Aj tohtoročná
výstava bola
úspešná
Na pravé poludnie v sobotu
26.9.2009 skončila tohtoročná Okresná výstava
ovocia, zeleniny a kvetov.
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Smrť a pohrebné
zvyky v múzeu
Výstavu s tematikou pohrebných zvykov a s nimi
spojených rítov sprístupnili
minulý týždeň v Gemersko –
malohontskom múzeu v Rim.
Sobote.
čítajte na str. 7

INZERUJTE
VÝHODNE

V GEMERSKÝCH ZVESTIACH!

Jesenná akcia 2+1
Za cenu dvoch inzerátov
dostanete tretí zadarmo!
Kontakt: 56 04 673, 0907 255 600

Prednosta nemá dôveru poslancov
Prekvapujúci záver malo minulotýždňové
utorkové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Debata k tretiemu bodu rokovania
o úsporných opatreniach sa niesla v duchu
ostrej polemiky medzi prednostom Mestského úradu L. Kovácsom a poslancami mestského zastupiteľstva. Tá nakoniec vyústila do
vyslovenia nedôvery prednostovi.
Z 23 prítomných poslancov mu v tajnom hlasovaní prejavilo svoju nedôveru 20, dvaja boli proti a jeden hlas bol
neplatný. Následne primátor mesta Š. Cifruš kvôli „prílišným vášňam a emóciám“ rokovanie prerušil. Mestské zastupiteľstvo sa teda znovu zíde v stredu 7. októbra o 13.00
hod.
Napriek vyslovenej nedôvere má prednosta MsÚ stále
dôveru primátora Š. Cifruša. Ten na margo nedôvery poslancov voči prednostovi uviedol, že tento akt považuje
za útok na svoju osobu. „Keď treba nalomiť kráľa, pobime
vojvodov,“ povedal Cifruš. Kovácsa však z postu prednostu neodvolá. Toto svoje rozhodnutie na druhý deň po zastupiteľstve oznámil pracovníkom mestského úradu.

Prednosta považuje vyslovenie nedôvery nie za personálnu otázku, ale politickú. „Nemôžeme sa hádať kvôli tomu, že jeden poslanec sa cíti byť urazený, lebo som
povedal, že nehovorí pravdu. Aj dnes tvrdím, že pravdu
nehovorí. Mestskí zamestnanci boli rozhorčení, že tu
odznelo, že kto nesúhlasí s prednostom, musí počítať s
odchodom. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som zamestnancov mestského úradu zachraňoval alebo zastával, keď
na nich poslanci útočili. Mestský úrad nemôže byť nepriateľom poslancov. Vždy som ich nabádal k tomu, aby
sme konali zomknuto,“ povedal.
Ohľadne výstavby dažďovej kanalizácie a s ňou súvisiacim poslaneckým prieskumom sa prednosta vyjadril,
že sa „hovorilo o škodách, čo nie je pravda, lebo rozpočet
na túto investíciu bol 43 mil. Sk a stavba sa realizovala
so všetkými nákladmi aj dodatkami za 26 mil. Sk. Všetky
veci, ktoré sa v poslaneckom prieskume nachádzajú, sú
zamerané na kritiku mestského úradu a nepriamo aj na
primátora, lebo všetky zmluvy a dodatky podpisuje on.
Mal som dilemu, voči komu boli vedené útoky: voči primátorovi alebo voči mne.“
amb

(Akcia platí do konca októbra
pri objednávke nad 15 € za inzerát)
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Primátor prednostu neodvolá
Primátor Š. Cifruš reagoval na
vyslovenie nedôvery prednostovi MsÚ
L. Kovácsovi poslancami MsZ zvolaním
pracovníkov úradu v stredu ráno. Tam
vyhlásil, že Kovács ostane prednostom
do konca volebného obdobia.
„Beriem to ako útok voči svojej osobe,“ vyjadril sa
primátor k utorkovému aktu vyslovenia nedôvery.
Celú udalosť pritom vníma ako cielenú akciu, ktorej účelom je podľa neho diskreditácia prednostu.
Toho sa však primátor zastáva: „Má šestnásťročné
skúsenosti (v oblasti chodu samosprávy – pozn.
red.). Možno má aj tvrdú povahu, ale vo svojom
obore je odborníkom.“
Primátor hovoril tiež o personálnych otázkach
v súvislosti s úspornými opatreniami mesta. Vyjadril presvedčenie, že keby aj boli prepustení všetci
pracovníci úradu, bez vládnej pomoci si mesto nepomôže.
K utorkovým udalostiam sa vyjadril aj prednosta Kovács. Rovnako ako primátor, aj on považuje
vyjadrenie nedôvery voči svojej osobe za súčasť po-

litickej kampane namierenej proti Cifrušovi. Odôvodňuje to tým, že ani jeden z nich nie je členom
žiadnej z politických strán a ani sa v súčasnosti
politicky neangažuje.
mak
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Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

„Vyzývavé oblečenie je výrazom mojej individuality,“ povie vzdorovitý teenager. Je to normálne,
je vo veku, kedy tento postoj nie je ničím výnimočný Oblečenie, a nielen to vyzývavé, je však
zároveň čímsi iným: znakom, ktorý poukazuje
na príslušnosť k istej spoločenskej vrstve.
To, že deti chodia do školy v značkovom oblečení, by ešte bolo samo osebe v poriadku. Problém
nastáva, keď začnú dávať svoju „odlišnosť“
najavo spolužiakom zo sociálne slabších rodín.
Potom sa ľahko môžete stať svedkami výjavu,
že dievčina okríkne na Hlavnom námestí svoju
matku s tým, že „ja si nejaký lacný šmejd
neoblečiem!“ Tu však už nejde o vyjadrenie
individuality. Naopak, dievčina podľahla spoločenskému tlaku svojich rovesníkov a zaradila sa
do stáda tých, ktorí považujú drahé ošatenie za
príznak svojej exkluzivity.

Polícia hlási
Štatistika nehôd a krádeží

O výstavbe sociálnych bytov
V úvode zasadnutia MsZ vystúpil štátny
radca Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Jozef Šovčík. Informoval poslanecký zbor o programe a zdrojoch štátneho programu výstavby.
Ako podotkol, v prípade Rimavskej Soboty by išlo
o výstavbu 24 sociálnych bytov s nižším štandardom. Tieto byty by boli určené pre občanov zo
sociálne slabších vrstiev za predpokladu, že budú
schopní platiť nájomné. Časť ceny nových bytov
si zároveň budú musieť sami odpracovať. Podľa
prieskumu MsÚ oddelenia kultúry a starostlivosti
o občana prejavilo o tieto byty záujem 40 obyvateľov.
K tejto téme sa rozpútala vyše hodinová diskusia. V jej rámci sa viacerí poslanci zhodli, že Dúžavská cesta nie je ideálnym miestom na realizáciu tej-

Hospodárenie mesta
za prvý polrok
Ešte v doobedňajšom bloku rokovania
MsZ predložila správu o hospodárení
mesta za prvý polrok 2009 vedúca
ekonomického oddelenia O. Fabová.
Napriek hospodárskej kríze je polročná bilancia
mesta pozitívna. Ako totiž Fabová vysvetlila, mesto
hospodárilo v tomto období aj z prebytku minulého roka. Zároveň však dodala, že situácia nie je ide-

34. týždeň v roku sa opäť niesol v znamení trestných činov a priestupkov. V BBSK
eviduje polícia 40 krádeží vlámaním, ktorých
škody boli vyčíslené na takmer 30 tisíc eur.
Najviac vlámaní sa odohralo v okrese Banská
Bystrica (16). V tomto okrese boli odcudzené
aj dve autá.
Zo 48 dopravných nehôd, ktoré sa stali
na území kraja, sa piati ľudia ťažko zranili
a dvadsiati dvaja utrpeli ľahšie zranenia. Najviac nehôd (14) sa stalo v sobotu a najmenej
v piatok (3) a v nedeľu (3).

Z MsÚ odíde osem dôchodcov
to stavby, a to aj z dôvodu, že v hmotnej núdzi sú u
nás aj mladé rodiny nerómskeho pôvodu. Napokon
sa dohodli na uznesení, v ktorom vzali na vedomie,
že boli informovaní o možnostiach výstavby bytov
s nižším štandardom.
mak

álna, keďže na hospodárení sa ešte odrazí výpadok
podielových daní. Mestá majú tiež záväzky voči
štátu, ktoré musia plniť a ktoré ich tiež finančne
zaťažujú (napr. musia financovať niektoré projekty
samy. Štát nedodal ani dotácie, ktorými sa mal podieľať na financovaní jedného z mestských projektov. Malo pritom ísť o 95% financií z celkovej sumy.
V nadväznosti na tému sa diskutovalo okrem
iného o mestských investíciách i o nákladoch na
prevádzku niektorých oddelení MsÚ a jeho pridružených inštitúcií. Viac informácií k téme hospodárenia mesta prinesieme v budúcom čísle.
mak

Od 1. januára odíde z mestského úradu v Rim.
Sobote osem zamestnancov v dôchodkovom veku, pričom od začiatku tohto
mesiaca im plynie výpovedná lehota. Celkové
náklady spojené s prepustením budú stáť
mestský rozpočet približne 23 až 26 tisíc eur
( 700 – 800 tísíc Sk). Odstupné v tejto výške
vyplatia odchádzajúcim v januári po uplynutí
výpovednej lehoty.
amb
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Aj tohtoročná
výstava bola
úspešná
Na pravé poludnie v sobotu 26.9.2009
skončila tohtoročná Okresná výstava
ovocia, zeleniny a kvetov.
Ako jeden z mála ešte žijúcich záhradkárov som
sa zúčastnil všetkých výstav od r. 1973 a s určitosťou môžem potvrdiť, že zo všetkých doterajších
bola najmohutnejšia, najpestrejšia a najkrajšia.
Veď na nej vystavovalo vyše 120 vystavovateľov
zo všetkých kútov okresu, ba až z troch okresov
južného Slovenska. Jej veľkosť potvrdilo 398 exponátov ovocia a zeleniny, ale výstava bola spestrená
aj výpestkami najmä ihličnanov zo škôlky Ing. Brezovického, dvoma profesionálnymi kvetinárstvami
- kvetinárstvom Iris a Kvety Ing. Jana Bitalová, malej
záhradnej techniky L a S, substrátmi a hnojivami
pre záhradkárov z firmy Agro C.S, a.s. Slovakia, Lučenec, ale aj veľmi pestrou kvetinovou výzdobou
členiek IZO SZZ.
Tradične najviac boli zastúpené jablká – 192
vzorkami a približne päťdesiatimi odrodami - i napriek veľmi nepriaznivému suchému počasiu. Veľmi
milo prekvapilo odbornú verejnosť aj návštevníkov,
akej mimoriadnej kvality boli a – čo sme neočakávali – boli rovnocenným „súperom“ exponátov
z južného Slovenska. Tam sa venujú záhradkárčeniu poloprofesionálne: vybavení malou záhradnou
technikou, závlahami a väčšími skúsenosťami.
Naša prednosť je v priaznivejšej klíme, čo tvrdia aj
poprední slovenskí odborníci.
Hrušky boli omnoho menej zastúpené – mali
sme len 53 exponátov, hoci v tomto roku sa im veľmi darilo (nebolo toľko škodcov a chorôb ako po
iné roky). Škoda, že viacero záhradkárov zabúda na
to, že hrušky patria medzi najzdravšie druhy ovocia, čo dlhodobo potvrdzujú aj ich vysoké trhové
ceny.
Nevieme, prečo bolo tak slabo zastúpené hroz-

no (48 exponátov). Väčšina vystavovaných vzoriek
sa vyrovnala vzhľadom, ale nutričnou hodnotou
i chuťovo ďaleko prekonala hrozno predávané
v obchodných reťazcoch. Je na škodu veci, že toto
hrozno sa na tržniciach objavuje len zriedkavo –
bolo by dobrým konkurentom jednotvárnym odrodám z dovozu. Veď v našej oblasti sa darí najmenej
20 – 25 stolovým odrodám.
Zelenina bola oproti minulému roku zastúpená
vo vyššom počte. Vynikali najmä krásne sfarbené
papriky, veľmi pekné a chutné paradajky (za tieto
ďakujeme hlavne p. Füköovi zo Včeliniec a p. Póšovi
z Radnoviec), ale v menšom množstve boli zastúpené takmer všetky druhy u nás pestovanej zeleniny. K hodnoteniu zároveň dodávame, že cenu primátora za najlepšiu kolekciu získal p. Elemér Ádám.
Na ďalších miestach sa umiestnili p. Krešňák, Ing.
Csirke, Ing. Sedmák, ale víťazmi boli všetci pestovatelia, ktorí sa výstavy zúčastnili, ale najmä 1658
návštevníkov, ktorí výstavu navštívili a na vyše 160
anketových lístkoch sa o tomto podujatí vyjadrili
pochvalne.
Záverom tejto časti sa poďakujeme Ing. Čomajovi a Gemerproduktu z Vyšných Valíc, a to aj
v mene školských detí, za chutné jablká, ktoré im
na výstavu dodali.
Rovnocenným „partnerom“ výstavy ovocia
a zeleniny bola aj prezentácia a ochutnávka vín.
Z takmer celého Slovenska sa tu vystavovalo vyše
170 exponátov vynikajúcich vín, ktoré už pred niekoľkými dňami hodnotila profesionálna komisia,

Z redakčnej pošty

Superstar nie je len o speve!
Volám sa Palo Melišík, alias DJ Melo. Osobne som
bol na kastingu do Česko-Slovenskej Superstar
a môžem potvrdiť, že v Košiciach bolo najviac talentovaných spevákov. No bohužiaľ, asi neboli dostatočne dobrí aj výzorom a tak nepostúpili.
Podľa mňa to nie je len spevácka šou, ale hľadajú asi aj miss Superstar. Na kastingu v Košiciach
boli pekné dievky, ale nespievali tak ako tie menej
pekné. Čo sa týka porotcov Haberu, Rolinsovej,
Hejmu, Jandovej, tak všetci sú páni speváci, ale samozrejme nie najlepší. Slovensko nie je závislé od
porotcov Superstar. Sledujem každú časť, dokonca

aj reprízy tejto šou. Hviezdna pechota bola trápna,
ale pobavila porotcov aj divákov. Známi sú semifinalisti, je ich 24, a už rozhodujú ľudia a nie porota.
Podľa mňa tam polovica z nich nemá čo robiť. Veď
uvidíme v ďalších kolách...
Začína sa veľký boj Slovenska a Českej republiky. Dúfam, že vyhrá spevák alebo speváčka zo
Slovenska. Držím všetkým palce. Budem všetko
pozerať a chystám sa podporiť Slovákov aj priamo
v Bratislave.
Dj Melo (Palo Melišík)

a v deň výstavy boli pripravené aj prehľadné katalógy, ktoré vlastne nahrádzali vizuálnu výstavu.
Podľa odborníkov i fajnšmekrov boli všetky odrody
a vzorky vynikajúce, ale vážená porota jednomyseľne za šampióna vyhlásila „Lipovinu“ z Gemerproduktu OVD Vyšné Valice (získali taktiež cenu
primátora). Na ďalších miestach sa umiestnili: Jaroslav Kurčík z Veľkého Krtíša, NKSUP D. Plachtince, Čebovín, s.r.o. Čebovce, Ing. Gabriel Žigmund
z Vinice, Attila Kántor z Rim. Soboty a Ing. Képeš
z Kosihoviec.
Záverom k tomuto veľmi vydarenému podujatiu poznamenávame, že šťastná bola aj spolupráca
s Mestským úradom v rámci Dní mesta, ktorú navrhol primátor Dr. Cifruš a hlavná organizátorka zo
strany mesta Ing. Muráriková. Aj touto cestou im
ďakujeme, a to najmä za všetky poskytnuté priestory a širokú propagáciu.
Organizovanie takéhoto podujatia amatérom
na takmer profesionálnej úrovni nebolo jednoduché. Absolutórium si zaslúži najmä štvorica iniciátorov a hlavných organizátorov: Ing. J. Bystrianský
(predseda OV SZZ), Ing. F. Tóth, Ing. P. Krajňák a V.
Gálová. Ich ochotnými a spoľahlivými spoluorganizátormi boli: Ľ. Stančíková, J. Kalianková, Dr. J. Botto, A. Hank, A. Kertyová, J. Miklovicsová, J. Vigoda,
M. Nagyová, C. Žolnýr, J. Sartoris, J. Farkaš a A. Krkošková, ktorým za vykonanú prácu patrí obdiv
a poďakovanie.
Ing. Ervín Hacsi, predseda I. ZO SZZ
foto amb

Ako zdravšie žiť
Predminulý piatok ste sa mohli dozvedieť
viac o tom, ako zdravšie žiť. Stačilo navštíviť
Poradňu zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Rim. Sobote. Meranie
krvného tlaku či hladiny cholesterolu v krvi
organizoval úrad v rámci Svetového dňa
srdca (27.09.2009). Keďže Slovensko patrí ku
krajinám s vysokou úmrtnosťou na srdcovocievne ochorenia, bol pripravený informačný
deň pre obyvateľstvo. Správnou životosprávou totiž možno predísť až 90% ochorení
tohto typu. Pracovníci poradne okrem iného
zdôraznili najmä význam pohybových aktivít
pre zdravie.
mak
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Jarmok 2009 (25. - 26. september)

Priaznivcov dychovej hudby potešil hudobný festival
Gemerská krídlovka.

V rámci sprievodných podujatí XXVII. Gemersko-malohontského jarmoku nechýbali ani moderné tance.

... a možno si pochutnali aj na klobáskach.

Na Hlavnom námestí sa zišlo množstvo divákov.

Nákupuchtivý určite nevynechali jarmok...

Pozreli si aj žiacky program Veselo a vážne, počas ktorého sa tancovali ľudové tance.

amb/mak

O probléme
vyšliapaných
chodníkov
08.09. sa konalo zasadnutie Výboru mestskej časti Sídlisko Rimava – Malohontská.
Na programe bolo aj informovanie o stave
v riešení problému vyšliapaných chodníkov
a stanovíšť pre komunálny odpad.

Problematiku vyšliapaných chodníkov mieni
výbor riešiť finančne menej nákladných investícií.
Podľa jeho členov by stačilo niektoré cestičky
vysypať štrkom alebo položiť na ne betónové
dlaždice. Mesto však v súčasnosti nedisponuje
financiami na tento účel.
VMČ vníma aj problém so stanovišťami pre
komunálny odpad, okolo ktorých sú rozhádzané
smeti, čím trpí nielen estetika, ale aj životné
prostredie sídliska. Neporiadok je aj pri lavičkách
pri paneláku B2. Technické služby mesta (TSM)
ho už síce odstránili, no problém sa odvtedy
opakoval. Členovia VMČ sa preto vyjadrili, že
k spomínaným lavičkám by bolo vhodné dodať
smetné nádoby.
Ďalšia požiadavka výboru tiež smerovala

k TSM. Išlo o pešiu cestičku pri rieke za sídliskom,
ktorá nie je udržiavaná. VMČ by od TSM očakával
častejšie kontroly a upratovanie tejto časti.
Zasadnutia sa zúčastnili aj pochôdzkári
Mestskej polície. Tí sa obrátili na členov výboru
s tým, aby sa občania, ktorí oznamujú priestupky
ako vandalizmus, neskrývali za anonymitu, lebo
bez ich pomoci nevie polícia určiť prípadných
páchateľov (oznamovatelia nie sú s páchateľmi
konfrontovaní).
Výbor evidoval aj dve sťažnosti na hniezda
vrán pri mliekárni a B2, kde ranné krákanie vrán
ruší obyvateľov. V tejto veci sa výbor obrátil na
Oddelenie životného prostredia na Mestskom
úrade.
mak

z regiónu
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Z cyklofestu
Myšlienku rozvoja cyklodopravy a budovania cyklotrás prišlo v rámci CYKLOFESTU
podporiť viac ako 30 priaznivcov bicyklovania a ďalšie desiatky ľudí.
Podujatie začalo 25. septembra popoludní na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote, kde sa mohli
okoloidúci dozvedieť viac o cyklodoprave ako čiastočnej alternatíve motorovej dopravy a o plánovanej trase „Rimavská zelená cesta“ medzi mestom
Rimavská Sobota a obcou Hrachovo. Okrem toho
sa mohli účastníci previezť na Trixi mobile - ekologickej trojkolke poháňanej ľudským pohonom - a
na špeciálne upravenom bicykli.
Hlavným bodom programu však bola cyklotúra
po plánovanej trase Rimavskej zelenej cesty z Rimavskej Soboty popri rieke Rimava do obce Veľké Teriakovce. Miestami nevhodný terén, menšie
prekážky, ba ani defekt na bicykli neubrali účastníkom cyklotúry na nálade. Naším cieľom bolo
ukázať cyklistom stav, v akom sa plánovaná trasa

nachádza. Viacerí z účastníkov cyklojazdy využívajú jej časť po obec Čerenčany už dnes.
Cyklotúru sme ukončili pri mlyne vo Veľkých Teriakovciach, kde sa k nám pridali ďalší priaznivci. Spoločne sme sa občerstvili, prezreli si mlyn
a zasúťažili sme si v tombole o vecné ceny. Predsedníčka združenia Elena Kubaliaková vyjadrila
spokojnosť s účasťou na tomto cyklopodujatí: „Odhadovali sme takmer presne takúto účasť. Vzhľadom na to, že išlo o pracovný deň, že sa konal jarmok a že podobné podujatie sa konalo po prvýkrát,
sme s účasťou spokojní.“ Za pomoc pri organizovaní podujatia ďakujeme spoluorganizátorom, našim dobrovoľníkom a žiačkam SOŠ v Hnúšti, ktoré
medzi účastníkmi zisťovali záujem o cyklodopravu
a cyklotrasy formou dotazníka.
Plánovanie cyklotrasy pod názvom Rimavská
zelená cesta sa začalo z iniciatívy občianskeho
združenia OZVENY Hrachovo a obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica. Ide o samostatnú trasu s
kvalitným povrchom, oddelenú 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.

Lipovec oslavoval
Obec Lipovec má za sebou úspešné
prežitie sobotňajších osláv uskutočnených
na počesť výroby erbu obce.
Projekty: Symbolika obce Lipovec a Kultúrne leto
2009 boli v júni schválené Banskobystrickým samosprávnym krajom. Vyhradené financie v hodnote 800€ umožnili rozpracovať návrh erbu obce,
jeho schválenie na heraldickom úrade a následné

zobrazenie na tabuliach a iných symbolických
predmetoch. Druhý projekt bol podporený sumou
200€, vďaka čomu sa prvýkrát uskutočnil Deň
obce a po dlhom čase sa všetci občania zišli s cieľom osláviť novú symboliku obce.
Posedenie v slnečnom počasí, guláš, detské hry,
to všetko domácim obyvateľom, ale aj chatárom
spríjemnilo víkendové odpoludnie a naladilo ich
na večernú zábavu, ktorá sa natiahla až do rána.
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Pozdĺž trasy budú umiestnené lavičky, odpadkové
koše a v niektorých úsekoch osvetlenie. Celá cesta
bude vybavená vodorovným aj zvislým dopravným
značením v zmysle stanovených vyhlášok.
Už v budúcom roku je naplánované vyznačenie
časti trasy od Rimavskej Soboty po obec Veľké
Teriakovce a jej základné povrchové úpravy. „Na
celkové vybudovanie obojsmernej trasy s asfaltovým povrchom aj s prislúchajúcimi oddychovými
miestami, informačnými tabuľami a pod. je však
potrebných zhruba 1,5 mil. EUR. Tieto financie
je možné získať z eurofondov alebo z programov
cezhraničnej spolupráce. Chce to však viac snahy
a aktívnej spoluúčasti všetkých zainteresovaných
strán.“ dodala na záver Kubaliaková.
CYKLOFEST 2009 sa konal pri príležitosti Európskeho týždňa mobility (16. - 22. septembra 2009) a
Dňa bez áut (22. september).
Hlavným organizátorom podujatia bol Cykloklub
Poľana v spolupráci s občianskym združením
OZVENY Hrachovo v rámci projektu Rozvoj cyklodopravy - príspevok k zvýšeniu kvality ovzdušia,
ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.
Mirka Kubaliaková, o.z. OZVENY Hrachovo

Celú noc sa v dedine ozývala živá hudba, smiech a
radosť.
Vzácnosť podujatia si uvedomovali všetci zúčastnení: „ Takáto zábava tu bola naposledy pred
dvadsiatimi piatimi rokmi, keď som sa ženil“ poznamenal chatár Miroslav Struhar.
"Lipovec je malá obec, má len 86 obyvateľov a
jej rozpočet nestačí ani na režijné náklady a práve
preto sú akcie tohto typu veľmi ojedinelé“ vyjadrila
sa starostka Oľga Rízová. „Sme skutočne vďační za
schválenie našich projektov a túto udalosť vnímame ako začiatok obnovy tunajších tradícii.“
Lenka Kazaková

Z redakčnej pošty

Október – mesiac úcty k starším
„Nikto nemiluje život tak ako starý človek.“ Sofokles
Október symbolizuje jeseň vo všetkých podobách:
padajú listy zo stromov, vytvárajú pestrý koberec
na chodníkoch. Počasie symbolizuje náladu – raz
veselšiu, inokedy smutnejšiu. Aj preto je sviatkom
staršieho pokolenia. Nesie sa v znamení úcty
k starším.
V živote každého človeka sú míľniky, pri
ktorých chvíľu postojíme a zamýšľame sa, aký kus
cesty sme ubehli, čo sa nám podarilo a čo nepodarilo uskutočniť, čo ešte chceme dokázať, aby sme
mohli povedať, že sme žili správne.
Mnoho jarí a jesení musí človek prežiť, aby
uvidel svoje dielo ako ucelený celok. Život človeka
sa skladá z radostí a starostí. Na tvári sa strieda
úsmev so slzami. Veď boli radosti, boli aj sklamania a boli aj smútky.
Deň za dňom v kalendári beží, zastaviť sa nedá,
pretože čas je neúprosný, ukrajuje hodinu za hodinou, deň za dňom, rok za rokom. Všeličo môže

človek zastaviť, ale čas nezastaví, nespomalí. Čas
je rieka nášho života. Svojím tokom odnáša deň za
dňom, rok za rokom a my sa pri jeho toku občas
zastavíme, aby sme si uvedomili určitý medzník
svojho života. Roky nám ako kvapky pretekajú
medzi prsty a zrazu zistíme – je tu staroba.
Na našu tvár už čas vpísal hlboké vrásky, naše
vlasy pokryl závojom strieborným. Ale pod ním sa
skrývajú dlhoročné skúsenosti. Práca, ktorú sme
vykonali, je najkrajším svedectvom nášho života.
To, čo sme prežili, vstupuje do našej knihy spomienok, ale čo nás ešte len čaká, to nevie nik – to
máme napísané v knihe osudu. Náš život je práve
taká kniha, kniha, ktorá sa otvára iba raz. V knihe
nášho života sú príbehy a každý je jedinečný.
I keď nádhera života v našom veku sa už
pomaly stráca spred očí, naša ľudská práca sa
nám vracia v našich deťoch a vnúčatách. Žijeme
v nich a pre nich. Sú naším pokračovaním, našou

starobou.
Už padajú listy zo stromov, ide tak, ako má.
Naše postriebrené vlasy, vráskami zdobené líca
sú svetlom na ďalšej ceste životom. Tak ako slnko
rozdáva ľuďom teplo a život, tak rozdávajme aj
my pokoj, lásku, múdrosť. Prenesme sa ponad
všetky úskalia a starosti, buďme veselí, tešme sa
z každého prežitého a nového dňa. Veď pre všetko
sa oddá život žiť, ak ho má človek rád.
V ďalších rokoch pozbierajme ešte všetky
kvety šťastia, buďme ešte dlhé roky šťastní, zdraví,
v pokoji užívajme život v kruhu najmilších, či už
v rodine alebo v klube dôchodcov. Nech je naša
cesta životom aj naďalej krásna, plná plodov,
pokojná a slnečná.
Jolana Kalianková,
predsedníčka Klubu dôchodcov
v Rim. Sobote
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Spoznávame mestá Polícia varuje:
pochybný penzijný
Európskej únie
fond
Pri slovách prírodopis, dejepis... sa nám v mysli vynoria žiaci,
lavice, tabuľa, trieda. Ale nie vždy je to tak. Vedia o tom žiaci
Strednej odbornej školy na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote.
Členovia cestovateľského a historického krúžku totiž pripravili v septembri exkurziu do Budapešti.

Finančné machinácie, ktoré nemusia byť vždy v súlade so zákonom, patria k obvyklým spôsobom rýchleho zárobku. K tomu sa
však často dostane len jeden z obchodných partnerov...
V Spojených arabských emirátoch vznikol nový penzijný fond U.A.E. Pension
Fund so sídlom v Dubaji. Určený je osobám vo veku od 18 do 67 rokov, ktoré
sú oslovené prostredníctvom elektronickej pošty (Slovensku sa venuje český
zástupca spoločnosti).
Tento fond ponúka záujemcom, ktorí do konca tohto roku nedovŕšia vek 67
rokov, získať až 80 tisíc eur. Podmienkou je, aby ste uzavreli penzijné poistenie a vložili základný jednorazový poplatok (oproti minuloročných 51 eur je
to tento rok 66 eur). Keď sa fond naplní hornou hranicou účastníkov (50 000),
získate údajne svoj výnos. Háčik je v tom, že za pôvodný termín vyplácania
bol stanovený rok 2008, potom jún tohto roku a napokon bol presunutý na
koniec roka.
Polícia preto upozorňuje, že váš vklad, ktorý je zo slovenskej banky prevedený do zahraničia, sa vám nielenže nemusí zúročiť, ale ani vrátiť...
mak

VY& MY sleli
Exkurzia sa začala organizovať už
v júni. Na internete sme si vyhľadali
zaujímavosti o Budapešti a rozhodovali sme, aké miesta by sme radi
navštívili. Výsledkom všetkých
plánov bola jednodňová exkurzia.
Prvou našou zastávkou bolo Tropicárium, kde sme mali pred sebou
živočíchy tropických pralesov
a morí.. Žiadna učebnica prírodopisu neopíše svet, ktorý sa nám mihal
pred očami. Nad hlavami nám lietali pestrofarební vtáci a prežili sme
aj tropickú búrku. Pravda, niektorí
krivili ústa pri pohľade na šváby,
či iný hmyz. Niektorí tajne túžili
pohladiť raje, ktoré sa predvádzali
v bazéne.
Z Tropicária nás autobus odviezol na hradný kopec. Celá Budapešť
ležala pod nami. Dunaj sa vlnil ako
modrá stuha a na jeho brehu sa
týčila majestátna budova parlamentu. Tu sa pre nás začalo hneď
niekoľko vyučovacích hodín naraz.
Dejepis sa kombinoval s hodinou

angličtiny a maďarčiny a naše nohy
nám pripomínali, že nemôžeme
zabudnúť na telesnú výchovu. Po
reťazovom moste sme prešli ponad
Dunaj a navštívili sme najväčší kostol v Maďarsku – Chrám sv. Štefana.
Po dvestom schode sme prestali
rátať a s väčšími či menšími ťažkosťami sme vystúpili na kostolnú
vežu. Každému, kto tam ešte nebol,
odporúčame, aby túto vyhliadku
pri návšteve Budapešti nevynechali. Z veže sme si určili cestu na
Námestie hrdinov, kde nás čakal
autobus. Z veže to bolo jednoduché,
horšie to bolo v uliciach. Precvičovali sme si angličtinu a maďarčinu a po dobrej komunikácii sme
konečne prišli do cieľa. Škoda len,
že už bolo veľa hodín a na návštevu
našej poslednej zastávky – Vidám
parku, už nebol čas. Možno nabudúce. Dovidenia, Budapešť!
Členovia historického
a cestovateľského krúžku

sme nový
termínovaný
vklad

VY ste zvolili úročenie
MY sme pridali výhody
• úročenie výnosnou úrokovou sadzbou, ktorá sa počas obdobia
viazanosti vkladu nemení
• obdobie viazanosti 90*, 365, 500 a 730 dní
• zníženie poplatku o 50 % za predčasný výber, resp. predčasné
zrušenie termínovaného vkladu
*

Zvýhodnený úrok pri 90-dňovej viazanosti je platný len pre
korporátnych klientov.

www.otpbanka.sk •

toprok 2009
otprok 2009

0850 111 222

otp termínovaný vklad

er.vklad VY MY 93x141.indd 1

1.10.2009 17:29:53
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Výročia
05.10.1919
V Trenčíne sa narodil slovenský spisovateľ
Vojtech Zamarovský, zakladateľská osobnosť literatúry faktu na Slovensku. Začal historickými cestopismi z Mezopotámie, Egypta
a Grécka, pokračoval knihami o starovekých
civilizáciách – Trója, antická mytológia, starý
Egypt. Literárne spracoval staroveké eposy.
Prekladal knihy literatúry faktu, ktoré korešpondovali s jeho tvorbou. Zomrel 26.07.2006
v Prahe.

Smrť a pohrebné zvyky v múzeu
Výstavu s tematikou pohrebných zvykov
a s nimi spojených rítov sprístupnili
minulý týždeň v Gemersko – malohontskom
múzeu v Rim. Sobote. Tú pripravili
pracovníci múzea pri príležitosti
blížiaceho sa sviatku Všetkých svätých
a Pamiatky zosnulých.
Výstava je zameraná na prezentáciu zbierkových
predmetov múzea súvisiacich s pohrebom – poslednou rozlúčkou človeka na druhý svet. Ukončenie života je priamou a neoddeliteľnou súčasťou
každého bytia, ktorému naši predkovia venovali
náležitú pozornosť. Návštevníci môžu na výstave
zahliadnuť rekonštrukciu skrinkového žiarového
hrobu kyjatickej kultúry, idealizovanú rekonštrukciu stredovekej kostnice, rekonštrukciu ľudovej
„smútočnej izby“, ľudový, ako aj meštiansky smútočný odev, rekonštrukcie drevených náhrobkov
a iné. Komisármi výstavy sú Mgr. Alexander Botoš,
Mgr. Ľudmila Pulišová, PhDr. Eva Ádámová. A aké
pohrebné zvyky praktikovali naši predkovia v minulosti? „ Zvyky spojené so smrťou sa začínali už
pred jej naplnením, pretože ľudia sa snažili smrť
predpovedať. Robili to predovšetkým vtedy, keď
bol niekto v dome chorý,“ povedala jedna z komisárov výstavy Ľudmila Pulišová. „ Napríklad, keď
zabrechal pes na určitú stranu, tak v tomto smere
mal niekto zomrieť. Znamením bolo aj zakuvika-

nie kuvika, alebo keď sa niekomu snívalo s bielym
plátnom, ktoré veštilo príchod smrti. Akonáhle
niekto zomrel, otvorilo sa okno, aby jeho duša
vyletela, aby sa mŕtvy nevidel, zastrelo sa zrkadlo,
zastavili hodiny. Keď neboli ešte domy smútku,
nebožtík ležal v dome tri dni, počas ktorých sa
k nemu po večeroch chodili modliť nielen príbuzní, ale aj známi. Až potom sa pochovávalo. Kým
ostatní boli na cintoríne, zostala jedna zo žien
v dome, aby ho vysvätila, čím ho zbavila škodlivého vplyvu mŕtveho,“ informovala Ľ. Pulišová a pokračovala „ Žena dom znovu prevetrala a natiahla
hodiny. Ako prvé jedlo sa zvykol piecť chlieb, lebo
sa verilo, že jeho vôňa zaháňa mŕtvolný zápach.
Po príchode z cintorína sa všetci poumývali, aby
zmyli všetko škodlivé, čo bolo v styku s nebohým.“
S myšlienkou zorganizovať výstavu s takouto netradičnou tematikou prišiel archeológ múzea Alexander Botoš. „ Musíme si uvedomiť, že vnímanie
smrti v našej spoločnosti je podľa môjho názoru
tabuizované. Je to paradoxné, lebo keď otvoríme
noviny, alebo zapneme televízor, dozvedáme sa
o takej havárii, či katastrofe s toľkými mŕtvymi!
V tom kontakte je smrť akoby vytesnená, pretože
v dnešnej dobe 90% ľudí umiera v nemocniciach
alebo rôznych ústavoch. A práve v minulosti to tak
nebolo,“ uzavrel A. Botoš.
Výstava potrvá do 30. novembra.
amb

PRÁCA
Názov a sídlo zamestnávate!a

Názov profesie

RK !TÚDIO - KUREKOVÁ

Kaderní"ka

Po"iadavky na
vo!né pracovné
miesto
Vyu"en#

Rimavská Sobota
AGROKOL, s.r.o.

Kozmeti"ka
O%etrovate& oviec

Vyu"en#
Vyu"en#

Rimavská Ba$a
DREVOSTAV- Z.CZENE

Strojník na naklada"

Jesenské

Strojník na Harvestore

Vyu"en#, Strojnícky
preukaz

Vodi" T- 815 s HR
VYTNES- ING.BÁSTI

Vrátnik
Predava"ka

Z!, Vyu"en#
Vyu"en#

Rimavská Sobota

WÜSTENROT POIS'OV(A
Rimavská Sobota

Wüstenrot pois)ov$a

USO- vzdelanie
V!

Bližšie
informácie sa
dozviete na č. t.
047/2450407,
2450408, alebo
osobne na
ÚPSVR v Rim.
Sobote,
Čerenčianska
18, na č. d. 303.

06.10.1979
V Štrbskom Plese zomrela slovenská hvezdárka Ľudmila Pajdušáková. Narodila sa 29.
júna 1916 v Radošovciach. Bola dlhoročnou
riaditeľkou Astronomického ústavu SAV
v Tatranskej Lomnici. Objavila päť nových
komét.
10.10.1919
V Bratislave otvorili Univerzitnú knižnicu.
Základ tvorili fondy knižnice bývalej Alžbetínskej univerzity, bývalej bratislavskej mestskej knižnice, bývalej knižnice právnickej
akadémie a trnavskej jezuitskej knižnice.
11.10.1919
V Turčianskom Sv. Martine ustanovili
Spolok slovenských umelcov. Združoval
umelcov a záujemcov o umenie bez politickej
a generačnej príslušnosti. Pôsobil v troch
odboroch – literatúra, hudba a výtvarné
umenie. Jeho predsedom sa stal Martin Rázus. V roku 1921 premiestnili sídlo spolku do
Bratislavy. Zanikol v roku 1939.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Konvergencie 09
Predminulý týždeň sa na Kokave
konal 5. ročník tvorivého pobytu
pre deti so špeciálnymi potrebami
Konvergencie 09.
Podujatie, ktorého sa zúčastnilo 46 detí vo
veku od 8 do 15 rokov, zorganizovalo Občianske združenie Oxymoron a Mestské kultúrne
stredisko v Rimavskej Sobote.
Výsledky prác zúčastnených detí si môžete
prehliadnuť na novembrovej vernisáži, ktorá
sa bude konať v priestoroch Mestského úradu.
mak

Myšlienka týždňa:
Bláznovstvo obchádza okolo sveta
ako slnko. Nie je miesto, kde by
nesvietilo
William Shakespeare
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inzercia

5. 10. 2009
Cena dohodou. M: 0915 836 815.

Nehnuteľnosti

1134-41

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

Dr. SLOVAKIA

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

• Predám stavebné pozemky.
Rozloha 1100 m2 a 1200 m2. 0905
190 273.
1136-43

• Kúpim les v okolí Rim. Soboty. M:
0908 931 360.

• Predám 2-izbový byt (63 m2) v OV,
pôvodný stav, s balkónom,
neobmedzené pripojenie na internet za 10 € mesačne!, 1.poschodie,
v Rimavskej Sobote, na sídl.
Západ, ul. J.Bodona.
Cena 19 300 € (581 431 Sk) - dohoda možná. Tel: 0908 342 002.
1148-43

• 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.
2189-40
• Predám 5-izbový RD na Železničiarskej ulici v RS. Cena 82 985
€. Možný HÚ + dohoda. Tel: 0903
537 015.

1049-40

• Dám ihneď do prenájmu 3-izb. byt
s garážou v RS, 1.posch., Rožňavská 32. Tel: 0905 484 801.

• 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.

1141-41

• Kúpim alebo vezmem do prenájmu garáž v centre RS. Tel: 0918
151 503.
1143-42

• Predám 3-izbový byt na sídl.
Západ v pôvodnom stave bez
balkóna. Cena 17 600 €. Tel: 0910
371 402.
• Predám chatu na Kokave pri
lyžiarskom vleku. Cena 29 999 € +
dohoda. Tel: 0905 608 267.
1145-41

• Predám 3-izbový byt v Rim. Sobote, Rožňavská ul., 1.poschodie,
slušný vchod (18 bytov), tiché
miesto. Cena 20.500 €. Tel. 0907
394 969.
1146-40

• Predám 1-izbový byt v dobrej
lokalite. 0918 797 715.
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.
1111-40

• Predám 3-izbový byt, OV, sídl.
Západ. Kontakt: 00420776531141,
lucilali@yahoo.de
1118-42

• 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.

• Predám stavebný pozemok 10 á
v Tomašovej. Cena dohodou. Tel:
5621 322, 0904 407 328.

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

1131-40

• Predám 2-izbový byt v centre
mesta. Cena dohodou. Tel: 0903
517 105.
1132-41

• Predám rod. dom na Vyšnom Skálniku. Tel: 0911 569 017.
1133-42

• Predám 3-izb. byt na sídl. Západ.

1091-40

1139-42

1123-40

• Prenajmem 2-byt. 0949 247 515.

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

1128-43

1130-41

1089-40

• Predám 4-izbový byt v OV na sídl.
Rimava, 8.poschodie, rozloha
96,64 m2, parkety + pláv. podlaha, nízky nájom. Cena 49 800
€. Len seriózny záujemca. Tel:
0907 389 470, 0907 843 177.

1138-43

1144-40
2212-41

nosť garážovania resp. parkovania
aj veľkých dodávkových vozidiel.
Tel: 0908 932 152, 0905 229 709.

1080-41

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

1050-40

• 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

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

• 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.

1085-42

• Dáme do prenájmu garáže v meste v uzavretom dvore bývalého
Zväzarmu na Mlynskej ul. Mož-

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

• 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.
148-40

• 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.
734-40

• Najlacnejšia prevratná technológia zatepľovania objektov (aj interiéru). M: 0907 831 424, SOHARS
s.r.o., Francisciho 1, RS.
819-40

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
949-40

• Pestovateľská pálenica – Nižný
Skálnik  začala sezónu 25.9.2009.
Nahlasovanie na č.t.: 0914 101
918 – p. Juhaniak.
1117-40

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

• 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.

1035-41

1126-41

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

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

1037-41

1093-40

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

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

716-52

1100-41

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

1036-41

1081-40

• Predám záhradu na Chrenovisku.
Tel: 5624 302.

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

		

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

• 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.
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1000-40

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

havárii. Kontakt: 0910 880 289.
Zn.: Ihneď a lacno.
1142-42

148-52

Auto – moto
• Predám 3-dverový Volkswagen
golf na súčiastky – predná časť po

stenu, chladničku, pračku. Cena
dohodou. 0903 555 389.

881-48

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

147-52

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

• Predám kŕmniky.
Tel: 0910 948 193.

1147-40

1137-43

• Predám odstavčatá.
Tel: 0902 150 978.

• Vykupujem orechy. Cena dohodou. Tel: 0903 508 064.

1129-40

1140-40

• Predám odstavčatá, cca 20 kg, 40
€/ks. 0908 912 758.

• Výhodne predám: myčku riadu,
televízor, vyrezávanú vešiakovú
stenu, komodu, stôl, stoličky,

1135-41

Mesto Rimavská Sobota ponúka
na odpredaj hnuteľný majetok :
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.
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..
Kúpna cena je splatná do 10 dní od dátumu
ponukového konania. V prípade, že záujemca

Oznamujeme ctenej verejnosti,
že v priebehu mesiacov
november – december
otvárame ubytovňu pre seniorov
v priestoroch hotela Pelikán,
Vajanského 2928 v Lučenci.
Výhodné podmienky.
Informovať sa môžete na
tel.č. 0905 381 596 alebo osobne
v budove hotela u p. Vrabcovej
alebo p. Brňákovej.

RÔZNE
• Predám úle na včely. 0905
556 390.

Zvieratá

9

2218-41

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.

1HXYHULWHĐQp=LPDSRGQRYRXVWUHFKRXD]DSRORYLþQ~FHQX

Strešná krytina Rova3UR¿O

ZA POLOVICU!

valea
3RORYLþQiFHQDVWUHãQHMNU\WLQ\SODWtSULRGEHUHNRPSOHWQpKRVWUHãQpKRV\VWpPXYPQRåVWYHRGGRP2
REMHGQDQpKRQD]iNODGHFHQRYHMSRQXN\Y\SUDFRYDQHMQDãRXVSRORþQRVĢRXDMHY\SRþtWDQi]SODWQHMFHQQtNRYHM
FHQ\$NFLDSODWtSUHOHVNOpDMPDWQpIDUHEQpRGWLHQH.RPSOHWQêVWUHãQêV\VWpPWYRUtVWUHãQiNU\WLQD3UR¿O
VWUHãQpGRSOQN\DSUtVOXãHQVWYR KUHEHQiþHNODPSLDUVNHSUYN\WDEXĐRYêSOHFKVNUXWN\YHWUDFtSiVKUHEHĖD/LQGUROO
SRGVWUHãQiIyOLD5RYD'DFK DRGNYDSRYêV\VWpP/LQGDE5DLQOLQHYãHWNRYSRWUHEQRPPQRåVWYH

9DOHDVUR+Q~ãĢD
YDOHD#YDOHDVN
www.valea.sk

valea
:: riešenia pre krajšie bývanie
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Ponúkam na predaj
palivové drevo.

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

M: 0908 931 360

Potrebujete
peniaze?

Výroba pracovných odevov
Zákazkové krajčírstvo + opravy
0918 628 064

Predám tatranský
profil – brúsený

Skúste zavolať: 0 904 354 773

www.proficredit.sk

Orávka 43

2187-43

2168-35

ALENA
LAUDÁROVÁ
NÁBYTOK

Jana Vontorčíková
JAMI

I.trieda 4,32 €
II.trieda 3,32 €

od slovenských výrobcov
1013-41

Potrebujete
peniaze?

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

2003

2210-44

2187-43

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...

M.: 0908 948 971

Kondenzačný
kotol LEV
najpredávanejší
kotol
...na trhu

Medzinárodná
spoločnosť
hľadá
do obchodnej
oblasti
2 obchodných
poradcov.
Podmienky:

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

• osobné auto
• výborné komunikačné schopnosti

.

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

• živnosť
Ponúkame:
• vysoké odmeňovanie
• dlhodobú pracovnú príležitosť
• možnosť postupu
Uchádzači môžu posielať svoje životopisy aj s fotografiou na e-mailovú adresu info@euroskola.net
v priebehu jedného týždňa od uverejnenia inzerátu.

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.

10. – 11. október

MUDr. MEDI – Cif, s. r. o.,
Dobšinského 192/30, č. t. 0903 545 306

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

10. októbra sobota lekáreň Západ
11. október nedeľa lekáreň Jazmín

DAROVALI KRV

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:

Jana Klimentová, Eva Molnárová, Bc.Jozef Imrecze, Július Botto, Viktor
Chlpoš, Jaromír Trapl, Peter Ríz, Peter Gonda, Iveta Drieňová, Mgr.Peter
Černáček, Peter Stehlík, Ján Melich, Ján Lupták, Peter Drak z Rimavskej
Soboty, Miroslav Gajdoš z Kocihy, Ján Kurčík, Stanislav Kurčík z Čes.Brazova, Milan Kováčik z Poltára, Ján Peťka z Prahy, Lucia Luptáková z Hrachova, Juraj Siman z Honiec, Juraj Garay, Gábor Tóth zo Včeliniec, Róbert Varga, Ján Dorkin, Štefan Bodor z Tornale, Ján Deraj z Vyš.Pokoradze, Róbert
Klincko, Vladimír Kožiak z Hnúšte, Peter Plánka z Figy, Tomáš Básti z Tácht,
Pavel Kováč z Hrnč.Zalužian, Ľubomír Auxt, Miroslav Juhaniak , Pavel
Holík z Rim.Janoviec, Zsolt Fodor z Husinej, Peter Ivaník, Alena Ivaníková
z Jesenského, Oto Kameník z Levkušky, Jozef Markotán zo Sušian,

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

Prvýkrát darovali krv: Tibor Völgyi z Figy

KINO
ORBIS

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

8. október

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

Battle in Seattle

Natočené podľa skutočnej udalosti, o tvrdom strete polície s aktivistami. Dráma
USA MN, vstupné 2 eur (60 Sk), titulky.
Začiatok predstavenia len o 19:00 hod.

hľadá spolupracovníkov pre pozíciu

vedúci obchodnej skupiny
pre Rimavskú Sobotu

9. - 11. október

G. I. Joe

Sú tam, kde všetky ostatné možnosti
zlyhali! Akčný USA, MP, vstupné 2,20
eura (66 Sk), dabing. Začiatok predstavení
len o 18:00 hod.

9. – 11. október

Nehanební bastardi

Nehanebne zbastardená jazda plná krvi,
potu, sĺz a túžby po pomste? Akčný USA,
MN od 12 r., vstupné 2,30 eura ( 69 Sk),
titulky. Začiatok predstavení len o 20:00
hod.

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

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

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

Novootvorená
predajňa potravín
MILK-AGRO Vás
pozýva na nákup
potravín za vynikajúce
ceny!!! Denné akcie!!!
Pre podnikateľov
ponúkame CASH &
CARRY!!!
Adr.: R. Sobota, ul. Rybárska
č. 666 /sídlisko Západ/
Otv.: Po-Pi: 6.00 – 19.00
So: 6.00 – 13.00
Tel: 0917 439 035
2219-40,42,43
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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

CVIČENIE PILATES
V OBCHODNEJ AKADÉMII

Utorok – 16.30 – začiatočníci • 17.40 – pokročilí
Štvrtok – 16.30 – začiatočníci • 17.40 – pokročilí
Vchod od ev. kostola

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.

1127-40

2214-40

Yura Eltec Corporation Slovakia s.r.o
P. Dobšinského 4016
979 01 Rimavská Sobota

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

Ďalšie požiadavky

Minulý týždeň sa nám ochladilo, nad Karpatskou kotlinou však bude
teraz prebiehať juhozápadné prúdenie vzduchu, preto možno očakávať
miernu vlnu oteplenia. Vyhliadky na viac-menej slnečné dni sú reálne,
oblačnosť sa zvýši až koncom týždňa. Vtedy sa môžu vyskytnúť aj zrážky.
Chladné rána vystriedajú príjemné poludnia s teplotami až okolo 20
stupňov.
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
praca@yura-corp.sk

GZ Šport
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Bod z Liptova
MFK Ružomberok B – MŠK Rim. Sobota 1:1 (0:1)
lo prelomiť streleckú mizériu v 18. min. obrancom
Gerim, ktorý svojím gólom posadil Gemerčanov
na koňa. Domáci si v prvom polčase nevypracovali
vážnejšiu príležitosť. Naopak, Soboťania mohli pridať druhý – poisťovací gól, čo sa im však nepodarilo. Po zmene strán už prebrali iniciatívu na svoje
kopačky domáci, ktorí boli v tomto stretnutí posilnení o sedem hráčov A tímu. Vyrovnania sa dočkali
v 69. min, keď domáci Zošák premenil pokutový
kop. Podľa slov trénera MŠK M. Kudlíka je remíza
spravodlivá. S bodom je spokojný hlavne po tom, čo
domácich posilnili viacerí hráči z A tímu.
Pred 350 divákmi rozhodoval Prešinský.

Gemerčania cestovali na Liptov s cieľom pripísať
si do tabuľky nejaký bod a prelomiť strelecké trápenie, ktoré mužstvo MŠK sprevádza v posledných
majstrovských stretnutiach. Soboťanom sa podari-

Olympiáda
pokračuje
plávaním
Po prestávke počas dovolenkového obdobia pokračuje prvý ročník Olympiády rekreačných športovcov mesta Rimavská Sobota štvrtou disciplínou.
Tou je plávanie na sto metrov ľubovoľným spôsobom a to bez rozdielu pre všetky vekové kategórie
účastníkov olympiády, pre ženy aj mužov. „Olympi-

Slovanistky nestačili
na družstvo zo Spiša
Družstvo VK Slovan Rimavská Sobota
sa predstavilo v stredu 30. septembra
na palubovke Spišskej Novej Vsi v prvom
kole Slovenského pohára vo volejbale
žien. Východniarky naplnili papierové
predpoklady, presvedčivo zvíťazili.
Odvetný zápas sa hrá v Rimavskej Sobote
v stredu 14. októbra.

Zostava MŠK RS: Kuciak – Janečka – Rubint – Geri
– Mráz – Gibala – Zvara – Pisár – Levický – Živanovič – Líška.
Striedali Vargic – Husaník - Šándor.
V súťaži nasleduje reprezentačná prestávka,

onici“ sa stretnú v nedeľu 18.októbra v rimavskosobotskej krytej plavárni.
Olympiáda rekreačných športovcov je novou
formou dlhodobejšej športovej aktivity, určenej pre
všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov Rimavskej Soboty. Mestský úrad ju organizuje v rámci
plnenia Koncepcie rozvoja športu, ktorú ešte v roku
2007 schválilo mestské zastupiteľstvo. Pripomeňme, že po absolvovaní doterajších troch disciplín
(beh, stolný tenis, tenis) sú na čele priebežného poradie v jednotlivých vekových kategóriách Henrieta
Czirmazová a Marta Bořutová, Jozef Vaculčiak, Igor
Andráš, Juraj Minich, Tibor Berecz, Igor Göndör
a Attila Rábely. No a dodajme ešte, že záverečnou
disciplínou olympiády budú kolky, resp. 40 hodov.
zdroj: tlačová správa MsÚ

VK Spišská Nová Ves – VK Slovan Rimavská
Sobota 3:0 (21, 19, 15)
Extraligové domáce hráčky toho prvoligovým volejbalistkám z Gemera veľa v zápase nedovolili.
Soboťankám sa nedarilo na príjme, ich bloky neboli účinné a nepresadzovali sa ani v útoku. Rimavskosobotskému tímu, ktorý sa predstavil na Spiši
bez dvoch hráčok zo základnej zostavy, sa zápas
nevydaril. Volejbalistky Slovana hrali bez iskry.
Spišiačky kráčali jednoznačne za víťazstvom, aj
keď aj v ich hre boli viditeľné nedostatky. V prvom
sete si extraligové družstvo od stavu 6:6 udržiavalo náskok. Priebeh druhého dejstva kontrolovali
východniarky od začiatku do konca. V treťom sete
síce vyhrávali slovanistky 7:3, no v ďalšom priebehu

v ktorej slovenský futbalový fanúšik očakáva potvrdenie najväčšieho úspechu vo futbalovej histórii
krajiny – postup na Majstrovstvá sveta do Južnej
Afriky.
Najbližší majstrovský zápas odohrajú Soboťania
na ihrisku Michaloviec 17. októbra o 14.00 hod.

Ostatné výsledky 12. kola: Šaľa – Prievidza
2:0, Púchov – Zlaté Moravce 1:0, Dolný Kubín –
Trenčín 0:0, Michalovce – Lučenec 1:1.
Zdeno Marek
1. Púchov

11

8

2

1

15:6

2. Zlaté Moravce

11

6

2

3

20:12 20

26

3. Trenčín

11

4

5

2

16:8

4. Rimavská Sobota

11

4

5

2

11:10 17

17

5. Dolný Kubín

11

4

3

4

14:11 15

6. Michalovce

11

3

4

4

9:10

7. Liptovký Mikuláš

10

3

3

4

10:11 12

8. Prievidza

11

2

6

3

7:11

9. Lučenec

11

2

5

4

14:11 11

13
12

10. Ružomberok B

11

2

3

6

8:18

9

11. Šaľa

11

2

2

7

5:21

8

Hokejové derby
už túto sobotu
10. októbra o 17.00 hod. privítajú hokejisti HKM
RS na domácom ľade v derby stretnutí susedov
z Lučenca. Vedenie HKM pozýva širokú športovú
verejnosť na tento prvý majstrovský zápas.
Mladší žiaci HKM RS porazili v prípravnom
stretnutí rovesníkov z Detvy 17:6 ( 3:1; 5:3; 9:2). Góly
za domácich strelili Gajan 4, Tamáši 3, Stašák 3, M.
Filo 3, L. Nemec 2. M. Nemec a Antal 1. 11. októbra odohrajú mladší žiaci majstrovské stretnutie na
ľade v Partizánskom.
Zdeno Marek

ich zverenky trénera Stanislava Vartovníka, ktorý je
zároveň asistentom pri reprezentačnom družstve
žien, prevalcovali.
„Aj keď sme cestovali na zápas bez blokárky
Pálmayovej a liberky Chodúrovej, myslela som si,
že zahráme lepšie. Sklamali ma výkonom viaceré
hráčky, ktoré vedia hrať oveľa lepšia, ako to teraz
ukázali. Veľký problém nám robil príjem a bloky.
Naše šance na postup do druhého kola sú pred domácou odvetou mizivé,“ vyjadrila sa trénerka VK
Slovan Rimavská Sobota Alena Kudlíková st.
Zostava R. Soboty: Megelová, Rendeková, Kudlíková ml., Drugdová, Zvarová, Kačániová – liberka
Barthová, Chlepčoková, Rosiarová, Sirotiaková.
red
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Rozpis stretnutí IV. ligy
ObSTZ Rimavská Sobota
I. kolo (9.10.2009)
ŠKP Rim. Sobota – voľno
Tatran Breznička – STK Metabond Tornaľa
STK Lučenec (Kalinovo B) – Mladosť Relax Rim. Sobota B
STK Lučenec (Kalinovo D) – DSTK Rim. Sobota
Mladosť Relax Rim. Sobota C – SO Revúčka
STK Tisovec B – STK Lučenec (Kalinovo C)
Iskra D a S. Hnúšťa – Jednota Málinec
II. kolo (16.10.)
voľno – Jednota Málinec
STK Lučenec (Kalinovo C) – Iskra D a S. Hnúšťa
SO Revúčka – STK Tisovec B
DSTK Rim. Sobota – Mladosť Relax Rim. Sobota C
Mladosť Relax Rim. Sobota B – STK Lučenec (Kalinovo D)
STK Metabond Tornaľa – STK Lučenec (Kalinovo B)
ŠKP Rim. Sobota – Tatran Breznička
III. kolo (23.10.)
Tatran Breznička – voľno
STK Lučenec (Kalinovo B) – ŠKP Rim. Sobota
STK Lučenec (Kalinovo D) – STK Metabond Tornaľa
Mladosť Relax Rim. Sobota C – Mladosť Relax Rim.
Sobota B
STK Tisovec B – DSTK Rim. Sobota
Iskra D a S. Hnúšťa – SO Revúčka
Jednota Málinec – STK Lučenec (Kalinovo C)
IV. kolo (27.10.)
voľno – STK Lučenec (Kalinovo C)
SO Revúčka – Jednota Málinec
DSTK Rim. Sobota – Iskra D a S. Hnúšťa
Mladosť Relax Rim. Sobota B – STK Tisovec B
STK Metabond Tornaľa – Mladosť Relax Rim. Sobota C
ŠKP Rim. Sobota – STK Lučenec (Kalinovo D)
Tatran Breznička – STK Lučenec (Kalinovo B)
V. kolo (6.11.2009)
STK Lučenec (Kalinovo B) – voľno
STK Lučenec (Kalinovo D) – Tatran Breznička
Mladosť Relax Rim. Sobota C – ŠKP Rim. Sobota
STK Tisovec B – STK Metabond Tornaľa
Iskra D a S. Hnúšťa – Mladosť Relax Rim. Sobota B
Jednota Málinec – DSTK Rim. Sobota
STK Lučenec (Kalinovo C) – SO Revúčka
VI. kolo (13.11.)
voľno – SO Revúčka
DSTK Rim. Sobota – STK Lučenec (Kalinovo C)
Mladosť Relax Rim. Sobota B – Jednota Málinec
STK Metabond Tornaľa – Iskra D a S. Hnúšťa
ŠKP Rim. Sobota – STK Tisovec B
Tatran Breznička – Mladosť Relax Rim. Sobota C
STK Lučenec (Kalinovo B) – STK Lučenec (Kalinovo D)
VII. kolo (20.11.)
STK Lučenec (Kalinovo D) – voľno
Mladosť Relax Rim. Sobota C – STK Lučenec (Kalinovo B)
STK Tisovec B – Tatran Breznička
Iskra D a S. Hnúšťa – ŠKP Rim. Sobota
Jednota Málinec – STK Metabond Tornaľa
STK Lučenec (Kalinovo C) – Mladosť Relax Rim. Sobota B
SO Revúčka – DSTK Rim. Sobota
VIII. kolo (27.11.)
voľno – DSTK Rim. Sobota
Mladosť Relax Rim. Sobota B – SO Revúčka
STK Metabond Tornaľa – STK Lučenec (Kalinovo C)
ŠKP Rim. Sobota – Jednota Málinec
Tatran Breznička – Iskra D a S. Hnúšťa
STK Lučenec (Kalinovo B) – STK Tisovec B
STK Lučenec (Kalinovo D) – Mladosť Relax Rim. Sobota C

IX. kolo (4.12.)
Mladosť Relax Rim. Sobota C – voľno
STK Tisovec B – STK Lučenec (Kalinovo D)
Iskra D a S. Hnúšťa – STK Lučenec (Kalinovo B)
Jednota Málinec – Tatran Breznička
STK Lučenec (Kalinovo C) – ŠKP Rim. Sobota
SO Revúčka – STK Metabond Tornaľa
DSTK Rim. Sobota – Mladosť Relax Rim. Sobota B

6. FK Muráň  	

10

4 2 4

14 : 24 14

7. FK Sirk  	

10

4 1 5

19 : 13 13

8. FK Lubeník  	

10

4 1 5

17 : 19 13

9. FK Abovce  	

10

4 1 5

21 : 27 13

10. FK Rimavské Janovce  	 10

4 0 6

17 : 19 12

11. FK Stárňa  	

10

3 2 5

17 : 20 11

12. FK Revúčka  	

10

3 1 6

15 : 20 10

13. FK Ožďany  	

10

2 3 5

14 : 17 9

X. kolo (11.12.)
voľno – Mladosť Relax Rim. Sobota B
STK Metabond Tornaľa – DSTK Rim. Sobota
ŠKP Rim. Sobota – SO Revúčka
Tatran Breznička – STK Lučenec (Kalinovo C)
STK Lučenec (Kalinovo B) – Jednota Málinec
STK Lučenec (Kalinovo D) – Iskra D a S. Hnúšťa
Mladosť Relax Rim. Sobota – STK Tisovec B

14. FK Veľké Teriakovce  	

10

1 1 8

10 : 33 4

II. trieda, 9. kolo

Rimavská Seč deklasovala
Radnovce

XI. kolo (15.12.)
STK Tisovec B – voľno
Iskra D a S. Hnúšťa – Mladosť Relax Rim. Sobota C
Jednota Málinec – STK Lučenec (Kalinovo D)
STK Lučenec (Kalinovo C) – STK Lučenec (Kalinovo B)
SO Revúčka – Tatran Breznička
DSTK Rim. Sobota – ŠKP Rim. Sobota
Mladosť Relax Rim. Sobota B – STK Metabond Tornaľa

Uz. Panica – Husiná 5:4
G: Barassó (3), Siket, Frakas – Bodor, Vysočan a
Korponai (2), R: Siman, Dorast: 5:2
Čerenčany – Hajnáčka B 2:4
G: Astaloš, Lašák – Genský, Magyar, Molnár a Pál
R: Lőcsös
Chrámec – Tisovec B 2:5
G: Bari (2) – Kubinec, Kalocsai, Demjan a Vengrin
(2), R: Filep
Radnovce – Rim. Seč 0:8
G: Busa J. (5), Lakatos (2), A. Várady, R: Ďurík
Dorast: 2:2

Futbal – nižšie súťaže
I. trieda, 9. kolo

Klenovec porazil Tornaľu

Gem. Ves – Blhovce 2:1
G: Somosváry, Szabat – Karkusz, R: Pocklan
Dorast: 11:0

Revúčka – Abovce 3:0
G: Šepík (2), Homola, R: Koós
Zaslúžené víťazstvo domácich proti súperovi,
ktorého 2. polčas celkom rozhodil.
Dorast: 1:0

Tabuľka:

Tachty – Muráň 9:1
G: Végh (3), Mihályi (4), Molnár, Z. Básti – Slančík
R: Slabej. Domáci pomleli hostí v mlynčeku
na góly už v úvode a vysokú výhru si zaslúžili.
Dorast: 3:0
Sirk – Bátka 4:0
G: Siman (2), Fodor, Michal, R: Juhász
Z kvalitného zápasu napokon vyťažili tri body
domáci hráči. Dorast: 3:1
Stárňa – Jelšava 3:4
G: Z. Legát, T. Berky, O. Varga – Vranka (2), Slovák,
Duna, R: Rosiar. Hostia mali viac šťastia a napokon zvíťazili.
Lubeník – Ožďany 3:2
G: Pašák (2), Konček – Négyesi, Salai, R: Šupka
Domáci zvíťazili s troškou šťastia v pomerne
slabom stretnutí. Dorast: 12:0
Veľké Teriakovce – Rim. Janovce 0:2
G: Gombala, Petrik, R: Hodoň
Rozhodlo sa už v prvom polčase, keď hostia predviedli zlepšujúcu sa formu. Dorast: 7:6
Klenovec – Tornaľa 3:2
G: Hruška, Jáchim, Brndiar – Gábri a Krága
R: Wollinger. Domáci vynechali penaltu, no aj tak
zvíťazili v tomto kvalitnom zápase.
Tabuľka
1. FK Tornaľa  	

10

8 1 1

29 : 6

2. FK Klenovec  	

10

7 1 2

19 : 14 22

25

3. FK Jelšava  	

10

6 2 2

22 : 20 20

4. FK Tachty  	

10

6 1 3

29 : 13 19

5. FK Bátka  	

10

4 3 3

21 : 19 15

1. FK Tisovec B (R.Píla)  	

9

7 0 2

2. FK Husiná  	

8

6 0 2

29 : 17 21
28 : 20 18

3. FK Rimavská Seč  	

9

5 2 2

41 : 19 17

4. FK Blhovce  	

9

5 1 3

36 : 26 16

5. FK Hajnáčka B  	

8

5 0 3

26 : 12 15
23 : 21 13

6. FK Gemerská Ves

9

4 1 4

7. FK Uzovská Panica  	

9

4 0 5

17 : 35 12

8. FK Chrámec  	

9

2 0 7

20 : 31 6

9. FK Radnovce  	

9

2 0 7

16 : 40 6

10. FK Čerenčany  	

8

2 0 6

20 : 35 6

Delegačný list č.10 zo dňa 1. 10. 2009
Predseda KR: Dezider Balajthy

1.trieda 10.kolo 11.10.2009 o 13 00 a 15 30
Abovce-Tornaľa / Ďurík, Bálint, Hodoň
R.Janovce-Klenovec(bez dorastu) / Rybár, Slabej,
Adorján
Ožďany-V.Teriakovce / Koós, Pataky, J.Krahulec
Jelšava-Lubeník(bez dorastu) / Kriak, Wollinger, Váradi
Bátka-Stárňa / Laciak, Boldi, Siman
Muráň-Sirk / I.Krahulec, Pocklan, Ivanik
Revúčka-Tachty / Juhász, Filep, Čepko
Dohrávka 2.trieda 8.kolo 10.10.2009 o 15 30
Hajnáčka,,B,,-Husiná (G.Jablonec,bez dorastu) /
Šonkoľ, Botoš, Melicher
Dorast 1.trieda 10.kolo 11.10.2009 o 13 00
Abovce-Gemer / Bálint, Hodoň
Žiaci 6.kolo 10.10.2009 o 10 00
Sk A: Revúčka-Lubeník / Čajko, Klenovec-Stárňa / Vývlek
Sk B: Jesenské-V.Blh / Adorján, Hostice-Hajnáčka ,,A,, /
Meszaros, Hajnáčka,,B,,-Ožďany / Pál
Sk C: Kráľ-Gemer / Juhász, Bátka-Lenartovce / Bálint
Delegovanie SsFZ:
5.liga dorast sk. D 10.kolo
10.10.2009 o 14 00 V.Blh-Tisovec / Koós, Pocklan
11.10. 2009 o 12 00 Jelšava-Kalinovo / Wollinger, Váradi
Klenovec-Divín / Šupka, Rosiar

