská Nová Ves, my
môžeme len prekvapiť,“ povedala trénerka VK Slovan Rimavská Sobota
Alena Kudlíková st. Soboťanky v súťažnom ročníku 2006/2007 vypadli
v prvom kole Slovenského pohára po dueloch s extraligovou Sláviou Bratislava a odvtedy v SP nehrali.

Súpiska družstva žien
Prenajmem priestory na obchod a služby v bývalom obchodnom stredisku LUX.
Veľkosť priestorov na prízemí je variabilná, od 10m2 do 300m2 prípadne aj viac.
Na poschodí celková plocha cca 1300m2, vhodné na dennú reštauráciu a spoločenské akcie.
Veľká kuchyňa vhodná aj pre cukrársku alebo inú potravinársku výrobu.
K dispozícii na poschodie je aj výťah. Poschodie je možne využívať aj na športovo relaxačné
aktivity alebo kancelárie, ambulancie, ateliér atd. variabilne sa dajú prispôsobovať
požadovaným činnostiam alebo obchod s nábytkom so skladom na prízemí.
V prípade vážneho záujmu je možné poschodie aj odpredať. Kontakt: 0905352493

Na súpiske družstva žien VK Slovan Rimavská Sobota pred novou sezónou
figuruje osemnásť mien: Zora Megelová, Lýdia Rendeková, Kristína
Pálmayová, Alena Kudlíková ml., Lucia Kačániová, Jana Drugdová, Zlatica
Zvarová, Marianna Chodúrová, Karina Rosiarová, Ľudmila Bodnárová,
Zuzana Ščurková, Lucia Sirotiaková, Alena Kudlíková st., Alena Žírošová,
Martina Chlepčoková, Alexandra Hrivnáková, Ivana Štubniaková, Silvia
Barthová. „Boužiaľ, niektoré z týchto hráčok netrénujú. Verím, že mladé
hráčky začnú trénovať. V priebehu sezóny ešte môžeme súpisku družstva
dopĺňať,“ vyjadrila sa trénera tímu Alena Kudlíková st.
red
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Strelecký súboj 2009
Dňa 22. augusta 2009 sa na strelnici v Rimavskej Sobote stretli najodvážnejší pištoľníci
európskeho kontinentu, aby si tvárou v tvár
zmerali strelecké kvality, medzi ktorými museli
dominovať rýchlosť a presnosť.
Hovoríme o streleckom súboji, ktorý pod hlavičkou Športovej situačnej streľby už druhýkrát
pripravil Športovo strelecký klub Magnum z Rimavskej Soboty za finančnej podpory Slovenského streleckého zväzu a mesta Rim. Sobota.
V súbojoch sa stretlo 22 strelcov v dvoch
skupinách systémom každý s každým a 4 najlepší z každej skupiny postupovali do semifinálových rozstrelov.
Vo veľmi napínavých dueloch, v ktorých najlepší strelci dokázali za dve a pol sekundy vybrať
zbraň z puzdra a zostreliť 6 terčov vo vzdiale-

Medailoví plastikoví
modelári pri Dome MS
V sobotu 12.septembra 2009 zorganizoval Klub plastikových modelárov Albatros Martin v Martine celoslovenskú
súťaž plastikových modelov pod názvom
Memoriál Warrant Officera Pavla
Pukančíka, nositeľa rádu M. R. Štefánika
III. triedy.

nosti 8 – 15 metrov, sa víťazom „A“ skupiny stal
pretekár Miroslav Ťažký z Brezna, ktorý porazil
v boji o postup vlaňajšieho držiteľa Európskeho
pohára Mariána Luhu z Popradu.
V „B“ skupine sa bravúrne presadil náš domáci pretekár Alexander Szabó, ktorý si svojím
postupovým umiestnením vybojoval aj cenu
Okresného združenia telesnej kultúry a Asociácie športových zväzov v Rim. Sobote za najlepšie
umiestneného strelca Rimavskosobotského
okresu.
Vo finálovej streľbe ukázal pevnejšie nervy,
fantastickú rýchlosť a presnosť pištoľník Mirko
Ťažký, ktorý si vybojoval titul najrýchlejšieho
strelca Európy pre rok 2009.
Kým sa tak stalo, musel vystrieľať minimálne
186 nábojov a vytasiť zbraň z puzdra rýchlejšie
ako jeho protivník 31 krát...
Víťazovi a najrýchlejšiemu strelcovi Európskeho kontinentu – Mirkovi Ťažkému gratulu-

v mesiaci október 2009 usporiadame vernisáž –
výstavu modelov Klubu plastikových modelárov pôsobiacich pri Dome Matice slovenskej
v Rimavskej Sobote pre širokú verejnosť, aby sa
aj ostatní kamaráti, spolužiaci, rodičia ba aj starí
rodičia prišli pozrieť na úžasné výtvory našich
malých aj veľkých chlapcov, ktorí v Rimavskej
Sobote pôsobia už jeden celý rok. Pre úplnosť
ešte dodávam, že členovia Klubu plastikových
modelárov sa stretávajú každý štvrtok o 16.00
hod. v budove Domu Matice slovenskej na
Bakulínyho 14 v Rimavskej Sobote. Samozrejme
neohrdneme ani prípadných sponzorov. Záujemcovia, príďte, budete srdečne vítaní!
Ingrid Šulková, riaditeľka Domu Matice
slovenskej v Rim. Sobote

Modelári úspešne
aj v Bystrici
Aj Klub plastikových modelárov z Rimavskej Soboty mal v radoch súťažiacich svoje zastúpenie.
A naši sa veru nedali zahanbiť, o čom svedčia aj
nasledovné ocenenia:
V kategórii seniorov si odniesol domov hneď
tri medaily predseda klubu Igor Filipiak a to,
za 1.miesto – bojová technika kolesová a polopásová 1:72, za 2.miesto – bojová technika pásová
1:72 a za 3.miesto – diorámy.
V kategórii juniorov bol úspešný Michal
Tóth. Umiestnil sa na 1.mieste a dvakrát na
2.mieste za diorámy, zároveň sa stal víťazom
memoriálu P. Pukančíka v kategórii junior. V kategórii žiakov získal tretie miesto za najlepší
model lietadla – bojová technika 1:72 Michal
Kalina a tretie miesto za najlepší model prúdového lietadla 1:72 získal najmladší člen klubu
Tomáš Bartha.
Pevne verím, že ocenení modelári v Martine
nestratia chuť do ďalších výziev, budú aj naďalej
hájiť naše farby na slovenských a zahraničných
súťažiach a zostanú verní svojmu náročnému,
ale krásnemu koníčku.
Preto sme sa s členmi klubu rozhodli, že

Ani na modelárskej súťaži All kits show v Banskej Bystrici (19.09.) sa naši modelári z Modelárskeho klubu pri Dome Matici Slovenskej
v Rim. Sobote nestratili. Veď z metropoly
stredného Slovenska si odniesli deväť ocenení.
O tie zabojovali na súťaži siedmi členovia klubu:
Daniel Štítnický, Tomáš Bartha, Marek Malček,
Michal Kalina, Michal Tóth, Jozef Gríger a Igor
Filipiak. Zlatú medailu získal v kategórii žiak
za model lietadla Tornado IDS Tomáš Bartha.
Michal Kalina si vybojoval v tej istej kategórii s
modelmi tankov T – 80B a Challanger dve strieborné medaily. Takisto striebro získal aj Michal
Tóth za svoju leteckú diorámu z obdobia druhej
svetovej vojny. Pozadu nezostali ani naši seniori.
Predseda klubu I. Filipiak sa tešil zo zlatej,
dvoch strieborných a jednej bronzovej medaily. Zlato získal za leteckú diorámu Topgun,
strieborné medaily za model civilného motocykla Honda 750 a vrtuľník NH 90 TTH a bronz
za MIG – 21 MF. Ako uviedol predseda klubu
I. Filipiak, poďakovanie patrí všetkým, ktorí
podporujú klub a držia mu palce. Prezradil, že
najbližšie čaká modelárov súťaž v Bardejove, v
Nových Zámkoch a v Nitre.
amb

jeme. Stal sa víťazom naozaj vďaka fantastickej
rýchlosti a presnosti !
Kto si chce pozrieť rýchlosť a presnosť tohto
strelca na súboji, môže sa pozrieť na videozáznam umiestnený na stránke: http://www.
shootoff.estranky.sk/.
Tešíme sa na ďalšie meranie rýchlosti v streleckom súboji – sme zvedaví, kto si trúfne siahnuť na jeho titul... Šancu má každý... Konkrétne
už v sobotu 3. októbra 2009 sa na strelnici ŠSZ
MAGNUM v Rim. Sobote uskutočnia Majstrovstvá SR v športovej situačnej streľbe pre rok
2009 a súčasťou podujatia bude aj prezentácia
zbraní spoločnosti W.A.R, s.r.o., ktorá umožní
všetkým záujemcom vyskúšať si nové modely
zbraní z ich ponuky. Všetkých srdečne pozývame. Bližšie informácie sa môžete dozvedieť aj na
našej webovej stránke: http://www.sskmagnum.
estranky.cz/. Vstup je pre návštevníkov zdarma.
bam73 (meno a kontakt autora v redakcii GZ)

Muži HKM posilňujú káder
Od 14. septembra začali svoju prípravu na
ľade pre nadchadzajúcu sezónu aj všetky
vekové kategórie Hokejového klubu mesta
Rimavská Sobota. V sezóne 2009/2010 je do
súťaží prihlásené družstvo mužov, družstvo
dorastu/juniorov a družstvo mladších žiakov.
Družstvo mužov pre nastávajúcu sezónu v
druhej lige seniorov získalo do svojich radov
nové posily: brankár Radovan Juraštík z HC
05 Banská Bystrica, v minulej sezóne pôsobiaci v HK Brezno, Matej a Pavol Ďubekovci
z MHK Žiar nad Hronom inak odchovanci
zvolenského hokeja, Jaroslav Malatinec a
Martin Belušiak z HC 07 Detva. V jednaní sú
ešte Martin Goláň z HK Brezno a Ľubomír
Bačkor z HC 05 Banská Bystrica. Okrem
novicov budú farby HKM hájiť aj minuloročné posily Jozef Ľalík, Erik Lvomský, Jaroslav
Murgaš, Lukáš Ponc, Michal Golian, František Medveď. Z domácich odchovancov by to
mali byť hlavne Ján Krahulec, Tibor Oštrom,
Miroslav Durmis, Vladimír Ružinský, Michal
Petrinec, Dávid Csank, Milan Klincko, Peter
Machyniak, Marian Lacko, Martin Zachar,
Tomáš Lentovský. V prípade úspešných rokovaní je v záujme klubu doplniť družstvo ešte
o vlastných odchovancov pôsobiacich v iných
kluboch: bratia Slovákovci a Peter Filipiak z
HKM Lučenec a Patrik Klokoč z HKM Zvolen. Trénerom družstva bude Peter Filipiak
st. Cieľom družstva pre sezónu 2009/2010
je postup zo skupiny C do nadstavbovej časti
súťaže. V tomto roku sa II. liga seniorov hrá
v novom formáte. V troch skupinách po päť
družstiev sa bojuje o dve postupové miesta
do nadstavby. HKM Rimavská Sobota je v
skupine C spolu s družstvami Lučenca, Gelnice, Humenného a Sabinova. Hráči HKM v
prípravnom zápase podľahli Gelnici 4:5 (0:2,
0:3, 4:0). Góly RS: Ľalík, Mdveď, Ďubek, Trudič. Svoj prvý majstrovský zápas odohrajú 10.
októbra na domácom ľade v derby stretnutí
proti HK Lučenec.
Štefan Hanzel

