V budúcom čísle:
Skupinová fotografia
študentov 4. B z Gymnázia I.
Kraska v Rimavskej Sobote!
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Koncom septembra zasadal
Výbor mestskej časti sídliska Západ, Sobôtky a Kľačian,
aby sa zaoberal aktuálnymi
problémami mestskej časti.
čítajte na str. 2

Rozhovor
Zoltán Heister: Soboťan,
ktorý sníva o Olympiáde.
čítajte na str. 4

Začína chrípková
sezóna
Chrípka je vysoko nákazlivé
ochorenie, na ktoré na Slovensku ochorie každoročne
približne 1 – 2 milióny ľudí.
Ako mu predchádzať?
čítajte na str. 5

Gymnázium má ďalšiu „europoslankyňu“
Gymnázium Ivana Kraska v Rim. Sobote sa môže pochváliť ďalším veľkým úspechom. Jeho žiačka
Ľubica Gregorcová (na fotografii vpravo) sa začiatkom októbra na národnom zasadnutí
Modelového európskeho parlamentu v Bratislave ako jediná zástupkyňa Banskobystrického
kraja prebojovala do medzinárodného kola tohto projektu. Našu krajinu bude reprezentovať
s ďalšími štyrmi študentmi.
V rámci národného modelového parlamentu zasadalo
päť výborov zastúpených jedným študentom z každého
kraja. Ľubica bola členkou Výboru pre vzdelanie, vedu
a školstvo, ktorý sa zaoberal témou zjednocovanie
vzdelávacích procesov.
Nemalý podiel na úspechu mladej študentky má
jej učiteľka filozofie, etickej výchovy a dejepisu Adela
Alakšová, ktorá nám prezradila priebeh súťaže.
„Každý výbor má niekoľko členov, ktorým predsedá
prezident. Ten je víťazom minuloročného národného
kola. V prvý deň prebiehajú vo výbore rokovania na
danú tému. Jeho výsledkom je spoločná rezolúcia, ktorá
konštatuje stav a zároveň v operatívnych klauzulách
navrhuje riešenia. Na druhý deň prebieha plenárne
rokovanie, na ktorom jednotlivé výbory vznášajú svoje

rezolúcie. Po úvodnej reči, kde člen výboru priblíži „zrodenie“ rezolúcie, nasleduje rozprava, faktické poznámky, potom reč za rezolúciu a reč proti rezolúcii.“
Prezidenti jednotlivých výborov vystupujúcich
pozorne sledujú a hodnotia.
„Na základe komplexných kritérií vyberú na medzinárodné kolo najlepšieho z každého výboru. Hodnotia
sa vedomosti, pohotovosť, vystupovanie a celková
kultivovanosť,“ povedala A. Alakšová.
Ako prezradila Ľubica Gregorcová, vôbec si nemyslela, že by mohla v takej silnej konkurencii uspieť. „ Na
národné kolo som sa bála, ale do Bonnu sa veľmi teším,“
prezradila úspešná študentka štvrtého ročníka a možno
budúca právnička.
dokončenie na str. 6

V priestoroch galérie
Ganevia otvorila 9. októbra
výstavu diel z tohtoročného
tvorivého tábora Letavy. Atmosféru tohto jedinečného
podujatia priblížilo nielen
návštevníkom približne 300
prác. Tie budú vystavené do
20. novembra.
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
(Akcia platí do konca októbra
pri objednávke nad 15 € za inzerát)
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Zasadnutie VMČ:
Aj o devastácii sídliska

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Z bežného pozorovania zvyklostí Východoeurópana ľahko zistíme, že k skutočnej, nielen
proklamovanej slobode ducha má stále pomerne ďaleko. Stačí si všimnúť, že mladý človek
sa až na vzácne výnimky nedokáže počas piatkových večerov v spoločnosti svojich rovesníkov
uvoľniť bez pomoci alkoholu alebo iných drog.
S ničím podobným som sa na západ od českých
hraníc nikdy nestretol, hoci napr. v Nemecku
som bol v mládežníckom tábore niekoľkokrát.
Chlapci a dievčatá sa tam dokázali do rána
skvele zabávať na tanečnom parkete bez kvapky
alkoholu a bez ohľadu na svoj výzor či chabé
pohybové schopnosti. Boli totiž naozaj slobodní,
oslobodení od komplexov, ktorých máme my,
obyvatelia postsocialistických krajín, ešte stále
vrchovato. A neprejavuje sa to len na víkendových zábavách.

Polícia hlási
Objasnená lúpež

Koncom septembra zasadal Výbor
mestskej časti sídliska Západ, Sobôtky
a Kľačian, aby sa zaoberal aktuálnymi
problémami mestskej časti. Zasadnutia
sa zúčastnili aj poslanci MsZ a ďalší
hostia.
V úvode rokovania sa prítomní venovali kontrole
uznesení z predchádzajúcej schôdze, zameraných na budovanie parkovacích plôch a stanovíšť
kontajnerov na odpadky. Bolo skonštatované, že
uznesenia sa plnia – vybudované už boli parkovacie miesta na uliciach Kirejevská a Novomeského.
VMČ požaduje ešte dobudovať stanovištia na Ul. J.
Bodona a parkovacie plochy na uliciach Rimavská
a L. Svoboda.
Členovia VMČ sa venovali aj otázke hluku
prameniaceho z koncertov v mestskom amfiteátri.
Vyjadrili nesúhlas s odpoveďou prednostu Mestského úradu a opätovne požiadali o prerokovanie
tohto bodu na príslušnom oddelení MsÚ.
Občanov trpiacich na alergie trápila neskosená
zeleň pri bytovkách. Ako sa vyjadril vedúci Oddelenia životného prostredia MsÚ v Rim. Sobote

J. Bozó, pôdu na poukazovaných miestach vlastnia
z väčšej časti cirkvi, preto mesto nemôže vo veci
konať (úseky vo vlastníctve katolíckej cirkvi sú
vykosené k spokojnosti obyvateľov).
O zasadnutí mestského zastupiteľstva informoval prítomných poslanec J. Filo (Spol. poslanecký klub) a aktuálne problémy mestskej časti
predstavila Z. Lukáčová. Poukázala na preplnené
kontajnery na Vansovej ulici a v okolí pizzerie.
Ďalej konštatovala, že sídlisko je devastované
mládežou, hlavne areál MŠ na Rybárskej ulici, a to
v nočných hodinách. Ničené je aj oplotenie okolo
ihrísk ZŠ na Ulici L. Novomeského. Požiadala tiež
Technické služby mesta o zabezpečenie pílenia
konárov presahujúcich na chodníky a do okien
(keďže už je po vegetačnom období).
Zasadnutia sa zúčastnil aj hosť s podnikateľským zámerom, ktorý by chcel vybudovať garáže
a parkovacie miesta na prenájom v areáli tržnice
a budovy Potravín na Ulici J. Bodona. VMČ k jeho
návrhu predloží stanovisko po predložení upresneného ideového zámeru.
mak

Aktéri augustového lúpežného prepadnutia
v Rimavskej Sobote možno pôjdu za mreže
až na osem rokov. Ide o mužov z Fiľakova
vo veku 19 a 34 rokov, ktorí v noci vlákali
chodca (19) z Plešivca (okres Rožňava) do
svojho vozidla a následne ho obrali o peniaze.
Najprv sa mu ponúkli, že ho odvezú do mesta,
keď im zaplatí 20 eur. Keď nastúpil, začali sa
správať agresívne a pýtali od neho peniaze
pod hrozbou, že majú so sebou zbraň. Obrali
ho o peňaženku a mobil a potom zastavili pri
bankomate na autobusovej stanici. Poškodený mladík na mieste omdlel a hneď, ako sa
prebral, rozbehol sa do mesta zavolať políciu.
Zranený nebol, no prišiel o 700 eur. Polícii sa
podarilo prípad objasniť a zaistiť páchateľov.
Jeden z nich už bol umiestnený do policajnej
cely.
41. týždeň v roku sa z hľadiska policajnej
štatistiky niesol v znamení päťdesiatich
štyroch krádeží vlámaním. Spôsobené
škody boli vyčíslené na skoro 60 tisíc eur,
pričom bolo vykradnutých 10 áut, 11 bytov
a 7 obchodov a reštauračných zariadení, a to
najmä v Banskobystrickom okrese. Tam bolo
ukradnuté aj jedno auto, podobne ako vo
Zvolene.
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Lesníci ďakujú
deťom
Lesníci z Lesov SR, š. p., Odštepný závod Rimavská
Sobota veľmi pekne ďakujú deťom a pani učiteľkám z Materskej školy Rybárska za zber gaštanov,

ktoré boli použité na prikŕmenie zveri v Danielej
zvernici na Teplom Vrchu.
Toto milé gesto, svedčiace o našej spoločnej
láske k prírode, je pre nás povzbudením a nádejou,
že aj v dnešnom „uponáhľanom svete“ vyrastá
generácia citlivá a vnímavá k potrebám prostredia,
v ktorom žijeme.
Ešte raz VĎAKA!
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Reportér,
svetobežník

Tibora Mattyašovského, reportéra
televízie Markíza, asi nikomu netreba
predstavovať. S 29 - ročným rodákom
z Rimavskej Soboty som sa rozprával o
jeho práci i záľubách v kaviarni Tri ruže.
Pracovali ste roky pre rádio Express, ako ste sa
odtiaľ dostali do televízie Markíza?
Študoval som žurnalistiku v Bratislave, kde sme
popri štúdiu mali možnosť pracovať pre médiá.
Počas prvého ročníka som bol vo Fun rádiu, odkiaľ
som v druhom ročníku prešiel do novovzniknutého rádia Express. Tam som pracoval sedem rokov.
Počas tejto doby som študoval rok v Austrálii a rok
v Španielsku. Po návrate zo Španielska som začal
robiť redaktora ranných správ. V tomto období sa
vedenie rádia presunulo k Markíze. Volali aj mňa,
aby som išiel. Veľmi sa mi nechcelo "na obraz",
ale po dvoch rokoch ma presvedčili a neľutujem,
že som sa takto rozhodol.
Študovali ste v Španielsku, v Austrálii, dokonca
rok ste boli aj v Amerike. Nikdy ste nerozmýšľali nad tým, že by ste sa usadili v zahraničí?
Samozrejme, že som rozmýšľal. V Amerike som
rok študoval na strednej škole, čo bolo fajn, ale napriek tomu som nikdy neuvažoval nad tým, že by
som tu zostal. Nad Austráliou som rozmýšľal veľmi
vážne, ale vtedy som ešte nemal dokončenú vysokú školu. Keďže som si ju chcel dokončiť, vrátil
som sa. V Austrálii je naozaj veľmi vysoká životná
úroveň, kde človek nemusí až toľko pracovať, aby

Vystavujú
vtáčie búdky
V Gemersko – malohontskom múzeu
v môže v týchto dňoch obdivovať široká
verejnosť rôzne vtáčie búdky.
Výstava Vtáčie búdky a ich obyvatelia predstavuje
rozličné typy vtáčích búdok, spôsob ich výroby
a použitia a vtáčie druhy, ktoré v nich hniezdia.
Návštevníci sa okrem iného dozvedia, že najideálnejším materiálom na výrobu búdky sú suché
drevené dosky, ktorých hrúbka závisí od veľkosti

sa mal dobre. Je tam samozrejme more a teplo, čo
je tiež celkom fajn.
V Španielsku bol taký problém, že sme v tom
čase ešte nemali pracovné povolenie, aby sme tam
mohli ostať pracovať. Takže to bolo skôr také potĺkanie sa. Neovládal som vtedy ešte ani jazyk tak
dobre, preto som v začiatkoch nad Španielskom
vôbec nerozmýšľal aj keď potom som si vedel
predstaviť, že by som tam strávil dlhší čas. Tým,
že som skončil žurnalistiku, ťažké by bolo sa tam
zamestnať. Keď sa aj naučím cudzí jazyk, nikdy
ho nebudem ovládať tak ako slovenčinu. Nikdy
nebudem vedieť tak písať a hovoriť ako domáci a v
médiách je potrebné, aby bol jazyk čistý.
Spomínali ste, že v Amerike ste nechceli zostať.
Čo vás odradilo?
V Amerike som bol niekoľkokrát a odradil ma
vlastne ich životný štýl. Napriek tomu, že je tam
veľká sloboda a všetci sa hrajú na to ako je tam
úžasne. Nevravím, že tam bolo zle, ale nebolo
to pre mňa. Možno som nemal šťastie na ľudí,
ktorých som stretával a veľakrát som mal pocit,
že Američania sledujú tlač minimálne. Tí, ktorí
ju sledujú, sledujú väčšinou proamerické médiá.
Všetko, čo povedia ich politici, je sväté. Keď niekto
príde z Európy, darmo vie o svete viac ako oni,
jeho názor neakceptujú. Tam by som sa nestretol
s názorovým pochopením. Nehovorím, že tam
nie sú vzdelaní ľudia, ale prevažná väčšina nemá
záujem o dianie okolo seba.
Je o vás známe, že ste robili aj šéfkuchára. Ako
ste sa k vareniu dostali?
Ako som spomínal, v Španielsku sme mali problém s pracovným povolením. Zaplatili sme si školu
vo Valencii, kde sme mali trojmesačný intenzívny
kurz španielčiny. Keďže som španielčinu ešte
dobre neovládal, nájsť si prácu bolo veľmi ťažké.
Zhodou okolností riaditeľ školy mal aj reštauráciu,
ktorá sa volala Veselý diviak. Navrhol mi, že tam
môžem pracovať. Zo začiatku som umýval riad, pri
čm som sa naučil, že všetko, čo mám na ruke, sa dá
umyť. Neskôr sa šéfkuchár pohádal s majiteľom a z
minúty na minútu odišiel. Tým, že tam robili samé
ženy, tak sa rozhodol, že ma povýši na šéfkuchára.
V tej reštaurácii sa vlastne robili jedlé na grile,
preto nebolo také náročné sa to naučiť.
Takže s varením ste nemali žiadne skúsenosti.
S otcom sme varili v záhrade guláš, aj sme grilo-

pripravovanej búdky. Najčastejšie používanými
búdkami sú malý a veľký sýkorník a škorečník,
v ktorých môžu hniezdiť všetky druhy sýkoriek,
vrabec poľný aj domový, brhlík lesný, mucháriky,
škorec lesklý a iné. Vo väčších búdkach – sovníkoch môžu zahniezdiť kuvik kapcavý, výrik
lesný, sova lesná, ale tiež kavka tmavá. V polobúdkach, ktoré majú hornú polovicu prednej steny
otvorenú, s obľubou hniezdi žltochvost domový,
trasochvost biely, ale aj vodnár potočný. Veľké
polobúdky vyhľadáva na hniezdenie sokol myšiar
a myšiarka ušatá, najväčšiu sova dlhochvostá.
Špeciálne typy búdok sú potrebné pre dážďovníka
tmavého a plamienku driemavú.
Zároveň s otvorením výstavy prebehlo i vyhodnotenie súťaže nazvanej Najkrajšie kŕmidlo, ktorá
píše už svoj štvrtý ročník. Súťaž je určená pre
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vali, takže úplne cudzie mi to nebolo. Osvojiť si
grilovanie nebolo až také náročné, ale určite som
bol vo Valencii najchudší kuchár.
Máte bohaté skúsenosti z rôznych povolaní,
dokonca ste robil aj v novinovom stánku, takže
nemáte problém sa v živote uplatniť.
Áno, ten stánok bol pri Taurise. Keď som bol
v Španielsku úplne prvý mesiac, nevedel som
pošpanielsky, nemal som pracovné povolenie,
prosto nič, tak mi riaditeľ školy povedal, že keď
nemáš, tak nemáš, a dal mi do ruky farbu, aby
som vymaľoval školu. Tak som dva týždne čistil a
maľoval fasádu. Okrem toho som roznášal letáky a
robil kvantum rôznych drobných prác.
Každá práca má niečo do seba, kým to netreba
robiť večne. Ak človek potrebuje prežiť, dokáže
robiť veci, ktoré ho až tak nebavia. Rezignácia,
že doma bude čakať, kým nepríde nijaká úžasná
ponuka, to je možno problém aj niektorých ľudí
na Slovensku - aj keď tej práce tu nie až toľko. Ale
keby si povedali, že teraz budem robiť niečo iné,
kým nepríde iná ponuka, neboli by takí deprimovaní z toho, že si nevedia nájsť prácu. V súčasnej
dobe sa treba vedieť prispôsobiť a aj odcestovať za
tou prácou.
Tvorbu správ Markízy môžu svojimi námetmi
podporovať a dopĺňať aj ľudia. Sú tieto príspevky použiteľné?
Asi polovica reakcií divákov je hodnotením
našej práce. Často sú veľmi kritické až vulgárne
a veľakrát s našou prácou ani nesúvisia. Musíme
ich filtrovať. Na druhej strane, občianske témy sa
dajú krásne spracovať. Sú to veci, ktoré ľudí naozaj
trápia a sú občanom blízke. Vieme ľudom ukázať,
že nie všetko je o politike . Občianske témy sú
zaujímavé, ale pomerne ťažko sa robia.
Ste spokojný s vašou prácou v Markíze?
Práca je jednoznačne zaujímavá. Každý deň sa
stretávame s inými ľuďmi i témami. Robota je to
trošku stresujúca, lebo ja ako redaktor produkujem
všetko. V Markíze som dva a pol roka a viem si tu
ešte predstaviť ďalšie dva roky. Ale práce reportéra sa nedá robiť večne. Je to fajn práca, ale nie
každý deň. Lebo denne vymyslieť témy, o ktorých
ľudia ešte nepočuli a vždy povedať niečo nové, je
náročné.
Róbert Lovas

žiakov druhého stupňa ZŠ a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií, ktorí majú za úlohu
vyrobiť funkčné kŕmidlo z ľubovoľného materiálu. Tento rok sa do súťaže zapojilo 25 žiakov zo
šiestich škôl. Najviac súťažiacich, až 14, bolo zo ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským v Jesenskom.
Na výrobu kŕmidla použili žiaci rôzne materiály – drevené a drevotrieskové dosky, cirok, slamu
a dokonca i kožušinu. Na prvom mieste skončil
Tomáš Cifruš zo ZŠ P. K. Hostinského v Rim. Sobote. Druhé miesto sa ušlo Kolomanovi Kušlóovi zo
ZŠ v Ožďanoch a na treťom mieste skončl Denis
Hriň z Gymnázia I. Kraska V Rim. Sobote. Čestné
uznanie získal Dávid Tóth zo ZŠ V. Szombathyho
v Jesenskom. Obe výstavy si budú môcť pozrieť
návštevníci do 30. novembra.
amb
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Rozhovor

Soboťan, ktorý sníva o olympiáde
Stretli sme sa v Bratislave, no vždy, keď
môže, vracia sa na pár dní domov, do
Rimavskej Soboty. Venuje sa podnikaniu,
no popritom je trénerom národného tímu
hádzanárov. Sníva o tom, že jedného dňa
povedie svoje mužstvo na olympiádu.
Zoltán Heister.
Ako ste sa dostali k hádzanej?
Tento šport som si obľúbil vďaka svojmu prvému
trénerovi Tiborovi Tóbiszovi ešte na základnej
škole v Rimavskej Sobote. Aj potom, keď som
sa dostal do Bratislavy a študoval telocvik, som
pri hádzanej ostal. Neskôr som získal trénerské
oprávnenie. Niekedy v tom čase začala moja
trénerská kariéra.
S národným mužstvom pracujem od r. 1999, kedy
som začal trénovať výber dorastencov. Po úspešnom účinkovaní na svetovej súťaži som sa vrátil
domov a navštívil Tibora Tóbisza, ktorému som
poďakoval, že ma nasmeroval práve na túto cestu.
Bol veľmi dojatý.
Hoci ste klubové mužstvo nikdy netrénovali,
s reprezentačným výberom slávite úspechy.
V čom to je?
Pracoval som aj na klubovej úrovni, a to dlhé roky
– s dorastom. Nechcel som však byť profesionálnym trénerom. Niekoľkokrát ma volali do rôznych
družstiev, v Bratislave je tak dodnes. Mohol som
vycestovať aj do zahraničia, ale v mojom živote má
hádzaná miesto len ako koníček, nie je hlavným
zdrojom živobytia. Možno práve v tom spočíva
tajomstvo úspechu: túto prácu robím s láskou, ale
ako hobby.
Za akého trénera sa považujete?
Určite nie za najlepšieho – som normálny tréner,
ktorý si vypočuje aj názor hráčov. Snažím sa
sledovať moderné trendy a potom ich prenášať aj
do svojho mužstva. Dbám aj na to, aby boli zabezpečené podmienky na dobrú prípravu a hráči sa
mohli sústrediť výsostne na zápas.
K novinkám v tíme patrí aj to, že z času na čas
vám s prípravou pomáha športový psychológ.
Ako hodnotíte tento krok?
Kladne. Na mnohých miestach sa dnes už pracuje
so psychológom, je na úžitok vo viacerých športoch: od futbalu cez basketbal až po plávanie.
U nás zohral úlohu najmä pri zostavovaní mužstva, keď nám povedal svoj názor o jednotlivých
hráčoch, o tom, kto by sa viac a kto menej hodil
do mužstva. Je veľmi dôležité vedieť, kto sa dokáže zaradiť do kolektívu a kto je viac individualistom. K dosahovaniu výsledkov je totiž potrebné
aj to, aby hráč dokázal podriadiť svoju osobnosť
záujmom kolektívu.
Na majstrovstvách sveta sa ukázalo, že ste
zrejme nechali príliš voľnú ruku hráčom na
ihrisku – sami rozhodovali o taktike hry...
Ľudia o podobných veciach zvyknú premýšľať

najmä vtedy, keď nepoznajú systém práce daného
mužstva. Každý tréner má vlastnú filozofiu a ja
nie som výnimkou. Na tréningoch preberáme štýl
hry, ktorým by sme chceli v zápase postupovať. Ja
poviem svoj názor a hráči takisto. Z toho potom
vytvárame taktiku, ktorú rozvíjame na tréningoch. Prirodzene, na ihrisku už o konkrétnych
riešeniach rozhodujú oni. Ale keď vidím, že niečo
nefunguje, vypýtam si timeout a riešime to.
Ako vnímate s polročným odstupom situáciu,
ktorá vznikla pred posledným zápasom MS?
Vypadli vám piati hráči, nato ste abdikovali
a napokon ste predsa ostali.
Ako som sa už vyjadril aj dávnejšie, abdikácia bola
z mojej strany unáhlený krok. Veci sa vyvinuli tak,
že v danom okamihu som sa nerozhodol správne.
Za to som sa športovej verejnosti ospravedlnil.
A ak sa pozerám na MS z celkového hľadiska,
družstvo podalo dobrý výkon. Umiestniť sa na
našich prvých majstrovstvách na desiatom mieste
je veľmi pekný výsledok.
Reprezentačné tímy sa pod vaším vedením
doposiaľ vždy úspešne kvalifikovali na veľké
súťaže, ale na ME 2010 sa nám dostať nepodarilo. Na domácej pôde sme podľahli maďarskému výberu. Kde bol problém?
Na tom sa podieľalo niekoľko faktorov. Sám som
bol zvedavý, čo prinesie tento zápas, a viac ráz
som poznamenal, že za favoritov považujem
práve nášho súpera. Hral veľmi sústredene a sám

tréner priznal, že toto družstva ešte tak dobre hrať
nevidel. Vychádzalo im všetko, hlavne v prvom
polčase, kým nám citeľne chýbal Kukučka.
Ďalší problém, o ktorom verejnosť nevedela,
bol zdravotný stav Martina Straňovského. Noc
pred zápasom mu bolo zle od žalúdka, nevedel
spať, premohla ho hnačka. O druhej ráno za mnou
prišiel Šulc s tým, že nevie spať, či by mohol dostať druhú izbu. Kopčo zas trpel silným zápalom
ucha. To všetko nám skomplikovalo situáciu,
navyše sme nezačali príliš dobre – z prvých troch
útokov sme na strelili tyčku a vo štvrtom sme opäť
pochybili...
To sa odrazilo na našej psychike. Oproti tomu
Maďarom sa všetky akcie vydarili.
Keď vás v r. 2006 vymenovali za reprezentačného trénera, povedali ste, že vaším hlavným
cieľom je viesť národný tím na londýnsku
olympiádu v r. 2012. Akú vidíte možnosť na
splnenie tohto sna?
Držím sa svojho pôvodného cieľa. Tak bolo aj
zostavené družstvo, aby sa mladší a starší hráči
vzájomne dopĺňali a dosiahli vrcholnú formu v r.
2011. A aké sú naše šance?
V prvom rade sa musíme dostať na MS. Čaká
na nás najprv Bulharsko a Izrael, potom uvidíme,
koho nám priradí žreb. A musíme sa prebojovať aj
cez play-off. Nebude to jednoduché, ale mužstvo
sa buduje, hráči pôsobia v dobrých kluboch. Musíme veriť, že sa nám podarí dosiahnuť cieľ.
Titanilla Bődová, foto Reuters

z regiónu
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Sociálna terénna práca
v Hosticiach
Obec Hostice realizovala projekt sociálnej terénnej práce v rámci operačného
programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia.
Projekt sa zameriaval hlavne na vyhľadávanie
a diagnostiku sociálnych problémov, ako aj poskytovanie sociálneho poradenstva ľuďom, ktorí sú
na to odkázaní. Sem patria v prvom rade plnoleté
fyzické osoby, rodiny a ich rodinní príslušníci,
ktorým je potrebné poskytnúť pomoc v rámci
vybavovania a poberania dávok v hmotnej núdzi
a osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. Podľa
slov starostu Ondreja Berkiho je medzi nimi aj separovaná komunita osôb s problémami v oblasti
bývania, zamestnanosti, vzdelávania , sociálnej
integrácii , v sociálnej oblasti a v ďalších iných
oblastiach , občania po výkone trestu odňatia slobody, obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby,

neplnoleté mladé matky a pod.
Poskytované služby obsiahli napr. sprevádzanie klienta v rámci riešenia jeho problému,
zabezpečovanie vzdelávacích aktivít, prednášok
a besied, realizáciu sociálnej prevencie, poskytovanie poradenstva v oblastiach hygieny a zdravia
detí i dospelých, absolvovania povinnej školskej
dochádzky, aktívneho využívania voľného času
či zlepšovanie návykov a zručností na riadne
užívanie obydlí.
Projekt bol uskutočnený v spolupráci so
štátnymi orgánmi, inštitúciami a inými subjektmi
v rámci riešenia problémov klientov (ÚPSVR
Rimavská Sobota, LPSI Rimavská Sobota, Mikroregión Palócska vrchovina). Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia funguje za
podpory Európskeho sociálneho fondu a fondu
sociálneho rozvoja.
mak

Zdravie

Chrípková sezóna 2009/2010
Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie, na ktoré na
Slovensku ochorie každoročne približne 1 – 2 milióny ľudí. Na rozdiel od ochorení z prechladnutia,
chrípka je závažne ochorenie, ktoré je často spojené s komplikáciami. Vyskytuje sa vo všetkých vekových skupinách, ale najväčší výskyt je u detí. Ochorenie sa šíri kýchaním, kašľaním, rozprávaním,
ako aj priamym kontaktom, napr. podávaním rúk
alebo bozkávaním. Chrípka sa môže nebezpečne
skomplikovať zápalom pľúc, priedušiek, chronickými ochoreniami srdca, nebezpečným zápalom
mozgu. U starších ľudí, malých detí a ľudí trpiacich
chronickými chorobami sa môže chrípka skončiť
aj smrteľne. Ten, kto v jednom roku ochorenie
prekonal, nemusí byť odolný voči nákaze chrípkou v ďalšom roku. Chrípka patrí medzi ochorenia,
ktorým je možné predchádzať očkovaním. Očkovanie je v tomto prípade najúčinnejšou, najdostupnejšou a najefektívnejšou prevenciou. Očkovaním
sa podarí 80 až 90 % zaočkovaných ľudí ochrániť
pred ochorením alebo prinajmenšom dosiahnuť
miernejší priebeh bez komplikácií. V porovnaní s
krajinami západnej Európy je zaočkovanosť u nás
stále nízka. V Nemecku, Španielsku, Veľkej Británii
či Holandsku sa dá ročne zaočkovať viac ako 20%
obyvateľov. Na Slovensku bolo minulý rok zaočkovaných 12,8 % obyvateľov. Ochranné účinky protichrípkovej vakcíny trvajú približne rok. Najvhodnejším obdobím na očkovanie sú mesiace október,
november a december. Ak sa očkuje neskôr, môže
sa stať, že očkovacia látka nemá dostatok času,
aby zabezpečila imunitnú odpoveď. Očkovanie
proti chrípke sa odporúča najmä u detí vo veku
od 6 mesiacov do 12 rokov, u osôb starších ako 59
rokov, s chronickými ochoreniami dýchacích ciest
a srdca a u osôb profesionálne vystavených riziku

nákazy, ako sú napríklad zdravotníci.
Ako už bolo uvedené vyššie, chrípka môže mať
závažné komplikácie. Hlavný vyvolávateľ týchto
závažných komplikácií je baktéria pneumokok,
proti ktorému je tiež možné efektívne predchádzať
očkovaním. Zaočkovať sa proti pneumokokom
môže v ten istý deň ako proti chrípke. Očkovanie
je bezplatné v rizikových skupinách obyvateľstva
(osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest,
srdcovocievnymi, metabolickými , renálnymi
a imunitnými poruchami). Jediná dávka zabezpečí
ochranu na 3 až 5 rokov.
Aj v tomto roku všetky zdravotné poisťovne
ponúkajú svojim poistencom vakcínu proti chrípke
zadarmo!
MUDr. A. Strečková, MUDr. N. Andóová
RÚVZ Rimavská Sobota,
oddelenie epidemiológie
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mas malohont

bude rozdeľovať
financie
Miestna akčná skupina MALOHONT
patrí od júna tohto roku medzi
15 regiónov, ktoré získali podporu
z Programu rozvoja vidieka SR
na realizáciu rozvojových aktivít
na svojom území prístupom Leader.
Viac ako 2 mil. eur (viac ako
60 mil. SK) na 5 rokov začneme
rozdeľovať už onedlho, čakáme
už len na podpis zmluvy.
Získané financie budeme rozdeľovať na projekty obcí a podnikateľov, ktorí pôsobia na
území MAS MALOHONT. Žiadať financie na
projekty bude možné až po vyhlásení výziev.
Prvá z nich bude určená pre obce, v ktorej
budú môcť predkladať projekty zamerané
na úpravu verejných priestranstiev, rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných zón,
kultúrnych domov, objektov spoločenského
významu a pamätihodností obcí alebo na
budovanie a rekonštrukciu cyklotrás, ihrísk
i rôznych prvkov drobnej architektúry (lavičky, prístrešky, informačné tabule a pod.).
Najnižšia suma, ktorú môžu obce získať je
6 638,78 eura (199 999,89 SKK) a najvyššia 66
387,84 eura (2 000 000,07 SKK). Hovorí sa, že
kde nie je dostatok peňazí, pomôže nápad. To
bude platiť aj v tomto prípade, pretože väčšie
šance na úspech budú mať projekty s dobrým
nápadom, ktoré sa budú odlišovať od iných.
Rovnakú výzvu vyhlásime následne aj v rokoch 2010 – 2012 vždy v septembri, preto sa
obce môžu na to dostatočne pripraviť.
Ďalšie výzvy budú určené pre podnikateľov,
ktorí podnikajú alebo začnú podnikať v cestovnom ruchu. Tí budú môcť získať podporu
od 2 600,00 eur (78 327,60 SKK) do 66 387,84
eur (2 000 000,07 SKK) na rekonštrukciu
a modernizáciu ubytovacích zariadení s kapacitou do 10 lôžok, na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu kempingového ubytovania a doplnkových služieb k nim. Rovnako
budú môcť získať podporu aj na budovanie a
rekonštrukciu prístupových ciest, pripojenie
na inžinierske siete, zriadenie pripojenia na
internet a úprav v rámci areálu uvedených
ubytovacích zariadení. Prvú výzvu pre podnikateľov vyhlásime už v marci budúceho roku
a ďalšie v rokoch 2011 a 2012.
Pre občianske združenia, školy a aktívnych občanov bude určený grantový
program, v rámci ktorého budú môcť získať
finančnú podporu na realizáciu rôznych po dujatí, ale ja na rôzne dobrovoľnícke aktivity
zamerané na úpravu verejných priestranstiev
v obciach.
Bc. Mirka Kubaliaková, manažérka MAS
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Pribudlo sťažností, týkali sa
aj nelegálnych stavieb

dokončenie z titulnej strany
Prvý polrok bol na útvare hlavného
kontrolóra bohatý na sťažnosti obyvateľov. Za sledované obdobie zaznamenali
24 sťažností, dve petície a jednu žiadosť.

Projekt Modelového európskeho parlamentu
vznikol v roku 1994 v Holandsku s cieľom
poskytnúť mladým ľuďom hlbší pohľad
na proces európskej integrácie, pochopiť
mechanizmus práce európskych inštitúcií,
priviesť mladých ľudí k záujmu o štáty Európy
a štúdium tém, o ktorých sa diskutuje v reálnom Európskom parlamente. Realizuje sa vo
všetkých členských štátoch Európskej únie.
Najskôr prebiehajú školské kolá, z ktorých
najlepší postupujú na regionálne, národné
a medzinárodné kolo.
amb

Sťažnosti občanov i výborov mestských častí boli
útvarom kontroly v spolupráci s oddeleniami mestského úradu a organizáciami zriadenými mestom
prešetrené. Týkali sa narastajúceho počtu nelegálnych stavieb, prevažne v mestských častiach Dúžava a Mojín, znepríjemňovania bývania v bytových
domoch chovanými psami, vyúčtovania nájomného v bytovkách, hučaním rozhlasu na Hlavnom námestí, či povolení na rekonštrukciu bytov.
Na podnet obyvateľov ulíc Kraskova, Gorkého
a Jesenského bola riešená situácia ohľadom bývalého dopravného ihriska. Pozemok bol skládkou
odpadu a miestom prebývania bezdomovcov a drogovo závislých. Firma, ktorá vlastní nehnuteľnosť,
sa zaviazala plniť opatrenia podľa termínov ulo-

žených v rozhodnutiach. Kontrolór sa zaoberal aj
petíciou obyvateľov bytového domu na Hostinského Ul. č. 6 – 18 ohľadom dopravnej dostupnosti
k tomuto domu. V súčasnosti sa pripravuje návrh
koncepcie dopravného riešenia na Malohontskej
ul. s väzbou na Hostinského ul. a časť sídliska Rimava. Cieľom uvedenej koncepcie je rovnocenne
zabezpečiť prístup k bytovým domom. Obyvatelia
uvedeného bytového domu boli upovedomení, že
do obdobia vydania právoplatných rozhodnutí, týkajúcich sa nového dopravného riešenia tejto zóny,
nebudú uskutočnené žiadne zásahy, ktoré by zhoršili životné prostredie v okolí ich bytovky.
Podľa správy kontrolóra oproti prvému polroku
minulého roka vrástol počet sťažností trojnásobne. Po prešetrení bolo 8 sťažností posúdených ako
opodstatnených, 5 bolo čiastočne opodstatnených,
9 sťažností bolo neopodstatnených a 2 sťažnosti
boli postúpené na doriešenie iným inštitúciám.
amb

Gymnázium I. Kraska, 4.A /zľava doprava/: Bernadeta Kisantalová, Iveta Krnáčová, Ingrida Krnáčová, Iveta Hrkelová, Nikoleta Farkašová, Veronika Tompošová, Denisa Baligová, Marcela Sujová,
Romana Lehocká, Maroš Soukup, Alena Nociarová, Veronika Struhárová, Monika Tormová, Lucia Petrincová, Jessica Krštieňová, Lucia Šuľková, Igor Klinčák, Eva Tubová, Marek Kysela, Róbert Gál, Romana
Textorisová, Samuel Sarvaš, Mgr. Ildikó Csernoková, triedna profesorka, Števo Sojka, Lucia Tokárová, Jakub Kňažko, Veronika Véghová, Patrik Shinwari
Úspechy žiakov: Marek Kysela – 2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, Timea Hladovcová a Romana Textorisová – 1. miesto v okresnom kole súťaže družstiev prvej pomoci

Kultúra
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Výročia
18.10.1924
V Hnúšti – Likieri sa narodil doc. PhDr. Ján
Bodnár, DrSc., filozof, člen a korešpondent
SAV. Študoval na FF UK v Bratislave, kde pôsobil na Katedre filozofie do r. 1953. V rokoch
1969 – 1975 bol riaditeľom Ústavu filozofie
a sociológie SAV. Od r. 1985 je na dôchodku.
22.10.1919
Narodil sa Vincent Hložník, maliar, grafik
a ilustrátor, rodák zo Sveredníka. Patril
medzi najvýznamnejšie osobnosti moderného slovenského výtvarného umenia. Bol
profesorom a štyri roky pôsobil ako rektor na
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Vytvoril množstvo cyklov zobrazujúcich
hrôzy vojny i budúcu apokalypsu. Ilustroval
Fausta, Božskú komédiu i verše Novomesského. Zomrel 10.12.1997 v Bratislave.

„Letavisti“ ukázali svoje výtvory
V priestoroch galérie Ganevia otvorili
9. októbra výstavu diel z tohtoročného
tvorivého tábora Letavy. Atmosféru
tohto jedinečného podujatia priblížilo
nielen návštevníkom približne 300 prác.
Tie budú vystavené do 20. novembra.
Ako uviedol riaditeľ Letáv Marian Lacko, potešilo
ho, že sa na výstavu podarilo vybrať reprezentatívne diela. „Verím, že nám všetkým pripomenuli
vystavované práce krásny tretí augustový týždeň,
ktorý sme prežili na Letavách. Dúfam, že táto
výstava bude dobrým odrazovým mostíkom do
ďalšieho, už 25 – teho ročníka.“ Lacko tiež prezradil, že na nasledujúce Letavy pripravujú
k jubilejnému 25. ročníku v spolupráci s literár-

nym klubom Mädokýš a redaktormi časopisu
Letavský Polnočník reprezentačnú publikáciu.
Tohtoročné Letavy sa presťahovali na nové
miesto – do rekreačnej oblasti Kokava – Línia.
Aj z tohto dôvodu bolo ich organizovanie tento
rok o čosi náročnejšie. Podujatie z roka na rok
láka stále viac priaznivcov, pričom stúpa aj počet
dielní. Tábora sa zúčastnilo vyše 400 umelcov
z rôznych krajín sveta. Tí tvorili pod vedením
profesionálnych lektorov v dielňach zameraných
na fotografiu, film, divadlo, literatúru či tanec.
Organizátormi podujatia boli Mestské kultúrne stredisko, Občianske združenie Oxymoron a
Základná umelecká škola v Rimavskej Sobote.
amb

Aktivity Knižnice Mateja Hrebendu
Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Kráľovná slovenskej rozprávky

Zaujímavé a podnetné podujatie pre žiakov
ZŠ mesta pripravilo oddelenie pre deti a mládež
v septembri počas dní európskeho kultúrneho
dedičstva. Virtuálnou prechádzkou Hlavným
námestím Rimavskej Soboty sa účastníci zoznámili s historickými a architektonickými skvostami námestia a priľahlých ulíc. O tom, že aj
domy majú svoju históriu, sa presvedčilo
92 účastníkov. Na podujatie v PPT prezentácii
nadviazala prehliadka námestia. Tvorivú zložku
podujatia naplnia deti úlohou: napísať povesť,
príbeh o tom, ako naše mesto získalo mestský erb.

29. 9. 1919 - magický dátum narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej predurčil, aby sme si v deň
jej nedožitých 90. narodenín pripomenuli neľahký osud prvej dámy slovenskej rozprávky. Žiaci I.
stupňa ZŠ v podkroví KMH v Rimavskej Sobote si
vypočuli zaujímavosti o jej živote a pripomenuli
si najznámejšie knižky: O Guľkovi Bombuľkovi,
Danka a Janka, Jasietka, Majka Tárajka, Dunajská
kráľovná, Prešporský zvon, Zemský kľúč a iné.
Zároveň si zopakovali učivo slovenskej literatúry
o povestiach, ich členení, žánroch a spolu si prečítali historickú povesť o Jánošíkovej skale.

23.10.1804
V Horných Zeleniciach sa narodil Imrich
Lauček, evanjelický kňaz, básnik a prekladateľ. Študoval na lýceu v Bratislave, bol vychovávateľom na rôznych miestach. V r. 1826
– 1827 pôsobil ako kaplán v Tisovci, farár
v Slavošovciach a od r. 1831 v Rimavskej Píle.
Písal príležitostné básne, prekladal z antickej
a nemeckej literatúry, zapisoval poéziu českú,
slovenskú, poľskú, ruskú a latinskú. Zomrel
13.01.1881 v Rimavskej Píle.
25.10.1844
V Rimavskej Sobote sa narodil Imrich
Findura, publicista a knihovník. Študoval na
gymnáziu v Levoči, Váci, Esztergome, neskôr
právo a štatistiku na univerzite v Pešti (v r.
1865 – 1869). Od r. 1869 pôsobil ako pracovník
a následne knihovník Uhorského štatistického úradu v Budapešti. Zomrel okolo r. 1900
v maďarskom Váci.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Kto je Hot Dog?
Odpoveď na túto otázku sa dozviete,
ak 4. novembra o 19.00 navštívite MsKS.
Vystúpi tu totiž bratislavské divadlo GUnaGU
s inscenáciou Som Hot Dog. Predstavenie
je o príslušníkoch mladej generácie, ktorí
komunikujú predovšetkým prostredníctvom
internetu. Vo virtuálnom priestore svetovej
siete prežívajú aj svoje milostné vzťahy...
Vstupenky za 5 eur získate v predpredaji
v MsKS aj v Turistickom informačnom
centre na MsÚ.

Myšlienka týždňa:
Genialita je 1% inšpirácie
a 99% potu.
T. A. Edison

8

19. 10. 2009

inzercia

Nehnuteľnosti
Prenajmem luxusný byt 90 m2
oproti tržnici nad predajňou
Orange + obchodný priestor vedľa Tatra banky 70 m2. Tel: 0915
875 849, 0905 253 350.
1174-43

• Ponúkam priestory na obchod,
kanceláriu v centre R. Soboty. Tel:
047/5634 901, 0908 508 195.
1158-42                  
• Dám do podnájmu 3-izbový byt.
Tel: 0918 733 775.
1160-42

• Dám do prenájmu skladové
priestory 200 m2 v RS. Tel: 0907
884 948.
1169-43

• Predám 2-izbový byt na Sobôtke.
Tel: 0905 682 902.

• Predám 2-izbový byt na ul. Rožňavskej, 17 000 €. Tel: 5621 310.

1176-47

1170-42

• Ponúkame na prenájom skladové
priestory + kanceláriu so soc. zar.
3x125 m2 jednotlivo alebo 375 m2
spolu. Inf.: 0905 346 090, 0907
849 495.

• Predáme 2-izbový byt v RS. 0911
643 998 – RK.
1171-41                   
• Predám rozostavaný rodinný dom
na IBV Sobôtka. 0905 446 136.
1175-42                   
• Dám do prenájmu 1-izbový byt na
ul. Hostinského v RS, 170 € mesačné náklady. Tel: 0902 566 240
– po 16.00 h.
• 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.

1179-42

• Dám do prenájmu 2-izbový byt na
Západe. Tel: 0907 473 526.
1181-43

• Zoberiem do podnájmu 2,3, alebo
4-izbový byt – ihneď. Tel: 0917
423 827.
1182-44                     
• Dám do prenájmu 4-izbový byt
s loggiou, sídl. Západ, RS. Kontakt: 0908 637 619, 0905 716 494.
1184-43

• Predám 3-izbový byt v OV v Rim.
Sobote na ul. Rožňavskej. Cena
20 000 €. Tel: 0903 626 344,
0905 470 939.
1186-44

• Ponúkam na predaj 1 izb. byt
v dobrej lokalite. 0918 797 715.
1189-46                    
• Kúpime 1- alebo 2-izb. byt v Rim.
Sobote. 0918 797 715.
1190-46                    
• Dám do prenájmu 2-izbový byt
v Rimavskej Sobote. Tel: 0903
531 668.
1193-42                     
• Predám pozemok 960 m2 na IBV
Sobôtka s platným stav. povolením. Tel: 0905 352 914.
1195-44

• Kúpim RD v Tomašovej, RS,
35 000 €, 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 rodinný dom vo veľmi
dobrom stave v Nižnej Pokoradzi.
Tel: 0905 885 559.
• Predám 3-izbový byt na Rožňavskej ul., RS,  23 000 Eur. Tel: 0905
885 559.
• Predám  RD v Hodejove, 40 000
Eur. Tel: 0905 885 559.
2189-42                
• Dám do prenájmu dvojizbový byt
na ul. Hostinského č.22 oproti
Hypernove. Tel: 0915 637 297,
047/5685 165.
1149-42

• Predám 3-izbový byt v OV na ul.
Dobšinského. Tel: 0908 180 380.
1152-42

1148-43

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

pozemok na Molnárke 3 200 m2.
M: 0908 931 360.
1016-43

		

Zamestnanie
• Spoločnosť AGRO CS Slovakia
a.s., Nám. republiky 5, 984 01
Lučenec prijme do trvalého
pracovného pomeru pracovníkov
s miestom výkonu práce vo Veľkých Dravciach na pozície:
- pracovník na obsluhu stavebného stroja skup. 4 a 9. Požiadavky:  
prax min. 5 rokov, časová flexibilita – práca na zmeny
- skladový pracovník. Požiadavky:
prax min. 5 rokov, práca s vysokozdvižným vozíkom – oprávnenie
na VZV výhodou, časová flexibilita
– práca na zmeny. Podmienky:
mzda – dohodou + preplácanie
nákladov na dopravu do práce +
preplácanie nadčasov. Žiadosti so
životopisom posielajte na adresu
AGRO CS Slovakia, a.s., 985 42  
Veľké Dravce, resp. mailom na
matuz@agrocs.sk, kontakt: Ing.
Matúz, tel: 047/4373279, 0905
714 132.
2228-43

• Hľadáme obchodného zástupcu,
vítaná maďarčina (nie je podmienkou). Inf.: 0907 849 495.
1180-42

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

• Ponúkame prácu pre spoľahlivú
ženu na plný úväzok – upratovanie firmy a rôzne pomocné práce
podľa potreby. M: 0905 560 422,
0905 560 423.

1133-42

1185-42

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

• Firma KORO s.r.o. prijme pracovníkov do potravinárskej výroby. Tel:
0903 032 250, 047/5633 788.

1136-43

1151-42

1128-43

• Kúpim les v okolí Rim. Soboty. M:
0908 931 360.
1138-43

• 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.
1139-42

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

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

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

• 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

Auto – moto
• Predám Oktáviu. Cena dohodou.
Tel: 0908 160 477.
1183-47

• Predám Š Favorit LXI, rok výroby
1994, najazdené 125 000 km. Tel:
0908 239 396.
1150-42

• Predám 3-dverový Volkswagen
golf na súčiastky – predná časť po
havárii. Kontakt: 0910 880 289.
Zn.: Ihneď a lacno.
1142-42

Zvieratá
• Predám šteniatka Jack Russel
teriéra. 0948 524 435.
1187-42

• Predávame kurčatá na farme
Večelkov, cca 2 kg, cena 1,5 €/kg.
Tel: 0915 650 861.
1188-43

• Predám krmníky. Tel: 0910
948 193.
1159-47

• Predáme odstavčatá, cena dohodou. Tel: 0911 529 128.
1168-43

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

RÔZNE
• Predám rohový rozťah. gauč eko
kož., bordó farba + 2 malé sedačky, pôv. cena 1261 € a 664 €. Tel:
0903 527 301, 0903 531 470, 5631
264 a po 19.00 hod. - 5634 394.
1197-42

• Vykupujem orechy. Cena dohodou. Tel: 0903 508 064.
1140-42

Služby
• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-42

• 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.
734-42

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.
949-42

• Oprava TV, DVD, SAT. Tel: 0905
323 277.
1192-45

• Potrebujete spoločenské šaty
a topánky? Kliknite na www.
mimibazar.sk/orchidea-js alebo
volajte: 0905 770 214.
1194-42

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.
147-52

• Predám 3-šuflíkovú mrazničku 40
l, detoxikačnú vaňu na nohy. Cena
dohodou. Tel:
0904 491 366.
1178-43

• Predám obilie, jačmeň, pšenicu.
Cena 10 €/q. Tel: 047/5623 504.
1191-42              
• Predám 2-r. používaný liatinový
kotol na drevo ATACK 25 kw,
komora 49 cm, 600 €. Tel: 0905
352 914.
1196-44

• Vykupujeme doma tkané plátna:
vrecia, plachty, obrusy, utierky,
uteráky a rôzne starožitnosti.
0903 537 225.
1167-46                   
• Predám črepníkové chryzantémy
- 15 druhov od dnešného dňa,
40-50 cm priemer, cena podľa dohody. Každý deň od 12.00-19.00
h. Na mieste si môžete vybrať. Tel:
0905 730 178.
1173-43

• Predám úle na včely. 0905
556 390.
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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 Sobota verejnú ponuku na predloženie investičných zámerov a spôsobu využitia mestských pozemkov pre výstavbu Mestských
bazénov v Rimavskej Sobote

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 Sobota verejnú ponuku na predloženie investičných zámerov a spôsobu využitia mestských pozemkov pre výstavbu Rekreačného
komplexu Zelená voda – Rimavská Sobota

Predmet ponuky: získanie investora pre výstavbu Mestských bazénov v Rimavskej Sobote návrh investora na spôsob využitia mestských pozemkov za účelom výstavby Mestských bazénov ( dlhodobý nájom, kúpa )

Predmet ponuky: získanie investora pre výstavbu komplexu stavieb v rekreačnej oblasti
Zelená voda – Rimavská Sobota návrh investora na spôsob využitia mestských pozemkov
za účelom realizácie stavieb Rekreačného komplexu (dlhodobý nájom, kúpa) návrh investora na spôsob prevádzkovania diela po jeho kolaudácii
Požiadavky: a) územné: zosúladiť investičný zámer s Územným plánom zóny Rekreačný komplex – Zelená voda, pozemky, ktoré sa pre výstavbu poskytujú, sú vo vlastníctve
Mesta Rimavská Sobota - list vlastníctva č.2959
b)technické: vyplývajú z ďalších stupňov projektových dokumentácií a príslušných rozhodnutí
c) finančné: od záujemcu sa požaduje preukázanie finančných prostriedkov na výstavbu
v čiastke minimálne 20 miliónov eur v nasledovnom zložení:
d) majetkové: možnosti poskytnutia mestských pozemkov pre výstavbu: - nájom mestských pozemkov na dobu max. 10 rokov od uzavretia nájomnej zmluvy v cene 1 eur /
m² a rok
- odpredaj pozemkov po kolaudácii diela v minimálnej cene určenej znaleckým posudkom aktuálnym v čase uzatvorenia zmluvy o realizácii diela - majetkový vklad mesta do
novovytvorenej prevádzkovej spoločnosti
Termíny: od záujemcu – investora sa požaduje, aby bol komplex stavieb schopný užívania (t.j. bolo naň vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie) v termíne najneskôr
do 30. júna 2012
Predloženie ponuky: v termíne do 30. 11. 2009 na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova
9, 979 01 Rimavská Sobota, v uzavretej obálke s heslom na ľavej strane:
„PONUKA – Rekreačný komplex Zelená voda“
Bližšie informácie o verejnej ponuke nájdete na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk v časti Verejné ponuky, príp. na č.tel: 047/5604613

Požiadavky: a) územné: stavba sa navrhuje umiestniť na pozemky parc. č. KN C 2390,
2389/1, 2389/2, a 2391/1 /KN E 2391/4 / v k. ú. Rimavská Sobota (podľa ohraničenia
pozemkov v PD)
pozemky sú vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota - list vlastníctva č.2959
b)technické: vyplývajú z PD a príslušných rozhodnutí
c)finančné: od záujemcu sa požaduje preukázanie finančných prostriedkov na výstavbu
v čiastke aspoň 1,5 milión eur.
d)majetkové: možnosti poskytnutia mestských pozemkov pre výstavbu:
- nájom mestských pozemkov na dobu 20 rokov v cene 1 eur /m² a rok
- odpredaj pozemkov po kolaudácii diela v minimálnej cene určenej znaleckým posudkom
Termíny: od záujemcu – investora sa požaduje, aby bola stavba užívania schopná (t.j.
bolo na ňu vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie) v termíne najneskôr do 31.
mája 2011
Predloženie ponuky: v termíne do 30. 11. 2009 do 16.00 hodiny
na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota - v uzavretej obálke
s heslom na ľavej strane: „PONUKA – MESTSKÉ BAZÉNY“ Bližšie informácie o verejnej
ponuke nájdete na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk v časti Verejné
ponuky, príp. na č.tel: 047/5604613

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
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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
2168-35

Potrebujete
peniaze?

Potrebujete
peniaze?

Skúste zavolať: 0 904 354 773

www.proficredit.sk

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2186

2187-43

RÝCHLA
PÔŽIČKA

2005

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

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

Tel: 0907 342 809
www.peniazerychlo.sk
2210-44

VAŠA

Realitná kancelária

Kontakt:
e-mail: alwado@alwado-reality.sk,
www.alwado-reality.sk,
0904 504 504.
Volať: Po – Pia: 8.00 – 17.00 hod.

v R.Sobote na Železničnej č. 6

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

ALENA
LAUDÁROVÁ
NÁBYTOK

0905 100 870

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

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

Železničná 8 (JUNIORKOMPLEx) R.S.

Sťahovanie

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

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

24. - 25. október MUDr. E. Brunovská,
Ul. mieru 246 Jesenské 17,
č. t. 0905 324827

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

24. októbra sobota lekáreň Média
25. október nedeľa lekáreň v Kauflande

KINO
ORBIS

DAROVALI KRV

Bruno

Čauves, ich bin Bruno, holub mieru!
Komédia USA, MN, vstupné 2,30 eur (66
Sk), titulky. Začiatky predstavení: 18:00
a 20:00 hod.

23. - 25. október

Hore

Najnečakanejšiu dvojicu hrdinov čaká
dobrodružstvo v stratenom svete...
Animovaná rodinná komédia USA, MP,
vstupné 2,20 eura (66 Sk), dabing. Začiatok predstavení o 18:00 hod., v sobotu
a v nedeľu aj o 16:00 hod.

23. – 25. október

Peter Jankovič, Alžbeta Hochholczerová, Igor Andráš, Bc.Daniel Pastva
z Rimavskej Soboty, Mgr.Peter Krajč z Lomu n Rim., Peter Polakovič z Hrnč.
Zalužian, Ing.Andrej Škorňa z Čerenčian, Stanislav Rohár z Drienčan,
Ivan Cerovský, Jozef Pálkovács z Rim.Janoviec, Jaroslav Pap z Malých
Teriakoviec, Júlia Gembická zo Zacharoviec, Pavel Koščo z Hnúšte, Dušan
Demeter, Ján Vlček, Vladimír Kollár z Klenovca, Vladimír Chromek z T.
Vrchu, Katarína Zagyiová z Hostíc, Ján Kýpeť z Lehoty n Rim.
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

• 1. Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Obvodný úrad ) - prízemie - 14 miestností - I. poschodie – 6 miestností - II . poschodie – 16 miestností bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel.č. 047/5511915
• 2. Dom služieb, Malohontská ul. - I. poschodie -116,15 m², 111,00 m²,
17,78m²
3. Budova na ul. Povstania 15, prízemie - 47,74 m², I. poschodie – 45,54 m²,
podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m², 16,28 m²+1,36 m²,14,52 m², 23, 72
m²+ 1,05 m²
4. Budova na ul. Daxnerovej 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m², 14,38 m²,
prízemie – 76,90 m² – (bageteria) , 95,31 m² (cukráreň)
5. Administratívna budova na ul. Tržnej - I. poschodie - 22,71 m²
6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m², 7,13 m², 23,73 m², 4,98 m²
7. Hlavné námestie 11 - apartmán na ubytovanie na dobu určitú
MsBS s.r.o. – Rim. Sobota, T.č. 047/5511915 - nebytové priestory
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

Mestská bytová správa, s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,
ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Obvodný
úrad/ CENNÍK ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK

Normal

Príbeh legendárneho sériového vraha.
Thriller ČR/Macedónia, MN do 18 rokov,
vstupné 2,30 eura (69 Sk). Začiatok
predstavení len o 20:00 hod.

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

Prenajmem luxusný byt 90 m2
oproti tržnici nad predajňou
Orange + obchodný priestor vedľa Tatra banky 70 m2. Tel: 0915
875 849, 0905 253 350.

Mestská galéria Rimavská
Sobota Vás srdečne pozýva
na výstavu

István Dúdor
(1949 – 1987) výstava sa koná k 60.
výročiu narodenia umelca vo štvrtok 15. októbra 2009 o 17.00 hod.

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 13.10.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Mestská bytová správa, s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota
uverejňuje ZOZNAM voľných nebytových priestorov

21. - 22. október

11

• Zasadačka č. 47- I. posch.  - počet miest na sedenie 182 - predsednícky stôl
11 miest. Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 119,50 € (3 600,- Sk), Nezisk.org. 89,62 € (2 700,- Sk). Ozvučenie sály Podnik. subj. 14,94 € (450,-Sk)
Nezisk.org. 14,94 € (450,-Sk)		
• Zasadačka č. 46 – I. posch.  -  počet miest  na sedenie 25. Cena za prenájom
/ 1-8 hodín/ Podnik. subj. 23,24 € (700,- Sk) Nezisk.org. 16,60 € (500,- Sk)
• Zasadačka č. 80 – II. posch.  -  počet miest na sedenie 72 -  predsednícky
stôl 4 miesta. Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 43,15 € (1 300,- Sk)
Nezisk.org. 33,19 € (1 000,- Sk). Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o, Rim. Sobota, T.č: 047/5511915 nebytové priestory, V Rim.
Sobote 08.01.2009
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

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 s najvyššou ponukou neuhradí kúpnu cenu
do stanoveného termínu, nastupuje záujemca v poradí druhý. Kúpna cena je
splatná v hotovosti do pokladne MsÚ.

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

Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 5
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s uznesením MsZ č. 98
/2009 zo dňa 07.10.2009

verejnú ponuku

na predaj stavebných pozemkov vo
vlastníctve mesta Rimavská Sobota
v lokalite IBV Sobôtka v k.ú. Rimavská Sobota na LV 2959 za účelom
výstavby rodinných domov
formou priameho predaja

Predmet verejnej ponuky:

27 stavebných pozemkov v k.ú. Rimavská Sobota na LV 2959 v lokalite
IBV Sobôtka. Verejná ponuka sa začína dňom 12.10.2009 a končí dňom
02. 11. 2009 o 16.hod. Minimálna
kúpna cena je 20 €/m². Bližšie informácie o verejnej ponuke nájdete
na internetovej stránke mesta www.
rimavskásobota.sk.

Klub modelárov pri Dome
Matice Slovenskej v Rimavskej
Sobote
Vás srdečne pozýva na výstavu
plastikových modelov ktorá sa koná
v Dome Matice Slovenskej Rimavská
Sobota, Bakulínyho 14,
od 22.10. 2009 do 14.11.2009
v čase od 9:00 do 14:00 a od 16:00
do 18:00
pondelok až piatok, v sobotu
7. a 14.11.2009 od 9.00 do 13:00
Vernisáž výstavy: 22.10.2009 o 15:00
hod.
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SŤAHOVANIE
A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.
M.: 0908 948 971,
0907 522 516

Ponúkame na predaj
vozidlá Multicar M 25
a Škoda 1203. Cena
dohodou. Kontakt.
047/581 17 93.
2003

SLOVENSKÁ KUCHYŇA
„U LENKY“
Vás pozýva na špeciality
slovenskej kuchyne.

POZOR AKCIA!!!
KAŽDÉ DESIATE MENU
ZADARMO!!!
Kde? „U Lenky“,
B.Bartóka 2 v RS
Usporadúvame akcie aj oslavy.
Zabezpečujeme rozvoz jedál
v meste RS.
2223-43

Banskobystrický samosprávny kraj
KHaP M. Hella, Hvezdáreň
Rimavská Sobota vás pozývajú na
verejné astronomické pozorovania
a to v dňoch 23.10.2009 v Tisovci
na Nám. V. Clementisa 24.10.2009
v Rimavskej Sobote na hvezdárni
24.10.2009 v Ožďanoch na pozemku ZŠ 25.10.2009 v Rimavskej
Sobote na hvezdárni od 18:30 LSEČ.
Pozorovania sa konajú ako súčasť celosvetového programu „Galileovské
noci“, k 400. výročiu prvého verejného astronomického pozorovania
ďalekohľadom.
Vstup je voľný ! Pozorovania
sa uskutočnia len za priaznivého
počasia !

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

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj nehnuteľný majetok – pozemky – parc. č. č. KN C 2849/237 – zast. plocha o výmere 21 m², parc. č. KN
C 2849/238 – zast. plocha o výmere 21 m²,  parc. č. KN C 2849/239 – zast.
plocha o výmere 21 m², parc. č. KN C 2849/240 – zast. plocha o výmere 21
m² a parc. č. KN C 2849/241 - zast. plocha o výmere 21 m² v kat. úz. Rimavská
Sobota, lokalita Sobôtka za účelom výstavby radových garáží. Do ponuky sa
môžu  prihlásiť záujemcovia, ktorí sú vlastníkmi bytu a majú trvalý pobyt v bytových domoch s.č. 95,  96, 92 resp. 98, nevlastnia v uvedenej lokalite garáž
a sú vlastníkmi motorového vozidla. Minimálna cena 40,-  €/m².
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku, Rimavská  Sobota č.t. 047/56 046 26, 047/56 046 33, 0903 284 314.
Žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota najneskôr do 23.10.2009.
Ponukové konanie sa bude konať dňa 5.11.2009 (štvrtok) o 14.00 h. na Mestskom úrade, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, II. poschodie zasadačka č.
dv. 16. Ponukového konania sa záujemcovia zúčastňujú na základe podanej
žiadosti, predložia preukaz totožnosti  a technický preukaz MV.

VY& MY sleli
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
*

Počasie - Tento týždeň môžeme počítať s jesenným počasím. Ráno
a predpoludním sa vyskytne miestami hmla. Začiatkom a koncom týždňa
bude obloha zatiahnutá a pravdepodobne sa vyskytne dážď alebo prehánky. V horách bude ojedinele snežiť. Od stredy do piatka už bude niekoľko
hodín slnečno. Teplota dosiahne 10 a miestami až 15 stupňov celzia.
András Reisz (autor je meteorológ)

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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Príloha Gemerskych Zvestí • číslo 42 • ročník 41. • 19. október 2009

Cenný bod zo Zemplína
Zemplín Michalovce – MŠK Rim. Sobota 1:1 (1:1)
Michalovčanom nesedí súper od Rimavy,
čo sa potvrdilo aj v sobotňajšom stretnutí, keď si hostia zo Zemplína odniesli
bod. Michalovčania tak aj naďalej ostávajú obľúbeným súperom Gemerčanov.
Tréner M. Kudlík musel improvizovať v zostave.
Z rôznych príčin mu totiž chýbali traja hráči základnej zostavy (Janečka, Levický, Mráz). Aj napriek
tomu sa hral na peknom vynovenom štadióne svižný futbal. Hostí dostal do vedenia po štandardnej
situácii útočník Líška, ktorý hlavičkou prekonal domáceho brankára. Blízko mali Soboťania aj k druhému gólu, po faule na Sihelského. Rozhodca však
neodpískal pokutový kop. Domáci vyrovnali tiež po
štandardke. V 28. min. bol autorom góly Sninský.
V 2. polčase mali domáci viac z hry. Vypracovali
si možnosti, ktoré však nepremenili. V samom závere mohli Soboťania získať všetky tri body. Striedajúci Morháč ale nepremenil svoju príležitosť.
Tréner Kudlík je so ziskom bodu spokojný.
Pred 680 divákmi rozhodoval Kružliak.
Zostava MŠK RS: Kuciak – Rubint – Geri – Živanovič – Juhász – Sihelský – Zvara – Pisár – Gibala –
Líška – Husaník
Striedanie v 2. polčase: Šándor, Vargic, Morháč
Zdeno Marek

V tomto týždni odohrajú Soboťania dva zápasy na
ihriskách súperov: v stredu na Tehelnom poli v zápase Slovenského pohára proti Slovanu Bratislava
(18.00) a v sobotu v Liptovskom Mikuláši (14.00).
Ostatné výsledky 12. kola:
Trenčín – Zlaté Moravce 1:1, Prievidza – Ružomberok B 3:0, Lučenec – L. Mikuláš 3:1, Šaľa – Púchov
1:0
1. Púchov

12

8

2

2

15:7

2. Zlaté Moravce

12

6

3

3

21:13 21

26

3. Trenčín

12

4

6

2

17:9

4. Rimavská Sobota

12

4

6

2

12:11 18

18

5. Dolný Kubín

11

4

3

4

14:11 15

6. Prievidza

12

3

6

3

10:11 15

7. Lučenec

12

3

5

4

17:12 14

8. Michalovce

12

3

5

4

10:11 14

9. L. Mikuláš

11

3

3

5

11:14 12

10. Šaľa

12

3

2

7

6:21

11

11. Ružomberok B

12

2

3

7

8:21
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Komentár

Sen sa stal skutočnosťou
To, čomu pre začiatkom kvalifikácie málokto veril,
sa stalo za chladného poľského večera skutočnosťou. Futbalisti Slovenska si vôbec po prvýkrát v his-

Slovanistky skončili v pohári
Prvé kolo Slovenského pohára bolo
konečnou stanicou pre rimavskosobotské prvoligové volejbalistky. Soboťanky
prehrali aj v druhom zápase s extraligovým družstvom Spišskej Novej Vsi.

VK Slovan Rimavská Sobota – VK Spišská
Nová Ves 1:3 (23, -29, -18, -17)
V odvetnom zápase prvého kola Slovenského pohára vo volejbale žien privítali hráčky VK Slovan
Rimavská Sobota v stredu 14. októbra volejbalistky
Spišskej Novej Vsi. Prvý set sa stal korisťou domáceho tímu. V závere prvého dejstva prehrávali slovanistky 19:22, no dokázali zvrátiť jeho priebeh.
Východniarky mali lepšie rozohratý druhý set,
vyhrávali 19:12, ibaže Soboťanky to nezabalili a set
vyústil do mimoriadne napínavej koncovky. Nakoniec sa šťastie priklonilo na stranu extraligového

družstva. V treťom a vo štvrtom sete už boli lepšie
Spišiačky.
„Som celkom spokojná s naším výkonom, teda
až na ten štvrtý set. Naše hráčky bojovali. Po prvom
vyhratom sete sme urobili v závere druhého setu
chybu, mohli sme ho doviesť do víťazného konca.
Potvrdilo sa, že vieme zahrať dobre, keď nastúpime
v kompletnej zostave. Oveľa viac som však čakala
od Megelovej, ktorej to smečiarsky nešlo. Myslela
som po prvom sete na to, že by sme mohli vyhrať
tento zápas,“ povedala trénerka Slovana R. Sobota
Alena Kudlíková st. Do druhého kola Slovenského
pohára postúpili Spišiačky, ktoré v prvom zápase
zdolali Soboťanky 3:0 (21, 19, 15).
Zostava R. Soboty: Megelová, Rendeková, Pálmayová, Kudlíková ml., Drugdová, Zvarová – liberka Chodúrová, Kačániová, Chlepčoková, Bodnárová, Rosiarová, Sirotiaková.
red

tórii samostatného Slovenska vybojovali postup na
záverečný turnaj MS. Úspech je to veľký pre celú
krajinu. Hlavný podiel na ňom majú v prvom rade
hráči, ako aj reprezentačný tréner V. Weiss, ktorý dokázal skĺbiť tím, ktorý nám môžu závidieť aj
väčšie a bohatšie krajiny. Weiss preniesol na hráčov (poväčšine hrajúcich v zahraničných kluboch)
skromnosť a pokoru, ktorá ich zdobí. Iba postupom
na MS zbohatne slovenský futbal o asi 8 miliónov
eur od UEFA a FIFA, ktoré poputujú do pokladnice
SFZ.
Úspech však môže aj ublížiť. Toho svedkom sme
boli aj v r. 2002, keď sa po zisku titulu majstra sveta
v hokeji paradoxne rúcal slovenský hokej do priepasti. Je tu čas, aby sa v našom futbale začali meniť
veci k lepšiemu, pretože sa pomaly mení na amaterizmus. Som svedkom toho, ako ťažko sa zháňajú
financie na chod klubu – až na dva-tri kluby bojujú funkcionári o prežitie. Súmerne s problémami
klesá aj kvalita stretnutí v lige. Týmto senzačným
postupom sa môže (ale nemusí) mnohé zmeniť. Záleží na ľuďoch – ako budú vedieť využiť tento postup v prospech celého slovenského futbalu. Hráči
s trénerom už urobili všetko pre pozitívne zmeny.
Teraz sú na rade funkcionári, a všetci tí, ktorí môžu
pomôcť futbalu z priepasti.
Na záver ostáva poďakovať futbalistom za krásne chvíle, ktoré pripravili svojim priaznivcom a za
dobrú reklamu Slovensku. Bravó, Weissova skupina, sme na vás pyšní a hrdí!
Odkaz pre niektorých českých hráčov, ktorí sa
nevedia zmieriť so slovenským postupom: budúce
leto budete mať, drahí hráči z Čiech, viac času na
dovolenky, a takisto na návštevy ľahkých žien, ako
ste sa nedávno bavili po vašich prehrách.
Zdeno Marek

Stolný tenis
2. kolo I. ligy – východ
Na domácich stoloch hral celok mužov
Mladosť-Relax R. Sobota v stabilnej zostave
Horváth , Voliar, Polgári, Huszti. V dopoludňajšom čase sa hralo stretnutie proti
Doprastavu Zvolen, kde domáci vyhrali 11:3.
Body za domácich získali: Horváth a Polgári
po 3,5; Voliar 2,5 a Huszti 1,5 boda. Za hostí:
Majerčík 2, Plecho 1.
V podvečer hostili stolnotenisti vlaňajší
extraligový celok Banskú Štiavnicu. V dramatickom zápase hostia zvíťazili najtesnejším
rozdielom, keď v troch zápasoch domácim
nevyšli koncovky v troch zápasoch: Mladosť
-Relax R. Sobota - STKM B.Štiavnica 6:8.
Body za domácich získali Polgári 2,5 Horváth
2 a Voliar 1,5. V nasledujúcom kole, ktoré
sa hrá o týždeň cestuje celok do Vranova
a Michaloviec.
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Futbal – nižšie súťaže
I. trieda, 11. kolo

Veľké Teriakovce prekvapivo
porazili Jelšavu
Tachty – Abovce 5:2 (5:1)
G: Végh (2), Molnár, Gáspár a Mihály – Köböl (vg)
a Váradi
R: Šonkoľ
Tachty posilňujú svoju pozíciu v hornej časti
tabuľky. Ak najbližšie zvíťazia proti Sirku, môžu
zabojovať o najvyššie pozície.
Dorast: 9:3
Sirk – Revúčka 2:2 (1:0)
G: Jakub a Ziman – Kováč a Hrachiar
R: Šupka
Až do poslednej chvíle to bol vyrovnaný zápas,
v ktorom mali obe družstvá rovnaké šance.
Dorast: 2:0

Tornaľa – Rim. Janovce 4:1 (2:0)
G: Vrškový, Farkas, Szántó a Gábri – Tóth
R: Ivanik
Tornaľa doma pravidelne uspeje, a ani tentoraz
tomu nebolo ináč. Ostáva tak na čele tabuľky.
28

2. FK Klenovec  	

12

8 1 3

20 : 18 25

3. FK Jelšava  	

12

7 2 3

28 : 24 23

4. FK Tachty  	

12

7 1 4

34 : 18 22

5. FK Stárňa  	

12

5 2 5

23 : 20 17

6. FK Lubeník  	

12

5 1 6

25 : 24 16

7. FK Abovce  	

12

5 1 6

25 : 33 16

8. FK Sirk  	

12

4 3 5

25 : 19 15

9. FK Muráň  	

12

4 3 5

18 : 31 15

10. FK Bátka  	

12

4 3 5

21 : 28 15

11. FK Rimavské Janovce  	 12

5 0 7

22 : 23 15

12. FK Revúčka  	

12

4 2 6

20 : 22 14

13. FK Ožďany  	

12

2 4 6

14 : 18 10

14. FK Veľké Teriakovce  	

12

2 2 8

12 : 34 8

Dorast, I. trieda, 11. kolo
Gemer – Rim. Janovce 7:2

Hnúšťa – Tomášovce 4:2 (2:0)
G: Zemanovič, Weresky, Petrok a Šaliga

Vinica – Gemer 4:1 (1:1)
G (hostia): Farkaš

Klenovec – Ožďany 1:0 (0:0)
O troch bodoch pre Klenovec rozhodol v 78. min.
Hruškov gól.
R: Siman

34 : 9

V. liga:
Mýtna – Jesenské 2:5 (1:3)
G (hostia): Lipcsei (3), Váradi a Mogyoródi

Kráľ – Málinec 2:1 (1:0)
G: Zsíros (2)

Veľké Teriakovce – Jelšava 2:1 (2:0)
G: Máté a Lupták – Duna
R: I. Krahulec
Prekvapenie kola. Na vypadnutie stojaci domáci
porazili jedného z favoritov súťaže.

9 1 2

Veľký Blh – Dolná Strehová 5:1 (2:0)
G: Halaj J. (2), Halaj D., Baldovský a Gubala

Revúca – Hajnáčka 4:1 (0:1)
G: Magura, Majerčík, Lunter a Šestina – Uhrin

Lubeník – Bátka 6:0 (4:0)
G: Šablík (2), Tamáš (2), Pašák a Konček
R: Juhász
Domáci výrazne prevýšili hostí, ktorí zjavne
nemali svoj deň.
Dorast: 13:0

12

Krajské majstrovstvá
IV. liga, 11. kolo

Tisovec – Poltár 3:2 (1:0)
G: Jakub Hurák, Slašťan a Brndiar

Stárňa – Muráň 3:0 (1:0)
G: Ferko, Legát a Kárász
R: Bálint
Domáci si týmto víťazstvom zabezpečili miesto
v strede tabuľky.
Dorast: 6:0

1. FK Tornaľa  	

Žiaci, 7. kolo
B skupina
Jesenské – Hajnáčka B 5:0
Ožďany – Husiná 1:1
Hajnáčka A – Veľký Blh 7:2
C skupina
Lenartovce – Kráľ 0:3
Gemer – Abovce 2:1

Delegačný list č.12 zo dňa 15. 10. 2009
Predseda KR: Dezider Balajthy
1.trieda 12.kolo 25.10.2009 o 12.30 a 15.00
Abovce - R. Janovce / Filep, Juhász, Vývlek
Ožďany - Tornaľa / Slabej, Botoš, Adorján
Jelšava - Klenovec (bez dorastu) / Hodoň, Šupka,
Kriak
Bátka - V. Teriakovce / Čepko, Bálint, Ďurík
Muráň - Lubeník / Fakla, Laciak, Siman
Revúčka - Stárňa / Wollinger, Boldi, Rosiar
Tachty - Sirk / Pál, Rybár, Váradi
1.trieda dorast 12.kolo 25. 10. 2009 o 12.30
Ožďany - Gemer / Botoš, Adorján
Žiaci 8.kolo 24. 10. 2009 o 10.00
Sk B: Jesenské - Hajnáčka A (12.00) / Meszaros,
Lőcsös
V. Blh - Ožďany / Ivanik, Geče
Hostice - Hajnáčka B / Pataky
Sk C: Abovce - Lenartovce / Gača
Kráľ - Bátka / Verkin
Delegovanie SsFZ:
4.liga dorast sk. Juh 12.kolo 24. 10. 2009
o 14.00
Jesenské - Hodruša / Locsos, Meszaros
5.liga dorast sk. D 12.kolo
24. 10. 2009 o 15.00 Hajnáčka - Divín (Petrovce) /
Pocklan, Šonkoľ
25. 10. 2009 o 11.30 Klenovec - Kalinovo /
J. Krahulec, I. Krahulec
Jelšava - Tisovec / Kriak, Šupka

Lukostreľba
V sobotu, 10. októbra usporiadal spolok
„MAŐS“ lukostreleckú súťaž v maďarskom
meste Balassagyarmat, na ktorej nemohli
chýbať ani lukostrelci z Rimavskej Soboty.
Napriek spočiatku daždivému počasiu sa naši
lukostrelci hrdo postavili zoči-voči 20 cieľom
a niekoľko hodín trvajúcu súťaž pri brehoch
Ipľa úspešne dokončili. Domov si priniesli 4
zlaté a jednu striebornú medailu. Tibor Lévay
st., súťažiaci v kategórií kladkové luky-muži,
Tomáš Lévay v kategórií kladkové luky-dorast, Lenka Nagyová v kategórií tradičné
luky-dorast a Kristián Ternóczki v kategórií
olympijské luky-deti získali zlaté medaile,
zatiaľ čo Daniel Tankina obsadil druhé miesto
v kategórií olympijské luky-deti. Aj tento krát
zožali, čo sa dalo.

Soboťanky triumfovali
nad Sláviou TU Košice
V prvom kole prvej ligy – Východ vo volejbale
žien sa predstavili hráčky Slovana Rimavská
Sobota v nedeľu (18. októbra) na pôde Slávie
TU Košice. Rimavskosobotské volejbalistky
začali novú sezónu veľmi dobre, vyhrali obidva zápasy. Slávia obsadila v predchádzajúcej
sezóne v prvej lige prvé miesto.
VK Slávia TU Košice – VK Slovan Rimavská
Sobota 1:3 (-18, 12, -16, -21), 1:3 (19, - 11,
-18, -22)
Zostava R. Soboty: Megelová, Rendeková, Pálmayová, Kudlíková ml., Drugdová, Kačániová
– liberka Chodúrová.
Neografia Martin – VK Slovan Rimavská
Sobota 3:0, 1:3.
V prvom kole druhej triedy oblastnej súťaže
Stred kadetiek nastúpili Soboťanky v nedeľu
(18. októbra) v zostave: Rosiarová, Bodnárová,
Chlepčoková, Pakanová, A. Žírošová, Očenášová - Pisárová.
red

OZNAM - Pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že majú možnosť využiť
50% zľavu na vstupe do krytej plavárne, od
16.10.2009 do
vyčerpania finančného limitu poisťovne.
Zvýhodnené vstupné pre poistencov všzp
platí v dňoch : štvrtok: v čase od 12.00 - do
20.00 • sobota: v čase od 10.00  - do 20.00
Otváracie hodiny zimného štadióna pre
verejnosť
19.10.

09.00-11.30

12.00-14.30

20.10.

09.00-11.30

12.00-14.30

21.10.

09.00-12.00

12.30-15.00

		

15.30-18.30

22.10.

09.00-11.30

12.00-14.30

23.10.

09.00-11.30

12.00-14.30

24.10.

11.30-15.30

25.10.

14.00-16.00

