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Primátor prijal najlepších športovcov
P

o prvýkrát v histórii vyhodnocovalo najlepších športovcov aj mesto Rimavská Sobota.
Udialo sa tak na základe Koncepcie rozvoja športu
v meste, ktorú vlani v decembri schválili mestskí
poslanci. Víťazov vybrali z takmer 40 nominácií
jednotlivých športových klubov a oddielov členovia Komisie mládeže a športu mestského zastupiteľstva na základe dosiahnutých výkonnostných
výsledkov. Najúspešnejších športovcov za rok
2007 prijal primátor mesta Štefan Cifruš v obradných priestoroch radnice. Vo svojom slávnostnom
príhovore vyzdvihol potrebu športu, ktorý má
v meste takmer 100-ročnú tradíciu. Uviedol, že je
aj v záujme samosprávy, aby športovú činnosť vykonávalo čo najviac ľudí, a preto bola aj vypracovaná Koncepcia rozvoja športu v meste. „Mesto je
právom hrdé na vynikajúce výsledky, ktoré športovci dosiahli. Plne si uvedomujeme, že za nimi je
množstvo hodín tréningu,“ povedal Š. Cifruš, ktorý
sa poďakoval športovcom za reprezentáciu mesta
i regiónu, ale aj ich trénerom a rodičom. V kategórii žiakov bola za najlepšieho športovca mesta

vyhodnotená karatistka Dorota Balciarová z TJ ŠK
Uraken RS. Ďalšími ocenenými boli plavci Juraj
Huszár a Hana Poljaková z Plaveckého klubu RS,
zápasník Rastislav Tóth z Lokomotívy RS a džudista Kristián Slíž z TJ Mladosť Relax RS. V kategórii
dorastu sa najlepším športovcom stal karatista
Igor Molnár z TJ ŠK Uraken RS. Ďalšími ocenenými
boli džudista Henrich Megela z Mladosť Relax RS,
futbalistka Petra Jakabová z 1. DFC RS, zápasník
Richard Totkovič z Lokomotívy RS a volejbalistka
Alexandra Hrivnáková z ŠK Slovan RS. V kategórii
seniorov bol za najlepšieho športovca mesta vyhlásený zápasník Michal Radnóti z Lokomotívy
RS. Ďalšími ocenenými boli kolkár Róbert Šmatlík
z KK RS, stolný tenista Gabriel Polgári z TJ Mladosť
Relax RS, džudistka Judita Pisárová z Mladosti Relax RS a Ing. Róber Bráz z OJ Taekwondo WTF RS.
Na základe rovnakého počtu pridelených hlasov
boli ako najúspešnejší kolektív mesta vyhodnotené dve družstvá: stolní tenisti.- muži TJ Mladosť
Relax RS a zápasníci- muži TJ Lokomotíva RS.
kan

Novootvorený
penzión a reštaurácia

AKCIA

Doneste bloček
z vinárne Hubertus
(bývalá Fatima)do Perly.

Dostanete menu

za 55,- Sk

Sú ľudia, ktorí
na to, aby dosiahli svoje ciele, musia tvrdo
pracovať. Nič
sa im v živote
„neprepečie“, a keď urobia
chybu, tak za ňu musia
„zaplatiť“. Na druhej strane
sú tí, ktorí sa flákajú, užívajú
si život a na pracovisku
žijú z práce iných. A keď
sa potknú, vždy ich niekto
podrží a problémy sa zázrakom vyriešia. A väčšinou ich
podržia ľudia podobného
razenia. Otázne však je, ako
potom fungujú pracoviská,
kde je takýchto ľudí kritické množstvo. Stávajú sa aj
prípady, keď flákači za sebou
zanechajú „sekeru“ a spúšť
a za „odmenu“ dostanú
teplejšie miestečko, kde iba
prežívajú. Ak potom ich
miesto prevezmú makáči,
majú čo robiť, aby dali všetko
do poriadku. A keď to už
spravia a trochu sa usadia,
môže sa im stať, že si na ich
stoličku opäť sadnú flákači.
Potom sa divíme, prečo tento
štát nefunguje tak, ako má.
Útechou pre ľudí, ktorí takúto situáciu okúsili na vlastnej koži, je jedno porekadlo:
Božie mlyny melú pomaly,
ale isto. Z toho vyplýva, že
každému sa v živote všetko
vráti a pravda raz vyjde najavo, aj keby bola pod zemou
zakopaná. Niekedy to však
trvá až príliš dlho...

Modrá hviezda

riešenia pre krajšie
bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167

s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.
Nájdete nás na Čerenčianskej ul. č.2065
(bývalý areál OSP), oproti STK

tel. 0903 722 560
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Nesúhlasia s výstavbou
na Hviezdoslavovej ulici

Úradníci tvrdia, že výstavba polyfunkčného objektu
je v súlade s územným plánom mesta. Podľa obyvateľov
paneláku sa zhorší kvalita ich bývania.

N

a našu redakciu sa obrátili obyvatelia
paneláku na Hviezdoslavovej ul. v Rim.
Sobote. Dôvodom bol nesúhlas s výstavbou
polyfunkčného objektu. Realizácia stavby by
podľa nich zhoršila kvalitu bývania. Obyvatelia 16 b. j. nemajú vybudované ani garáže
a používajú vymedzenú parkovaciu plochu
pred bytovkou. Pretože táto plocha nepostačuje pre ich osobné autá, využívajú aj miesto,
kde sa plánuje postaviť polyfunkčná budova. Podľa obyvateľov jej výstavbou by došlo
aj k zníženiu zelene, ktorá je využívaná aj
inými obyvateľmi mesta a slúži ako detské

ihrisko s pieskoviskom. Výstavbou objektu
by došlo aj k obmedzeniu výhľadov zo samostatných bytov z vchodu č. 5. „Dôvodom
nesúhlasu je aj to, že likvidáciou terajších
parkovacích plôch dôjde k zníženiu parkovacích miest v centre mesta a vodiči budú
ešte častejšie porušovať zákaz vjazdu k nášmu bytovému domu. Budú obsadzovať naše
parkovisko, ktoré nepostačuje ani pre nás.
Navyše so zmenou systému zásobovania
predajne CBA dôjde k zhoršeniu dopravnej
situácie,“ vyjadrili sa obyvatelia paneláku na
Hviezdoslavovej ulici. V tejto súvislosti poda-

lo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov a predajňa CBA na Ul. SNP
vlani v septembri odvolanie proti vydanému
územnému rozhodnutiu a petíciu. Odvolanie
postúpil Stavebný úrad v Rim. Sobote Krajskému stavebnému úradu v Banskej Bystrici. Ten zrušil rozhodnutie mesta z 1.8. 2007,
ktorým Ing. Z. Molnárovi – firme Gemer Real
povolilo umiestnenie stavby. Zároveň vrátil
záležitosť mestu na nové konanie a rozhodnutie. To prebehlo začiatkom februára tohto
roka. Na ňom opätovne spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov písomne vyjadrilo nesúhlas s umiestnením stavby.
V tejto súvislosti sme požiadali o vyjadrenie
referenta oddelenia stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy mestského úradu Ing. Ladislava Juhásza. Uviedol, že krajský stavebný úrad zrušil rozhodnutie kvôli
procesným nezrovnalostiam. „Dôvody, ktoré
uviedli vlastníci bytov, nie sú takého charakteru, že by nemalo byť vydané územné
rozhodnutie. Objekt by mal stáť 20-30 m od
bytovky zo severnej strany, takže by nemalo
dôjsť k zamedzeniu prístupu svetla. To, že ľudia budú mať iný výhľad, s tým musia rátať.
Je to centrálna zmiešaná mestská zástavba
a tieto plochy sú určené na výstavbu takýchto
obchodných prevádzok. Výstavba objektu je
v súlade s územným plánom mesta,“ vyjadril sa Ing. L. Juhász, ktorý nevidí dôvod, prečo
by nemalo byť vydané územné rozhodnutie.
Ďalej uviedol, že pred odpredajom pozemku,
ktorý schválili poslanci mestského zastupiteľstva, zaujali k výstavbe objektu kladné
stanovisko aj referát územného plánovania,
príslušná komisia, architekt mesta, dotknuté
orgány štátnej správy i správcovia sietí.

M. Kanalová

Oddelenie požiarnej prevencie hodnotí
O

ddelenie požiarnej prevencie OR
HaZZ v Rim. Sobote vykonalo štátny
požiarny dozor v 340 subjektoch okresu.
Bolo zistených 1396 požiarnych nedostatkov
organizačného a technického charakteru. Za
hrubé porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi bolo uložených 10 pokút
v celkovej sume 95 500 Sk. V priestupkovom
konaní bolo riešených 18 prípadov uzavretých skrátenou formou v blokovom konaní.
Dôležitým článkom ochrany pred požiarmi
je stavebná prevencia, ktorá vyžaduje pri
posudzovaní z hľadiska bezpečnosti stavieb
vysokú odbornosť. Všetky stavby musia byť
realizované tak, aby sa zabránilo stratám
na životoch, poškodeniu zdravia osôb,
zvierat a ku škodám na majetku. Oddelenie
požiarnej prevencie bude naďalej venovať
zvýšenú pozornosť ochrane pred požiarmi
v mestách a obciach okresu. Hlavný dôraz
sa bude klásť na objekty v majetku obcí
z hľadiska bezpečnosti, ktorá zahŕňa bez-

závadný stav elektroinštalácie, bleskozvodov, plynových zariadení a zabezpečenie
objektov požiarnou vodou a hasiacimi
prostriedkami. V obciach budú vykonávané
preventívne protipožiarne kontroly. Našou
snahou je aj v roku 2008 v spolupráci so
správcami bytových domov zabezpečiť pre
občanov bezpečné bývanie v zmysle záväzných predpisov o ochrane pred požiarmi.
Prioritou bude aj naďalej kontrola stavu
podzemných a nadzemných hydrantov na
obecných vodovodoch a ich označovanie. Do
roku 2008 sa v spolupráci s firmou VEOLIA
Voda, s.r.o., Rimavská Sobota a najmä vďaka
riaditeľovi podarilo opraviť a sfunkčniť 281
podzemných hydrantov, čím sa v 35 obciach
okresu dá každé odberné miesto využiť na
odber požiarnej vody. Touto cestou oslovujem starostov obcí, v ktorých je vodovod,
aby na stále prístupné miesto umiestnili
hydrantový nástavec a kľúč, rozdeľovač,
hadice a prúdnice. V prípade potreby

požiarnej vody na požiarnisko ho môžu
použiť aj občania. Neoddeliteľnou súčasťou
našej práce je metodicko- výchovná činnosť
formou odborných seminárov, prednášok
a verejných článkov. Naším cieľom je osloviť
širokú verejnosť, aby svojou nevedomosťou
a ľahostajnosťou nespôsobili požiar. Čo sa
týka výchovy mládeže, vedenia škôl môžu
po dohode s našou organizáciou zorganizovať návštevu priestorov hasičskej jednotky.
Žiaci sa oboznámia s prácou príslušníkov
hasičského a záchranného zboru, technikou
a so základnými požiadavkami ochrany
pred požiarmi. OR HaZZ plánuje v tomto
roku vyhlásiť výtvarnú súťaž s názvom
Ochrana pred požiarmi očami detí. Víťazné
práce budú odmenené. Okresné riaditeľstvo
OR HaZZ v Rim. Sobote nie je len kontrolným orgánom, ale aj poradným, na ktorý sa
môžete kedykoľvek obrátiť.
pplk. Ing. Víťazoslav Bódi,
vedúci odd. požiarnej prevencie OR HaZZ RS
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18. 2. 2008

Začala sa rekonštrukcia
teriakovského mlyna
O

bčianske združenie OZVENY Hrachovo
začína v týchto mesiacoch s rekonštrukciou vyše 200-ročného vodného mlyna
vo Veľkých Teriakovciach. Na jeho obnovu
a zariadenie získalo 516 161 EUR z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Projekt bol predložený
na Úrad vlády SR v marci roku 2006.
Zákazku na rekonštrukciu objektu mlyna
získala na základe predloženej ponuky stavebná firma PS - NOVOPS, a.s., z Lučenca.
Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác vrátane obnovy zachovaného technologického zariadenia je jún
2009. Po tejto fáze prác budeme pokračovať
s vybavením mlyna, aby následne mohol
slúžiť na prezentačné a vzdelávacie aktivity

v regióne. Súčasťou tejto časti projektu
bude aj zozbieranie historických podkladov
a materiálov (informácií, fotodokumentácie, predmetov, náradí a pod.) týkajúcich sa
nielen mlyna a histórie s ním spojenej, ale
aj histórie celého regiónu Gemer – Malohont. Zdokumentovaná história, inštalácia
expozícií regionálneho múzea, zariadenie
tvorivých dielní, vzdelávacích priestorov
a informačného centra bude tvoriť záver projektu, ktorým sa začne písať nová
„história“ mlyna ako prezentačného centra.
Teriakovský mlyn z roku 1800 je na Slovensku ojedinelý, pretože je v gréckom štýle. Na
pohon totiž využíval horizontálne uložené
koleso, čo je u nás rarita.
Miroslava Kubaliaková,o.z. OZVENY Hrachovo
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Ako trávite
jarné prázdniny?
Začali sa jarné prázdniny. Navštívili sme
žiakov 5. ročníka ZŠ P. Dobšinského v Rim.
Sobote a opýtali sa ich, ako budú tráviť
jarné prázdniny.
Erik Káka: „ Na prázdniny sa teším, lebo
si trošku oddýchnem od školy. Cez prázdniny častejšie
chodím do plavárne, hrám
s kamarátmi futbal a bicyklujem sa. Viac sa venujem
aj akvarijným rybkám.
Vymieňam im vodu a čistím akvárium.
Tiež sa venujem mladšej sestre a doma
viac pomáham.“

Patrik Kopecz: “ Na prázdniny sa vždy
teším. Cez tieto voľné dni sa
zvyknem bicyklovať a hrať
s kamarátmi futbal. Väčšiu
pozornosť venujem mojim
škrečkom. Cez prázdniny
chodím častejšie za starými
rodičmi. Pomáham im, keď to potrebujú.
S rodičmi zvykneme chodiť aj do iných
miest mimo môjho bydliska. V tomto
období máme zabíjačku, pri ktorej pomáham.“

Kristína Tommová: “ Na prázdniny sa

∫

LILIPUT
Nový
jarný
tovar!
detské odevy

v Rim. Sobote pri pošte
pon-piatok 9.00-17.00
sobota 9.00-12.00

Darí sa nám....
Ž

iaci našej Evanjelickej základnej školy
v Rimavskej Sobote si aj v mesiaci
február počínali dobre. Žiak 9. ročníka Štefan
Karhút, ktorý v januári vyhral okresné kolo
nemeckej olympiády, sa 7. februára zúčastnil
krajského kola v Banskej Bystrici vo svojej 1.B
kategórii. Darilo sa mu veľmi dobre. V silnej
konkurencii obsadil pekné 3. miesto. Štefan sa
minulý týždeň stal aj podpredsedom Mestského parlamentu žiakov v Rimavskej Sobote.
12. februára sa konalo okresné kolo geografickej olympiády. Žiačka 6. ročníka Lucia
Pšídová obsadila 3. miesto vo svojej kategórii
H a postupuje na krajské kolo, ktoré bude
v marci. Obom srdečne k úspechom blahoželajú všetci spolužiaci, kamaráti a pedagógovia
školy.
Tatiana Krešneová

vždy teším, pretože si trošku
oddýchnem od školy. Chodievame s bratom a sesternicou do plavárne a s rodičmi na nákupy. Budem sa
čiastočne pripravovať aj do
školy a viac venovať škrečkovi. Pôjdem za
krstným otcom do Rimavských Janoviec.
Cez prázdniny chodím aj na džudo, keďže ho bežne navštevujem počas roka.“
K. Kalmárová

Oprava
V minulom čísle GZ došlo v článku na
str. 3 Osud ZŠ I. Ferenczyho v rukách
poslancov k nepresnostiam. Škola
nebola vyradená zo siete škôl, ako sa
uvádza v článku.
Nebol v nej len otvorený piaty ročník a v súčasnosti funguje v režime
výnimky zriaďovateľa. Mestskí poslanci
sa v decembri zaoberali návrhom na jej
vyradenie zo siete škôl, ale neodsúhlasili ho. Touto problematikou sa budú
zaoberať na februárovom zasadnutí.
Redakcia sa za nepresný preklad ospravedlňuje.

4 Školstvo
Poskytujú kvalitné vzdelanie
Triedy sú vybavené moderným a účelným zariadením,
cukrárske a pekárske dielne sú zabezpečené modernými
technológiami spracovania surovín.

V

roku 2003 prebehlo zlúčenie Stredného
odborného učilištia poľnohospodárskeho a potravinárskeho a Strednej poľnohospodárskej školy v Rim. Sobote do spoločných
priestorov. Škola od tohto roku pôsobí pod
názvom Združená stredná škola poľnohospodárska a potravinárska. V súčasnosti ju
navštevuje 490 žiakov, pričom je pomer dievčat a chlapcov približne rovnaký. Poskytuje
záujemcom kvalitné vzdelanie v učebných
a študijných odboroch. Učebné odbory zahŕňajú profesie pekára, cukrára, mäsiaralahôdkára a agromechanizátora- opravára
ukončené záverečnou skúškou a získaním
výučného listu. Študijné odbory ponúkajú
potrebné vzdelanie v odboroch pracovník
marketingu, podnikateľ pre rozvoj vidieka,
prevádzka a ekonomika dopravy (logistika
v doprave), technika a prevádzka dopravy(
prevádzka a údržba cestných vozidiel). Sú
ukončené maturitnou skúškou. U chlapcov
pri výbere odboru dominuje technika a prevádzka dopravy, u dievčat odbor pracovník
marketingu alebo prevádzka ekonomiky
a dopravy. Absolventi sa môžu po ukončení štúdia uplatniť v rôznych oblastiach trhu
práce. V prípade učebných odborov nájdu
uplatnenie v pekárenských a cukrárenských
výrobniach, mäsokombinátoch, výrobniach
supermarketov, v predajniach potravín, v
súkromných a štátnych podnikoch alebo v

rodinných farmách. Môžu sa zamerať aj na
vlastnú podnikateľskú činnosť alebo odborné práce v krajinách EÚ. V prípade študijných odborov nájdu absolventi uplatnenie
v oblasti marketingu (maloobchod, veľkoobchod, sieť hypermarketov a potravinárskych
firiem), dopravy( vedúci dopravy, dispečer,
technik, zamestnanec dopravnej polície, záchrannej služby, stanice technickej kontroly,
prevádzkovateľ autoservisu, autopožičovne,
taxislužby, autobazáru a dopravca vnútornej
a medzinárodnej dopravy) a logistiky (v zasielateľských firmách, štátnej správe, na pošte
a telekomunikáciách, výrobných podnikoch).
Z celkového počtu absolventov si po ukončení štúdia podáva 30% prihlášky na vysoké
školy, alebo sa uplatnia v zahraničí. Triedy sú
vybavené moderným a účelným zariadením,
cukrárske a pekárske dielne sú zabezpečené
modernými technológiami spracovania surovín. Na škole sú zriadené štyri počítačové
učebne s interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a notebookom. Škola má kompletnú
poľnohospodársku techniku- dva traktory, závesné zariadenia a stroje potrebné na
obrábanie pôdy. Jej súčasťou je aj autoškola
s troma osobnými autami, jedným nákladným autom a dvoma traktormi. V škole sa
nachádza telocvičňa, posilňovňa a vonkajšie
ihrisko. „Predpokladáme, že v tomto školskom roku nastúpi do prvých ročníkov 100
žiakov. Napriek tomu, že ich počet kvôli nižším populačným ročníkom klesá, nepocítili
sme výrazný pokles. Žiaci pravidelne absolvujú dvojtýždňovú výmennú prax s maďarským partnerom. V tomto roku pôjdu tretiaci
prvýkrát do súkromnej nemeckej firmy Horstel na dvojmesačnú prax. Dostanú aj mzdu
a všetky náklady bude hradiť firma. Osvoja si
cudzí jazyk, spôsob práce v zahraničí a získajú praktické skúsenosti,“ povedal riaditeľ
školy Ing. Miroslav Uhrín.
kk
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Na karnevale
aj indiáni
a princezné

V

živote každého človeka sú dni,
ktoré túžobne a netrpezlivo
očakávame. Jedným z takýchto dní pre
žiakov Evanjelickej základnej školy
v Rim. Sobote bol 31. január. V tento
deň dostali nielen vysvedčenie, ale sa
konal aj vytúžený karneval. Po ocenení
najlepších žiakov našej školy, ktoré
sa uskutočnilo v kaplnke za prítomnosti všetkých žiakov, pedagogických
pracovníkov, pani riaditeľky a brata
spirituála, sa žiaci rozišli do tried, aby
sa občerstvili a posilnili. Potom už nič
nebránilo tomu, aby sa "premenili" na
indiánov, pirátov, princezné, ježibaby...
Pestrý sprievod masiek sa v sprievode pedagógov a rodičov presunul do
telocvične. Výber hudobných skladieb
zabezpečila Mgr. Bagačková a kvalitnú
hudbu, tak ako i po iné roky, žiak našej
školy Štefan Karhút, za čo im patrí poďakovanie. Počas tónov rezkej hudby sa
nám jednotlivé masky predstavili. Porota v zložení Monika Hansková, Miroslav
Kerekréty a Marianna Resutíková mala
veľmi ťažkú úlohu. Nakoniec najkrajšie
masky ocenila peknými cenami.
Mgr. Mária Imrovičová

V Klimatickej Aliancii aj Spojená škola
Z

a účasti 44 zástupcov slovenských škôl
a samospráv, zástupcov Klimatickej
Aliancie z Rakúska sa 4. februára uskutočnil v Banskej Bystrici workshop Klimatická
Aliancia ako výzva pre samosprávy a školy.
Počas neho prevzalo prvých 27 slovenských škôl certifikát pridruženého člena
Klimatickej Aliancie. Medzi nimi bola aj
Spojená škola z Rim. Soboty. Tieto školy
sú oprávnené používať logo Múdre hlavy
v Klimatickej Aliancii. Workshop bol súčasťou aktivít trilaterálneho projektu Dajme

šancu slnku, ktorý na Slovensku realizujú
Priatelia Zeme – CEPA z podpory Európskej
únie a je terminovaný na roky 2007 – 2010.
Hlavné ciele projektu sú: vyvolať záujem
miest, obcí, škôl o vstup a rozvoj národných
a medzinárodných aktivít v rámci Klimatickej Aliancie, zriadiť národnú kanceláriu Klimatickej Aliancie na Slovensku, propagovať
a iniciovať aktivity, ktoré povedú k šetreniu
energiami, separácii odpadov, udržateľnému rozvoju obnoviteľných zdrojov energie
a pod. Členstvo v Aliancii je prestížnou

značkou využiteľnou napr. pri uchádzaní
sa o finančné prostriedky z rôznych fondov
EÚ. Priatelia Zeme – CEPA privítajú ďalší
záujem škôl, miest, obcí, mimovládnych
organizácií, firiem o vstup do Klimatickej
Aliancie. Informácie nájdete na internetových adresách http://www.priateliazeme.sk/
klima, http://www.sunshine-eu.org, prípadne si ich môžete vyžiadať na elektronickej
adrese oztatry@slovanet.sk.
Mgr. Rudolf PADO, koordinátor projektu
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Rok 2007
v činnosti
jaskyniarov

Túži po výstave
dráždivých
fotografií

A

V

dňoch 18.-20. januára sa konala výročná jaskyniarska schôdza, na ktorej
členovia Oblastnej skupiny v Rim. Sobote
rekapitulovali činnosť za uplynulý rok. Akcií
sa uskutočnilo naozaj dosť a z tých významnejších sme vyhotovili technické denníky
o ich priebehu a dosiahnutých výsledkoch.
Z najvýznamnejších vyberáme: V Jaskyni
nad Kadlubom sme v závalovej časti postúpili o niekoľko metrov a objavili sienku,
v ktorej počuť vodný tok. Ďalšia možnosť
je postup úzkou puklinou smerujúcou
ďalej pod zával. 50 metrov nad vyvieračkou
Kadlub prehlbujeme studňu, ktorá smeruje
do neznámych priestorov jaskyne Kadlub.
V areáli bývalých kúpeľov Leváre sme zdokumentovali Šlosiarovu jaskyňu s peknou
kvapľovou výzdobou a s dĺžkou 58 m. Španopoľskú vrchnú sondu sme prehĺbili o ďalšie 3 m, a tak jej terajšia hĺbka je 10 m. V jej
hlbšej časti sme zaznamenali niekoľko kostí
rôzneho druhu, medzi nimi aj ľudské. Nález
je toho času na determinácii v SAV v Nitre.
V jaskyni Praslen sa nám podarilo preniknúť cez zúžené miesto o ďalších 6 metrov.
Zdokumentovali a zamerali sme aj jaskyňu
Viktória s dĺžkou 23 metrov. V hornej časti
doliny Kamenný jarok sme lokalizovali 10
metrov dlhú jaskyňu, ktorú zameriame
v tomto roku. Na Pohanskom hrade v Cerovej vrchovine sme objavili ďalšiu 10 metrov
dlhú pseudokrasovú jaskyňu. Zorganizovali
sme dve medzinárodné jaskyniarske akcie
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pre členov Záchrannej jaskyniarskej skupiny Bakony z Maďarska. Navštívili Jaskyňu
nad Kadlubom a Podbanište. Členovia OS
Rim. Sobota sa podieľali aj na organizovaní environmentálnych akcií: odborný výklad
na náučnom chodníku Drienčanský kras a
ukážky použitia jednolanovej techniky pre
deti ZŠ.V uplynulom roku sme odpracovali
viac ako 1000 hodín. Na výročnej schôdzi
sme schválili plán činnosti na rok 2008,
v ktorom očakávame ešte vyššiu aktivitu
našich dobrovoľných členov. Za podporu v
našej činnosti ďakujeme mestu Rimavská
Sobota, Cukrárni pod Mestskou galériou,
Zberni surovín Albert, pani notárke Valušovej a všetkým, ktorí nám pomáhali.
Igor Balciar

ko ste si všimli, v Gemerských
zvestiach sme na predposlednej
strane zaviedli rubriku Relax pre športovcov. Autorom dráždivých fotografií
je rodák z Rim. Soboty Lajos Telek.
Fotografoval pre rôzne časopisy Blikk,
Story, Best, VIP, CKM, Playboy. V súčasnosti žije v maďarskom mestečku
Encs a pracuje pre tamojšie miestne
a regionálne časopisy. „Robím si poriadok medzi fotografiami a článkami, ale
aj v osobnom živote. Prišiel som na to,
že poznám veľa známych, ale i obyčajných ľudí a chcel by som niektoré
svoje materiály publikovať aj vo vašich
novinách. Chcel by som spolupracovať
s niektorou tunajšou televíziou a zorganizovať aj výstavu svojich fotografií
v Rim. Sobote,“ prezradil L. Telek. Dodal,
že sa chce vrátiť späť k fotografovaniu
erotiky do časopisov. Zaujímavé je aj to,
že on sám sa chce dať odfotiť, ako kŕmi
vlky z ruky.
kan

Zacharovčania spomínali pri fotografiách
O

bčianske združenie ZLOM Zacharovce
zorganizovalo 9. februára stretnutie pre
dôchodcov v zmysle hesla: Aby ľudia spolu
hovorili. Organizátori prítomných okrem
oprášenia starých fotografií prekvapili aj
prednáškou o histórii obce. Spomienky navodilo najmä premietanie záberov z minulosti
obce, kde sa mnohí spoznali a spomenuli si
zároveň na niektorých, ktorí už nie sú medzi
nimi. Program obohatili básničky a pesničky,
ktoré pripravili deti z obce. Každý dôchodca
dostal malú pozornosť v podobe kalendára
s bývalou dominantou obce, kostolom, ktorého veža sa v roku 2004 zrútila, CD nosiča,
pera a sladkého dezertu. Okrem toho boli
pozvánky žrebované, a tak sa všetci tešili
z hodnotných cien. Zaujala aj výstava originálnych keramických výrobkov, z ktorých
najväčšiu pozornosť vzbudili štýlové kera-

mické bábiky. Nostalgickú atmosféru dotvárala hudba z čias minulých, reprodukovaná
prostredníctvom kotúčového magnetofónu.
Aj toto podujatie zapadá do série podujatí
občianskeho združenia ZLOM Zacharovce,
ktoré napĺňajú jeho hlavný cieľ: aby bol život
obyvateľov v obci kvalitnejší a v neposlednom rade „ aby ľudia spolu hovorili“. Občianske združenie ďakuje sponzorom akcie: OD
Kaufland Rimavská Sobota, Prvá stavebná
sporiteľňa, hudobné vydavateľstvo Keyart
Bratislava, Radošinské naivné divadlo, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej
Bystrici, spoločnosť ACCOM, s.r.o., Banská
Bystrica, Oriflame Rimavská Sobota p. Novosadová, keramička Danka Bakšová a Zlatá
studňa ,s.r.o.
Mgr. Jozef Bakša,
prezident OZ ZLOM ZACHAROVCE
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Naše živé
dedičstvo
Cieľom je zachrániť ešte
existujúce krajové a miestne
odrody pre ďalšie generácie.

P

ri návštevách múzeí môžeme obdivovať
predmety, ktoré sme zdedili po našich
predkoch. Natíska sa otázka, či len predmety, stavby, výtvarné diela, atď. sme zdedili,
alebo tu máme ešte niečo, čo používame.
Áno je. Nazývame to živým dedičstvom! Sú
to odrody rastlín a plemená zvierat, ktoré
minulé generácie ľudstva nechali nám. Pre
súčasného človeka je prirodzené, že jablko
je pekné, veľké, má dobrú chuť a veľa odrôd.
Mrkva je sladká, s vysokým obsahom karoténu. Zemiaky majú hladký povrch, ľahko sa
dajú čistiť. Jablká však pred zavedením pestovania boli také, aké môžeme nájsť medzi
divorastúcimi rastlinami. Malé, tvrdé a kyslé. Mrkva bola silno rozvetvená, citrónovej
farby a karotén obsahovala len v stopách.
Zemiaky boli veľmi deformované, klíčky sedeli hlboko v plodoch, takže čistenie takých
hľúz bolo prakticky nemožné. Kapusta mala
len listovú ružicu. Zamysleli ste sa nad tým,
koľko ľudských generácií sa podieľalo na
tom, aby sa z divých jabĺk vytvorili odrody,
ktoré poznáme v súčasnosti? Koľko generácií šľachtiteľov rastlín muselo žiť, aby sme

výsledky ich práce mohli využívať? Zamysleli ste sa aj nad tým, či nezachádzame s výsledkami prác našich predkov macošsky?
Veď počas dlhých rokov sme stratili obrovské množstvo vyšľachtených odrôd rastlín
len preto, lebo sme im nevenovali patričnú
pozornosť. Žiaľ, za posledných 100 rokov sa
strata týchto odrôd zrýchlila. Do pestovania
sa dostali moderné, tzv. syntetické odrody
na úkor starých. Tieto nové prekonávajú
z hľadiska ekonomiky staré odrody. Majú
však aj svoje nedostatky: aby sme využili ich
genetický potenciál, musíme hnojiť vyššími dávkami umelých hnojív, odrody viac či
menej stratili prirodzenú schopnosť odolať
chorobám a škodcom, preto ich musíme
chrániť chemickými prípravkami, atď. Tieto
prípravky však negatívne pôsobia na životné
prostredie a na zdravie človeka. Staršia
generácia sa asi pamätá ešte na jablká zo
skupiny renetiek, na odrody „Solivarskú“,
„Malinovú hornokrajskú“, na tzv. „Júlovú hrušku“, na „Gemerskú slivku“, ktorú
pestovali len v Gemeri a z ktorých vyrábali
aj sušené slivky. Mohol by som ešte pripo-

menúť čerešne „Májovky“ z Hostišoviec.
Semená zelenín si predtým naši predkovia
sami dopestovali. Vyberali si stále najlepšie
jedince na ďalšie množenie, a tak sa im
podarilo získať kmene, ktoré boli na dané
podmienky najlepšie adaptované. Z hospodárskych rastlín nemôžem nepripomenúť
kukuricu s červenými zrnami, konope, ktoré
pestovali prakticky v každej dedine a v zimnom období z neho vyrábali vlákno. Je zaujímavé, že nikomu nenapadlo z neho vyrábať
drogy! Tieto odrody patria medzi tzv. krajové
(lokálne) odrody. V porovnaní so syntetickými odrodami vykazujú väčšiu odolnosť proti
chorobám, škodcom, nepriaznivým podmienkam. U nich môžeme minimalizovať
chemickú ochranu a hnojenie umelým hnojivom, čím chránime naše zdravie a životné
prostredie. Tieto skutočnosti nás stavajú
pred veľmi dôležitú úlohu. Spočíva v tom,
aby sme zachránili ešte existujúce krajové
a miestne odrody pre ďalšie generácie. Preto
sa obraciam na každého, kto má vedomosti
o krajových a miestnych odrodách, aby to
nahlásil na adresu: ZOGOR, o.z., Štefan Faršang, sídl. Rimava 24/233, 979 0l Rimavská
Sobota, Tel.: 0905 846 463, e-mail: farsang@
post.sk Zaujíma nás každá krajová odroda
z každého druhu ovocia, zeleniny a okrasných rastlín. Naše občianske zduženie tieto
odrody zmapuje, uskutoční zber a uchovanie. Činnosť vykonávame pod odborným
dohľadom Výskumného ústavu ovocných
a okrasných drevín v Bojniciach. Záchrana starých a krajových odrôd v Gemeri je
v súlade s medzinárodne platnou Lipskou
deklaráciou podpísanou v r. 1996.
Štefan Faršang

Mažoretky CVČ Relax na Donovaloch
V

dňoch 7. – 10. februára sa konal 11.
ročník majstrovstiev Európy F. I. S.
T. C. /medzinárodnej športovej federácie/
pretekov psích záprahov v šprinte čistokrvných plemien. V programe slávnostného

ceremoniálu otvorenia majstrovstiev vystupovali aj mažoretky Hviezdičky z CVČ Relax
v Rimavskej Sobote, ktoré dôstojne reprezentovali CVČ aj mesto Rimavská Sobota v
úvodnom programe. Majstrovstiev Európy sa

zúčastňujú pretekári /mašéri/ zo 14 krajín
Európy, a to reprezentanti Slovenska, Česka,
Maďarska, Ruska, Francúzska, Nemecka,
Rakúska, Luxemburska, Rumunska, Dánska,
Nórska, Talianska, Švajčiarska a Holandska.
Autobusového zájazdu sa za odmenu
zúčastnili aj členovia záujmových krúžkov
a klubov, ktoré pracujú pri CVČ. Deti mali
možnosť vidieť slávnostný ceremoniál,
mohli sa zúčastniť rôznych atrakcií, vystúpenia divadla Maska z Banskej Bystrice, naživo zaspievanú slovenskú hymnu opernými
spevákmi bratmi Babjakovcami, prezentačný let vrtuľníka horskej služby, videli rôzne
druhy psov, ako malamut, husky, samojed,
grónsky pes, ktoré zodpovedajú pravidlám
F.I.S.T.C. a môžu súťažiť v šprintoch pretekov
psích záprahov. Deti na vlastnej koži mohli
zažiť počasie na Donovaloch: plno snehu a
fujavica. Veď, ako bolo v úvodných prejavoch spomenuté, Donovaly sú náš slovenský
Klondike alebo Aljaška.
PaedDr. Dana Spišáková,
zástupkyňa riaditeľky CVČ Relax
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Stanovisko AVRT na Slovensku
k návrhu tlačového zákona
Kontroverznú diskusiu medzi verejnosťou
vzbudil návrh nového tlačového zákona.
Mnohí novinári nesúhlasia s viacerými jeho
ustanoveniami. Niektorí z nich sa dokonca
domnievajú, že regionálni politici a veční
sťažovatelia môžu spôsobiť regionálnym
periodikám ešte väčšie problémy než
celoštátnym. V tejto súvislosti bolo do našej
redakcie doručené stanovisko Asociácie
vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku,
ktoré prinášame v plnom znení.
Asociácia vydavateľov regionálnej tlače
na Slovensku (ďalej: AVRT) víta iniciatívu na vydanie nového tlačového zákona,
pretože dosiaľ platný zákon z roka 1966 je
zastaraný a nevystihuje aktuálne potreby
spoločnosti ani vydavateľov regionálnej tlače. No AVRT zároveň odmieta dnes známy
návrh nového tlačového zákona, pripravený
Ministerstvom kultúry SR a prerokovaný
vládou SR, a žiada jeho prepracovanie tak,
aby zachoval, ba posilnil právo verejnosti na
informácie, ako jeden zo základných prvkov
demokracie, pretože:
1) Návrh je nevyvážený v právach, povinnostiach a zodpovednosti jednotlivých subjektov, ktoré sa zúčastňujú na procese informovania verejnosti. V návrhu chýba napr. v
zmysle „zásady rovnosti“ povinnosť orgánov
verejnej moci a verejných činiteľov poskytovať pravdivé informácie (ako sa uvádza
aj v dôvodovej správe; text návrhu však už
túto povinnosť neobsahuje) a zabezpečenie
vymáhateľnosti plnenia informačných povinností zo strany orgánov verejnej správy
a verejných činiteľov i sankčné postihy za
porušenie tejto povinnosti.

2) Viaceré ustanovenia návrhu tlačového
zákona sú vágne, nepresné a umožňujú
rôznorodý výklad a zneužívanie politickými
i obchodnými subjektmi na vlastné ciele,
resp. proti slobode prejavu a nezávislosti
médií.
3) AVRT považuje za nevyhnutné zapracovať do tlačového zákona širšiu imunizáciu
informácií médií v zmysle zásady „ospravedlniteľného omylu“, t.j. zákonom vylúčiť možnosť stíhať médiá za uverejnenie
informácií pochádzajúcich z dôveryhodného
a kompetentného zdroja, pri ktorom mohli
vydavatelia oprávnene predpokladať, že informácie sú pravdivé, a ktoré nie je potrebné - a v praxi ani reálne možné - overovať.
Takáto imunizácia informácií sa musí týkať
nielen „orgánov verejnej moci“, ale v širšom
ponímaní aj jednotlivých verejných činiteľov - kompetentných osôb z verejnej správy,
politických strán a pod.
4) AVRT nesúhlasí s ustanovením návrhu
tlačového zákona, ktoré stanovuje zodpovednosť vydavateľa za uverejnenie informácií, ktoré by mohli podnecovať k nenávisti na základe „politického alebo iného
zmýšľania“ a rozhodne nesúhlasí s tým, aby
pokuty za porušenie povinností vydavateľa
podľa par. 6, ods. l, písm. a, b, c udeľoval
orgán štátnej správy. Táto formulácia je
subjektívna a vágna, umožňuje zneužitie
proti slobode prejavu a nezávislosti médií.
Taká právomoc prináleží jedine súdu podľa
ustanovení Trestného zákona.
5) AVRT považuje za nevyhnutné precizovať
ustanovenia o práve na odpoveď tak, aby
sa nedalo zneužiť proti slobode a nezávislosti médií ani na presadzovanie úzko
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straníckych či obchodných cieľov. Toto právo
žiadame zúžiť v prípade verejných činiteľov
v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre
ľudské práva o znížení prahu ochrany osobnostných práv pri publikovaní informácií o
verejných činiteľoch.
6) AVRT považuje za nevyhnutné precizovať
ustanovenie par. 8 o odpovedi tak,
a) aby sa právo na odpoveď týkalo len
opravy, doplnenia či spresnenia skutkového
tvrdenia, ktoré sa dotklo cti a dôstojnosti
fyzickej alebo právnickej osoby, a nie aj
hodnotiacich úsudkov; aby znenie odpovede mohlo obsahovať len opravu, doplnenie
či spresnenie skutkového tvrdenia, ktoré
sa dotklo cti a dôstojnosti fyzickej alebo
právnickej osoby, a nie aj ďalšie skutkové
tvrdenia alebo hodnotiace úsudky žiadateľa
o uverejnenie odpovede;
b) aby rozsah odpovede musel byť primeraný napadnutému skutkovému tvrdeniu
a z neho vyplývajúcemu hodnotiacemu
úsudku, a nie celému novinárskemu textu, v
ktorom sa vyskytlo napadnuté skutkové tvrdenie. Predložená formulácia o primeranosti
rozsahu odpovede, ak nepresahuje text, v
ktorom bolo napadnuté skutkové tvrdenie,
dáva žiadateľovi o opravu neprimerane veľký priestor, je vágna a umožňuje zneužitie
pre iné ciele, než je zlepšenie informovania
verejnosti v zmysle práva na odpoveď;
c) aby vymedzil hornú hranicu súdom
stanovenej finančnej náhrady za porušenie
povinnosti uverejniť odpoveď;
d) aby vydavateľ nemusel vyhovieť žiadosti
o uverejnenie odpovede, ak by jej znením
bol spáchaný trestný čin, ak by bolo uverejnenie v rozpore s dobrými mravmi, alebo
ak by napadnuté skutkové tvrdenie bolo
citátom tretej osoby, určeným pre verejnosť
alebo jeho pravdivou interpretáciou a tak
bolo označené alebo prezentované.
PhDr. Michal Beňadik, predseda AVRT

Oznam
Aktualizácia
harmonogramu
Zimný štadión

21.február 2008 (štvrtok)
Verejnosť: 10.30 – 12.00 12.30 – 14.00
20.30 – 22.00
Hokej:
14.30 – 15.45 16.45 – 18.00
18.30 – 20.00

od 18.februára 2008 – 24. februára 2008
18.február 2008 (pondelok)
Verejnosť: 11.00 – 12.30 13.00 – 14.30
20.15 – 21.45
Hokej:
15.00 – 16.15 16.45 – 18.00
18.30 – 19.45

22.február 2008 (piatok)
Verejnosť: 10.30 – 12.00 12.30 – 14.00
14.30 – 16.00
Hokej:
16.30 – 18.30 19.00 – 20.15
20.45 – 22.00

19.február 2008 (utorok)
Verejnosť: 11.00 – 12.30 13.00 – 14.30
18.30 – 20.00 20.30 – 22.00
Hokej:
15.00 – 16.15 16.45 – 18.00

23.február 2008 (sobota)
Verejnosť: 12.30 – 14.00 14.30 – 16.00
16.30 – 18.00 18.30 – 20.00
Hokej:
10.00 – 11.00 20.30 – 21.30

20.február 2008 (streda)
Verejnosť: 10.30 - 12.00 12.30 – 14.00
20.30 – 22.00
Hokej:
14.30 – 15.45 16.45 – 18.00
18.30 – 20.00

24.február 2008 (nedeľa)
Verejnosť: 14.30 – 16.00 16.30 – 18.00
20.30 – 22.00
Hokej:
09.00 – 12.00 12.30 –14.00
18.30 – 20.00

Mesto Rimavská
Sobota ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) halu na Ul. Čerenčianskej v Rimavskej Sobote
o výmere 720 m2,
c) nebytové priestory (bývalé pohostinstvo) na
Nižnej Pokoradzi v budove kultúrneho domu
o výmere 110,62 m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne
a majetkové – referát správy majetku, Rimavská
Sobota č. t. 047/5604631, 5604626, 5604633.
Žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rim.
Sobota.

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov

na predaj Gemerských zvestí.

Informácie osobne na Svätoplukovej 5
alebo na t. č. 56 04 673.
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PALIVOVÉ DREVO
Eichenwald s.r.o.

PONÚKAME NA PREDAJ
PALIVOVÉ DREVO 750,.- Sk/prm 
s dopravou v Rim . Sobote
+ max. 20 km – ZADARMO.

Sme spoločnosť zaoberajúca sa zberom a spracovaním
priemyselných odpadov, vykonávaním priemyselných
služieb a environmentálneho poradenstva. Do nášho tímu
radi uvítame a prijmeme pracovníkov na pozície:

manažér predaja
asistent predaja

Objednávku nahláste na M.: 0908 931 360

- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
- pokročilá znalosť PC – Word, Excel, Access, Microsoft Outlook ….
- komunikatívnosť, vysoké pracovné nasadenie
- vodičský preukaz sk. B

REALITNÁ
KANCELÁRIA
˚PRI˚
PARK REAL
INVESTMENT
s.r.o.

Žiadosti s profesijným životopisom a fotografiou posielajte do
29.02.2008 na adresu:
DETOX, s.r.o. Košická cesta 2923, 979 01 Rimavská Sobota
alebo e-mailom na gajdosova@detox.sk

Svätoplukova 18,
Rimavská Sobota

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomer

* predaj a kúpa nehnuteľností
* prenájom nehnuteľností
* investičné poradenstvo
* trhové analýzy
* development území a územných celkov
* kúpa a výstavba nehnuteľností
* rekonštrukcia nehnuteľností
* výkup poľnohospodárskej pôdy
v hotovosti

Tel.: 0908 901 639, www.pri-real.sk

•krajčírky najlepšie platové podmienky v regióne
•mechanika šijacích strojov
•čalúnnika (vyučený) s praxou
•pracovníka /íčku administratívy (práca na PC, VŠ)
•technického pracovníka do strihárne -podm. zodpovednosť

v práci,
manuálna zručnosť
•obchodného reprezentanta - podm.: časová flexibilita,
samostat., kreativita, profesionálny prístup a vystupovanie, výrazne
komunikačné schopnosti a obch. zručnosti, aktívna znalosť MJ. Súčasťou
výkonu pracovnej pozície je cestovanie po SR, ČR a HUN. Zaujímavé
platové podmienky.
•teplá strava, príjemné pracovné prostredie. Možnosť osobného rastu.
Kontakt: mad2@madsr.sk alebo osobne na adrese: Školská 36, 979 01
Rimavská Sobota.

www.autopotahy.sk

Inzerujte v Gemerských zvetiach!

PONUKA PALIVOVÉHO DREVA
LES KORP, s.r.o.,

Hnúšťa nájomca Mestských lesov Rimavská Sobota ponúka na predaj palivové
drevo. Cena palivového dreva s dopravou do miesta určenia je 800,- Sk/prm.
Objednávku s určením množstva a miesta
určenia je možné nahlásiť počas pracovných dní od 8.00 – 15.00 hod. telefonicky
na číslo: 0918 828 644

2040-7

Svätoplukova 5 (prízemie) t.č. 5604673 e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

KAMENÁRSTVO

Zimná
zľava
33%

Ulický
Nová prevádzka
RIMAVSKÁ SOBOTA
Cintorínska č. 4192
Mob.: 0905/681 163

RIMAVSKÉ ZALUŽANY 145, 980 53
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
2036

Novoročné zľavy

zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien
Čerenčianska 22 Rimavská Sobota, tel. č. 047/58 12006, 047/58 12008
fax.047/58 12007, e-mail: martina.gaborikova@rsnet.sk, ok-dom@rsnet.sk
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Oznam
Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu nebytové priestory v budove na Hlavnom námestí č.2 v Rimavskej Sobote – suterén o výmere 272
m2 / bývalý Sultán / za nasledovných podmienok:
- minimálna výška nájmu prvé dva roky podnikania : Sk 12 000,-/mesiac
+ preddavky za teplo vo výške Sk 2 000,- + prevádzkové náklady,
- výška nájmu v nasledujúcich rokoch min. Sk 15 000,- + preddavky za
teplo, prevádzkové náklady,
zachovanie charakteru prevádzky: reštauračné služby s poskytovaním
stravy vyššej kategórie, (vináreň, hudobná produkcia, iné/, zásobovanie
zo zadnej časti prevádzky, len vo vyhradených hodinách stanovených
mestom, žiadateľ nesmie mať voči mestu nedoplatky.
Žiadosti zasielajte na MsÚ – oddelenie právne a majetkové do
27.02.2008. Informácie na čísle telefónu: 047/5604626, 047/5604631,
resp. 0903 284 353. Ponukové konanie sa bude konať na MsÚ, Ul. Svätoplukova č. 9, Rimavská Sobota, zasadačka č.dv. 16, 2. poschodie dňa
6.03.2008 /štvrtok/ o 14.00 hod..
So žiadosťou je potrebné doručiť na MsÚ: podnikateľský zámer, fotokópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra, investičný zámer a rozpočet plánovaných investícií na zariadenie interiéru.

Aurélius-Germanica lingua
ponúka:

*
		
*
*
		
		
		

preklady z nemeckého jazyka
do slovenského a opačne
kurz nemčiny pre začiatočníkov
AU-PAIR (opatrovateľky detí) 		
NEMECKO A RAKÚSKO
Sídlo: Svätoplukova 16, Rim. Sobota

		 (žltá budova oproti Mestskému úradu)

		 tel. kontakt: 0904 821 835

2030

Nemocnice a polikliniky, n.o.,

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Oznamujeme našim zákazníkom, že predajňa

PLEKTRUM – Hudobné nástroje
bude od 1.3.2008 presťahovaná
na Šrobárovu ul. 19 (pri nemocnici) v Rim. Sobote
2063.8

Stredné odborné učilište strojárske
- KGSZI Rimavská Sobota oznamuje, že v školskom roku
2008/2009 otvára nasledovné študijné a učebné odbory:
Študijné odbory štvorročné s výučným
listom a maturitou:
		
		
2411 4 01 - mechanik
nastavovač - športová trieda (futbal)
								
		
2697 4 - mechanik
elektrotechnik - športová trieda (futbal)
Učebné odbory trojročné s výučným listom:
		
		
		

2487 2 - autoopravár
2433 2 - obrábač kovov
2464 2 - strojný mechanik

Učebný odbor dvojročný
(pre žiakov z nižších ročníkov ako 9. ročník):
								
		
6449 0 - technické služby v autoservise
Kontakt:
			
                       
tel.: 		
                       
                       

SOU strojárske
Školská č. 15
979 01 Rimavská Sobota
047/5634230
fax: 047/5634231
email: strojar@soustrojrs.sk

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
Požadujeme:
vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
prax v odbore ošetrovateľstvo min. 3 roky
prácu s PC – MS Word, Excel, Internet
dobré riadiace schopnosti (prax v riadení vítaná)
komunikatívnosť
bezúhonnosť doložená aktuálnym výpisom z registra trestov
Ponúkame:
maximálnu podporu pri zvyšovaní a prehlbovaní kvalifikácie
možnosť profesionálneho rastu
motivačné mzdové podmienky úmerné dosahovaným pracovným výsledkom
aktívnu spoluprácu pri rozvíjaní nášho zdravotníckeho zariadenia
Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom
žiadame zaslať najneskôr do 7. marca 2008 na adresu:
Nemocnice a polikliniky, n.o., Všeobecná nemocnica, Riaditeľ nemocnice
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota
S označením „KONKURZ – neotvárať!“
2061

Nemocnice a polikliniky, n.o.,

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Požadujeme:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe
špecializáciu v niektorom zo špecializačných odborov v kategórii lekár
prax v zdravotníctve min. 5 rokov
pracovný úväzok aspoň na úrovni 0,4 LM
samostatnosť, dobré organizačné a riadiace schopnosti (prax v riadení vítaná)
znalosť a schopnosť orientovať sa v príslušnej legislatíve vítaná
prácu s PC – MS Word, Excel, Internet, komunikatívnosť
bezúhonnosť doložená aktuálnym výpisom z registra trestov
Ponúkame: možnosť profesionálneho rastu
motivačné mzdové podmienky úmerné dosahovaným pracovným výsledkom
aktívnu spoluprácu pri rozvíjaní nášho zdravotníckeho zariadenia
Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom
žiadame zaslať najneskôr do 7. marca 2008 na adresu:
Nemocnice a polikliniky, n.o., Všeobecná nemocnica, Riaditeľ nemocnice
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota
S označením „KONKURZ – neotvárať!“
2061
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ry v centre RS na ul. SNP (Trenkwalder). Vlastný vchod, výklad do ulice, 20 m2. Tel: 0903
306 291

184-7

• Prijmeme pracovníka /-ku do
pekárne, aj zaučíme; tiež vodiča
na 3-4 hodiny v skorých ranných
hodinách. Tel: 0908 932 152, 0905
229 709
125-7
• Stavebná firma WELTSTAV
prijme do zamestnania: murárov, pom. murárov, pom. robotníkov, elektrikára, vodára.
Nástup okamžitý. Dlhodobá
spolupráca. Minimálna mzda
od 15000,- do 25000,- Sk. Kontakt: 0902 078 299, 0907 033 868,
0915 084 681

Dám do prenájmu 2-izb. byt.
Tel: 5649931, 0908 277 207

•

170-10

•

Súrne kúpim 2-izbový byt –
okrem Západu. Platím v hotovosti. Tel: 0908 562 225, 5622 600
071-8

•

Hľadám do podnájmu 1- alebo 2-izbový byt v RS. Tel: 0918
068 628
096-7
• Kúpim 3-izbový byt v centre
mesta. Tel: 0905 742 305
108-7
• Predám pozemok v k.ú. Krúžno o rozlohe 17 000 m2. Cena dohodou. Tel: 047/5677216

112-7

• Súrne kúpim 2-izb. byt s balkónom v OV v RS. Platím v hotovosti ihneď. Tel: 0908 912 901
180-8

• Predám murovanú chatu
s ovocnou záhradou v Nižnej Pokoradzi. Tel: 047/5623359
181-7

• Predám 2-izb. kompletne zrekonštruovaný byt v OV s veľkou
kúpeľňou a kuchyňou na sídl.
Rimava. Tel: 0902 428 561
•

• Predám 14 á záhradu v OV vo
Vinici, pozemok je vhodný na
výstavbu chaty alebo rodinného
domu, elektrika, plyn – pri pozemku. Tel: 0911 615 007
127.7
• Kúpim byt v centre Rimavskej
Soboty. Platba v hotovosti + môžete zostať v byte bývať.
Tel: 0918 560 622
136-11
• Kúpim 2-izbový byt v RS. Tel:
0907 884 948
141.7
• Kúpim 3-izbový byt s balkónom na ul. Rožňavskej, Kirejevskej alebo Českej. Tel: 0910
189 922

185-7

148-8

189-8

•

Predám rozostavaný rodinný
dom /hrubá stavba pod strechou/ na IBV Sobôtka. Tel: 0905
446 136
152.7

• Kúpim 1-izbový byt na sídl. Zá-

pad. Tel: 0904 216 556
1612-8

•

Dáme do prenájmu zariadený
a zabehnutý butik v centre mesta. Tel: 0905 499 280

159-7

• Predám unimobunky 3 ks spojené – lacno. Tel: 0908 564 552

160-8

•

Dám do prenájmu miestnosť
28 m2 vedľa hostinca Tempo
(býv. herňa) na Železničnej ul.
12. Tel: 0908 407 829

187-8

• Kúpim záhradu s chatou v súkromnom vlastníctve s elektrinou
a vodou. Tel: 5626814 od 18.00 do
19.00 h

188-8

• Vymením 3-izb. byt na sídl. Zá-

pad za 3- alebo 4-izbový v meste + doplatok. Tel: 0918 621 154,
0918 274 148

1615-8

•

Predám RD na Čiernej Lúke,
prípadne vymením za byt + doplatok. Tel: 0915 821 602

•

Prenajmeme 3-izbový nezariadený byt na ul. Rožňavskej –
1.poschodie. Tel: 0903 614 678

191-9

Predám novinový stánok na ul.
Hostinského. Tel: 0904 456 861,
5627571
1616-7

•

Predám pozemok v RS na výstavbu rodinného domu o rozlohe 980 m2. Tel: 0905 836 926

195-8

• Kúpim 2-3 izbový byt v centre
mesta. Tel: 0915 218 330

•

201-8

161-8

203.8

Dám do prenájmu obchodné
priestory na Železničnej ul. v RS
100 m2. Tel: 0910 667 325

• Prízemná budova v RS na podnikanie, dielňa, sklad a pod. Tel:
0902 553 988
1613-7

•

Dám do prenájmu garzónku
v strede mesta. Tel: 0911 076 750
po 16.00 h

166-7

• Dám do prenájmu kancelársky

priestor 15 m2 na prízemí, Svätoplukova 16. Tel: 0905 748 850
167-7
• Najlacnejší prenájom v meste.
/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109
106
• Prenajmem obchodné priesto-

Zamestnanie

•

Dám do podnájmu zariadený jednoizbový byt. Tel: 0907
287 796

Predám pozemok na
Molnárke, výmera 2280
m2. Vhodný na stavbu
RD. Cena dohodou.
Tel: 0905 304 453

171.7

Kúpim byt.
Platba v hotovosti.
M: 0904 891 275

151-8

Prijmem čašníčku. Ihneď. Tel:
0905 213 476

154-8

• Prijmeme šikovných chlapov
na turnusové práce na Slovensku a v ČR. Jedná sa o jednoduché montážne práce, prácu
v sklade, sústružníkov, frézarov, obsluhu CNC, vodičov sk.
C. Ubytovanie zabezpečené, zálohy vyplácané týždenne. 0918
660 804, 051/77 33 888
163-8

•

Elektrikári a montážnici na
práce do Španielska na stavby.
Kontakt: 0034 671410 444
E-mail:
elektroma@hotmail.
com

pre prácu v ČR viac pracovníčok
na pozíciu Skladníčka. Ubytovanie ZDARMA v prenajatých
bytoch alebo domoch. Mzda
15000-20000 Kč/Netto. Tel: 0911
115 518
179-7/2
• Firma PANORAMA Slovakia
s.r.o. v RS prijme a zaučí pracovníkov na montáž plastových
okien a dverí. Požiadavky: dobrá fyzická zdatnosť, manuálna
zručnosť, chuť pracovať, vek do
40 rokov. Nástup na skúšobnú
dobu ihneď! Kontakt: 047/56
33 900
186-9
• KORO s.r.o. ponúka pracovné
miesto v administratíve – referent logistiky. Náplň práce:
spracovanie objednávok, kontrola distribúcie, analýza spotreby PHM. Požiadavky: práca s PC,
dôslednosť, vod. oprávnenie B.
Kontakt: 0903 449 164
192-8
• Pletiarska firma so sídlom
v Rim. Sobote prijme do prac.
pomeru krajčírky a pomocné
pracovníčky pletiarsko-krajčírskej výroby. Podmienka: šikovnosť a ochota pracovať. Kontakt:
0903 507 898, 047/5633098
199-7

Auto-moto

165-7

• Hľadám dievča do štúdia do
Viedne. Rozprávam po česky.
Tel: 0043 676 4516 843
173-7

•

Firma VYTNES-Rim.Sobota
prijme do zamestnania pracovníčku. Požiadavky:
- vzdelanie ÚSO
- zmysel pre prácu s ľuďmi
- technická zručnosť, kladný
vzťah k technike
- ovládanie práce v programoch
Word a Excel na dobrej úrovni
- chuť pracovať a neustále sa
starať o svoj odborný rast
Ponúkame výborné platové
možnosti, pestrú pracovnú činnosť v pracovnej dobe od 8.00 do
17.00 h. Záujemkyne sa môžu
hlásiť osobne denne v čase
od 17.00 do 18.00 h na adrese:
Hviezdoslavova 6, Rimavská Sobota
175-9

• Prijmeme vedúcu do predajne
KERIMAT s.r.o. Tel: 0905 340 299,
5634317
176.8

• Firma SKH-Nitra s.r.o.prijme
pre prácu v ČR väčší počet pracovníkov na pozíciu Manipulant
VZV. Ubytovanie ZDARMA v prenajatých bytoch alebo domoch.
Mzda 17000-25000 Kč/Netto. Tel:
0911 115 518
179-7/1

•

Firma SKH-Nitra s.r.o. prijme

•

Predám Renault Megane 1,4.
Tel: 0949 146 308

081-6

• Predám Aviu 30 5-rýchlostnú
s tachografom a 4-rýchlostnú.
Obidve s plachtou. Cena dohodou. Tel: 0905 922 765
149-8

•

Predám Fiat Pandu. Tel: 5694
203

158-7

• Predám Audi 80 1.8i Quattro,
STK, EK. Dobrý stav. Cena 45000,Sk Tel: 0918 607 001
177-8

•

Predám
jednonápravový
servisný vozík na odťah áut.
Cena 25000,-/dohoda. Tel: 0918
607 001

178-8

Zvieratá
• Predám prasatá a kŕmniky. Tel:
047/5678218
130-13
• Predám kŕmnika cca 180 kg,
cena dohodou. Tel: 0918 543 701,
5627 578
168-7

• Predám ošípané v cene 39 Sk/

kg. Možnosť očistenia. Tel: 0907
857 117

169.7

• Predám kŕmnika. Tel: 0905
532 792
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•

Predám ošípané-váha 100 kg.
Cena 43 Sk/kg alebo polky. Tel:
0904 385 079

183-8

•

Predám sučku bordó dogy
5-týždňovú. Tel: 0903 591 847

202-8

Rôzne
• Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5
%. Tel: 0915 183 843
1005-37

• Zberateľ kúpi maďarské, latin-

ské knihy z XVI.-XIX. storočia.
Tel: 0905 497 825
113-7
• Predám zachovalú rohovú
kuchynskú lavicu zelenej farby,
látková, stôl+2 stoličky. Tel: 5648
109, 968 871
1614-8
• Predám obývaciu stenu LÝRA,
kuchynský luster, garniže. Tel:
5623556 po 17.00 hod.
1617-9
• Predám zemiaky. Tel: 0915
625 196
1618-7
• Predám traktor Super 50
s ŠPZ, trojradličný pluh, šrotovník, kalové čerpadlo kompletné, dvojkolesový vozík. Cena
dohodou. Rim. Janovce 136, m:
0918 501 355
204-7,9

Služby
•

Preprava Aviou + plachta +
sťahovanie. Tel: 0905 922 756

1448-7

•

Drevené schody na mieru,
samonosné, obkladanie pôvodných betónových. Materiál dub,
buk, alebo podľa vášho výberu.
Tel: 0910 953 330

od 29.1.2008
104-14
• Spolupráca. 0910 158 697
139-10
• PRÁVNE PORADENSTVO. JUDr.
Takáčová, RS. 0905 120 269
120-8
• NAJ PONUKA účtovníctva:
jednoduché, podvojné, sklady
aj spätne, daňové priznanie. Tel:
0904 674 152
137-10
• Robím krásne akrylové nechty
a umelé lep. nechty, v rámci RS.
Prídem ku Vám domov!
0911 448 728

Riešenie problémov a sporov
mimosúdnou
cestou-MEDIÁTOR. Francisciho 1, 0907 831 424

1271-17

•

Vykonávam kompletný servis
lyží a sprostredkujem predaj použitých lyží a lyžiarok. Tel: 0908
943 427, 047/4323 904
1404-9

•

Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109
1104
• Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017
1115
• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062
1394
• Príďte vyhrať 10 fliaš šampanského do znovuotvorenej zberne TIPOSU v Kultúrnom dome

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0902 304 428
2042-11

Ponúkame
reštaurovanie
nábytku, obrazov,
starožitností.
M: 0905 691 896
2057-8

2042-11

na vybrané

druhy tovaru
B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047-5631524, 0903 530 819

•

•

0904 977 692, 0903 549 042

Akcia

164.9

1522-8

(3t)

Nábytok od
slovenských
a českých
výrobcov

• VEŠTENIE Z KARIET /minulosť,
súčasnosť, budúcnosť./ Po-Pia:
8.30-16.00 hod., Čerenčianska
22 /vedľa úradu práce/ v R.Sobote. M: 0915 228 482

194-12
• Prestavba bytových jadier, obklady, dlažby, omietky, murárske
práce. M: 0907 351 556
197-9
• VYKUPUJEM: starožitnosti,
pozostalosti, truhlice, komody,
kredence, stoly, stoličky, domáce
plátno, vrecia, poňvy a staré autobatérie. Tel: 0903 537 225
198-10

Preprava
Aviou
Rýchlo
a lacno

Alena
Laudárová

162-9

Pôžičky pre zamestnaných,
dôchodcov, živnostníkov. Tel:
0911 726 645
182-9
• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062
1394-7
• Príležitosť na sebarealizáciu
s možnosťou zárobku pre švédsku kozmetickú spoločnosť. Tel:
0907 342 964 po 16.00 h
193-9
• Úver zaistený rentou. Úver
spláca renta. Z renty je mesačný výnos naviac. Možnosť
spolupráce = nezávislosť. Tel:
0905 100 870, 0910 449 129, 0949
338 579
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S hlbokým žiaľom
spomíname
na milovanú dcéru

2033-4

Zoznámenie
•

56-ročný invalidný dôchodca
bez záväzkov hľadá úprimnú
priateľku na trávenie spoločných
chvíľ. Nájdeme sa? Tel: 5621184
097-7

Oznam
• Žiadam poctivého nálezcu,
ktorý našiel videokameru zn.
SONY, aby nás kontaktoval na
tel.č. 0903 379 703. Nálezné vďačne zaplatíme. Ďakujem.

Lídiu
Ahrensovú

rod. Fiľovú,
ktorá nás opustila
pred 5. rokmi v Škótsku a ktorú budeme
nosiť navždy v našich srdciach.
Rodičia, manžel, obidve
dcéry a dve vnúčatá

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá z prehľadu voľných
pracovných miest nasledovné voľné pracovné miesta nahlásené zamestnávateľmi:
Názov a sídlo
zamestnávateľa

Názov profesie

Požiadavky na
voľné pracovné
miesto

LOMA – NÁBYTOK
Rimavská Sobota

Predajca nábytku

ÚSO vzdelanie

INDECO, s.r.o.
Rimavská Sobota

Stolár

Vyučený

TAURIS CASSOVIA, s.r.o.
Rimavská Sobota

Predavačka mäsa

Vyučená

STEMPROK OK s.r.o.
Kaufland, Rimavská Sobota

Aranžér kvetov - predavač

Vyučený

ELEMÉR ÁDAM – GEMERSTAV
Rimavská Sobota

Murár – zatepľovanie budov
Skladník v stavebninách

Vyučený
ÚS vzdelanie

ELEMÉR ÁDAM – GEMERSTAV
Rimavská Sobota

Vedúci stavby

ÚSO,znalosť
projektových
dokumentácií

KAMA PREŠOV, s.r.o.
Rimavská Sobota

Skladník
Obchodný zástupca

ÚS vzdelanie
ÚSO vzdelanie

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
N.O. Rimavská Sobota

Farmaceut -Laborant

VŠ

RISO- R, s.r.o.
Rimavská Sobota

Všeobecná účtovníčka

ÚSO vzdelanie
Podvojné
účtovníctvo

Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 5416103, 5416209, alebo osobne na ÚPSVR
v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209.
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DAROVALI KRV

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
23. a 24. 2. MUDr. F. Šesták,
Cukrovarská 23, č. t. 56 34 551

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
23.2. sobota lekáreň Kaufland
24.2. nedeľa lekáreň Pri nemocnici
Mimo rozpisu naviac každú sobotu
od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň Media.

Zápis detí do materskej školy
Riaditeľstvo MŠ-Rožňavskej
29/854 v Rimavskej Sobote
oznamuje, že
od 1. marca 2008
do 31. marca 2008
sa uskutoční zápis detí do
materskej školy na školský
rok 2008/2009.
Prihlášky si môžete prevziať
u riaditeľky alebo zástupkyni
materskej školy v priebehu
mesiaca marec, v pracovných
dňoch, v čase od 10.00 do
12.00 hod.

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 12.2.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Jaroslav Pupala, Juraj Lacík, Ing.Ľubomír Majan, Daniel Pastva, Rudolf
Pivarník, Lukáš Belko, Lucia Hrušková z Rimavskej Soboty, Simona
Masárová, Róbert Masár, Peter Lacko, Tomáš Rosiar z Hnúšte, Peter
Ivaník z Jesenského, Pavel Holík, Ladislav Csépe z Hodejova, Milan Cibula
z Klenovca, Pavol Kamenský z Revúcej, Michal Albertus zo Zacharoviec,
Ladislav Gemeši z Mojína, Ján Vas, Arpád Csík Feješ, Štefan Vas, Gerhard
Kubánek z Bátky, Emil Dérer, Ján Szászi, Veronika Nováková z Tornale,
Eva Halászová z Otročka, František Buday zo Stránskej, Michal Bolha
z Čerenčian, Miroslav Koniar z Rim.Píly, Zsolt Czigány z Vlkyne, Andrej
Kochan, Dušan Kochan z Vyš.Pokoradze
Prvýkrát darovali krv: Erika Nežerná z Rimavskej Soboty, Liliana
Lukáčová z Hnúšte, Zuzana Šturmankinová z Revúcej, Kristína Kissová
z Vrbovky, Viktória Šimonová z Novej Bašty, Enikö Ráczová z Hostíc
Všetkým darcom kvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rim. Sobota

Valentínska
kvapka krvi
Chcete pomáhať zachrániť život? Máte viac ako 18 rokov a ste zdraví?

Ešte ste nedarovali krv? Skúste to so sv. Valentínom v rámci celoslovenskej akcie
SČK. V dňoch 14. februára až 7. marca 2008 organizuje Slovenský Červený kríž
13.ročník kampane na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi – Valentínska
kvapka krvi. Kampaň je organizovaná v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologico-transfúznymi oddeleniami nemocníc. Každý kto v tomto
období daruje krv obdrží valentínsku pohľadnicu a bude zaradený do žrebovania
o atraktívne ceny. Žrebovanie sa uskutoční 14.3.2008 na ÚS SČK v Bratislave.
Odbery krvi sa uskutočňujú na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote
každý utorok od 6,30 hod. Info.: 048/5631734
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota

UBYTOVŇA

Mestskej bytovej správy, s.r.o., Gorkého 8, 979 01 Rimavská Sobota
ponúka ubytovacie služby pre fyzické osoby a firmy za výhodné ceny,
apartmány, 2-3 lôžkové izby + príslušenstvo.
Bližšie informácie na t. č. 047/5624187

1292-51

AGRO Tomašová a.s. prijme:
do pracovného pomeru:
TRAKTORISTU
Požiadavky: prax s traktorom,
samochodnými nakladačmi,
vodičský preukaz písmena
B,C,T, osvedčenie na obsluhu
kombajnu – prax, zodpovednosť k práci. Nástup možný
ihneď.
Žiadosti so stručným
životopisom zasielajte do
31.marca 2008 na adresu:
Agro Tomašová a.s.
Tomašovská 3093
979 01 Rimavská Sobota
tel.: 047/5621 162, 0904
875 648, 0915 912 872
2056-7

20. feb.
Kauza CIA
Skutočný príbeh o zrode CIA
očami nikdy neexistujúceho
muža. Dráma thriller USA.
MN. Vstupné: 60 Sk, 172 min.,
titulky. Začiatok predstavenia
len o 18:00 hod.
21.22.23.24. feb.
MEDVÍDEK
O svete, v ktorom je ženský
princíp silnejší ako mužský,
mäkké je silnejšie ako tvrdé
a voda je silnejšia ako kameň. ,
Vstupné: 59 Sk. Začiatok predstavení len o 17:45 hod.
Noc dlhá 30 dní
Thriller nakrútený podľa kultového komiksu. Vstupné: 59 Sk,
MN, titulky.
Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.

Predám
stavebný
pozemok 3300 m2
na Molnárke.
Cena dohodou.

M: 0908 931 360
2045-7

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota, ponúka
na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Obvodný úrad/

Predám stavebné bločky
po rekonštrukcii bytu.
Cena 1,5 %.
Tel. 0910 367 857

KINO
ORBIS

CENNÍK ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK

Zasadačka č. 47- I. posch. - počet miest na sedenie 182
				
Podnik. subj.
Nezisk.org.
- predsednícky stôl 11 miest
Cena za prenájom /1-8 hodín/ 		
3 600,- Sk		
2 700,- Sk
Ozvučenie sály			
450,-Sk
450,- Sk
Zasadačka č. 46 – I. posch.
700,- Sk
500,- Sk
- počet miest na sedenie 25
Cena za prenájom / 1-8 hodín/
Zasadačka č. 80 – II. posch.
1 300,- Sk
1 000,- Sk
- predsednícky stôl 4 miesta
Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky, je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o Rim. Sobota T.č: 047/5511915 nebytové priestory

ZOZNAM voľných nebytových priestorov

1. Župný dom Nám. M. Tompu 2 ( Obvodný úrad )
- suterén /pivnica/ : miestnosť č. 24 -19,44 m2, č. 25 - 80,62 m2, č. 26 -13,34 m2,
č. 7 - 15,48 m2
- prízemie : č.20-15,34 m2, č.20a – 36,00m2 (spojené kancelárie)
- II. poschodie: č.75 – 20,06m2, 75a – 34,00m2 (spojené kancelárie), č.76 –
20,06m2,
2. Dom služieb, ul. Malohontská
- I. poschodie -122,45 m2 , 111,00 m2 , 25,08 m2, 30,79 m2
3. Budova na ul. SNP 15 - podkrovie – 14,40 m2, 21,60 m2, 14,52 m2, 23,72
m2 + 1,05 m2, 16,28m2 + 1,36m2
4. Budova na ul. Daxnerovej 2 - I. poschodie - 15,55 m2, 12,60 m2 , 18,11 m2 ,
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
Informácie: MsBS s.r.o. – Rim. Sobota, t.č. 047/5511915 - nebytové priestory
7. Bytový dom na ul. Škutétyho č. 12
- prízemie - 19,60 m², 19,00 m² + 7,30m² (chodba ,hyg.zar.)
Kontakt : č.t. 0905/753585

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

POĽOVNÍCKE
HODY
ubytovanie od

69 Sk!

Prijmeme čašníka/-čku.

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308

www.euromotel.sk
Dám do prenájmu v RS:
obchodné a kancelárske priestory,
SNP 18 (pešia zóna)
kancelárske a skladové priestory aj s
rampou - areál STK
prevádzkovú budovu - Košická cesta
Tel.: 0907 830 073

Šport
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ŠK Tempus v hale
na Štiavničkách
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Relax pre športovcov

N

a kvalitnom turnaji sa zúčastnila
prípravka roč. nar. 1999 organizovanou Duklou Banská Bystrica. Všetci
futbalisti si odniesli množstvo cien. Po
náročných turnajoch si mladí futbalisti
priniesli pekný pohár za 3.miesto.

Výsledky: ŠK Tempus Rim. Sobota – FK
Badín 3:0 g. Morong, Hruška, Poliak, ŠK
Tempus RS – Fomat Martin 0:1, ŠK Tempus RS – Juventus Žilina 1:1 g. Hruška,
ŠK Tempus RS – ŽP Šport Podbrezová
1:0 g. Poliak, ŠK Tempus RS – Dukla
Banská Bystrica 0:1.
Najlepší hráč: ŠK Tempus Rimavská
Sobota Július Nôta
Konečné poradie: 1. Juventus Žilina, 2.
Dukla Banská Bystrica, 3. ŠK Tempus
Rimavská Sobota.
Zostava ŠK Tempus: Július Nôta, Andrej
Poliak, Jozef Morong, Daniel Rapčan,
Peter Kovács, Roman Vilček, Renáto
Babušák, Tomáš Kočiš, Martin Balciar,
Jakub Hruška, Lukáš Morong tréner
Ondrej Václavik, vedúci mužstva Jozef
Morong.
10.2.2008
Prípravné zápasy:
Starší žiaci: ŠK Tempus Rim. Sobota –
MFK Rožňava 0:5,
mladší žiaci: ŠK Tempus RS – MFK
Rožňava 3:2 g. Galo, Antalík, Petrus,
dorast: ŠK Tempus RS – MFK Tornaľa 2:1
g. Póša 2.

Najúspešnejší
športovci

O

kresné združenie telesnej kultúry
v Rim. Sobote a Banskobystrický
samosprávny kraj organizuje 42. ročník
vyhodnotenia najúspešnejších športovcov nášho okresu. Vyhodnotenie
prebehne v piatok 22. februára o 17.
hod. v hoteli Tatra.

Predám
palivové
drevo
M: 0918 605 511
2046-8

Foto: Lajos Telek

Dúfam, že zima končí a bude stále teplejšie. Nerada by som
sa zahaľovala do kabáta.

Rimavskosobotským
stolným tenistom sa darilo
Stolný tenis 1.liga
-10.kolo
Mladosť Relax Rimavská Sobota
- SK HCH Čadca B 9:5
Body: Ľuboš Voliar 3, Polgári 2,5, Peter Horváth, Huszti 1,5.
Úvodným prekvapením bola prehra našej
lepšej štvorky Horváth-Voliar, a potom
víťazná šnúra v podobe siedmich výhier
stav 7:1, následne prišiel na našich hráčov
útlm a každý čakal na svojho spoluhráča, aby urobil ôsmy víťazný bod. Súper sa
osmelil a dotiahol na 7:4, Huszti prehral s
Mariakom 3:0 a výsledok bol 7:5. Na druhom
stole sa dohrával zápas Voliara s Kapustom.
Voliar v piatom sete prehrával 6:10, ale stalo
sa neuveriteľné -Luboš Voliar sa nevzdal,
nakoniec vyhral 15:13 a na svete bol víťazný
bod. V poslednom zápase Polgári vyhral nad
Kubalíkom 3:2.
Víťazstvo je veľmi cenné, nakoľko súper
nastúpil s Milanom Mariakom, ktorý pravidelne hráva extra ligu za Čadcu A. Najväčší
podiel na úspechu mal Voliar, ktorému, zdá
sa, sa vracia bývalá forma. Chýba mu však
tréningová jednotka so spoluhráčom s vrubkovanou gumou.

Mladosť Relax Rim. Sobota A
- TZO Bytča A 9:5
Body: Horváth 3,5, Voliar 2,5, Polgári 2,
Huszti 1
Úvod nám zase vyšiel. Ujali sme sa vedenia
6:2, ale zase prišiel útlm a súper dotiahol na
7:5. Na posledné dva zápasy nastúpili Huszti
so Slaninkom a Polgári s Hanušovským. Po
štyroch setoch bol stav oboch zápasov 2:2.
Huszti v piatom prehral 8:10, ale z víťazstva
sa nakoniec predsa radoval Huszti, ktorý
vyhral 12:10. Posledný set dohral víťazne aj
Gabriel Polgári 11:8.
Neuveriteľná dráma s vyrovnanými zápasmi, keď zo štrnástich zápasov desať skončilo
na 3:2 a z tých desiatich sedem vyhrali naši
hráči. Výborne si zahral Peter Horváth, ktorý
bodoval stopercentne! Naši hráči by si zaslúžili hrať aj extra ligu, keby bolo dostatok
financií v rimavskosobotskom stolnom
tenise. Sponzorov je však málo a mesto
dáva veľmi málo peňazí na stolný tenis.
Obidva zápasy sponzoroval František Nyíri
a jeho reštauračná jednotka EUROPA, za čo
mu ďakujeme. Najbližšie sa bude hrať na
súperových stoloch v Prešove a v Košiciach
23. februára. Posledné kolo sa bude hrať na
domácich stoloch 8. marca s Krupinou a
Martinom.
Ing. Eugen Zagyi

14 Šport

18. 2. 2008

O mládežníckych družstvách
V

o futbalom klube MFK Rim. Sobota
sa pomaly zlepšuje práca, týkajúca
sa dorastu žiakov a prípraviek. Mladšia
prípravka pracuje pod vedením trénera
Róberta Ráka, ktorý sa k zimnej príprave
vyjadril takto: „Nábor do prípravky sa
uskutočnil v auguste 2006. Na začiatku
bolo málo chlapcov. Tréningy sme absolvovali trikrát týždenne. Do konca roka
2006 už bolo v príprave 24 hráčov. Pomaly
niektorí hráči opúšťali klub kvôli zaneprázdnenosti a pre inú športovú činnosť.
Neskôr sa káder vykryštalizoval a máme
18 hráčov, ktorí sa zúčastňujú tréningového procesu. V zime sme absolvovali tréningy v telocvični školy na Ul. V. Clementisa
na sídl. Západ. V kádri mám chlapcov, ktorí

dochádzajú z vidieka. Na počesť otvorenia
novej telocvične školy I. Ferenczyho na
Sídl. Západ sme absolvovali turnaj. Na jeseň minulého roka sa podarilo usporiadať
majstrovstvá troch okresov Revúca, Rim.
Sobota a Lučenec. Bol veľkým prínosom
pre hráčov a nemuseli sme hľadať súperov
na priateľské zápasy. Tento rok chceme
hrať ešte lepší futbal ako predtým. Chlapci
majú chuť sa učiť. Sú to talentovaní hráči,
ktorých treba podchytiť, aby boli prínosom
pre náš klub v iných kategóriách. Menovite
sú to: Túnyi, Kos, Horváth, Illés, Országh,
Halász, Ruszó, Balázs, Kamenský. Materiálne zabezpečenie máme v poriadku. Čo
nás trápi, sú prezliekárne. V lete sme sa
prezliekali 3 mužstvá v jednej šatni.“

Tréner starších žiakov Ján Obročník k zimnej
príprave: „Zimnú prípravu sme začali 11.1.

konnosti. Sú aj rodičia ako Raisz, Konček,
Illés, Pavella, ktorí si nájdu čas a prídu svojich synov podporiť.“

v telocvični Spojenej školy. Prvého tréningu
sa zúčastnilo len 50 % hráčov, z čoho som
bol nepríjemne prekvapený. Ešte väčším
sklamaním pre mňa bolo, že rodičia niektorých detí sa rozhodli im dočasne zakázať
hrať futbal (školské povinnosti, zdravotné
problémy). Ďalej zimná príprava prebiehala
v telocvični ZŠ P. Dobšinského a na umelej
tráve. Počas januára sme odtrénovali 8 tréningových jednotiek a odohrali 3 tréningové zápasy v Hnúšti a Jesenskom, kde nám
vyšli v ústrety. Po vcelku veľmi dobrom hernom prejave, úspešných výsledkoch som si
myslel, že chlapci budú mať väčší záujem
a chuť pracovať na sebe, aby boli ešte lepší.
Ale dnešnú mládež je veľmi ťažké prinútiť,
aby na sebe tvrdo pracovala. Som spokojný
s tréningovou dochádzkou týchto hráčov:
Raisz, Šamu, Konček, Pavella, Korenko, Illés. Vo februári nás čakajú prípravné zápasy na umelej tráve a halový turnaj v Hnúšti.
Je škoda, že tento tím nehrá prvú ligu. Ich
futbalová kvalita by sa posunula na vyššiu
úroveň. Bol by som rád, keby sa aj rodičia
viac zaujímali o svoje deti, ako sa im darí
v športe. Určite by sa to prejavilo na ich vý-

Tréner staršej prípravky r. 1997 Teodor Berecz: „Prípravu na novú sezónu sme začali 7. januára. Zapojilo sa do nej 12 hráčov.
K dnešnému dňu sa káder rozšíril na 16.
Trénujeme 3-krát do týždňa v telocvični I.
Ferenczyho od 18. do 19. hod. v pondelok,
utorok a v piatok. Podmienky na prípravu
máme na vynikajúcej úrovni- vykúrená
hala, šatne. V príprave mám aj chlapcov
z okolitých dedín. Vďaka patrí najmä rodičom, ktorí ich sem dovážajú. Zatiaľ sme
absolvovali jeden halový turnaj, ktorého
usporiadateľom sme boli my, za účasti 7
družstiev: Lučenec, Fiľakovo, Hnúšťa, Revúca, Tiszaujváros a Diósgyör. Obsadili sme
4. miesto. Absolvovali sme aj prípravné zápasy v Maďarsku v Ózde, kde sme sa v súbojoch stretli s rovesníkmi. Prvý zápas sme
prehrali a druhý remizovali. Pre chlapcov to
bola dobrá škola. Ďalšie halové turnaje by
sme mali absolvovať vo Fiľakove a v Hnúšti, čo dáva hráčom možnosť porovnávať sa
so svojimi rovesníkmi. Po ukončení halovej
sezóny bude príprava prebiehať na umelej

Otvorený list trénera
mladšej prípravky
R. Ráka k neúčasti na
turnaji organizovanom
ŠK Tempus Rim. Sobota
o 7. -12. miesto,
hraného 12. 1. 2008
Nakoľko bol turnajl rozdelený do
dvoch skupín- A, B, MFK RS bol v skupine B. Zápasy sa prebehli v telocvični
školy I. Ferenczyho na sídl. Západ, kde
sa malo hrať o konečné umiestnenie.
Organizátori sa rozhodli pred posledným zápasom, že sa skupiny vymenia
a bude sa hrať v telocvični ŠK Tempus.
Zúčastnené mužstvá v hale ŠK Temus
sa totiž sťažovali na veľkú zimu. Naše
mužstvo sa zúčastnilo turnaja ŠK
Tempus 15. 12. 2007. Boli sme umiestnení v kabíne, kde bola väčšia zima
ako vonku. Na druhý deň mi rodičia
volali, až 5 detí malo horúčku. Preto
som sa rozhodol so súhlasom rodičov,
že nám je prednejšie zdravie detí ako
diplom za umiestnenie. Preto sme
tieto zápasy neabsolvovali.
Róbert Rák

tráve Na záhradkách. Treba len dúfať, že
chlapci budú vo vývoji napredovať a vzorne
reprezentovať svoje mesto nielen výkonmi,
ale aj celkovým vystupovaním na verejnosti. Mojím cieľom je, aby sa niektorý z týchto
chlapcov objavil na zelenom trávniku vo
vyššej súťaži.“

Tréner mladších žiakov Mgr. Vojtech Vaszil:
„Prípravu sme začali 4. 1. Absolvovali sme
halový turnaj v Maďarsku v Egri, kde sme
skončili na 3. mieste. Ďalej sme absolvovali prípravné stretnutia na umelej tráve na
veľkom ihrisku doma s LC 0:1, nad Zvolenom sme zvíťazili 6:0. Naše góly strelil Szőke 3, Bán, Ríz a Illés. Káder bude treba doplniť o 2-3 hráčov. S materiálnym vybavením
som spokojný, čo sa týka lôpt, zimného oblečenia a teplákových súprav. Naším cieľom
je vyhrať súťaž, kde zaostávame o 3 body
za Duklou Banská Bystrica B. Tohto súpera
na jar privítame na našom ihrisku. Postupne sa dostávame von z telocviční. V pláne
máme prípravné zápasy s Fiľakovom, Lučencom, Podbrezovou, Zvolenom. Cez jarné
prázdniny budeme počas prípravy využívať
umelý trávnik, telocvičňu a plaváreň na regeneráciu síl.“
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v klube MFK Rim. Sobota
Tréner mladšieho dorastu Stanislav Morháč: „Prípravu na jarnú čas mužstvo mladšieho dorastu začalo 7. 1. Do kádra pribudli
2 noví hráči Tryzna z Petroviec, Habovčík
z Tornale. Do prípravy sa zapojilo 20 hráčov.
Doterajšia príprava prebiehala na štadióne,
kde máme k dispozícii umelú trávu. Kondičná časť prebiehala v parku a jeho okolí.
Plaváreň využívame na regeneráciu 1-krát
v týždni. S priebehom prípravného obdobia som maximálne spokojný, hlavne čo sa
týka tréningových dochádzok hráčov. Na
prípravu máme vytvorené dobré podmienky. Odohrali sme 3 prípravné zápasy: Zvolen-MFK RS 1:4, góly: Klement 2, Kojnok,
Köböl, MFK RS- Tornaľa 6:0, góly: Tryzna 3,
Štefánik 2, Arvay, MFK RS- Šalgotarján 7:0,
góly: Szabó 2, Arvay, Klement, Tryzna, Zsíros, Köböl. Máme v pláne odohrať 8-10 prípravných zápasov.”

Tréner staršieho dorastu Mgr. Milan Mihók:
„Zimnú prípravu sme začali 7. 1. Káder
mužstva tvoria Bobek, Fiťma, Dragijský,
Tóth, Migaľa, Morháč, Baldovský, Betík, Gibaľa, Paliáš, Hegyesi, Bendiar, Kulčár, Kiss,

Éli, Jankovič, Szalai D., Szalai T., Kluka, Kasáč, Halaj, Kojenko. Z kádra odišiel Kudlík
(Zvolen). Dlhodobo zranený je Halaj (po
operácii). Pre študijné povinnosti netrénuje
Kasáč. S A mužstvom trénujú Bobek, Morháč, Migaľa. Doterajšie výsledky prípravných zápasov: Zvolen- MFK RS 3:1, góly:
Dragijský, MFK RS- Kalinovo(muži) 0:1, MFK
RS- Šalgotarján 2:0, góly Hegyesi, Gibaľa.
Doterajší priebeh tréningového procesu je
zameraný na konsolidáciu družstva. Trénuje sa v domácich podmienkach 4-5-krát
v týždni, od 18. do 23.2. koncentrovaná príprava (sústredenie)- 3 dvojfázové tréningy
+ 3 zápasy. Tréningová morálka je dobrá, aj
keď nás trápia zranenia a choroby. Družstvo je v štádiu hľadania optimálnej zostavy. Cieľom prípravných zápasov je dať
možnosť prejaviť sa všetkým hráčom. Noví
hráči, ktorí sa zapojili do prípravy: Daniel
Szalai, Tomáš Szalai z Oždian, Csaba Jankovics z Veľkého Blhu a Tomáš Éli z Jesenského. Všetci sú to staronoví hráči, ktorí už
v našom futbalom klube pôsobili.
Spracoval: Zdeno Marek

Zimná príprava MFK RS
Prehra s Diósgyőrom
V siedmom prípravnom zápase hráči
MFK RS prehrali s účastníkom najvyššej
maďarskej súťaže Diósgyőrom 1:4 (1:1).
Zostava MFK: Kuciak – Janečka, Geri,
Rubint, Nachtman – Cvjetinovič, Ádám,
Filo, Mráz – Živanovič, Čižmár. Striedali:
Okoličáni, Sihelský, Peter Šándor.

MFK RS podľahol
Humennému
Futbalistom MFK Rim. Sobota sa nedarilo ani v ôsmom prípravnom zápase.
Prehrali s mužstvom 1. HFC Humenné
1:3 (1:1). Zostava MFK: Kuciak – Janečka,
Geri, Nachtman, Mráz – Cvjetinovič,
Živanovič, Filo, Morháč – Pisár, Čižmár.
Striedali: Rubint, Fedor, Ádám, Peter
Šándor, Sihelský, Fízel.
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Víťazom futbalového turnaja gymnázium
V

telocvični Spojenej školy a Združenej
strednej školy poľnohospodárskej a
potravinárskej (ZSŠPaP) v Rimavskej Sobote
prebehol 15. ročník medzinárodného futbalového turnaja zamestnancov škôl. Hlavným
organizátorom turnaja bola Spojená škola a
spoluorganizátorom ZSŠPaP. V jeho úvode si
prítomní uctili minútou ticha v januári zosnulého Rudolfa Strőmpla. „Cieľom turnaja
nie je len športová stránka, ale aj vzájomné
stretnutie zamestnancov jednotlivých škôl,
odovzdávanie si skúseností či všestranná
spolupráca. Na pätnástom ročníku turnaja
sa predstavili aj naše partnerské školy
z Ózdu, z Bardejova a školy z Rimavskej
Soboty, resp. z rimavskosobotského okresu,“ povedal riaditeľ Spojenej školy Jaroslav
Bagačka. 15. ročníka turnaja sa zúčastnilo
desať mužstiev. Boli rozdelené do dvoch
skupín A a B.
Výsledky: semifinále: Tauris – Špeciálne
školy 0:1, Gymnázium – Bardejov 3:0, finále:
Gymnázium – Špeciálne školy 3:1.
Konečné poradie: 1. Gymnázium Rimavská
Sobota, 2. Špeciálne školy z rimavskoso-

botského okresu, 3. SOU Bardejov, 4. Tauris
Rimavská Sobota, 5. SPŠ Tisovec, 6. SOU
– strojárske Rimavská Sobota, 7. Spojená
škola Rimavská Sobota, 8. ZSŠPaP Rimavská
Sobota, 9. Základné školy Rimavská Sobota,
10. Árpádiskola Ózd. Najlepším strelcom
turnaja bol Ján Konček (Gymnázium Rimav-

kan

Víťazné mužstvo rimavskosobotského gymnázia počas preberania ceny.

Štyri zlaté pre Rimavskú Sobotu
V
sobotu 9. februára sa v telocvični
UBM Banská Bystrica uskutočnili dva
turnaje v karate, 2.kolo Stredoslovenského pohára detí a mládeže a majstrovstvá
Stredoslovenského kraja seniorov, ktoré boli
zároveň postupovým turnajom pre víťazov
na majstrovstvá Slovenska.

ská Sobota) a najlepším hráčom Matúš Hudák (SOU Bardejov). Riaditeľ Spojenej školy
J. Bagačka zhodnotil tento ročník turnaja
ako veľmi úspešný. Ďalej uviedol, že v tejto
tradícii by chceli naďalej pokračovať.

mužov a po víťazstve vo finále nad Michalom Polovkom z UMB Banská Bystrica sa
stal majstrom Stredoslovenského kraja pre
rok 2008 a postúpil priamo na majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa uskutočnia 15. marca v
Žiline.
Ing. V. Molnár

V kategórii kata starších žiakov vyhral Martin Antal z rimavskosobotského karate klubu Uraken vo finále nad Jakubom Dianom
z CMK Banská Bystrica. Na treťom mieste
skončil Lukáš Weiss z ŠSK Martin. Antal tak
potvrdil dobrú formu pred nadchádzajúcim
Slovenským pohárom, ktorý sa uskutoční
16. februára v Žiline.
V kategórii starších žiačok odprevadila
Dorotka Balciarová všetky svoje súperky s
výpraskom 3:0 a suverénne vyhrala pred
Zuzanou Kormošovou z KK Trstená a Janou
Kokovou zo Slavie TU Zvolen. Následne si
vychutnala víťazstvo aj vo vyššej kategórii
mladších dorasteniek, kde vo finále porazila
Simonu Ferekovú z KK Trstená.
Igor Molnár sa predstavil v kategórii kata
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1. kolkárska liga východ

Rim. Sobota
- Spišská Nová Ves
3280:3376 na koly,
2:6 na body.

V

ýborný výkon hostí, zaostali iba
3 koly od rekordu dráhy.
Z domácich podal vynikajúci výkon Milan Kojnok ( 602 ), ktorý zaostal 2 koly
od vlastného rekordu dráhy.
Zostava KK RS: Róbert Šmatlík (561),
Ivan Vanek (507), Otto Povinszký (566),
Tibor Tavarszký (506), Milan Kojnok
(602), Július Sendrei (538).
B družstvo prehralo v Jelšave 9:5. Výborný výkon podal Sendrei Marek.
Nasledujúci domáci zápas hráme
v nedeľu 24. februára o 14:00 hodine
s Fiľakovom.
Pred naším zápasom sa od 9:00 hodine
uskutoční dorastenecký turnaj skupiny
východ.
rš

Nebytové priestory na prenájom
v centre mesta za výhodné ceny
na kancelárie, maloobchody
a služby.

Tel: 0908 948 971

