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Filoména Kováčová s tým, že sa stane Matkou roka 2008, vôbec nerátala.

Matkou roka Filoména Kováčová

D

arkyniam života bolo venované slávnostné popoludnie, ktoré sa konalo 21. mája
v divadelnej sále domu kultúry pri príležitosti
Dňa matiek. Zorganizovalo ho MsKS v spolupráci s Úniou žien Slovenska v Rim. Sobote. Matky
pozdravil aj viceprimátor Pavel Piliarik. Vo svojom
slávnostnom príhovore ocenil úlohu matiek, ich
lásku a trpezlivosť. Nezabudol obdarovať kytičkou
kvetov svoju mamu, ktorá sa podujatia zúčastnila. Vyvrcholením podujatia bolo vyhlásenie
Matky roka 2008. Stala sa ňou 67-ročná Filoména
Kováčová z Hrnčiarskych Zalužian. Vychovala päť
detí, 3 dcéry a 2 synov. V súčasnosti sa teší z piatich vnúčat. Na ocenenie ju navrhla Únia žien
Slovenska v Rim. Sobote s MsKS. Pani Filoména
roky pracovala ako zdravotná sestra, pomáhala
pacientom aj vo svojom voľnom čase a bezplatne
sa starala o vozíčkarku. Roky je členkou Únie žien
Slovenska.
„Som milo prekvapená z ocenenia, nerátala som
s tým. Vôbec neviem, čo som také veľké spravila.
Veď každá matka sa príkladne stará o svoje deti.

Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad

Ďakujem všetkým, ktorí ma na toto ocenenie
navrhli,“ povedala so slzami v očiach Filoména
Kováčová. V rámci podujatia boli ocenené aj ženymatky, ktoré navrhli ich zamestnávatelia alebo
iné organizácie: Eva Donovalová a Anna Cabanová zo ZŠ Š. M. Daxnera, predsedníčka klubu
dôchodcov Jolana Kalianková, Božena Cupperová
a Magdaléna Švarcová zo ZŠ P. Dobšinského,
Marianna Klaubertová zo Spojenej školy, Irena
Pálkovácsová z MsBS a Jana Rojíková za VMČ
Vyšná Pokoradz. V kultúrnom programe vystúpili
deti zo ZUŠ, folklórny súbor Rimavan a obyvatelia Domova sociálnych služieb vo Veľkom Blhu.
Darkyne života prijala aj prednostka obvodného
úradu Jana Uhrinová. Medzi takmer 40 matkami
boli mnohodetné ženy, matky bývajúce v krízovom centre SOS pre týrané ženy, matky postihnutých detí, poslankyne mestského zastupiteľstva,
riaditeľky škôl a školských zariadení a ženy, ktoré
sa svojou prácou pričinili o rozvoj nášho mesta.   
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Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda
s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.

Akcia: sedliacka klobása 140 Sk/kg
tlačenka 85 Sk/kg

Nájdete nás na Čerenčianskej ul. č.2065
(bývalý areál OSP), oproti STK

Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

tel. 0903 722 560

V najkrajšom
mesiaci v roku,
v máji, oslavujeme Deň
matiek. V tomto sviatku sa
odzrkadľuje jedinečnosť
a nenahraditeľnosť matky.
Niektorí hovoria, že mama je
nevyčerpateľný zdroj lásky,
obetavosti, porozumenia,
trpezlivosti a pochopenia. Je
smutná, keď sa jej dieťaťu
nedarí, alebo ho niečo trápi.
Na druhej strane sa teší
z jeho úspechu. Aj v dospelom dieťati vždy vidí malého
človiečika, ktorého priviedla na svet. Úloha matky
je naozaj ťažká a nemožno
ju nahradiť. Smutné však
je, že niektoré deti si svoje
mamy nevážia, neprejavujú
k nim úctu ani vďačnosť.
Až neskôr, keď sa stanú dospelými a majú vlastné deti,
pochopia, čo všetko pre nich
matka urobila. Niektorí svoj
vzťah k nej zmenia až vtedy,
keď mamu navždy stratia.    
I keď Deň matiek u nás dlhú
históriu nemá, každý z nás
by si mal nájsť chvíľku, aby
si na tú svoju spomenul.
A nie len vtedy, keď si pripomíname tento sviatok...

Postrelený chlapec
V rodinnom dome v Tisovci
sa postrelil 9-ročný chlapec.
So svojím kamarátom našiel
v spálni voľne položený
revolver. Chlapec utrpel
strelné poranenie hrudníka,  
ide o ťažkú ujmu na zdraví.
Chlapec  je našťastie mimo
ohrozenia života.
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Pracovná návšteva v Londýne
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Cieľom je podporiť mladých podnikateľov v strednej Európe

Z

ástupcovia Regionálnej rozvojovej
agentúry v Rimavskej Sobote, Mesta
Rimavská Sobota a Regionálnej rozvojovej
agentúry v Moldave nad Bodvou boli na pracovnej návšteve u predkladateľa projektov
Youngbusinessnet WYEC London – Tooting.
V dňoch 10. až 13. apríla sa v rámci projektu
Youngbusiness.net3. – „ Podpora podnikania mladých v strednej Európe“ zúčastnili
pracovného stretnutia partnerov projektu,
chýbali zástupcovia z Maďarska a Rumunska. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo
v jednom z podnikateľských inkubátorov
WYECu v priestoroch školiaceho strediska
v okrajovej časti Londýna v Tootingu.  Rim.
Sobota okrem správy o činnosti rokovala aj
o stave príprav medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v Rimavskej Sobote
27.-29. júna. Napriek všetkým počiatočným
problémom si od donora projektu vyslúžila
pochvalu za vykonané aktivity a spoluprácu
s novými zapojenými partnermi - Mestom
Rimavská Sobota a Regionálnou rozvojovou
agentúrou v Moldave nad Bodvou. Ďalší

pracovný deň pozostával z dvoch častí.
Prvú časť tvorili rokovania o podmienkach
založenia „Stredoeurópskeho spoločenstva
na podporu podnikania mladých“, o jeho
forme, stanovách, zástupcoch a legislatíve
v jednotlivých zúčastnených krajinách.
Postup vypracovaného a v praxi overeného
modelu podpory začatia podnikania zahrňuje vzdelávanie v oblasti podnikateľských

Z listu čitateľky
V našej redakčnej pošte sme našli list od rodáčky
z Hnúšte-Likiera RNDr. Kvetoslavy Buryovej. V súčasnosti
žije v Bratislave a nedávno navštívila svoje rodisko.
Napísala nám niekoľko pozitívnych postrehov.

V

dňoch 9.-12. mája som navštívila môj
Gemer. Narodila som sa v Hnúšti-Likieri v roku 1951. Na cintoríne v Rimavskom
Brezove som si 9. mája uctila pamiatku
mojich starých rodičov Štefana Valentíka,
Emíliu Valentíkovú a moju maminku Ľudmilu Valentíkovú. Rozprávala som sa s milou
a ochotnou starostkou obce Rimavské
Brezovo. V ďalších dňoch som po 41 rokoch
navštívila Rimavskú Sobotu. Ako malé dievčatko som sa hrávala pri katolíckom kostole,
lebo sme bývali na Hlavnom námestí. Bolo
celkom iné ako teraz. Chcem pochváliť Rimavskú Sobotu, najmä jej Hlavné námestie
je veľmi pekné. Opravené historické budovy
pôsobia esteticky. Upravené sú stromy, tráva
a muškátová výzdoba na verejnom osvetlení
ma príjemne prekvapila. Čistota na námestí
je obdivuhodná. Nedá sa porovnať s čistotou v Bratislave, v Dúbravke či v Petržalke.
Soboťania, príkladne sa staráte o mesto.
Po toľkých rokoch sa samozrejme zmeni-

la aj lokalita obchodov. Stretla som v nich
ochotných a úctivých ľudí. V kaviarni Tri
ruže som bola s mojím druhom na občerstvení. Je na vysokej úrovni a v porovnaní
s Bratislavou oveľa lacnejšia. Páči sa mi aj
posedenie vonku na námestí. Na plagátoch
som si všimla aj kultúrne podujatia. Bývali
sme u manželov Nagyovcov na Močiari
pri Kurinci. Oáza ticha, okolité lúky, polia,
hory okolo Rimavského Brezova mi dodali
energiu do ďalších dní. Základnú školu som
ukončila v Rim. Sobote. V Bratislave som
absolvovala Prírodovedeckú fakultu UK
s kombináciou biológia-zemepis. Učila som
na Gymnáziu v Bratislave a dnes som dôchodkyňa. Moja dcéra Ing. Silvia Gyurkovics
navštívila s manželom Rimavské Zalužany
a počas turistiky sa kochali krásou okolitých
hôr. Soboťania, zo srdca vám ďakujem. Môj
rodný kraj, ešte sa vrátim...

RNDr. Kvetoslava Buryová

praktík na stredných odborných školách, výmenné pobyty, virtuálne podnikanie a podnikateľské súťaže, vzdelávanie neformálneho charakteru pre organizácie na podporu
rozvoja regiónu, ako sú RRA a podnikateľské
informačné centrá, až po zakladanie podnikateľských  inkubátorov pre začínajúcich
mladých podnikateľov so zvýhodnenými
podmienkami. Tejto téme sa bude venovať
aj medzinárodná konferencia, ktorá sa bude
konať 27. júna v hoteli Zlatý býk v Rim. Sobote. Pre nás bola najzaujímavejšia návšteva
obidvoch inkubátorových centier, ktoré od
roku 1988 úspešne napomáhajú kariérnemu rastu mladých podnikateľov. Sídlia v
okrajovej časti Londýna Tooting, disponujú  
podnikateľskými priestormi vo WYEC  a
Trident Business Centre. V súčasnosti je  ich
kapacita obsadená až na 93%. Viac informácií o tomto projekte, či podpore podnikania
nájdete na internetovej stránke www.rrars.
szm.sk , ako aj v kancelárii na Ul. SNP 21
v Rimavskej Sobote (pri poisťovni APOLLO).

J. Uhrinová, RRA RS

Vytvorili
občianske
združenie

D

obrovoľná občianska iniciatíva
občanov Šibeničného vrchu sa po
mesiacoch pôsobenia pretransformovala na OZ za krajší a lepší Šibeničný
vrch Rimavská Sobota. Prvé zasadnutie
predsedníctva, ktorého predsedom je
Zoltán Balog, prebehlo začiatkom mája.   
Hovorilo sa na ňom aj o úspešnom
zaregistrovaní OZ a jeho stanovách, vyhodnotení prípravy na verejnú schôdzu
občanov, možnostiach získania financií
na projekty OZ podľa kritérií regionálneho operačného programu. Na rokovaní sa schválila aj zmluva o prenájme
kancelárie od MsBS v Župnom dome.
Diskutovalo sa aj o pripomienkach
občanov, medzi ktorými bolo aj vytvorenie športového ihriska na voľnom
priestranstve mesta oproti budove Espressa. Jeden z občanov žiadal preveriť
rozhodnutie mesta týkajúce sa zlúčenia
ZŠ M. Tompu a ZŠ I. Ferenczyho. Hovorilo sa aj o neprincipiálnom poskytovaní
finančných príspevkov mesta jednotlivým občianskym združeniam.
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Separovaný zber sa zefektívni
Firma Brantner ponúkla, že kedykoľvek v priebehu
roka školám bezplatne zabezpečí zber a prepravu
separovaného odpadu.

V

rámci porady sa 15. mája uskutočnilo
stretnutie riaditeľov škôl a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta so zástupcami firmy Brantner
ako zmluvného partnera mesta pri zbere
a likvidácii komunálneho odpadu. Cieľom
stretnutia bolo zlepšiť a zefektívniť separovaný zber na školách.
„Školy a predškolské zariadenia sa pravidelne zapájajú do separovaného zberu, ale
vždy je čo zlepšovať. Obyčajne problém nastáva, keď separované komodity zozbierajú,
ale majú problém s ich odvozom. Niekedy
je problém nájsť aj spoločnosť, ktorá tento
vyseparovaný odpad vezme,“ vyjadril sa
vedúci oddelenie životného prostredia
Mestského úradu v Rim. Sobote Ing. Ján
Bozó. Dodal, že pomocnú ruku podala firma
Brantner, ktorá ponúkla, že kedykoľvek
v priebehu roka školám bezplatne zabezpečí zber a prepravu separovaného odpadu.
V rámci zlepšenia environmentálnej výchovy na školách zástupcovia tejto spoločnosti
na stretnutí riaditeľov rozdali propagačný
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Anketa
Náhodných okoloidúcich sme
sa opýtali:

Zúčastňujete sa verejných
zhromaždení s vedením mesta?

materiál – omaľovánky s environmentálnom
tematikou pre materské školy a 1. stupeň
základných škôl. Mesto si od takejto spolupráce sľubuje zvýšenie triedenia separovaných komodít. Je to pre školy aj finančne
zaujímavé, pretože mesto im za vyzbierané
množstvá odpadu dáva finančné prostriedky, ktoré dostáva z recyklačného fondu.
Aj firma Brantner zaplatí školám za tieto
komodity určitý obnos. Podľa slov Ing. Bozóa
je dôležité na školách pokračovať s environmentálnou výchovou a separáciou odpadov,
pretože dieťa to potom prenáša do rodinného prostredia. Na margo separácie odpadu
u obyvateľov mesta sa vyjadril, že trend je
pozitívny a vyzbierané množstvá stúpajú.
„Sú tu však aj niektoré neduhy, ktoré sa nám
len veľmi ťažko darí odstraňovať. Separácia
by bola efektívnejšia, keby ľudia stláčali PET
fľaše, čím by sa šetril objem. Stretávame sa
aj s tým, že niekedy sa kontajnery zapchajú
veľkými kartónmi, pričom by stačilo vziať
nožnice a rozstrihať ich,“ uzavrel Ing. Bozó.
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Eva Hladovcová, predavačka, Rim. Sobota: „Nezúčastňujem sa. Nemám na
to čas. Väčšinou sa konajú
podvečer, práve vtedy sa
vraciam zo zamestnania
domov, kde ma čaká veľa roboty.“    
Pavol Piliarik, viceprimátor,
Rim. Sobota: „V každom
prípade sa zúčastňujem.
A vyzývam aj ostatných
občanov, aby prejavili väčší
záujem. Veď kde inde môžu
upozorňovať na problémy vo svojom
okolí a spolu so zástupcami mesta hľadať spoločne riešenia.“    
Xénia Pálová, asistentka,
Rim.Sobota: „Vôbec nechodím na verejné zhromaždenia. Ani neviem, že sa konajú. Nezaškodila by lepšia
informovanosť od členov
výborov mestských častí, lebo väčšinou
sa to dozviem len z médií.“

Martin Ambróz

Deň mlieka v školách
Okrem ochutnávky mlieka žiakmi pripravili kuchárky
v jedálni pred obedom „mliečne prekvapenie“- tvarohovú
penu zdobenú plátkom syra, zeleniny a hroznom.

V

M

lieko a mliečne výrobky predstavujú
jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Obsahuje
bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerálne
látky, stopové prvky potravín. Nečudo, že
mlieku, jednej z nenahraditeľných zložiek
stravy, je venovaný 20. máj ako Medzinárodný deň mlieka. Pripomíname si ho od roku
1959 a hlavným cieľom je zvýrazniť dôležitú
úlohu tejto zložky našej výživy. Na ZŠ Š.
M. Daxnera v Rim. Sobote prebehli v rámci
tohto dňa rôzne akcie. Okrem ochutnávky
mlieka kuchárky v jedálni pripravili žiakom
pred obedom „mliečne prekvapenie“- tvarohovú penu zdobenú plátkom syra, zeleniny
a hroznom. Žiaci prvého stupňa vytvorili
zaujímavé práce, ako boli mliečne roboty,
vláčiky so škatuliek mlieka, výkresy. Tieto
zdobia vestibul menovanej školy. Niektorí
žiaci boli za svoje krásne práce a vypitý
pohár mlieka obdarovaní drobnosťami- rozvrhmi, perami, balónmi, omaľovánkami.
Vedúca ZŠS Marta Trochová deťom rozdala
hrnčeky s nápisom Deň mlieka. Podobnú

Svet podľa Sloga

akciu pripravili aj v MŠ na Hatványho ul.,
v ktorej deti vytvorili mliečnu pyramídu.
Popoludní dostali deti mliečno-ovocné kokteily a malý mliečny darček.

Martin Ambróz

galérii Ganevia v rimavskosobotskom dome kultúry otvorili
výstavu mladého umelca Daniela
Nagya nazvanú Svet podľa Sloga.
Uviedol ju riaditeľ MsKS PhDr. Ľ. Šárik.
Autor sa narodil v Rimavskej Sobote.
V súčasnosti býva a tvorí vo Fige. Ako
desaťročný začal kresliť ceruzkou, a keď
mu ľudia z okolia vraveli, že má talent,
začalo ho to baviť. Nato začal kresliť
vodovými farbami na papier a drevo. Po
čase ho bratranec naviedol na maľovanie olejom na plátno. Vystavoval v rámci Festivalu umelcov v Bátke a v Centre
voľného času v Tornali. Inšpiráciu berie
zo všetkého okolo seba, ale maľuje
hlavne ženy a ruky. Ako vraví „ rukami
sa dajú vyjadriť všetky pocity a ženy
má rád“. Podpisuje sa ako Slogo alebo
Slogan. Diváci  môžu vidieť vyše desať
obrazov a kresieb tohto autora. Výstavu
pripravila Mgr. Regina Špitalová a potrvá do 6. júna.
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Výbor zasadal

Rozšíria sa parkoviská
V

Spojenej škole na Športovej ulici
v Rim. Sobote sa uskutočnilo 22. mája
verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej
časti sídlisko Rimava – Malohontská ul. Za
prítomnosti primátora mesta Rim. Sobota
Štefana Cifruša, viceprimátora P. Piliarika, poslancov mesta, vedúcich oddelení
mestského úradu a iných predstaviteľov
mesta diskutovalo približne 30 občanov
o problémoch tejto mestskej časti. V prvej
časti informovala predsedníčka  Ľ. Kubiňáková o činnosti výboru, pričom poukázala
na zlepšenú spoluprácu s občanmi, ako
aj s jednotlivými oddeleniami MsÚ. Svoje
podnety a návrhy na riešenie problémov
môžu občania vhodiť do troch schránok,
ktoré sú umiestnené v Potravinách CBA na
Hatvaniho ul., v Potravinách CBA a Jednota
na sídlisku Rimava. Pri Potravinách CBA
na sídl. Rimava stojí aj informačná tabuľa
o aktivitách výboru. V budúcnosti sa plánuje
vybudovať medzi panelákmi B1 a B2 druhé
ihrisko, opraviť prístrešky na kontajnery,
cesty a chodníky, zlepšiť osvetlenie. V diskusnej časti  občania z Malohontskej ul.č.1

dali do pozornosti blízky podnik, v ktorom
sa ešte aj po zatváracích hodinách  zdržujú
hluční hostia. Náčelník mestskej polície
Peter Berecz im prisľúbil pomoc. Medzi panelákmi B1 a B2 prekážajú kvetináče, ktoré
zabraňujú prejazdu áut. Na ich odstránení
sa musia dohodnúť obyvatelia obidvoch
blokov. Niektorých trápia poškodené prístupové cesty ku vchodom, zlé osvetlenie,
opitá mládež na ihrisku pri práčovni. Je tu
aj problém s parkovaním, mnohé autá stoja
na trávnikoch. Riešenie sa našlo v dobrovoľnom rozšírení parkovísk. Občan zo
Športovej ul. poukázal na zlé kosenie trávy
v okolí telocvične, v troskách panelárne
sa usádzajú bezdomovci a narkomani, vo
večerných hodinách prechádza cez toto
sídlisko hlučná mládež. Primátor odpovedal,
že mesto plánuje pozemky bývalej panelárne predať a cestu pre chodcov z mesta
na síd. Západ chce riešiť pešou zónou okolo
Rimavy. Zazneli aj otázky ohľadom riešenia
podchodu na Malohontskej ul. a skultúrnení
a skrášlení Mestskej záhrady.

Martin Ambróz

V meste rozdávali slnečnice

A

j v uliciach Rim. Soboty prebehla minulý týždeň verejná zbierka na pomoc
ľuďom trpiacim sklerózou multiplex. Každý,
kto prispel, dostal žltú slnečnicu. Je symbolom slnka, lásky, nádeje, energie i neúnavnosti. Akciu s názvom Krok so SM zorganizoval Klub sclerosis multiplex v Rim. Sobote.
Ako nám povedala jeho predsedníčka
Darina Kovácsová, vyzbierané financie budú
použité na rekondičné pobyty. Podujatie na
Hlavnom námestí spestrili mažoretky zo
ZŠ v Jesenskom a škôlkari z MŠ Daxnerova.
Verejnosti sa prihovoril aj vedúci oddelenia
kultúry a starostlivosti o občana mestské-

M

inulý týždeň v stredu sa konalo
mimoriadne zasadnutie VMČ
sídl. Západ, Sobôtky a Kľačian. Ako nás
informoval jeho predseda Ing. J. Slávik,
bola na ňom odsúhlasená finančná
podpora vo výške 2000 Sk osláv 15.
výročia založenia ZŠ Š. M. Daxnera na
Ul. Dr. V. Clementisa. Členovia výboru
sa zaoberali aj rozšírením počtu spojov
z autobusovej stanice na sídl. Západ po
19,15 hod. počas sobôt, nedieľ a sviatkov. Na základe žiadosti občanov VMČ  
poslanec V. Vaš prostredníctvom interpelácie žiadal primátora mesta, aby sa
v tejto súvislosti obrátil na prevádzkovateľa MHD. Predseda predstavenstva
a výkonný riaditeľ SAD Lučenec, a. s.,
Ing. Vojtech Kupka písomne oznámil, že
tento návrh bol do cestovného poriadku
MHD v Rim. Sobote zapracovaný dňom
1. mája. Spoj 15 na linke č. 2 s odchodom o 19,15 hod. teda už premáva
počas víkendov a sviatkov. Na zasadnutí výboru bola poskytnutá aj informácia
o vybudovaní detského ihriska na Ul.
L. Novomeského, čo schválili poslanci
mestského parlamentu. Nezávisle od
mesta na niektoré preliezky finančne
prispeje aj spoločnosť Energobyt.   

kan

ho úradu JUDr. Š. Baláž a podpredsedníčka
Klubu SM Jolana Švajková. Ďakovný list lekárom a všetkým ,ktorí pomáhajú trpiacim
na túto chorobu, prečítala  Janka Obrtanová.
Klub SM v Rim. Sobote funguje od roku
2001. V súčasnosti má 15 členov, z ktorých
sú 2 vozičkári. Klub organizuje rôzne akcie,
vrátane mikulášskeho posedenia, MDŽ,
stretnutí jubilantov a návštev ležiacich
členov. Vlani v rámci rekondície aj vďaka
Slovenskému zväzu SM v Trnave navštívili
kúpele Číž.

kan

Skauti štvrtého oddielu Istvána Hatvaniho,
spolok Bašta a iné rimavskosobotské civilné
organizácie vyčistili 21. mája na Hlavnom
námestí Pamätník padlým v prvej svetovej
vojne. Okrem toho opílili zeleň a vysadili
kvety. Osem vriec vyzbieraných odpadkov
svedčí o tom, že ľudia si pamätník mýlia
so smetiskom. Zarážajúce je, že niektorí
si z neho spravili aj verejné WC, ktoré na
Hlavnom námestí chýba.

amb

Pozvánka
Regionálna spoločnosť predškolskej
výchovy v Rim. Sobote srdečne pozýva
verejnosť na Gemerskú kytičku – 12.
ročník prehliadky tvorivosti detí a učiteliek materských škôl, ktorý sa uskutoční 4. júna o 16. hod. v Dome kultúry
v Rim. Sobote.

Školstvo
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Študenti krajín V 4 prezentovali svoje zručnosti
V tvrdej konkurencii na súťaži si žiaci Spojenej školy v Rimavskej Sobote
vybojovali niekoľko prvých miest.

V

rámci podujatia Dni porozumeniaSpoločne v EÚ, ktorej organizátormi
boli BBSK, Spojená škola v Rim. Sobote,
Mesto Rim. Sobota a umelecká agentúra
Agrum Music, prezentovali svoje zručnosti
študenti stredných odborných škôl krajín
V 4- Maďarska, Čiech, Poľska a Slovenka.
Vyše 100 študentov súťažilo v odboroch obchodný pracovník, čašník, kozmetik, kuchár,
kaderník a cukrár. V odbore obchodný pracovník sa súťažilo v prezentácii obchodného
tovaru. Odborná porota sa zhodla na tom, že
prvé miesto za najlepšie darčekové balenie
získali Pavla Tomková a Aneta Krupková
z Integrovanej strednej školy v Kolíne. Prvé
miesto za darčekové balenie dezertu a fľaše
patrilo Judite Dubenovej zo Spojenej školy
v Rim. Sobote. Súťaž čašníkov, ktorí mali
pripraviť jarnú tabulu, prebiehala v Ózde.
Prvé miesto získali Veronika Bohunická
a Erik Gál zo Spojenej školy v Rim. Sobote.
V odbore kozmetik v súťaži denného, ale

Zvládnuť darčekové balenie bolo naozaj náročné.

aj fantazijného líčenia získala prvé miesto
Katarína Nemčoková zo ZSŠS vo Zvolene.
Z kuchárov, ktorí mali pripraviť ľubovoľnú
rautovú misu, boli najlepší Štefan Výboch
a Pavel Fiľo zo Spojenej školy v Rim. Sobote.
V odbore cukrár si prvé miesto vybojovala
Árpád iskola v Ózde. V odbore kaderník
v súťaži dámskej kategórie účesu na diskotéku patrilo prvé miesto Jane Ondriskovej
zo Spojenej školy v Rim. Sobote. Víťazkou
v súťaži dámskej kategórie účesovej fantázie
-večerný a spoločenský účes a v pánskej
kategórii denný manažérsky účes sa stala
Dáša Šprochová z SOU SZVD v  Bardejove.
Ceny odovzdal predseda BBSK Milan Murgaš
a zástupca primátora mesta Rim. Sobote
Pavel Piliarik. Na oceňovaní víťazov však boli
prítomní aj podpredseda BBSK Jozef Šimko,
prezident firmy Empora Capital Ladislav
Sedmák, riaditelia tunajších stredných škôl
a iní pozvaní hostia. Spestrením podujatia
bolo, že študenti z Integrovanej strednej

školy v Kolíne prezentovali deťom na Hlavnom námestí, ale aj škôlkarom v Materskej
škole na Rimave výrobky firmy Opávia, resp.
keksíky BB. Medzi deti zavítal aj maskotMacko Brumík.
Riaditeľ Spojenej školy v Rim.Sobote Jaroslav Bagačka sa na margo vydarenej akcie
vyjadril takto:
„Priebeh akcie bol úspešný. Splnili sme ciele,
ktoré sme si predsavzali. Sú to jednak spolupráca škôl v rámci krajín V 4, nadviazanie
nových partnerských vzťahov, zvýraznenie
nášho regiónu Gemera- Malohontu, ako aj
konfrontácia zručností v porovnaní s jednotlivými školami. Podujatie splnilo účel
v rámci cezhraničnej spolupráce i propagácie školy.“
Ďalej uviedol, že s umiestnením žiakov svojej školy na súťaži zručností je spokojný.

Škôlkari sa potešili mackovi Brumíkovi.

Líčenie muselo byť módne a zaujímavé.

Marta Kanalová
Foto: M. Kanalová, M. Ambróz

Viceprimátor P. Piliarik (vpravo) a riaditeľ Spojenej školy J. Bagačka pri odovzdávaní cien víťazom.
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Vyrába fujary
a píšťalky

R

inčanie zbraní, sviečky i dobové kostýmy umocňovali atmosféru 125-ročného
Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote počas akcie Noc v múzeu. Konala sa 17.
mája. Tunajšie múzeum sa do celosvetového
podujatia pri príležitosti Medzinárodného
dňa múzeí zapojilo už po štvrtýkrát. Otvorila
ho riaditeľka múzea PhDr. Oľga Bodorová.  
Návštevníkov pobavili ukážky historických bojových umení v podaní skupiny
Vlčí Tesák. Záujemcovia si mohli vyskúšať
repliky zbraní z 15. – 17. storočia. Atrakciou
bolo vystúpenie finalistky SuperStar Petry
Kepeňovej a prezentácia jej prvého cédečka.
Zaujali aj ukážky tradičnej ľudovej výroby. V
rámci nich prezentovala  Soboťanka Margita
Schmidtová výrobu kraslíc olepovaných
slamou a rezbár Ján Piater z Klenovca svoje
výrobky. V programe vystúpili aj tisovskí
fujaristi a heligonkári. Návštevníci 125-ročného múzea si až do polnoci mohli bezplat-

ne pozrieť stálu expozíciu, aktuálne výstavy
a občerstviť sa bylinkovými čajmi. Najväčším lákadlom bola egyptská múmia ženy.
Každý 100. návštevník dostal darček. Gemersko-malohontské múzeum počas Noci v
múzeu navštívilo až 715 návštevníkov.

kan

Noc v galérii s unikátnou výstavou

P

o prvýkrát mohla verejnosť nielen
navštíviť rimavskosobotskú galériu, ale
aj spoznať jej zákulisie počas Noci múzeí
a galérií. Až do polnoci bol pripravený pestrý
program. V úvode otvorila vedúca galérie Gabriela Garlatyová a PhDr. Alexander
Balega vernisáž pod názvom Stredoveké
nástenné maľby v srdci Európy. Výstava
vznikla v spolupráci Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky a Úradu na ochranu
kultúrneho dedičstva Maďarskej republiky.
Predstavili ju už v 10 európskych štátoch.
Na 18 paneloch mohli návštevníci obdivovať
fresky z 10 kostolov Slovenska a 4 z Maďarska. Výstava je príspevkom k poznaniu stredovekého umenia zatiaľ málo známej časti
slovensko - maďarského pohraničia a potrvá
do 13.júna. Zaujala aj 1. autorská výstava Tr-

navčanky Emöke Marczikovej- Autoportrét,
fotografie a videoprojekcia. Pred galériou sa
vystavovali detské výtvarné práce- Tvorivé
dielne 2007. Sprievodnou akciou výstav boli
nočné tvorivé dielne v spolupráci s umelcami: bodyart, performancia, maľovanie na
tričká, maľovanie na sklo, výroba svietnikov.
Krátkymi divadelnými pásmami pobavili
návštevníkov divadelné a tanečné súbory
Divosud, Alterna a Rimavan. Predviedli nielen ukážky z hry Ryba pre štyroch, Zabíjačka
a Gogoľovho Nosa, ale aj umelecký prednes.
V rámci filmov o umení premietali Fridu
a Basquiata. Neskôr, až do polnoci prebehla
DJ párty. Mestskú galériu navštívilo počas
akcie 323 návštevníkov. Voľné  vstupenky
boli zlosovateľné o zaujímavé ceny.  

Martin Ambróz

T

ibora Kobličeka z Turíčiek mnohí
poznajú ako výrobcu ľudových
hudobných nástrojov. Vie na nich aj
hrať a zároveň spievať. Tejto záľube
sa venuje už roky a hudobné nástroje
prezentoval i v zahraničí. Najprv začal
vyrábať fujary. Neskôr zhotovil originálnu fujaru-trojačku. Tibor Kobliček
vyrába aj rôzne píšťalky: trojdierkové,
šesťdierkové, dvojačky, kostené, ale aj
trombity, trúby či gajdy. Všetky jeho
výrobky sa vyznačujú funkčnosťou, ale
i dokonalou remeselníckou prácou. Preto majú o ne záujem interpreti ľudovej
hudby. Vrcholom nástrojovej tvorby Tibora Kobličeka je ninera. Tento nástroj
u nás prakticky upadol do zabudnutia.
Pán Tibor ho však vzkriesil a predvádza na folklórnych podujatiach i iných
akciách. Jeho práce viackrát odmenili
organizátori súťaže O cenu Dr. Ladislava Lenga na folklórnych festivaloch pod
Poľanou v Detve i na festivaloch vo Východnej. Svoje výrobky predstavil aj na
desiatkach zahraničných zájazdov. Jeho
nástroje sú aj súčasťou zbierok Slovenského národného múzea v Martine.
Nedávno sa Tibor Kobliček prezentoval
aj v zariadení Spojenej školy Rim. Sobote Junior Komplex v rámci podujatia
Spoločne v EÚ-Dni porozumenia.

kan

Pozor súťaž!

Kto prvý zatelefonuje do našej
redakcie na t. č. 58 11 311 a správne
odpovie na otázku, koľko ročné je
Gemersko-malohontské múzeum
v Rim Sobote, získa voľnú vstupenku
do múzea pre dve osoby s platnosťou do 18. mája 2009. Venovala nám
ju riaditeľka múzea PhDr. O. Bodorová počas Noci v múzeu.

Infoservis
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Ako predchádzať úrazom detí
Na Slovensku priemerne ročne zomrie približne 200 detí a mladistvých do 19 rokov

M

ilí rodičia, blížia sa dvojmesačné
prázdniny, čas radosti detí a čas
spoločných dovoleniek. Pre deti ale prázdniny predstavujú veľké riziko úrazu. V tomto
období je 100%-tný nárast detských úrazov.
V Slovenskej republike priemerne ročne zomrie približne 200 detí a mladistvých do 19
rokov, 2 000 detí a mladistvých sa zraní tak,
že majú trvalé následky, 20 000 detí je hospitalizovaných a celkovo sa zraní 200 000 detí.
Na Slovensku je ročne viac ako 1 000 otráv
detí, niekoľko z nich končí aj smrťou. Počet
úmrtí detí z dôvodu úrazu je taký vysoký, že
každoročne by bolo možné zavrieť 7 školských tried!  Na cestách ročne zomiera viac
ako 600 účastníkov cestnej premávky, z toho
60 je detí a mladistvých. Zo sto šoférov pri
autonehode zastaví iba desať a iba jeden
šofér z desiatich ovláda improvizovanú
prvú pomoc, nie adekvátnu. Pri poskytnutí
adekvátnej prvej pomoci pri autonehodách
v SR by sa približne 300 obetí dalo zachrániť.
Vychádzajúc z tejto nelichotivej štatistiky
chceme vašu pozornosť upriamiť na hlavné
prázdninové riziká a možnosti, ako predísť
alebo aspoň znížiť úrazovosť detí. Dopravné nehody predstavujú 21%-tný podiel
v úrazovosti detí. Vie Vaše dieťa správne
prechádzať cez cestu? Chodí po ľavej strane
cesty, pokiaľ chodník nie je súčasťou cesty?
Používa za zníženej viditeľnosti  reflexné
bezpečnostné prvky? Hrá sa na ceste alebo v jej blízkosti? Hrá sa v blízkosti železničnej trate? Hrá sa v blízkosti vodných tokov
a plôch? Cyklistické prilby až v 80% zamedzujú smrteľným úrazom cyklistov. Ročne
niekoľko sto detí utrpí vážne úrazy hlavy po
páde z bicykla alebo kolieskových korčúľ,
kolobežky, či skateboardu. Niektoré tieto

úrazy končia smrťou a desiatky detí má
trvalé následky. Zabezpečte preto, aby vaše
dieťa nosilo pri bicyklovaní vždy cyklistickú prilbu. Pravidelne kontrolujte technický
stav bicykla. Deti nech sa bicyklujú mimo
hlavných ciest. Ovláda a dodržiava vaše dieťa pravidlá cestnej premávky? Pri jazde na
kolieskových korčuliach alebo skateboarde
treba vždy okrem prilby používať aj chrániče
kolien, lakťov a rukavice. Správne použitý
bezpečnostný pás znižuje riziko usmrtenia
až o 61%. Najčastejšou príčinou smrteľných úrazov detí vo vozidle je neprimeraná
rýchlosť, najmä na mokrej vozovke. Ak
zaregistrujete hrajúce sa deti na ceste alebo
v jej blízkosti, preventívne znížte rýchlosť
svojho vozidla, prípadne dajte o sebe vedieť
krátkym, aspoň dvojitým zatrúbením. Dieťa
na bicykli alebo na kolieskových korčuliach
obchádzajte so zvýšenou opatrnosťou,
s odstupom minimálne dva metre. Úrazy
v domácnosti predstavujú 36%-tný podiel
v úrazovosti detí. Zabezpečte si preto bezpečný domov a nenechávajte deti samotné
doma. Vo zvýšenej miere dbajte na zabezpečenie vhodného dozoru k deťom počas vašej
neprítomnosti. Pri menších deťoch dbajte
na prevenciu pred pádmi,  popáleninami,
obareninami, úrazom elektrickým prúdom
a otravami. Pri otrave vždy konzultujte
poskytnutie predlekárskej prvej pomoci na
24-hodinovej pohotovostnej linke Národného toxikologického informačného centra
(www.ntic.sk) 02/5477 4166 alebo 0911 166
066. Mimo dosahu detí držte zápalky, lieky,
chemické, čistiace a horľavé látky, ostré
predmety, prípadne malé predmety, pokiaľ
máte doma menšie deti. Športové aktivity
predstavujú 23%-tný podiel v úrazovosti

Príďte na Deň detí
M

DD je jedným z dní v roku, keď myslíme na naše deti o niečo viac ako inokedy. V tento deň by sa všetky deti mali hrať,
zabávať a príjemne ho prežívať spolu so svojimi rodičmi, ktorí by sa v dnešnom uponáhľanom svete mali zastaviť, oddýchnuť si od
každodenných povinností a venovať sa len
deťom. V našom meste už tradične niekoľko rokov oslavy MDD organizuje Centrum
voľného času Relax.  Aj v tomto roku sa  
CVČ v Rim. Sobote  v nedeľu 1. júna zmení
na zónu radosti plnú hier, súťaží, smiechu,
sladkostí a dobrej nálady pre deti všetkých
vekových kategórií.Spolu so svojimi rodičmi,
starými rodičmi a kamarátmi môžu v čase
od 10.00 hod. do 14.00 hod.  stráviť príjem-

né dopoludnie. Čaká na nich množstvo
sladkostí a prekvapení , stredoveké hradné
hry, súťaže, diskotéka, minizoo, tombola,
občerstvenie (guláš, špekačky, kofola) a dobrá nálada. Deti čaká zlosovateľná tombola
o fantastické výhry: sladké prekvapenie, týždňový pobyt v mestskom tábore,  celoročná
permanentka na internet v CVČ a veľa iných
hodnotných cien. Vstupné je 20 Sk, tombola 10 Sk. Veríme, že podujatie, na ktoré
vás srdečne pozývame a je všetkými deťmi
očakávané, bude sprevádzané krásnym
slnečným počasím a CVČ sa bude ozývať
radosťou a smiechom šťastných detí.

PaedDr. Dana Spišáková, CVČ Relax

detí. Nepodceňujte ich špecifické riziká. Do
hôr patrí pevná obuv, pršiplášť a náhradné
oblečenie. Nepreceňujte svoje sily a schopnosti. Nepodceňujte riziko búrok a ani pitný
režim. Na Slovensku sa ročne utopí okolo 20
detí a 130 dospelých. Deti bez dozoru nikdy
nesmú byť pri vode. Až 80% detí sa utopí
pri dozore svojich rodičov alebo blízkych.
PREČO? Pretože dozorujúca osoba si číta,
rozpráva sa, telefonuje, opaľuje. Preto buďte
VŽDY pri kúpajúcom dieťati a neustále ho
opticky sledujte. Do neznámej vody nikdy
neskáčte šipku. Kúpať sa nechoďte rozhorúčení a najedení. Plávajte popri brehu a aspoň dvaja. Pri člnkovaní vždy používajte záchrannú vestu. Na deti číhajú nové nástrahy
a riziká spôsobené zmenou prostredia, napr.
prázdniny u starých rodičov na dedine.
Najčastejšie úrazy sú pády. Je dôležité, aby
sa dieťa v novom prostredí nepohybovalo
samo. Overte si, či vaše dieťa vie, kam má
zatelefonovať v prípade núdze, a že vie,
čo má hovoriť. Zopakujte si poskytovanie
predlekárskej prvej pomoci a naučte ju aj
svoje deti. Všetky dôležité informácie z oblasti prevencie úrazov detí nájdete na web
stránke www.zachranari.sk. Žiaden rodič
nie je schopný chrániť dieťa na sto percent
pred úrazom. Preto nebuďme ľahostajní ani
k cudzím deťom a dávajme na ne pozor spoločne, veď sú to naše deti, ktoré my dospelí
musíme chrániť.  Prevencia úrazov detí na
Slovensku bude neúčinná, pokiaľ sa do nej
nezapojí každý z nás! Ďakujeme za pozornosť a želáme všetko dobré a našim deťom
krásne a bezpečné prázdniny!

Ing. Samuel Hruškovic,
národný koordinátor prevencie úrazov detí a
dorastu v SR a riaditeľ RTS, o. z.
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Oslavy tridsiateho výročia
Škola oslavuje, spomína a pripravuje
sa na krajšiu budúcnosť

Z

Š Pavla Dobšinského v Rim. Sobote si
pripomína 30. výročie založenia. Svoje
dejiny začala písať  v roku 1978, keď  jej
brány prekročilo v septembri takmer 500
žiakov prvého stupňa. Postupne sa dokončili
všetky budovy a škola sa zaskvela v plnej
kráse s telocvičňami,  modernou budovou
školskej jedálne a oddeleniami školského
klubu detí. Ani sme sa nenazdali a už si pripomíname tridsiate výročie založenia. Celý
tento školský rok si žiaci i učitelia a všetci
zamestnanci viac ako inokedy všímajú
prostredie školy, aktívne sa  zapájajú do
všetkých akcií a podujatí. Navyše v marci
sme si pripomenuli 180. výročie narodenia  
zberateľa ľudovej slovesnosti Pavla Dobšinského, podľa ktorého je škola pomenovaná.
Je náročné vyzdvihnúť aktivity, ktoré sme
pripravili k tomuto výročiu. Postupne sme
zbierali kvietky do kytice, ktorú venujeme
našej škole. Prvým kvietkom bolo víťazstvo

Martinky Beníkovej  v celoslovenskom  kole
prednesu slovenskej rozprávky v októbri
2007 v Drienčanoch. Aj pamätná izba Pavla
Dobšinského sa v decembri presťahovala  
do nového dôstojnejšieho priestoru. Žiaci
priniesli kvietky úspechov z vedomostných  
súťaží, jazykových olympiád i športových
súťaží. Priestory školského klubu vítajú deti
aj ich rodičov peknými veselými nástenkami a teraz aj pozdravom blížiaceho leta
na oknách. Aj školská jedáleň  je iná – nová
podlaha a hlavne možnosť výberu z dvoch
jedál pre každého stravníka. A čipová karta
miesto starých lístkov. Vyvrcholením aktivít
bude slávnostná akadémia v kultúrnom
dome. Bude pre nás potešením i veľkou
cťou, ak prídete medzi nás a spolu s nami
oslávite tento krásny medzník v dejinách
našej školy.  

Mgr. Mária Jankovičová

Elektronickí kamaráti z Čiech
Z

Š P. K. Hostinského v Rim. Sobote je zameraná okrem výučby cudzích jazykov
aj na informačno-komunikačné technológie.
Tieto zručnosti sa  snažíme u žiakov  rozvíjať prostredníctvom počítačového krúžku.
Tu  vznikol nápad nájsť si pre náš projekt
partnera z inej krajiny, tak urobiť činnosť
krúžku  zaujímavejšou. Nástup internetu
priniesol  nové spôsoby komunikácie na
diaľku. Školám sa tak otvorili ďalšie možnosti, ako so zahraničnými školami nadviazať spoluprácu. Jednou z nich  je program
eTwinning (elektronické partnerstvo), kde
sa na  európskom portáli   www.etwinning.
net registrujú učitelia z rôznych krajín
a hľadajú touto cestou partnerov pre spoločné projekty. Komunikácia a spolupráca
prebieha prostredníctvom internetu a špeciálne vytvoreného virtuálneho prostredia.
ETwinning je koordinovaný centrálnym
európskym a jednotlivými národnými
podpornými strediskami. Na Slovensku tieto
projekty zastrešuje NSS (Národná služba pre
elektronickú spoluprácu škôl) v Žiline. Počas
školského roka 2007/2008 pracujú žiaci PC
krúžku pod vedením učiteliek Jany Bokorovej a Jany Jakabovej na projekte „Ahoj,
kamaráti“. Našou partnerskou školou je ZŠ
J. A. Komenského v meste  Louny v Čechách.
Deti z oboch krajín pracujú na spoločných
aktivitách, v ktorých sa zoznamujú so svojimi kamarátmi, s ich školou, mestom a ich

Deti spoznávali
Prahu

C

entrum voľného času Relax v Rim.
Sobote zorganizovalo 7. až 12.
mája pre žiakov základných škôl poznávací výlet do Prahy. Zúčastnilo sa  ho 37
žiakov a do metropoly Česka cestovali
vlakom. Pod dozorom vychovávateliek
z CVČ Relax  Soni Prasličkovej, Anny
Červienkovej a učiteľky Mgr. Janky
Šulekovej žiaci zo ZŠ Hostinského, Dr.
V. Clementisa a Evanjelického gymnázia v Rim.sobote spoznávali pamiatky
tohto významného kultúrneho centra.
Postupne videli Vyšehrad, Staromestské námestie s orlojom, Holešovice,
Karlov most, navštívili ZOO, lanovkou
sa vyviezli na Petřín, z ktorého mali výhľad na celé mesto. Zúčastnili sa aj Dní
porozumenia, ktoré prebehli aj v našom meste. Ubytovanie im zabezpečilo
zariadenie s podobným zameranímDům detí a mládeže na Slezkej ulici.  
V budúcnosti by tieto dve zariadenia
rady zrealizovali výmenný pobyt. Stravovali sa v reštauráciách, pričom dávali
prednosť talianskej a čínskej kuchyni.
Zaujímavosťou bolo, že všade hrali
slovenskú populárnu hudbu. Praha
zanechala v žiakoch hlboký dojem.
„Cieľom takýchto podujatí je priblížiť
našim žiakom mestá Európskej únie.
V minulosti sme navštívili Barcelonu,
Budapešť, Monte Carlo, Viedeň, Berlín
a verím, že ich bude ešte viac. Stále je
čo spoznávať,“ uviedla jedna z organizátoriek Soňa Prasličková.

Martin Ambróz

kultúrou. Nadväzujú medzi sebou priateľstvá a prehlbujú si znalosť jazyka svojich
kamarátov. Pri spoznávaní a učení využívajú
rôzne komunikačné prostriedky, ako sú
email, chat či  videokonferencia.  Výsledky
prác detí a výstupy z nášho projektu si môžete pozrieť na stránke školy www.zshostrs.
sk pod logom eTwinningu.  

Mgr. Jana Bokorová, PaedDr. Jana Jakabová

Pozvánka
Regionálna spoločnosť predškolskej
výchovy v Rim. Sobote srdečne pozýva
verejnosť na Gemerskú kytičku – 12.
ročník prehliadky tvorivosti detí a učiteliek materských škôl, ktorý sa uskutoční 4. júna o 16. hod. v Dome kultúry
v Rim. Sobote.

Spravodajstvo
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O podporu sa uchádza 27 projektov
D
o 16.mája mali miestne združenia,
podnikatelia a obce možnosť uchádzať
sa o podporu vo výške 10 000,- Sk na realizáciu svojich nápadov z Grantového programu
Prebúdzanie MALOHONTU. Na projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu, úpravu
prostredia obcí či na voľnočasové aktivity
rozdelí občianske združenie Miestna akčná
skupina MALOHONT už čoskoro viac ako

150 000,- Sk. Do dňa uzávierky sa nám
v kancelárii nahromadili obálky s projektami. Celkovo bolo podaných 28 projektov,
ktoré sa podrobili administratívnej kontrole.
Po nej bol jeden žiadateľ vylúčený za nesplnenie jednej z podmienok a žiadatelia, ktorí
nemali kompletnú žiadosť, boli vyzvaní na
jej doplnenie. Po doplnení žiadostí sa bude
o podporu uchádzať 27 projektov s celkovou
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požadovanou sumou 254 100,- Sk, ktoré
bude v pondelok 26.mája hodnotiť výberová
komisia zostavená občianskym združením
MAS MALOHONT. Rozhodovať bude nielen
nápad, ale aj kvalita projektov, nakoľko
chceme miestne subjekty naučiť pripravovať
dobré projekty.

Mirka Kubaliaková,
manažérka MAS MALOHONT

Kto vyrieši problémy bezpečnosti vo Veľkých Teriakovciach?

J

e to otázka pre kompetentných, zabezpečujúcich dohľad nad prevádzkou cestnej
dopravy a štátnej cesty prechádzajúcej cez
obec Veľké Teriakovce.

O čo vlastne ide? Záleží mi na tom, aby boli
naši občania náležite ochránení pred určitou
skupinou drzých vodičov nákladnej dopravy
(kamiónov prepravujúcich drevnú hmotu
a damprov prepravujúcich sypké materiály,
ktoré sú značne preťažené), ako aj osobných
motorových vozidiel a motocyklov. Porušujú
dodržiavanie dovolenej rýchlosti a obmedzujú nás pri vychádzaní z dvorov, ale hlavne pri návrate domov. K tejto drzosti často
pridávajú nadávky, keďže musia vozidlo zastaviť a dať prednosť protiidúcim vozidlám.
Je len otázkou času, kedy dôjde k tragédii!
Už v priebehu minulých rokov a naposledy
v apríli došlo pred mojím domom k havá-

rii osobných vozidiel. Boli však aj v iných
častiach našej obce. Občania sú mimoriadne
ohrozovaní pri prechode z časti chodníka,
ktorý vedie len jednou stranou obce, pri
prechode do svojich obydlí, alebo vychádzaní z nich, ale najmä v okolí obecného úradu,
pošty a v zóne miestneho pohostinstva
a obchodu. Preto žiadam okresný dopravný
inšpektorát o meranie rýchlosti v obci. Ďalej
kladiem otázku, či je možné pre obmedzenie rýchlosti v obci umiestniť na teleso cesty
kovové retardéry, alebo vyhĺbenie oblej drážky do telesa cesty, prípadne umiestnenie
dopravnej značky na začiatku obce „Pozor
výjazd vozidiel“. Podotýkam, že vysvetlenia
o novom zákone v cestnej premávke nám
spomínané problémy nevyriešia. Riešením
by bolo vybudovanie už dávno plánovaného
obchvatu, ktorého sa snáď dožije mladá
generácia. Preprava cez našu obec je pocho-

piteľná. Veď je to dôležitá cestná tepna smerom na Vysoké Tatry i Banskú Bystricu. Kto
však nahradí obyvateľom škody spôsobené
preťaženou nákladnou dopravou v podobe
popraskaných základov a obvodových múrov obytných domov, čo je evidentné a viditeľné? Sme takí istí občania tohto štátu ako
iní, a preto aj nám právom patrí ochrana,
ako aj riešenie spomenutých problémov. Veď
nám to zaručuje Ústava Slovenskej republiky, alebo nie? Preto žiadam kompetentných,
aby sa náležite tomuto problému venovali,
lebo sa mu nedá vyhnúť. Očakávam patričnú reakciu či už vo forme článku, osobného
kontaktu na mňa. Nemienim tento problém
len publikovať, ale najmä riešiť.

Svetozár Müller,
poslanec obce Veľké Teriakovce

Super deň v hlavnom meste Slovenska

Ž

iaci 2. stupňa Evanjelickej základnej
školy v Rim. Sobote zažili 21. mája pekný a zaujímavý deň. Zúčastnili sa výletu za
umením v našom hlavnom meste. A ako sa
tam dostali? Do projektu Výlet za umením,
ktorý realizovala Slovenská národná galéria,
žiakov prihlásila zástupkyňa školy. Sen
navštíviť SNG v Bratislave sa stal skutočnosťou. Témou návštevy bolo dieťa. Žiakov
sprevádzala milá lektorka Silvia. Previedla
ich dielami predošlých storočí až po súčasnosť, kde bolo zobrazené dieťa. Maximálne
sústredenie žiakov svedčilo o tom, že ich
téma zaujala. Po niekoľkých otázkach sme
návštevu galérie ukončili. V dopoludňajších  
hodinách si žiaci prezreli niektoré zaujímavosti hlavného mesta. Cesta domov ubehla
rýchlo. V žiakoch stále rezonovali spomienky na prekrásne diela.Poďakovanie patrí
Slovenskej národnej galérii za vydarený
projekt, Všeobecnej úverovej banke za financovanie dopravy a Doprave Slovak Lines, a.
s., za poskytnutie autobusu s milým pánom
šoférom.    

kres

Výlet v hlavnom meste v Bratislave bol zaujímavý a poučný
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Nehnuteľnosti
• Najlacnejší prenájom v meste.

/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109
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• Prenajmem obchodné priestory v centre RS, na prízemí 23 m2,
malý výklad, vchod oproti Domu  
textilu. Tel.: 0903 306 291
564-21

• Predám pôdu  vhodnú na stav-

bu domu pri sídl. Západ (m2 za
300,- Sk) Kontakt: 0907 816 983

1639-21

•

Zoberiem do prenájmu lúku –
Zalužany, Hrachovo, Kociha. Tel:
0944 092 984. Platba 3000 Sk

599-21

• Dám do prenájmu 1-izbový byt

v RS. Tel: 0904 491 366

600-21

• Predám chatku so záhradou
v Tisovci-Papierni vo veľmi dobrom stave. Na požiadanie zašlem e-mailom foto. Kontakt:
0918 143 017
1640-21
• Predám cca 50 ha lesa a TTP,
kú Kyjatice. Tel: 047/5623 606,
0910 668 876
616-21

•

Predám 3-izbový veľký byt
v OV + špajza + balkón + záhrada, vlastné ÚK. Tel: 0907 531 820

619-21

•

Dám do podnájmu zariadenú
garzónku v centre mesta. Tel:
0902 428 561

621-20

•

Predám garzónku v centre
mesta. Tel: 0902 428 561

622-20

•

Predám záhradu vo Vinici. Tel:
0905 560 183

627-24

• Predám 3-izbový byt v strede mesta Rim. Sobota. Tel: 0903
557 257
609-22

•

Dám do prenájmu kanceláriu
v centre mesta, na prízemí, 15
m2. Tel: 0905 748 850

635-21

•

Predám rodinný dom v chatovej oblasti vo Vinici s 15 á pozemkom. Cena dohodou. Kontakt: 0904 289 033, 0907 684 327

636-21

• Dám do nájmu kanceláriu 30
m2 oproti MsÚ. Tel: 0915 875 849
637-25

•
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648-22

• Prenajmem chatu v Dolnej
Strehovej, priamo v areáli termálneho kúpaliska, chata je
komplet vybavená,   kapacita 10
osôb. M: 0903 306 291
650-24

•

Predám byt v OV, dvojizbový
/79 m2/ na 7.p. na Malohontskej
20, tel. 0907 113 379

652-22

+Dám do prenájmu obchodný
priestor na sídlisku Západ, na
ul. Rimavskej (pri zimnom štadióne). Cena dohodou. Kontakt:
0904 151 165, 047/5625 202

656-22

•

Realitná kancelária, PRI, s.r.o.
ponúka na predaj:
-1 izbový byt, Malohontská,
cena: 540 000,- Sk
-2 izbový byt, sídlisko Rimava,
cena: 780 000,- Sk
-3 izbový byt, Malohontská,
cena: 1.100.000,- Sk
-4 izbový byt, sídlisko Rimava,
cena: 1.200.000,- Sk
V prípade záujmu pozrite www.
pri-real.sk alebo volajte 0908
901 639

Dám do podnájmu 1-izbový
byt v RS, Malohontská 1/48, od
1.6. M: 00420776586098

•

• Muž 38 r. hľadá prácu v zahra-

679-24

Prenajmem byt v Rimavskej
Sobote, Tisovci a Bátke. Tel: 0918
560 622

680-24

•

Predám 2-izb. byt po rekonštrukcii, 5/8.p. Cena 620 tis.Sk.
Tel: 0918 560 622

681-24

• Dám do prenájmu 3-izb. byt na
Západe. Tel: 0915 156 025

1645-22

Dám do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory 37
m2 na Železničnej ul. Vchod
priamo z ulice. 0915 823 031
571-20

Preprava Aviou.
Lacno a rýchlo. Tel:
0904 977 692, 0903 549 042

Predám jednoizbový byt
v centre RS 540 tis. Sk Tel.:0908
367 763

469-24

662-25

Predám stavebný pozemok

mašovej na výstavbu rodinného
domu, 2000 m2, v blízkosti inžinierske siete. Tel: 0902 553 988

32 árový na Molnárke. Cena

• Predaj-stavebný pozemok v To-

dohodou. M: 0908 931 360

1644-21

•

Predaj-hala 657 m2 v Rim. Sobote /garáže, sklady, kancelárie/
• pozemok 398 m2. Tel: 0948
114 784

2129-27

Sťahovanie
a preprava tovaru
M: 0910 939 689,
0903 555 356

663-21

•

Predám rodinný dom v Hajnáčke. Tel: 0911 691 515

664-21

•

2085-52

Predám 4-izbový byt na sídl.
Rimava, po rekonštrukcii. Tel:
0911 691 515

Predám rodinný dom
v Tomašovej č. 35
(RS). Cena dohodou.
Je možnosť odkúpiť
zvlášť dom a zvlášť
záhradu. Kontakt:
0905 357 884

665-21

•

Predám záhradu vo Vinici. Tel:
0903 118 035

666-21

•

Predám rodinný dom v Tomašovej, cena 3.545.000,- Sk. Tel:
0911 691 515

667-21

683-22

668-21

•

Zamestnanie
•

Predám 2-izbový byt v centre.
Tel: 0907 473 526

Prijmem pomocníčku do pohostinstva. Tel: 0905 214 172

•

•

670-21

Predám 2-izbový byt, ul. Daxnerova. Tel: 0911 691 515

671-21

Súkromná firma Topas prijme
pracovníka na montážne práce s nástupom ihneď! Tel: 0905
339 430, 047/5621 560

• Práca v novinovom stánku na
dohodu. Info: 0908 232 207
611-21                          
• Prijmem brigádničku na terasu. Tel: 0905 214 172

•

669-21

•

Predám pozemok na Molnárke, vhodný na výstavbu RD. Tel:
0918 875 440
676-21
• Kúpim 2-4 izbový byt v Rim.
Sobote. Hotovosť. Tel: 0918
560 622

661-21

• Predám RD v obci Trenč 18 km
od LC. Tel: 0911 691 515

•

•

Predám garáž na Včelinci 17
tis.Sk, auto Š 105 /M/ 5 tis.Sk
Kontakt: 0911 277 519

•

588-21,23,25

672-21

•

• Predám 4-izbový byt. Tel: 0907
473 526

Directreal/MM predáme 2-izbový byt s balkónom v RS na
sídl Západ, J.Bodona – komplet
prerobený, treba vidieť. Tel: 0905
355 069

Tel: 0911 691 515

659-21

Predám 2-izbový byt 1.kategórie v centre mesta. Tel: 0907
761 013

640-23

• Predám rodinný dom v Belíne.

496-21

Hľadám vyučenú krajčírku
s praxou. Tel: 0908 930 711

595-24

606-21

615-25

ničí, najradšej partiu so skúsenosťami. Mám certifikát „Kostič“ s 3-mes. praxou. Tel: 0903
597 259

628-21

• Prijmem autoklampiara. Veľmi výhodné platové podmienky.
Tel: 0908 495 173
631-22

• Prijmem automechanika. Veľmi výhodné platové podmienky.
Tel: 0908 495 173
632-22

•

Prijmem opravára nákladných
mot. vozidiel a vysokozdvižných
vozíkov. Veľmi výhodné platové
podmienky. Tel: 0908 495 173

633-22

•

Prijmem kaderníčku s praxou
– v centre mesta RS- živnosť vítaná. Tel: 0903 551 931
642-23  
• Prijmeme čašníka/čašníčku
do kaviarne Tri ruže, Hlavné námestie 20, RS.Tel. 0911 900 476,
047/5622 270

1643-21

• Prijmem kaderníčku. S praxou. V centre mesta. S dohodou
môže byť aj na živnosť. RK Štúdio, m: 0903 551 931
684-24

Príjmem do zamestnania
predavačku do cukrárne
na Hlavnom námestí
v Rim. Sobote. Podmienka:
maďarský jazyk.
Info: 0036309351669

Služby
• Poskytujeme komplexné poistenie nehnuteľností ako partner
v spolupráci s poisťovňou Kooperatíva, a.s. E-mail:alwado@alwado-reality.sk, 0904 504 504
405-21

• Splatenie dlhov, kúpa auta,
bytu...? Riešenie: úver zaistený
rentou + výnos z renty. Spolupráca = finančná nezávislosť.
Tel: 0905 100 870, 0910 449 129,
0949 338 579
490-21

• Oprava TV, Videa,   DVD,   SAT.
Jabarov Viktor 0905 323 277
549-21

• Zváračská škola v Rim. Sobote
ponúka záujemcom zváračské
kurzy. Možnosť zamestnania
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po absolvovaní kurzu. Kontakt:
0904 416 836, 0905 638 707

589-33

•

Vyvárame a vymieňame podbehy, striekame, lakujeme osobné a nákladné vozidlá. Tel: 0908
495 173

593-24

• Opravujeme traktory zn. Zetor,
Crystal a vysokozdvižné vozíky.
Tel: 0908 495 173

594-24

•

Doveziem štrk, piesok, šotolinu, kameň za výhodné ceny. Tel:
0908 495 173, 047/5694 226

596-24

•

Dodatočné hydroizolácie, odvlhčovanie objektov. Tel: 0907
831 424

597-21

• Silikónové tesnenie okien. Tel:
0907 831 424
598-21

•

Vykonávame murárske, maliarske, zámočnícke, klampiarske a tesárske práce. Tel: 0915
583 306

603-22

•

Poskytnem ubytovanie na
termálnom kúpalisku v Dolnej
Strehovej. Tel: 0908 848 239

610-21

• Ponúkam murárske práce,
maľovanie, stierkovanie, kladenie podláh, obkladačiek, izolácia striech, bytové jadro + voda,
elektrika. Zabezpečím stavebný
materiál. Tel: 0911 615 007
613-24

• Účtovnícke služby. Tímea Tan-

kóová. 0907 804 425

625-24

• Spracovanie účtovníctva Tel.
0911 846 062
649-21

• Autodoprava - Fiat Ducato do 1
300 kg. Tel. 0908 948 971
653-26

• Veštenie z kariet   /minulosť,
súčasnosť, budúcnosť/, Čerenčianska 22 /vedľa úradu práce/,
Rim. Sobota. Po-Pia od 9.00-15.00
h. Kontakt: 0915 228 482
658-28

•

Úvery, pôžičky: bankové, nebankové, leasingy, riešenie exekúcií. Aj pre podnikateľov.
Tel.: 0918 361 535

660-22

•

Vymieňame rozvodové remene a motorový olej na os. a nákl.
mot. vozidlách. Pracujeme aj
v sobotu a nedeľu na býv. ČSAO.
Tel: 0908 495 173, 047/5694 226

675-26

• Opravujem a prekladám staré
strechy. Volať večer na tel.č. 0918
843 524
682-21,23

Auto-moto
•

Predám Š 136 Felícia Combi
v solídnom technickom stave
s platnou STK a EK. Tel: 0918

362 406

583-21

•

Predám Š Favorit   r. v. 1992,
bordovej farby. Cena: 17.000 +
dohoda. Tel: 0911 010 658 – po
18.30 h.
646-21
• Predám Š 1203, 5 osôb, na súčiastky, 1 motor, 2 prevodovky, 5
ks kolies. Tel: 5594 421 – po 20.00
h
674-21
• Predám Peugeot 206, 1,4e, r.v.
2003. Cena dohodou.   Tel: 0903
530 371
1638-22

Rôzne
• Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5
%. Tel: 0915 183 843
1005-37    	                          
• Kúpim ornú pôdu v okrese. Tel:
0905 435 823
545-22

• Súrne predám spálňový nábytok. Tel: 0903 412 995, 5621 423
601-21

• Predám gumy na traktor, zberače na Horal, nápravy na tatraplán+prevodovku. Tel.: 0915
357 580, 56 77 215    
608

• Predám zachovalú obývaciu
stenu a sedaciu súpravu (gauč +
2 kreslá + stolík + 2 taburetky).
Tel: 0905 274 277
1641-21

• Predám 2 biele šatníkové skrine (dvere lesklý jaseň) a 1 béžovú
matnú. Cena dohodou. Kontakt:
0905 805 211 – najlepšie po 14.00
hod.
1642-21                   
• Predám mrazničku Symphony
400 l. Tel: 0902 283 215
638-24

• Predám škridľu ťahanú obyčajnú – BOBROVKA, už použitú
- farba červená - 3500 až 4000 ks,
cena 3,50 Sk/ks, možná aj dohoda, osobný odber a odvoz. Rozmer: šírka 17,5 cm, dĺžka 38 cm,
hmotnosť 1,65 kg/ks. Tel: 0908
939 621
673-22

• Predám stavebné bločky, cena
dohodou. Tel: 0908 939 621
673-22

• Predám 3 q pšenice, 900,- Sk/q.
Tel: 0904 030 335, 5627 578
678-21

Zvieratá
• Predám šteniatka Čivavy dlhosrstej čistokrvné bez PP. Tel.
0903 533 110
647-25

• Predám otelenú kravu aj s býč-

kom, jalovičku ročnú a jalovicu
pred otelením. Kraskovo 30. Tel:
5690 252
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654-22

• Predám šteňatá nemeckých
ovčiakov čiernopálené, fenky
a psov, zaočkované.Tel..047/ 56
97 249, 0905 261 007 po 20 hod
657-21

• Na predaj – morky, kačky, husi,
mulardy, nosnice, na zárez brojlerové kurence, brojlerové sliepky, kačky, mulardy a morky. Tel:
0907 481 812

677-21

EICHENWALD s.r.o.

zoberie do
prenájmu les
v súkromnom
vlastníctve
alebo urbariát.
Info: 0908 931 360

Predám málo používanú fínsku saunu – suchú. Rozmer
1,80 x 2,20 x 2,30. Kontakt:
0904 880 768
643-22

Alena
Laudárová
Nábytok od slovenských
a českých výrobcov

AKCIA
na vybrané
druhy tovaru

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

2143-26

2125-18

Talentovky do ZUŠ
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote
oznamuje rodičom žiakov 1.,2. a vyšších ročníkov základných
škôl, že záujemcovia o štúdium na základnej umeleckej škole
v hudobnom odbore: nástroj: klavír, husle, gitara, akordeón,
spev, zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, klarinet, trubka;
vo výtvarnom odbore: oddelenie kresby, maľby, grafiky, keramiky, dejín umenia; v literárno - dramatickom odbore: činoherné
a bábkoherné oddelenie; v tanečnom odbore si pre svoje deti
môžu vyzdvihnúť prihlášky na talentové skúšky na riaditeľstve
ZUŠ v Rimavskej Sobote, Salvova 1 v čase od: 9.00 – 17.00 hod.
Talentové skúšky sa uskutočnia 9.-12.júna, na ktoré Vás písomne pozveme.

Riaditeľstvo školy

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj časť parc. č. KNC
4004/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 20-21 m2, v k. ú.
Rimavská Sobota na LV 2959 za účelom výstavby garáže vo dvore
bytového domu na Ul. Gorkého s. č. 307 v Rimavskej Sobote formou
verejnej ponuky.
Do ponukového konania sa môžu prihlásiť len záujemcovia, ktorí
sú vlastníkmi bytu v bytovom dome na Ul. Gorkého s. č. 307 v Rimavskej Sobote, majú trvalý pobyt v uvedenom bytovom dome
a nevlastnia v danej lokalite garáž.
Minimálna cena 1000,-Sk/m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626, 5604633.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota najneskôr do
13.06.2008.
Ponukové konanie sa bude konať dňa 16.06.2008 (v pondelok)
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, osobitné pozvánky sa nebudú posielať.
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
31.5 a 1.6 MUDr. M. Štovčík, ul.
Športová 1, t.č.562735

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
31.5.sobota Lekáreň Média
1.6. nedeľa Lekáreň Jazmín
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DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 20.5. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Ing. Ľuboš Pánis, Róbert Gál, Tamáš Bálint, Eva Lenardová, Peter
Lecsö, Štefan Száraz, Gejza Styavina, Mgr. Martin Magic z Rim.
Soboty, Július Dudok, Július Dudok ml. z Konrádoviec, Karol
Šťavnický z Tornale, Zuzana Domaová z Rašíc, Ján Kurčík, Stanislav
Kurčík z Českého Brezova, Mária Kučeráková, Michaela Kučeráková,
Ľubomír Blaho z Čerenčian, Zoltán Váradi z Čížu, Ondrej Bolacsek
z Kráľa, Anna Kyzeková z Hnúšte, Ján Deraj z Vyš. Pokoradze, Ján
Babarík, Štefan Lámer zo Sušian, Ladislav Gémeši z Mojína, Jozef Fízeľ z Bakty, Ondrej Nagyvárady z Klenovca, Miroslav Koniar z Rim.
Píly, Katarína Zagyiová z Hostíc, Mgr. Anna Ferencová z Tisovca.
Prvýkrát darovali krv: Gabriela Szekeresová z Hodejova.
Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Oznamy
Mesto ponúka
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

Chcete získať
výučný list?
Ak áno, tak v rekordne krátkom čase ho získate v Spojenej
škole - SOU služieb v odboroch
kuchár,  čašník, kaderník,  elektromechanik.
Prihláste sa na sekretariáte
školy.
SOU služieb – nič nie je nemožné!
Spojená škola- SOU služieb
Rimavská Sobota oznamuje,
že v školskom roku 2008/2009
otvára nadstavbové štúdium v
odboroch spoločné stravovanie,
elektrotechnika, prevádzka
obchodu, odevníctvo, vlasová
kozmetika. Štúdium je dvojročné a ukončené maturitou.
Spojená škola- SPŠ potravinárska Rimavská Sobota oznamuje,
že v školskom roku 2008/2009
otvára pomaturitné  štúdiu
v odbore  hygiena potravín. Štúdium je ukončené absolutóriom
a je určené pre maturantov
rôznych typov škôl.

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení Mestskou bytovou správou,
s.r.o. oznamuje, že má voľné kapacity v rekreačnom zariadení
Dolná Strehová-termálne kúpalisko:
Týždenný pobyt v termíne:
09. august  -  16. august  2008  dve štvorposteľové bunky   s prísl.     
16. august  -  23. august  2008  dve štvorposteľové  bunky  s prísl.   
23. august  -  30. august  2008  dve štvorposteľové bunky s prísl.
Poplatok za týždenný pobyt - bunka č. 1: 3.000,- Sk a bunka č. 2:    
2.500,- Sk
Poplatok za víkendový pobyt – bunka č.1:  1.500,- Sk a bunka č. 2:    
1.000,- Sk
Ostatné poplatky t.j. vstupné na kúpalisko a i. si hradia rekreanti
v pokl. RZ Dolná Strehová.
Prihlásiť sa a získať bližšie informácie môžete osobne – kontakt:
p. Rojíková -  MsBS, s.r.o., Tržná 2 č.dv. 37,  prípadne telefonicky na
č.t.: 5511913.

•

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj formou verejnej ponuky stavebný pozemok parc. č. KNC 875/3 – trvalý trávnatý porast
o výmere 846 m2, k. ú. Tomašová, za účelom výstavby rodinného
domu na Ul. J. Kráľa v Rimavskej Sobote v minimálnej cene Sk
467,-/m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626, 5604633. Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

•

Daňový úrad Rimavská Sobota oznamuje zmenu telefónnych čísel.
Nové telefónne čísla Daňového úradu Rimavská Sobota:
Miestnosť prvého kontaktu – podateľňa: 047/55 12 200
Sekretariát riaditeľa: 047/55 12 202
Oddelenie štátneho dozoru: 047/55 12 214
Oddelenie vymeriavacie: 047/55 12 102
Oddelenie exekučné: 047/55 12 209
Oddelenie kontroly: 047/55 12 314
Oddelenie registrácie a administratívy DIS: 047/55 12 108
Služby pre verejnosť: 047/55 12 207
Nové telefónne čísla všetkých pracovníkov daňového úradu nájdete na
internetovej stránke www.drsr.sk.

KINO
ORBIS
28.máj Čierna krv
Daniel Day Lewis v drsnom príbehu o viere, moci
a rope... Dráma USA, titulky,
MN, Vstupné: 59 Sk. Začiatok
predstavenia len o 18:00 hod
28.29.máj Uhol pohľadu
„8 cudzincov, 8 uhlov pohľadu, 1 pravda“ Thriller USA,
MN, Vstupné: 60 Sk, titulky.
Začiatok predstavení: stredu
o 21:00 hod., štvrtok o 19:00
a 21:00 hod.
30.31.máj a 1.jún Horton
Tvorcovia Doby ľadovej prichádzajú s novou rozprávkou
pre deti i dospelých. Animovaný USA, MN, Vstupné: 65
Sk, titulky. Začiatok predstavení: 17:00.hod
30.31.máj a 1.jún Jahodové
víno
Príbeh lásky, zrady, smrti,
hľadania pravdy a všetkého, čo nie je viditeľné ale
podstatné v živote každého
z nás... Dráma Poľsko/
Slovensko, MN od 12 r.,
Vstupné: 60 Sk. Začiatok
predstavení: 19:00.hod
30.31.máj a 1.jún Michael
Clayton
Pravdu je možno prispôsobiť.
Thriller/dráma USA, MN,
Vstupné 60Sk, titulky. Začiatok predstavení: 21:00 hod.

Kontrola
originality
v areáli STK
Komplexné služby
STK – EK – KO
s výhodami
na jednom mieste
Môžete sa objednať na
tel.č. KO – 047 5633488
STK – EK – 047 5633769

•

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.

Mesto Kazincbarcika (HU)
v dňoch 13. a 15. 6.
organizuje IX. Ročník
PREDAJNEJ VÝSTAVY.
Záujemcovia o výstavu sa môžu
prihlásiť do konca mesiaca máj.
Info: 0907 255 600

Inzercia / Oznamy
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NOVINKA!

TETRA-K materiál,
Spoločnosť best AUTOMAX s.r.o.
hľadá kvalifikovaného kandidáta na
obsadenie voľného pracovného miesta:
účtovníčka pre podvojné účtovníctvo
a vedenie účtovnej agendy.
Druh pracovného pomeru: hlavný
pracovný pomer
Ponúkaný plat: dohodou
Požiadavky :
- vzdelanie VŠ, SŠ s maturitou
ekonomického smeru;
- prax vo vedení účtovníctva min. 5rokov;
- znalosť slovenskej účtovnej a daňovej
legislatívy;
- práca s PC pokročilý;
- dobré komunikačné schopnosti;
- samostatnosť, zodpovednosť
Záujemci môžu posielať svoje žiadosti s
profesijným životopisom do 10.6. 2008.
Kontaktná osoba: Jagerčíková Karolína,
best AUTOMAX s.r.o., Mlynská 2707, 979
01 Rimavská Sobota, tel.: 047/ 56 32
890, fax: 047/ 56 34 888, e-mail:
jagercikova@auto-max.sk

kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.
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Mesto Rimavská Sobota na základe uznesenia
MsZ č. 49/2008 zo dňa 29. apríla 2008 vypisuje

verejnú ponuku

na predloženie investičných zámerov za účelom
výstavby nasledovných zariadení

Dosky a sendvičové panely.

• obchodné centrum
• bicross ihrisko
• športovo-relaxačné tenisové centrum

Info:
www.Lewastav.echoviny.sk
0904 504 504
2067-17

ALWADO s.r.o.

realitná činnosť
Potrebujete predať, kúpiť
rodinný dom, chatu,
chalupu, pozemok,
záhradu, garáž, byt?
Radi Vám pomôžeme.
Info: 0904 504 504
www.alwado-reality.sk
e-mail:
alwado@alwado-reality.sk
2068-17

Podmienky:
Obchodné centrum
• predmetom verejnej ponuky sú pozemky vo vlastníctve mesta 		
o výmere 8 229 m² ( pri zimnom štadióne )
v prípade rozsiahlejšej investičnej akcie je možné odkúpiť od 		
fyzických osôb pozemky o výmere 4 666 m² a od SPF
o výmere 5 726 m²
• účelom verejnej ponuky je výstavba obchodného centra
a priľahlých parkovísk
• stavba môže mať 3 až 4 nadzemné podlažia
(hmota stavby a jej architektonické stvárnenie sa posúdi
po predložení stavebného zámeru )
• zachovať proporcionalitu vymedzených plôch na stavbu
obchodného centra a parkovísk
• zastavané plochy je možné v rámci celkovej plochy
- primerane potrebe stavby – meniť
• ponechať priestor pre peších od krytej plavárne cez lávku ponad 		
	Rimavu po Ul. Kirejevskú
• minimálna cena pozemku Sk 800/m²
Bicross ihrisko
• predmetom verejnej ponuky sú pozemky vo vlastníctve mesta 		
o výmere cca 3400 m²
(naproti futbalovému ihrisku v priestoroch bývalej panelárne)
• účelom verejnej ponuky je výstavba bicross ihriska
• minimálna cena pozemku Sk 800/m²
Športovo-relaxačné tenisové centrum
• predmetom verejnej ponuky sú pozemky vo vlastníctve mesta 		
o výmere cca 9 450 m²
(naproti futbalovému ihrisku v priestoroch bývalej panelárne)
• účelom verejnej ponuky je výstavba 4 tenisových dvorcov
a športovej haly
• stavba môže mať maximálne 4 nadzemné podlažia
(hmota stavby a jej architektonické stvárnenie sa posúdi
po predložení stavebného zámeru)
• zachovať proporcionalitu vymedzených plôch na stavbu
a tenisových dvorcov
• zastavaná plocha stavbou je cca 2 400 m²
• plochu o výmere cca 7 050 m² je potrebné využiť na tenisové 		
dvorce, obslužné plochy a parkovisko s minimálne
16 parkovacími miestami
• zastavané plochy je možné v rámci celkovej plochy
– primerane potrebe stavby – meniť
• minimálna cena pozemku Sk 800/m²

TAURIS, a.s. Potravinárska č.6, 979 01 Rimavská Sobota
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej funkcie

METODIK DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA
Požadujeme:
-VŠ so zameraním na dane, účtovníctvo
5 rokov praxe v odbore
MS Excel, Word, Outlook
AJ vítaný
Ponúkame:
-termín nástupu okamžite

Verejná ponuka bude vyhodnotená až po schválení územného plánu
zóny v mestskom zastupiteľstve. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené ponuky, ponukové konanie zrušiť alebo
výberové konanie ukončiť ako neúspešné.

Písomné ponuky s profesijným životopisom pošlite na našu
adresu do 1 týždňa po uverejnení inzerátu resp. informujte sa
na tel. 5618 207.
2141

Kontakty: Anna Brezovická, č.t. 047 5604633
(obhliadka nehnuteľností)
Ing. Janka Jurčuková, č.t. 047 5604645
(technické záležitosti)
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Riaditeľ súťaže hodnotí
Medzinárodnú veľkú cenu GM

Olympiáda
rekreačných
športovcov

M

estský úrad Rim. Sobota – oddelenie kultúry a starostlivosti
o občana a komisia mládeže a športu
mestského zastupiteľstva usporiada
prvé kolo Celoročnej olympiády rekreačných športovcov mesta 2008. Športová disciplína beh (jeden okruh cca 600
metrov) sa uskutoční v sobotu 31. mája
o 9. hodine v Mestskej záhrade v Rim.
Sobote pri kolkárni. Prezentácia účastníkov bude od 8,30 do 8,50 hod. Kategórie: ženy (všetky vekové kategórie),
muži: vekové kategórie nad 25 r., nad
35 r. a nad 45 r. budú behať dva okruhy,
nad 55 r. a nad 60 r. jeden okruh. Prvý
v poradí podľa dosiahnutého času
získava počet bodov totožný s počtom
účastníkov v jednotlivej vekovej kategórii, druhý v poradí o bod menej, atď.,
posledný získava jeden bod. Občerstvenie zabezpečuje usporiadateľ v bufete
v kolkárni. Hlavným rozhodcom je Igor
Antal. Prihlásiť sa možno aj telefonicky
na t. č. : 560 46 78, 0903 284 364.

A

ko sme vás už informovali, 10. mája
prebehla v ZŠ  I. Ferenczyho na Ul. L.
Novomeského  Medzinárodná veľká cena
Gemerskej mliekarne a Veľká cena mesta
Rimavská  Sobota.
Zabezpečenie, ako aj priebeh XI. ročníka
MVC GM a XXXII. ročníka mesta Rimavskej
Soboty v džude mladších, starších žiakov
a žiačok pod záštitou primátora mesta Štefana Cifruša a predsedu BBSK Milana Murgaša, hodnotím z pohľadu riaditeľa súťaže
ako vysokokvalitnú. Organizácia a príprava
súťaže nie je náhodná, ale cieľavedomá, o
čom svedčí zodpovedný a profesionálny prístup členov výboru oddielu džuda pp. Juraja
Svoreňa, Ing. Vojtecha Kupku, Ing. Jozefa
Nociara, Mgr. Richarda Útisa, Bc. Ľubomíra
Antala a Jaroslava Mlynára. Je to skúsenosť,
ktorá potvrdzuje fakt, že je to v poradí už
32 ročník VC mesta Rimavskej Soboty a 41
rokov založenia džuda v Rim. Sobote.
Svedčí o tom aj účasť v celkovom počte 338
pretekárov z 30-tich družstiev zo zahraničia-  
z Čiech, Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Rakúska a pretekárov zo Slovenska.
Dovolím si pripomenúť účasť pretekárov
z Charkova z Ukrajiny vzdialeného až 1500
km od Rim. Soboty. Tým nechcem podceniť
ostatných zahraničných pretekárov. Naopak,
svojou prítomnosťou  zvýšili kvalitu a úroveň súťaže. Úvod súťaže prebehol exibíciou
ukážok
džuda odchovancom nášho oddielu
Mladosť Zoltána Pálkovácsa, ktorý sa ako
jediný džudista zo Slovenska zúčastní na

LOH v Pekingu. K zvýšeniu úrovne súťaže  
prispeli svojou prítomnosťou aj primátor
Rim. Soboty Štefan Cifruš, predseda BBSK
Milan Murgaš, poslanci BBSK Peter Mináč,  
Michal Bagačka, riaditeľka CVČ Relax Eva
Greisigerová, predseda komisie mládeže
a športu Štefan Koháry, zástupca generálneho sponzora Gemerskej  mliekarne  František Tóth a ďalší vzácni hostia. Táto súťaž je
ťažko uskutočniteľná bez pomoci a podpory
sponzorov. Osobitnú pozornosť si zasluhuje
generálny sponzor Gemerská mliekareň
Rimavská Sobota v zastúpení Ing.Ľubomíra
Úžika a Františka Tótha, ktorí prispeli
z vlastných finančných zdrojov,  ďalej sú to:
Mesto Rimavská Sobota, BBSK, spoločnosť
KOBRA s.r.o., pp Kelemen, Rekšák, SAD, a.s.,
Lučenec , MIVE -Miroslav Juhás, Hnúšťa,
SPOHYPO Rim.Sobota Marián Miklo, AQUA
GROUP, s.r.o. Maštinec Ing.Hlôška, primátor mesta Tisovec Ing.Peter Mináč, AUTOMAX CAR ACCESSORIES Marek Korytiak,
DRUŽSTVO podielnikov Včelince, Košická
cesta Ing. Alexander Madarász, AGROBAN,
s.r.o., Bátka 160 Ing. Štefan Vereš, Ing. Václav
Trtek, Ing. Štefan Lajka, PKP DRING Rastislav
Pavelek, Ing. Peter Mura, Združená stredná
škola poľnohospodárska a potravinárska
Rimavská Sobota, KAUFLAND –Rimavská
Sobota, GULIK - Ing. Peter Gulik, CVČ RELAX,
ZŠ I. Ferenczyho s vyuč. jaz. maď. a iní.
Uvedeným sponzorom v mene organizačného výboru, ako aj v mene svojom ďakujeme
a skladáme hlbokú poklonu.

Jaroslav Mlynár

Preteky v love
pstruhov
M

estská organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu v Rim. Sobote
oznamuje členom, že 31. mája usporiada preteky v love ptruhov na VN Vyšný
Skálnik.
Začiatok pretekov je o 7. hodine.
Organizátori sa tešia na vašu účasť.

Chcete si
privyrobiť?
Prijmeme kolportérov
na predaj
Gemerských zvestí.
Môžu byť aj študenti alebo
nezamestnaní.
Informácie osobne na
Svätoplukovej 5
alebo na t. č. 56 04 673.
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Extraliga mužov v zápasení
L

okomotíva Košice usporiadala
17.mája v basketbalovej hale 3.kolo
mužov v zápasení voľným štýlom. Najväčším prekvapením bola neúčasť obhajcu
titulu Dunajplavba Bratislava. Hrozí mu
aj kontumácia všetkých výsledkov z 2.
kola za neoprávnený štart 2 zahraničných
pretekárov. V tomto prípade by bola Dunajplavba zo súťaže vylúčená a posledné
kolo 14. júna by potom usporiadala Lokomotíva Rim. Sobota.			
Zápasníci našej Lokomotívy v 3.kole
dosiahli nasledovné výsledky: Lokomotíva
Rim. Sobota- Baník Prievidza 3:4,body RS:
Miniar, Hrbáček, Oplt, Lokomotíva Rim.
Sobota -Lokomotíva Košice 0:7, Lokomotíva Rim. Sobota- Vihorlat Snina 2:5, body
RS: Trocha, Hrbáček, Lokomotíva Rim.

15

Relax pre športovcov

Sobota -Dunajplavba Bratislava 6:0 kont.
Po 3. kole je na čele tabuľky Lokomotíva Košice (22 b), na druhom mieste je
Vihorlat Snina (16 b), na treťom Dunajplavba Bratislava (12 b), na štvrtom Baník
Prievidza (8 b) a na piatom Lokomotíva
Rim. Sobota (2 b). Výsledky Dunajplavby
sú v štádiu šetrenia kvôli neoprávnenému
štartu zahraničných pretekárov. V drese
Viholatu Snina zápasí náš Michal Radnóti,
ktorý je tam na hosťovaní. Darí sa mu
skvele. Zatiaľ vyhral všetky svoje zápasy
a spolu s oddielovým kolegom so Sniny
Bolotnyukom (je tam tiež na hosťovaní
z Ukrajiny), je s 12 víťazstvami najúspešnejším pretekárom extraligy v tejto
sezóne.

J. Radnóti

Babús príjemne prekvapil

V

dňoch 17.- 18. mája sa v Handlovej
konali neoficiálne majstrovstvá
Slovenska v plávaní 9 a 10-ročných plavcov. Pretekov sa zúčastnili kluby z celého
Slovenska, ako aj Plavecký klub Rimavská
Sobota v zastúpení Babús, Husár, Szomolai. Veľké prekvapenie nám pripravil
Benjamín Babús, v ktorého výkonoch sa
odzrkadlila dlhodobá, intenzívna príprava. Absolvoval šesť disciplín, (50-100 metrov voľný spôsob, 50- 100 metrov motýlik,
50 metrov znak a 100 metrov polohové
preteky), v ktorých nedal svojm súperom
žiadnu šancu a vo všetkých zvíťazil. Stal
sa jedným z najúspešnejších plavcov
tohto podujatia. O niečo ťažšiu kategóriu
mal Juraj Husár, ktorý natrafil na niekoľko
silných súperov. V disciplínach 50 metrov
voľný spôsob, 100 metrov prsia a 200 metrov voľný spôsob mu sily vystačili na štvrtú priečku. V disciplíne 50 metrov prsia
získal piate miesto a v „ kraulovej stovke“
siedme. S najmenšími skúsenosťami reprezentoval náš klub Bálint Szomolai, ktorý v celoslovenskej konkurencii obsadil
pekné siedme a deviate miesto. Potvrdil

Foto: Lajos Telek

Zatancuj si so mnou.
Aspoň uvidím, akú
máš kondičku...

tým, že s ním môžeme počítať na ďalších
plaveckých podujatiach. O dva týždne
sa rimavskosobotskí plavci zúčastnia
Memoriálu Pavla Vajdu v Púchove, ktorý je
určený najmä pre našich najmenších.

J. Valach

Memoriál E. Paulyho a R. Strömpla

V

sobotu 7. júna sa v priestoroch
Gymnázia v Rim. Sobote uskutoční
tradičný už 15. ročník Memoriálu Eugena
Paulyho doplnený o 1. ročník Ruda Strömpla. Futbaloví nadšenci si môžu prísť
pozrieť vynikajúcich bývalých futbalistov:
Štovčíka, Koháryho, Dudoka, Lepiésa,
Dragijského, Štubniaka, Kudlíka, Oštroma, Brosmana, Borrosa, Mihóka, Končeka

a mnohých ďalších, ktorí majú viac ako
40 rokov. Napriek veku však zo svojho
umenia nič nestratili. Na turnaji sa tento
rok prvýkrát okrem tradičných mužstiev
zúčastnia aj hostia z Egru z Maďarska.
Pozývame všetkých záujemcov a nadšencov o futbal a jeho tradície, aby sa prišli
pozrieť na zápasy v areáli rimavskosobotského gymnázia.   

Soboťan víťazom
cyklomaratónu

C

yklistická sezóna sa začala. V obci
Hronsek v Banskobystrickom kraji sa 8.
mája uskutočnil III. ročník cyklomaratónu  
VLKO-HRON. Na pretekoch sa  zúčastnilo
vyše štyristo pretekárov. V kategórii juniorov
15-19-ročných chlapcov na trati 25 km zvíťazil  Filip Balciar z Rimavskej Soboty.
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Mali sme vyhrať!

Košice B- MFK Rimavská Sobota 0:0

K

zápasu 31. kola nastúpili futbalisti MFK
na ihrisku v Ličartovciach proti košickému béčku. Podľa priebehu hry mali jednoznačne vyhrať. Hráči v rimavskosobotských
dresoch nepremenili ani tie najvyloženejšie
gólové príležitosti, ktorých nebolo málo.
Domáci nastúpili na zápas v značne oklieštenej zostave, keď hráči, ktorí pravidelne
hrávajú za B tím posilnili košické áčko,
a tak neostalo domácemu kormidelníkovi
Farkašovi nič iné, iba siahnuť po dorastencoch. V základnej zostave ich nastúpilo 8. Aj
podľa toho boli favoritmi zápasu futbalisti
Rim. Soboty. Na ihrisku to bolo vidieť a iba
kvôli nepresnej koncovke si nepripísali do
tabuľky 3 body. Prvú gólovú príležitosť si
vypracovali hráči RS na konci prvej polhodiny, Cvjetinovičova strela skončila vedľa
brány najzamestnanejšieho domáceho
hráča brankára Vojtaška. Na konci 1. polčasu mohol otvoriť skóre Lazúr, jeho strela

tesne minula ľavú žrď domácej brány. V 2.
polčase hostia z Rim. Soboty vystupňovali
tlak, ktorý však nepriniesol zmenu skóre.
V 76. min. sa nepresadil Pisár, jeho hlavička
skončila vedľa. V 79. min. man Líška čistú
gólovú šancu, z 2 metrov prekopol prázdnu
bránu. V 90. min. to bol opäť Líška, ktorý už
prekonal domáceho brankára, ale domáci
obranca vykopol loptu smerujúcu do prázdnej brány. A tak sa stretnutie skončilo tak,
ako sa začalo, bezgólovou remízou, ktorá
viac vyhovovala domácim, ktorí aj napriek
zmenám v zostave si pripísali do tabuľky
bod, ktorý im definitívne zabezpečil účasť
aj v nasledujúcom ročníku 1. ligy. Raritou
tohto stretnutia je návšteva. Zápas sledovalo, podotýkam, 50 divákov. Je to negatívny
rekord súťaže. Žiaľ, celková situácia okolo
futbalu na Slovensku nie je dobrá. K tejto
téme pripravujem článok, ktorý vyjde po
skončení súťaže. Takisto sa chcem vrátiť

k téme rozhodcovia - korupcia, ako aj k disciplinárke SFZ. Rozhodoval Languš.
ŽK: Filo.
Zostava MFK RS: Kuciak-Rubint-Nachtman
(52. min. Líška)-Geri-Mráz-Cvjetinovič-Filo
(87. min. Sihelský)-Janečka-Lazúr-Živanovič
(63. min. Adám)-Pisár.
Hlas asistenta trénera Ladislava Danyiho:
„Do Ličartoviec sme išli s cieľom vyhrať.
Herne sme boli lepší, vypracovali sme si čisté gólové príležitosti, ktoré sme však nepremenili. Hlavne v 2. polčase to bolo z našej
strany lepšie, ale zlyhali sme v koncovke.“
Ostatné výsledky 31. kola: Humenné- Inter
BA 0:2, Lučenec- St. Ľubovňa 2:1, Michalovce- Trebišov 1:2, Prešov- Prievidza 3:0,
Podbrezová- Šaľa 4:2.

Zdeno Marek

Výhra pre fanúšikov

MFK Rimavská Sobota- MFK Zemplín Michalovce 2:0 (0:0)

V

poslednom majstrovskom zápase na
domácom trávniku potvrdilo mužstvo Rimavskej svoj charakter a vybojovalo
víťazstvo aj napriek rôznym špekuláciám, že
zápas vypustia a nechajú hostí vyhrať. Mrzia
ma tieto špekulácie, nie sú ničím odôvodnené, pretože poznám hráčov osobne, som rád,
že zalepili ústa ľuďom, ktorí škodia rimavskosobotskému futbalu. Na ťažkom teréne,
ktorý viac vyhovoval subtilnejším hosťujúcim futbalistom, sa hral prevažne bojovný
zápas. Futbalistom Michaloviec patrili úvodné minúty zápasu, v priebehu piatich minút
trikrát ohrozili brankára Kuciaka. Domáci
pohrozili v 18. min. strelou Čižmára. Vzápätí
z protiútoku obranca Geri zabránil hosťom
dostať sa do gólovej príležitosti. V 28.min.
po rohovom kope Pisára Čižmár hlavičkoval
nad. V 43.min. Filova strela skončila vedľa
žrde brankára Hrdinu. V závere polčasu pohrozili hostia, Kuciak si na dvakrát poradil
so strelou Lauka. V druhom polčase domáci
pridali, v 46.min. skončila strela dobre
hrajúceho Lazúra nad bránou. V 51.min sa
nepresadil Čižmár. V 57.min po rohovom
kope Lazúra Čižmár hlavičkoval nad. V 58.
min sa už menilo skóre zápasu. Po peknom
prieniku Lazúra a jeho centri sa presadil Živanovič a otvoril gólový účet zápasu. Hostia
sa snažili o vyrovnanie, ale domáci im toho
veľa nedovolili. V samom závere, keď hostia

všetko vrhli do útoku, po vybehnutí brankára Hrdinu bol dôraznejší v osobnom súboji
útočník Šándor a strelou do prázdnej brány
spečatil výsledok zápasu. Po záverečnom
hvizde rozhodcu celý realizačný tím- vedenie klubu- tréneri -ako aj hráči prišli poďakovať fanúšikom za podporu a do kabín ich
vyprevádzal potlesk. Hodnotenie trénerov: F.
Vaš: „Aj napriek zmenám v zostave sme sa
rozlúčili s domácimi priaznivcami víťazstvom. Touto cestou sa chcem spoločne
s kolegom Danyim poďakovať fanúšikom za
podporu počas jarnej časti súťaže.“
Tréner hostí V. Rusnák: „Aj napriek prehre
máme záchranu v súťaži v našich rukách,
stačí nám vyhrať posledný domáci zápas zo
Šaľou a budeme zachránení.“
Pred 520 divákmi rozhodoval Eperješi.
Zostava MFK RS: Kuciak-Filo – Geri-RubintMráz- Adam- Živanovič- Sihelský(87.m
Cvietinovič)- Lazúr- Pisár(90.m Šándor)- Čižmár(77.m Líška).
V posledlom 33. kole sa predstavia futbalisti
MFK RS na pôde Humenného 31.5 o 17:00.

Zdeno Marek
Ostatné výsledky 32. kola: Inter BA- Lučenec
3:0, Prievidza- St. Ľubovňa 2:1, Šaľa- Košice B
3:2, Trebišov- Humenné 2:0, Prešov- Podbrezová 3:0.

Tabuľka po 32 kole
1.

Prešov

32 22 8

2

62:14

74

2. Podbrezová

32 15 9

8

48:33

54

3. Inter BA

32 15 7

10 49:40 52

4. Rim. Sobota

32 13 11 8

5. Lučenec

32 15 5

12 51:43

50

6. Prievidza

32 11 9

12 45:55

42

7.

Šaľa

32 11 8

13 41:44

41

8. Košice B

32 10 7

15 41:45

37

9. Michalovce

32 10 4

18 31:43

34

10. Humenné

32 7

12 13 28:37

33

11. Trebišov

32 9

6

17 29:58

33

12. St. Ľubovňa

32 7

8

17 35:58

29

40:30 50

Poďakovanie fanúšikov MFK
Fanúšikovia Rimavskej ďakujú vedeniu
MFK, sponzorom, trénerom, neposlednom rade hráčom za celú sezónu. Veria,
že v budúcej sezóne im prinesie futbal
takú zábavu ako doteraz. Futbalistom,
ktorí majú namierené do vyššej súťaže
a odídu z nášho klubu, želajú veľa šťastia a futbalových úspechov. Osobitné
poďakovanie za prístup a pomoc fanúšikom patrí primátorovi Š. Cifrušovi a J.
Oštromovi.
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