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Malé deti s veľkými psami

P

redposledné verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti sídl. Západ, Kľačian a Sobôtky prebehlo 27. mája. Okrem primátora mesta,
jeho zástupcu, prednostu a vedúcich oddelení
mestského úradu, členov VMČ a poslancov sa ho
zúčastnilo len vyše 20 občanov. To je na sídlisko, ktoré má vyše 7000 obyvateľov, veľmi málo.
Buď dali prednosť riešeniu osobných záležitostí,
alebo sú so súčasným stavom spokojní. Predseda
výboru tejto mestskej časti J. Slávik informoval prítomných o činnosti výboru. Aj vďaka ich
podnetom sa upravili cesty, chodníky a pribudol
večerný spoj MHD počas víkendov a sviatkov. Diskutovalo sa aj o zimnom štadióne, ktorý má byť
odovzdaný do užívania 26. septembra. Vedľa neho
by malo v budúcnosti vyrásť obchodné centrum
s parkoviskom. V súčasnosti je vypísaná verejná

Vaša lekáreň

ponuka. Rezonovali najmä problémy so psíčkami.
Malé deti sa potulujú v uliciach s veľkými bojovými plemenami, čo môže byť pre okoloidúcich
nebezpečné. Život obyvateľom znepríjemňujú aj
psie exkrementy, ktoré sú aj v pieskoviskách, kde
sa hrajú deti. Výstavba nového detského ihriska
na sídl. Západ sa stretla s pozitívnymi ohlasmi.
Ľudí trápilo aj nelegálne vypiľovanie konárov
stromov pri panelákoch, preplnené kontajnery
najmä počas víkendov, pričom niektoré z nich
sú aj poškodené, nedostatok parkovacích plôch
a vandalizmus, ktorý je aj v Mestskej záhrade.
Riaditeľ ZŠ Š. M. Daxnera V. Vidinský požiadal
vedenie mesta o spoluprácu pri získaní financií
na realizáciu dopravného ihriska, ktoré v našom
mieste chýba.

Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda
s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

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

tel. 0903 722 560
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Strážcovia
zákona sa
činia. Chytili
zlodeja, ktorý
z našej kancelárie nedávno
ukradol digitálny fotoaparát.
Z prečinu krádeže obvinili
26-ročného Júliusa V., ktorý
má údajne na svedomí aj iné
krádeže. Podľa našich informácií fotoaparát už u seba
nemal, lebo ho predal. Prípad
naďalej vyšetruje Oddelenie
skráteného vyšetrovania PZ
v Rim. Sobote. Smutné je, že
zlodeji kradnú ako straky.
Z kancelárií mestského
úradu už pokapali peňaženky i mobily. Stačila chvíľka
nepozornosti a veci zmizli
i z obvodného úradu, kaderníctiev či CVČ Relax. Dlhoprstí sa neštítia okradnúť
aj ľudí na ulici. Stávajú sa
prípady, keď žene za bieleho
dňa vytrhnú z ruky kabelku
a utekajú preč. Nehovoriac už o tom, že zlodejmi
sú v niektorých prípadoch
maloletí. Tak toto hovorí
nielen o finančnej tiesni, ale
aj o chudobe ducha...

TSM kosia
Výdatné dažde a následné
slnečné počasie spôsobilo, že
tráva a burina akosi vyrástli.
Niekde dosahovala výšku až
70 cm. Tento stav nevyhovoval hlavne obyvateľom
rimavskosobotských sídlisk.
Niekoľko sťažností zaznamenala aj naša redakcia. TSM
Rim. Sobota sa však s veľkou
trávou vedeli popasovať. Počas uplynulého týždňa kosili
od rána do večera, aby boli
ľudia spokojní.

kan
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Tomašová bude s kanalizáciou
V

priestoroch bývalej MŠ na Ul. kpt.
Šmála prebehlo 29. mája verejné
zhromaždenie obyvateľov mestskej časti
Tomašová - Včelinec - Dúžavská cesta – Kurinec. Stretlo sa s veľkým záujmom občanov,
prišlo ich vyše 55. Okrem primátora mesta
Rim. Sobota Š. Cifruša a členov výboru sa
hovoru zúčastnili mestskí poslanci, vedúci
oddelení MsÚ a iní predstavitelia mesta. V
úvode predseda výboru Jozef Tóth oboznámil prítomných s jeho činnosťou, v rámci
ktorej sa dobudovali úseky na Tomašovskej a Dobšinskej ul. Na Okružnej ul. sa
osadením retardérov zlepšila bezpečnosť,
na Včelinci sa čiastočne vyriešila autobusová zastávka na znamenie, v Tomašovej
usporiadali majáles. Hlavnou prioritou
bude vybudovanie dažďovej kanalizácie na
Odborárskej, Lipovej, Krajnej a Letnej ul.
Ďalej výbor navrhoval vybudovať chodník
na Okružnej ul., osadiť dopravné zrkadlá
na križovatke Novosadskej a Okružnej ul.
a Okružnej a Sedliackej ul. Ocenil aj spoluprácu s vedením mesta, s MsÚ, ako aj s OZ
Východisko pre lepší život. Primátor vyzdvihol vysokú účasť občanov, lepšiu spoluprácu
medzi výborom a MsÚ. Hovoril o uskutočnení výberového konania na výstavbu dažďovej kanalizácie na spomínaných štyroch

N
uliciach, ktoré sa plánujú aj vyasfaltovať.
V diskusii sa občania sťažovali na zlé cesty,
málo smetných kúp, výtržníctvo opilcov a v
jednej ulici na neodvozenú pokosenú trávu.
Na Dobšinskej ul. chýbajú miesta na parkovanie. Obyvateľka Malej ul. žiadala okamžité
vybudovanie splaškovej kanalizácie, na
Sedliackej ul. chýba dažďová kanalizácia.
Niektorí občania žiadajú na Tomašovskej
ul. nainštalovať kamery. Otázky sa nevyhli
ani problematike vybudovania mestských
bazénov a rekreačnej oblasti Kurinec. Budú
sa riešiť na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Martin Ambróz

Automax POWER FEST 2008
M

otoristi pozor!!! Ak chcete vidieť,
počuť: jedinečný dragster Chevrolet
Nova SS 1969 s výkonom 1400 koní, Nissan
300Z s výkonom 700koní (najrýchlejšie auto
v SR), poľský FIAT 126p s výkonom 460 koní,
Audi Quatrá s výkonmi do 700koní, americké muscle car-y (Mustang, Corvette, Charger,
Firebird Pro street atd...) s výkonmi do 500
koní, hardcore mašiny ako Škoda 100MB
so zrýchlením 5s z 0-100km/h, Ladu kombi
s výkonom do 150koní, VW Polo TDI nitro
s výkonom 320 koní, Imprezi, Lancre EVO
s výkonmi do 400 koní, upravované motocykle s výkonmi až do 250 koní, motocyklovú streetfighter a quad show v podaní
maďarského profesionála Miklósa Hidiho,
ktorý už v Rimavskej Sobota dokázal, že nie
náhodou má povesť najrýchlejšieho, najbrutálnejšieho a pri tom najsympatickejšieho
akrobata v Maďarsku, špeciálnu šprintérsku časomieru a štartové zariadenie, ktoré
bude po prvýkrát na Slovensku k dispozícii
pretekárom, tak príďte 7. júna na letisko
Boľkovce pri Lučenci, kde sa bude konať
4.roč.pretekov v zrýchlení áut a motocyklov,
Automax Power fest 2008. Od 9. hod. bude
otvorenie brán, od 9. do 11. hod. registrácia
štartujúcich, od 11,30 do 18. hod. kvalifikácie
(nelimitovaný počet jázd!), od 11. do 19. hod.
tuningový zraz (leštenkárske parkovisko), od

Kedy
upravia
Kvetnú
ulicu?
a tohtoročnom zasadnutí MsZ
29.apríla predložila poslankyňa
Smer-SD Božena Gecková dôležitú
interpeláciu (pred ňou už niekoľkokrát
prednesenú v predchádzajúcich volebných obdobiach- naposledy poslancom
KDH Viliamom Vašom v roku 2005, pertraktovanej v GZ a GH a na verejných
hovoroch občanov). Ale ako sa zdá,
ľady sa konečne pohli. Tento rok bude
tento "bradatý" problém, aspoň podľa
odpovede primátora mesta Štefana
Cifruša, už konečne doriešený. Verme,
že k spokojnosti obyvateľov a do škôl
chodiacich detí. Odpoveď primátora je
síce krátka, ale zato jasná a produktívna v zmysle uchopenia tohto problému:
„Úpravu Kvetnej ulice (nový asfaltový kryt, chodník) majú naplánované
Technické služby mesta na TENTO ROK.
S úpravou by sa malo začať v letných
mesiacoch 29.mája 2008 je zvolané rokovanie s vlastníkmi rodinných domov
na Kvetnej ul., kde budú oboznámení
s prípravou akcie a riešením požiadaviek z ich strany.“
Posledná prašná ulica takmer v centre
mesta už čoskoro zažije krajšie chvíle.
Veď po rokoch jarných a jesenných
kaluží, letných oblakoch prachu a kľučkovania vozidiel cez výmole si daňoví
poplatníci zaslúžia konečne upravenú
komunikáciu!

Viliam Vaš, poslanec MsZ

Pozor súťaž!
18,15 do 19,15. hod. finálové jazdy a o 19,20
hod. vyhlásenie víťazov. Vstupné je 200 Sk/
osoba, v cene je aj energetický nápoj BOMBA!, deti do výšky 150cm ZDARMA! Štartovné je 200 Sk. Pravý motoristický nadšenec si
to jednoducho nemôže nechať ujsť! Príďte
sa vyskúšať v šprinte na 1/8 míle na uzavretej dráhe lemovanej tisíckami divákov, či
vystaviť svoj nablýskaný motocykel, auto na
vyhradenom parkovisku, alebo len prežiť tú
atmosféru, o ktorej nestačí počuť, tú musí
každý prežiť... Ak ste dostatočne závislý
na benzínovom pachu a pachu spálených
gúm, dozaista sa uvidíme. Ďalšie informácie
nájdete na www.zrychlenie.sk

Slovenská šprintérska asociácia

Kto prvý zatelefonuje do našej
redakcie na t. č. 58 11 311 a správne
odpovie na otázku, pri akom meste
sa nachádza letisko Boľkovce, získa
2 čestné vstupenky na Preteky
v zrýchlení áut a motocyklov
Automax POWER FEST 2008.

Oznámenie
Technické služby mesta oznamujú, že
7.6. (sobota) bude od 10,00 hod. do 15,00
hod. Športovo – rekreačná zóna Zelená
voda – Kurinec pre verejnosť zatvorená.
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Čo s netopiermi v panelákoch?

Každý na tieto tvory, pripomínajúce okrídlenú myš,
reaguje inak.

M

noho obyvateľov rimavskosobotských
panelákov trápi výskyt netopierov.
Niektoré z nich sa dokonca cez vetracie
šachty alebo stúpačky dostanú priamo do
bytu. Nie sú ojedinelé prípady, keď ich ľudia
nájdu v záchode alebo v kúpeľni. Každý na
tieto tvory, pripomínajúce okrídlenú myš,
reaguje inak. Niektorí ich vezmú a vyhodia
von oknom. Sú aj prípady, keď hlavne ženy
pri pohľade na ne zachváti hystéria. Stávajú
sa však aj situácie, keď ich ľudia zabijú, čo
je v rozpore so zákonom. Netopier je totiž
chráneným živočíchom. Postrehy občanov
v súvislosti s výskytom netopierov v bytových domoch zaregistrovali aj pracovníci
oddelenia životného prostredia Mestského
úradu v Rim. Sobote. Podľa slov vedúceho
Ing. Jána Bozóa pokiaľ sa vyskytne tento
problém, konať musí v prvom rade správca
bytového domu. Ten je aj povinný urobiť

V

Anketa
Náhodných okoloidúcich sme sa
opýtali: Navštevujete v našom meste

kultúrne podujatia?

príslušné opatrenia.
„Tento problém sa často vyskytuje pri
zatepľovaniach bytov. Nie je vylúčené, že sa
v rámci prác otvory upchajú a netopiere nemajú možnosť úniku. Ostávajú vo vetracích
šachtách, čo nie je dobré. V podstate netopier by sa mal dostať von a až následne by
mali byť uzavreté vetracie šachty,“ povedal
Ing. Bozó. Ďalej uviedol, že existujú firmy,
ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Jednou z nich je aj lučenecká firma Biobábola,
ktorá má k dispozícii špeciálne siete, resp.
mriežky na vetracie šachty. Je však potrebné,
aby sa osádzali až po výlete netopierov, teda
v podvečer. V prípade chytených netopierov by sa mali ľudia obrátiť na pracovníkov
štátnej ochrany prírody, ktorí sídlia aj na
Železničnej ulici v Rim. Sobote.

kan

ANO sa aktivizuje
lučeneckom hoteli Reduta prebehol 24.
mája krajský kongres Aliancie nového
občana. Okolo tridsať delegátov, z toho 6
z Rimavskosobotského okresu hodnotilo
predchádzajúce obdobie, ale rokovali aj
o budúcej činnosti. Kongres viedol predseda
lučeneckej OR ANO J. Kuráli. V úvode predseda Banskobystrickej krajskej rady ANO E. Potočník zhodnotil v rámci kraja výsledky od
predchádzajúceho kongresu, stav v krajskej
organizácii po parlamentných a komunálnych voľbách v roku 2006. Potom poverený
predseda ANO Róbert Nemcsic predstavil
prítomným svoj pohľad na vývoj strany.
Nový program strany bude mať občianskoliberálny charakter, bude zameraný hlavne
na ekonomické a sociálne témy, zdravotníctvo, školstvo, obranu a bezpečnosť. Je za to,
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Vladimíra Juhaniaková, finančníčka, Nižný Skálnik:
„Nezúčastňujem sa ich.
Akosi na to teraz nemám
čas. Mám dve dcéry a tie
mi momentálne zaberajú
najviac času.“
Zlatica Ambrózová, podnikateľka, Rimavská Sobota:
„Ani veľmi nie. Takéto
podujatia ma nezaujímajú,
radšej si pozriem dobrý
film.“
Mária Barošová, dôchodkyňa, Veľké Teriakovce:
„V minulosti som kultúrne
podujatia navštevovala.
Teraz som dôchodkyňa, a
aj keď niekedy by som sa
ich chcela zúčastniť, zo
zdravotných dôvodov
nemôžem.“

Martin Ambróz

Posadnuté satanom?
aby sa skončilo s nežiadúcimi reformami
a nekomentovalo sa, čo vláda robí, ale čo
nerobí. Dotkol sa aj otázky názvu strany,
ktorý by sa mal rozšíriť napr. dodatkom.
Vyzdvihol, že strana má medzinárodnú akceptáciu, svoju históriu a štruktúry, ktoré sú
schopné pracovať. Ďalej Nemcsic uviedol, že
nový program a Predsedníctvo ANO schváli
republikový kongres. Má sa uskutočniť
v júni tohto roka a mal by sa ho zúčastniť aj
predseda aliancie liberálov pri Európskom
parlamente Graham Watson. V diskusii boli
najaktívnejší delegáti z okresu Rimavská Sobota. Hovorili o názve strany, o komunikácii
nielen zhora nadol, ale i opačne, o nových
stanovách a o témach pre budúcnosť a pod.

Kuriózny prípad sa stal pred Diagnostickým centrom v Rim. Sobote. Dve
Rómky z Rakytníka tam vytrhávali kvety z vysadených záhonov. Ako uviedol
náčelník mestskej polície Peter Berecz,
strážcovia zákona dostali oznámenie,
na základe ktorého ich predvolali.
Dostavili sa teda na policajnú stanicu aj
s jedným mužom. Mestským policajtom aj za prítomnosti primátora mesta
Štefana Cifruša tvrdili, že to urobili
preto, lebo do nich vstúpil satan. Prípad
sa napokon doriešil blokovou pokutou.
Podľa slov P. Berecza krádeže kvetov zo
záhonov nie sú v našom meste ojedinelé. Vyskytli sa aj na Nám. M. Tompu a je
problematické im predísť.

amb
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Rockfestival v Hajnáčke

Sekáčom na mäso na družku
Z

o zločinu týrania blízkej a zverenej
osoby obvinili 36-ročného Patrika M.
z Hnúšte, prechodne bytom Banská Bystrica.
Už od roku 2000 spôsoboval fyzické a psychické utrpenie svojej 25-ročnej družke.
Hrubo jej nadával, bil ju päsťami do tváre,
kopal ju a vyhrážal sa jej zabitím. Nadával

a bil aj jej 8-ročného syna. V sobotu 24. mája
v byte v Banskej Bystrici družke priložil na
krk nôž a ohrozoval ju sekáčom na mäso,
pričom sa jej vyhrážal zabitím. Násilníkovi
hrozí trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov.

kan

Už po štvrtýkrát sa 28. júna v Hajnáčke uskutoční festival pre priaznivcom
rokovej hudby. Program sa začína
o 17.30 v amfiteátri. Vystúpia v ňom
skupiny Experience (18.30), Tűzvonal
(19.00), Zamek (20.30), Pokolgép (22.00),
RAF II. (00.00). Predpredaj vstupeniek je
v kníhkupectve M. Tompu v Rim. Sobote, v kníhkupectve A&A vo Fiľakove a v
potravinách Ivety Poprockej v Hajnáčke.
Dalšie informácie získate na internetovej stránke www.angyalrock.szm.sk
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Gymnazisti úspešní
Š

tudenti stredných a vysokých škôl
sa zapojili do prestížnej súťaže Cisco
Olymp 2008. Ide o druhý ročník súťaže,
ktorá umožnila viac ako 4000 študentom,
zapojeným v súčasnosti do programu Sieťových akadémií Cisco (NetAcad) v Slovenskej
republike, ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí. Študenti
súperili podľa náročnosti úloh postupne
od školského, cez regionálne, až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže bol on-line
vedomostný test a riešenie praktickej úlohy.
Úspešní v súťaži boli aj študenti rimavskosobotského gymnázia. V regionálnom
kole v Košiciach v kategórii HS3 – v súťaži
kolektívov získal prvé miesto súťažný tím
v zložení Tomáš Boros, Gabo Varga, Michal
Klement. V kategórii PT - súťaži jednotlivcov (stredoškoláci aj vysokoškoláci) skončil

na 1. mieste Gabo Varga. V národnom kole
sa v kategórii HS3 v súťaži kolektívov študentov stredných škôl na 3. mieste umiestnil tím v zložení Tomáš Boros, Gabo Varga a
Michal Klement. Víťazní riešitelia z regionálnych kôl budú mať možnosť zmerať si
svoje IT sily a schopnosti v medzinárodnom
kole, ktoré sa bude konať v Brne. Najväčšou
výhodou študijného programu firmy CISCO
je možnosť získania certifikátu CCNA alebo
CCNP, platného na celom svete. Certifikát
môže získať každý, kto úspešne absolvuje
8 semestrov štúdia sieťových technológií.
Štyri semestre je možné absolvovať na
jednej z lokálnych alebo regionálnych sieťových akadémií. Jednou z nich je aj sieťová
akadémia v Gymnáziu v Rim. Sobote. Viac
informácií nájdete na www.gymrs.sk

red

Bianka Tóthová počas vyhodnotenia
súťaže v Bratislave.

Oslávili 15. výročie vzniku školy

A

Z

Š Š. M. Daxnera na sídl. Západ v Rimavskej Sobote si 23. mája pripomenula 15.
výročie svojho vzniku. Oslavy boli v dome
kultúry, kde sa konala slávnostná akadémia.
Programové pásmo bolo nazvané Cez kľúčovú dierku a účinkovali v ňom žiaci školy.
Na slávnostnej akadémii ocenil riaditeľ
školy Mgr. Viliam Vidinský vybraných žiakov
a pedagógov ďakovnými listami najmä za
ich dlhoročný prístup k práci a za reprezentáciu školy. Ocenenia si prevzali: Mgr.
Mária Sojková, Mgr. Jana Husztyová, Mgr.
Alžbeta Gálffyová, Mgr. Dana Vikorová, Mgr.
Jana Hofmanová, Miriam Farkašová, Jana
Turoňová, Marta Trochová, Ľubomír Furman
a žiačky Anna Krosnerová, Barbora Olejníková, Kinga Muránska a Dana Vikorová. V
školskej výtvarnej súťaži Naša škola a Mesto
Rimavská Sobota získali ceny riaditeľa školy
za umelecké dielka: 1. miesto Dávid Sabacký
a Boris Beracko zo 4.B, 2. miesto Bianka
Molnárová, Viktória Kosenková, Angelika
Lakatošová a Monika Pohánková z 5. A, 3.
miesto Petra Kováčová a Ingrid Kepková z 9.
B. Na slávnostnej recepcii odovzdala vedúca
oddelenia školstva mestského úradu Mgr.
Eva Alevová riaditeľovi školy ďakovný list
primátora mesta. Škola vznikla 1. septembra
1993 a čestný názov ZŠ Š. M. Daxnera jej
bol udelený pri 10. výročí jej vzniku. Prvou
riaditeľkou bola Mgr. Emília Šulková, po nej
nasledovali riaditelia Mgr. Mária Piliariková
a RNDr. Stanislav Čop. V súčasnosti školu
navštevuje 355 žiakov v 7 triedach prvého
a 10 triedach druhého stupňa. V školskom
klube pracuje 108 detí. Žiaci navštevujú
triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho

Súťaž
nefajčiarskych
tried

jazyka od 1. ročníka a triedy s rozšíreným
vyučovaním cudzích jazykov od 3. ročníka. Niekoľko rokov sa realizovala príprava rozvoja talentov v športovej triede so
zameraním na ľadový hokej. V tejto činnosti
bude škola pokračovať aj v budúcnosti.
Prostredníctvom projektu Infovek sa zriadili
dve nové počítačové učebne. V spolupráci
so združením rodičov školy sa vybudovala
jazyková učebňa. Škola chce v budúcnosti
prostredníctvom grantov realizovať rekonštrukciu technických rozvodov, revitalizáciu
školskej knižnice, modernizáciu jazykovej
učebne a elektronizáciu školského stravovania. V spolupráci s hokejovým klubom mieni
vybudovať hokejbalové ihrisko. Je pripravená aj projektová dokumentácia na dopravné
ihrisko.

kan

j v tomto školskom roku sa naša
škola zapojila do 3. ročníka projektu EÚ Súťaž nefajčiarskych tried, ktorý
prebiehal na Slovensku od 19. novembra 2007 do 5.mája 2008. Do súťaže sa
prihlásilo celkovo 5954 žiakov v 252
triedach na 66 základných a stredných
školách. Cieľom tohto prevenčného
projektu bolo odosielať pravidelné
mesačné prehlásenia o stave ne/fajčiarov v jednotlivých triedach, uskutočňovať odborné prednášky na danú tému,
ale najmä preniesť celú iniciatívu a
tvorivosť na žiakov. Tí v priebehu tohto
dlhého obdobia okrem literárnych
a výtvarných prác vytvorili množstvo
materiálu v elektronickej podobe,
medzi ktorými nechýbali prezentácie
v Power Pointe (dokonca aj v angličtine), videá, plagáty.....Tento materiál
si žiaci, ako ich autori, prezentovali
v počítačovej učebni prostredníctvom
videodataprojektora. Hodnotili sme
najmä originalitu nápadu, kreativitu
autorov, výstižnosť témy. Naša snaha
sa oplatila. V literárnej súťaži obsadila
Bianka Tóthová (7.A) 3.miesto v rámci
Slovenka a v kategórii o najkreatívnejšiu aktivitu sme spomedzi škôl obsadili 1.miesto. Podľa slov pracovníkov
občianskeho združenia Stop fajčeniu
ich naši žiaci očarili svojimi prácami,
pri ktorých spojili počítačovú grafiku
a animáciu s témou ne/fajčenia. Slávnostného vyhodnotenia a odovzdania
cien dňa 24.5.2008 v Areáli hier Radosť
na Štrkovci v Bratislave sa zúčastnil
koordinátor súťaže Milan Urda a žiačka
Bianka Tóthová.

Milan Urda, ZŠ P. K. Hostinského

Spravodajstvo
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Nápaditá kadernícka šou
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Deti hodnotili vodičov

N

ápaditým účesom patril rimavskosobotský dom kultúry 26. mája. Konalo
sa tam podujatie Indola road show. Zorganizovala ho firma B-Styl v spolupráci s dovozcom profesionálnej vlasovej kozmetiky
značky Indola na Slovensku spoločnosťou
Henkel. Šou bola určená predovšetkým pre
kaderníčky, ale aj pre ženy, ktoré zaujímajú trendy vo vlasovej kozmetike. V rámci
nej prebehla ukážka nových trendových
odtieňov farieb v kombinácii so strihmi pre
aktuálnu sezónu, ukážka noviniek v praxi z kolekcie nových spoločenských účesov.
Účastníčky podujatia sa oboznámili s novými extravagantnými metalickými odtieňmi,
extra krycími odtieňmi farieb a novým zosvetľujúcim púdrom RAPID Blond so šetrnou
receptúrou. Účesy vytvárali skúsení kaderníci z Indola teamu na desiatich modelkách.
Ako sa vyjadril majiteľ firmy B-Styl Robert
Bottlik na casting prišlo 15 dievčat z Rim.
Soboty. Boli to najmä stredoškoláčky.
„Požiadali sme o spoluprácu Spojenú školu v
Rim.Sobote, takže sa castingu zúčastnili prevažne jej študentky z odborov kaderníctvo
a kozmetika, pretože v niektorých prípadoch išlo o dosť veľkú zmenu imidžu, ktorá
zasiahla do dĺžky i farby vlasov,“ povedal
R. Bottlik, ktorého firma sa okrem predaja
a distribúcie profesionálnej vlasovej kozmetiky zaoberá aj školením kaderníkov.

A

j tento rok prebiehala od 21. do 23.
mája na našich cestách dopravno-bezpečnostná akcia Jablko-Citrón
zameraná na prevenciu v doprave. Vodičov hodnotili žiaci základných škôl. Ak
dodržali predpisy, dostali za odmenu
sladké jablko. Ak však boli nedisciplinovaní, vyslúžili si za svoj priestupok
kyslý citrón. V Rim. Sobote bolo 23.
mája skontrolovaných 35 vodičov.
Z nich dostalo jablká 15, vrátane 2 žien.
Citróny dostalo 20 vodičov, z ktorých
bolo až 18 mužov. Podľa slov banskobystrickej policajnej hovorkyne M.
Faltániovej cieľom akcie bolo pozitívne
vplývať nielen na motoristov, ale aj na
deti, aby z nich boli v budúcnosti, ale
už aj teraz disciplinovaní a zodpovední
účastníci cestnej premávky.

kan

Vyhrala vstupenku
do múzea

kan

Deň detí v Zacharovciach
Občianske združenie ZLOM Zacharovce zorganizovalo 24.mája pre deti v obci Deň detí
ZLOMU. Boli pre ne bezplatne pripravené
rôzne atrakcie. Deti mali k dispozícii dva
skákacie hrady, mohli sa povoziť na motorových štvorkolkách, zastrieľať si z paintbalových zbraní na terč, za čo dostávali sladkú
odmenu. S úžasom pozorovali, ako hasiči
rozstrihali pripravenú karosériu auta, a obdivovali ich techniku. Každé dieťa si mohlo
vďaka kriminalistickému technikovi spraviť
svoj odtlačok prsta, vyskúšať si policajné
zbrane a obdivovať poslušnosť policajných
psíkov. Na záver dostali deti tombolový
lístok a vyhrali pekné ceny, ktorými boli
rôzne farby a farbičky, pexesá, perá, nálepky,
CD s populárnou hudbou, šnúrky na mobil
a iné. Oslavu si mohli osladiť sladkou čokoládovou tyčinkou a tvarohovým krémikom, ktoré tiež dostali. Mohli si vyskúšať aj
techniku rádioamatérov, hrať sa v suchom
bazéne a inými hračkami. Počas akcieprebiehalo maľovanie na tvár a detičky sa
postupne menili na rôzne farebné postavičky. Občianske združenie ZLOM Zacharovce
aj touto cestou ďakuje partnerom a sponzorom akcie, ktorými boli: SBS Patrol&Guard

Rimavská Sobota, Občianske združenie Horná Rimava, ACCOM, s.r.o. Banská Bystrica,
Igor Albert, Zberné suroviny v Rim.Sobote,
Okresné riaditeľstvo PZ v Rimavskej Sobote,
príslušníci Hasičského a záchranného zboru
v Rimavskej Sobote, Prvá stavebná sporiteľňa, Nestle, a.s. Prievidza, Rádio Expres. Pri
tejto príležitosti vydalo združenie aj druhé
číslo občasníka ZLOM SPRAVODAJCA, ktorý
bezplatne distribuuje. Občianske združenie
ZLOM Zacharovce má pre verejnosť v tomto
roku pripravených ešte veľa zaujímavých
akcií.

Mgr. Jozef Bakša,
prezident OZ ZLOM ZACHAROVCE

V

minulom čísle našich novín sme
vyhlásili súťaž o voľnú vstupenku pre dve osoby s platnosťou do 18.
mája 2009 do Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote. Redakcii ju
venovala riaditeľka múzea PhDr. Oľga
Bodorová. Šťastnou víťazkou súťaže sa
stala 19-ročná Martina Vontorčíková,
ktorá úspešne zmaturovala na Združenej strednej škole poľnohospodárskej
a potravinárskej v Rim. Sobote. Do
redakcie zatelefonovala ako prvá a na
otázku správne odpovedala jej mamina. Vstupenka slečnu Martinu (na
snímke vpravo so šéfredaktorkou GZ M.
Kanalovou) potešila, pretože ju história
zaujíma.

red

Príde Desmod
V rimavskosobotskom amfiteátri sa
v piatok 13. júna o 20,30 hod. uskutoční koncert kapely Desmod. Vstupné
je 150 Sk v predpredaji a 200 Sk v deň
koncertu. Predpredaj vstupeniek je v
Dome kultúry v Rim. Sobote. Informácie
získate na t. č. 5621 550-552.
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Vystavovali praveký poklad

V

rimavskosobotskom múzeu otvorili
výstavu nazvanú Archeologický výskum Stránska – Figa. Takýto výskum sa vo
Fige a Stránskej realizoval v rámci výstavby
novej cestnej komunikácie R2- obchvaty
Figa a Tornaľa ako záchranný archeologický
výskum. Výstavu otvorila riaditeľka múzea
PhDr. O. Bodorová. Komisári výstavy Mgr. E.
Fottová a Mgr. R. Malček oboznámili prítomných s vystavovanými nálezmi pochádzajúcimi z dvoch archeologických lokalít. Prvá
lokalita patrí pravekému sídlisku Pilinskej
kultúry zo strednej až mladšej doby kamennej. Na výstave možno nájsť rôzne keramické predmety: šálky, závažia, prasleny,
korálky, misky, pekáče, hrnce. V tejto osade
sa vyrábali aj bronzové predmety, o čom
svedčí nájdený poklad v amfore neznámeho

udovým remeslám sa takmer celý život
venuje Ján Piater z Klenovca. Vyrába
podkovy, maľuje obrazy, vyrába drevené betlehemy, richtárske palice, vyrezáva do dreva
portréty z fotografií i návrhy pre kostoly.
Z dreva vytvoril aj erb Klenovca, ktorý sa
nachádza na tamojšom obecnom úrade. Ján
Piater nám prezradil, že s prestávkami ho
vytváral asi mesiac. Erbom sa obec prezentuje v sprievodoch na folklórnych slávnostiach. Mimochodom, jednu z drevených
richtárskych palíc, ktorú vytvoril zručný remeselník, má aj starosta Klenovca. Používa
ju počas rôznych slávností. V nej je uložený
zvitok s históriou obce. O pozoruhodné
ľudové výrobky Jána Piatera majú záujem
nielen ľudia na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jeho obrazy sa dokonca dostali aj do
Ameriky. „Táto práca ma veľmi zaujíma, je
to pre mňa oddych. Svoje výrobky vyrábam
z rôznych druhov dreva: lipa, dub, či breza.
Nesmú však mať letopočty. Keď vyrezávam
do dreva, najskôr si vzor predkreslím. Vytváram všetko, o čo majú ľudia záujem,“ hovorí
J. Piater.

kan

Agáva

remeselníka. Tvorili ho náramnice, náplecné
kruhy, špirálky, vlasové krúžky, tepaná bronzová šálka, dýka. Druhú lokalitu predstavuje
stredoveká dedina Dolná Figa a opevnené zemepanské sídlo zo 16. až 17. storočia.
Predmety z tejto lokality tvorili rôzne pracky
opaskov, nášivky, okutia, železné podkovy,
strelné guľky a klieštiky na ich výrobu, mince zo 16.-17. stor., kovové šperky zo 14.-17.
stor., kachlice. Pred vernisážou prebehol
k výskumu seminár s týmto témami: K
problematike mladého eneolitu v oblasti
Gemeru a Novohradu, Praveké osídlenie obcí
Figa a Stránska, Historický význam nálezov
mincí z Gemera, Turecký hrad Rimavská
Sobota, Stredoveká Figa, Bronzový depot zo
Stránskej. Výstava potrvá do 30.júna.

Vyrezal erb Klenovca

Ľ

Symbolika rastlín

amb

A

gáva je rastlina pochádzajúca
z Mexika a pripomína kaktus. Je
ich viac ako 400 druhov a pestujú sa
aj vo veľkom ako hospodárske rastliny. Vyzerá veľmi originálne.Z listovej
ružice vyrastá do výšky až 10 metrov
súkvetie s tisíckami voňavých kvetov.
Kvitne až po niekoľkých rokoch, 7–50,
a po odkvitnutí a vytvorení malých
rastliniek na súkvetí materská agáva
odumiera. V hospodárstve sa využíva
na výrobu špagátov (sisal), vrecoviny
a lán. A ešte jeden spôsob využitia je
nezanedbateľný a nemožno ho vynechať: je základnou surovinou na výrobu
indiánskeho nápoja pulque, z ktorého
sa destiláciou získava tequila. Z jej
šťavy sa vyrába aj známy rum mescal
a rôzne liečivá. Rastlina dostala meno
podľa svojej menovkyne z gréckeho
bájoslovia Agáva, v mexickej krajine Agáve, dcére kráľa Kadmosa a v
preklade znamená vznešená. Už starí
Aztékovia využívali agávu ako surovinu
pri výrobe papiera a textilných vlákien.
Španieli ju neskôr priniesli aj do Európy.
V európskych podmienkach zakvitne
až po 50 – 60 rokoch. Reč kvetín: Keď
som s tebou, moja odvaha sa stráca.
Pretože kvitne raz za život, stala sa
kresťanským symbolom panenského
materstva Panny Márie.

Sveta Bornová

Program GMOS
6. jún - Festival Janka Plichtu - regionálna prehliadka dychových hudieb
Gemera a Malohontu; Daxnerov dom
v Tisovci o 18.00 hod.
13.-14.jún - Detský festival ľudovej
hudby - celoštátna súťaž ľudových
hudieb, speváckych skupín, sólistov
a inštrumentalistov; Dom kultúry
Rimavská Sobota o 14.00 hod. a 14.30
hod.

Infoservis

2. 6. 2008

Byť na mieste do 15 minút.
To je náš cieľ.

Aj vďaka podpore Európskej únie môžu byť hasičské a záchranné zbory na Slovensku
včas na mieste, kde je ohrozený život a majetok občanov.
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Regionálny operačný program 2007 – 2013
Opatrenie č. 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Regionálneho operačného programu financovaného z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR.
Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel
Kód výzvy: ROP-4.2-2008/01, dátum zverejnenia výzvy 30. mája 2008, priebežná výzva
Podrobné informácie na www.build.gov.sk a www.ropka.sk.

Investícia do vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Mesto Rimavská Sobota na základe uznesenia
MsZ č. 49/2008 zo dňa 29. apríla 2008 vypisuje

MEIBES
SK s.r.o.,
Svätoplukova 18, 979 01 Rim. Sobota
prijme do zamestnania pracovníka na pozíciu:
projektant vykurovania / technická podpora.
Požiadavky: VŠ vzdelanie v odbore, VP skupiny B
Profesijný životopis zasielajte na adresu firmy
resp. na info@meibes.sk
2135-22

Záhradníctvo ROCK GARDEN,s.r.o. Vás pozýva
do novootvorenej predajne v OŽĎANOCH.
Ponúkame: široký sortiment okrasných rastlín- skalničky,
trvalky, listnaté a ihličnaté kry a vzrastlé stromy. Projekcia,
realizácia a údržba záhrad, zavlažovacie systémy, skalky,...

Kontakt: 0905 331 986, 0905 943 736
2140-22

OBKLADY
DLAŽBY
SANITA
ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.
NOVÉ KOLEKCIE NA ROK 2008,
KÚPELŇOVÝCH ZOSTÁV,
INTERIÉROVÝCH A TERASOVÝCH DLAŽIEB
VZORKOVÉ PREDAJNE:
Lučenec, Gemerská 1, tel. 047 4320310
B. Bystrica, Partizánska 2, tel. 048 4145946
KRAJSKÝ VEĽKOSKLAD:
Hnúšťa, Železničná 487, tel. 047 5422799
www.vasakupelka.sk, e-mail: gsi@pmxmail.sk

verejnú ponuku

na predloženie investičných zámerov za účelom
výstavby nasledovných zariadení
• obchodné centrum
• bicross ihrisko
• športovo-relaxačné tenisové centrum
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
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.
Kontakty: Anna Brezovická, č.t. 047 5604633
(obhliadka nehnuteľností)
Ing. Janka Jurčuková, č.t. 047 5604645 (technické záležitosti)
Investičné zámery posielajte v zalepenej obálke na adresu: Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota viditeľne označené "Neotvárať – ponuka" najneskôr do
31. augusta 2008.

Alena
Laudárová
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

Nábytok od slovenských
a českých výrobcov

AKCIA
na vybrané

				

Super
jarné
zlavy

druhy tovaru

B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047-5631524, 0903 530 819
2125-18

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

Eurookná, vchodové
a interiérové dvere.
Výhodné ceny!!!

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

EUROWOOD s.r.o.,
Čerenčany, Rybárska 11, Kontakt:
0903 504 529; info@eurowood.sk

2147-22,24

PALIVÁ PLUS s.r.o.
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Sklad: Cintorínska 17, 982 01 Tornaľa
Prevádzka: 980 42 Rimavská Seč

Chcete si lacnejšie kúpiť uhlie?
Palivá plus s.r.o., uhoľný sklad ponúka UHLIE za AKCIOVÉ CENY:
Ruské hnedé uhlie – kocka			
300.- Sk/q
Ruské hnedé uhlie – orech			
270.- Sk/q
Ruské čierne uhlie – kocka			
440.- Sk/q
Ruské čierne uhlie – orech			
430.- Sk/q
Ceny sú uvedené bez dopravy. V Rimavskej Seči ponúkame aj stavebné materiály za
výhodné ceny! Informovať sa môžete na telef. čísle: Tornaľa: 047/552 22 40 alebo 0918
793 043, Rimavská Seč: 047/559 31 08 alebo 0918 584 982
2151-22

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

Predám tatranský
profil – brúsený

NOVINKA!

TETRA-K materiál,
kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.
Dosky a sendvičové panely.
Info:
www.Lewastav.echoviny.sk
0904 504 504

I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk

2067-17

Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
2080-52


PrenajmemzrekonštruovanéobchodnépriestorynaSvätoplukovejuliciē.13,50modNámestia
SNP,oprotiMÚ.T.ē.0907/825130

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

EICHENWALD s.r.o.

zoberie do
prenájmu les
v súkromnom
vlastníctve
alebo urbariát.
Info: 0908 931 360
2143-26
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Nehnuteľnosti
• Najlacnejší prenájom v meste.

/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109

106

•

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

•

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

640-23

•

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

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

•

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

662-25

•

Kúpim 2-4 izbový byt v Rim.
Sobote. Hotovosť. Tel: 0918
560 622

679-24

•

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

2. 6. 2008
690-24

Investícia do nehnuteľnosti správne riešenie problému za
výmenu valuty
Rodinný dom v centrálnej zóne.
Veľký a dispozične veľmi pekne
riešený rodinný dom v Rimavskej Sobote v tichej štvrti, 7-izbový. Veľkosť parcely: 582 m2,
zastavaná plocha: cca 400 m2 ,
rok výstavby: 1966, rekonštrukcia: 1996. Je dvojpodlažný, podpivničený pod celým domom.
Inžinierske siete: všetky. Dom
je vhodný aj pre podnikateľské
účely. V cene domu je i zariadenie. Tel: 0903 803 322 – od 10.00
do 22.00 h

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 priestory v centre RS oproti
Domu textilu, ul. SNP.
1. miestnosť – na prízemí, výklad,
vchod z ulice, 20 m2; 2.miestnosť – na prízemí, malý výklad, 23
m2. Mob: 0903 306 291
651-29

694-22

•

Hľadám do podnájmu 3-2 izb.
byt v centre mesta príp. na Západe. Mob: 0903 397 734

698-22

•

RK – ponúka do prenájmu
kancelárske priestory na ul.
S.Tomášika. RK – ponúkame pozemok s 2 budovami v Hajnáčke. Cena 300 000,- Sk. Tel: 0907
473 526

700-22

•

Predám 4-izbový byt na ul.
Českej, cena 775 000,- Sk. Tel:
0914 120 526

701-22

•

Predám garzónku na sídl. Rimava, cena 350 000,- Sk. Tel:
0908 393 937

702-22

•

Predám 2-izbový byt, pôvodný
stav, v centre. Cena 680 000,- Sk.
Tel: 0914 120 526

703-22

• Predám 2-izb. byt – neprerobený na Malohontskej 20, cena
700 000,- Sk. M: 0914 196 233
706-22

Dám do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory 37
m2 na Železničnej ul. Vchod
priamo z ulice. 0915 823 031
571-23

Záhradná terasa – LIPA
Otvorené denne
Piatok-Sobota:
Živá hudba
Srdečne Vás pozývame
697-22

Preprava Aviou.

•

Lacno a rýchlo. Tel:
0904 977 692, 0903 549 042
469-24

1646-22

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

Prijmem kuchára
/-ku, pekára /-ku
do pizzérie v RS.
Dobré platové
podmienky.
Info: 0905 700 302

683-22

Predám rodinný dom v Tomášovciach pri Bátke. Cena podľa
dohody. Tel: 0944 005 478, 5697
253

dám 2-izb. družstevný byt v RS.
Tel: 0907 234 031
Zoberiem do prenájmu dve
miestnosti v blízkosti školy, autobusovej stanice v Rim. Sobote.
Tel: 0944 092 984

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

•

• Predám RD v Pavlovciach, pre686-25

2085-52

693-23

680-24

•

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

•

na za sprostredkovanie istá. AJ
ovládam. Tel: 0904 009 143

Zamestnanie
• Prijmem pomocníčku do pohostinstva. Tel: 0905 214 172

149-24

496-21

•

Hľadám vyučenú krajčírku
s praxou. Tel: 0908 930 711

595-24

• Prijmem brigádničku na terasu. Tel: 0905 214 172
615-25

•

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

•

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

684-24

•

Prijmem brigádničky na letnú
prevádzku od 1.júna. Tel: 0907
176 725
687-23
• Práca v EÚ. 0910 158 697
689-24
• Firma KORO prijme do potravinárskej výroby pracovníkov. Tel:
047/5633 788, 047/5811 868
691-24
• Prijmem do zamestnania kuchárku. Tel: 0905 352 497, 0907
540 101
717-23
• Textilná výroba hľadá krajčírky
z RS a okolia. Tel: 0948 532 546
718-22
• Hľadám niekoho, kto vie zabezpečiť serióznu prácu v zahraničí:
Írsko, Anglicko, Benelux. Odme-

Služby
• Zváračská škola v Rim. Sobote

ponúka záujemcom zváračské
kurzy. Možnosť zamestnania
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

• Vykonávame murárske, maliarske, zámočnícke, klampiarske a tesárske práce. Tel: 0915
583 306
603-22

• 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 Tankóová. 0907 804 425
625-24

• 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 exe-
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kúcií. Aj pre podnikateľov.
Tel.: 0918 361 535

287 796

708-22

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

•

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

711-27

• Tmelenie, brúsenie parkiet. M:
0902 748 207

714-25

• Predám Favorit 136 L bez korózie. Tel: 0904 827 658

715-23

•

Predám Škodu Felícia 1.3 MPi,
r.v. 1997, str. metalíza, imobilizér,
ťažné, elektróny, centrál a Mazdu 323 Sedan, r.v. 1996, centrál,
imobilizér. Cena dohodou. Tel:
0902 865 353

716-22

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

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

1005-37

• Kúpim ornú pôdu v okrese. Tel:
0905 435 823

Zvieratá

545-22

•

Predám šteniatka Čivavy dlhosrstej čistokrvné bez PP. Tel.
0903 533 110

647-25

• Predám otelenú kravu aj s býčkom, jalovičku ročnú a jalovicu
pred otelením. Kraskovo 30. Tel:
5690 252

654-22

• Predám ošípané 120/150 kg aj
200 kg-ové. Cena dohodou. Tel:
0908 265 466
688-23

• Predám Yorkshire teriéra, šteniatka z dobrého vrhu: 4 sučky a 1 psíka. Sučky po 9000 Sk
a psíka za 7000 Sk. Odber od
1.6.2008. Tel: 0904 354 091, 5677
265, Rim. Janovce 94
713-22

•

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

608

•

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 8 tonovú vlečku. Cena
dohodou. Tel: 0902 176 746

Predám šteniatka bernardínov.
Cena 6000,- Sk + dohoda.
Č.t. 0907 429 994
704-22

Auto-moto
• Predám Peugeot 206, 1,4e, r.v.
2003. Cena dohodou. Tel: 0903
530 371
1638-22

•

Predám Zetor 3011-75 000
Sk a Babettu. Tel: 0908 214 830,
047/5699 303

685-22

• Predám Ford-KA, červená farba, r.v. 1997, benzín, výkon 44
kW, ABS, posilňovač, airbag, klimatizácia, hliníkové disky, STK,
EK. Cena: 85 000 Sk, dohoda
možná. Tel: 0908 523 303

695-24

•

Predám dig.fot. Olympus: 4,0
MPx, 3x opt. 4x dig.Zoom + 256
MB SD karta + servis. karta +
krabica – ako nový. Pevná cena:
2000,- Sk. Tel: 0910 924 767

696-22

•

Vykupujem staré perie, autobatérie a starožitnosti. Tel: 0903
537 225

707-27

• Predám atramentovú tlačiareň,
biely písací stôl. Cena 1400,- Sk.
Tel: 0907 255 366
709-22

• Predám bazén s príslušenstvom pri Rybárskej chate na
Kurinci. Tel: 0905 649 642
710-22

•

Predám šrotovník, cirkulárku,
nabíjačky. Tel: 0907 210 598

712-22

•

Predám traktor Zetor 7245, r.v.
85, v dobrom tech. stave. Cena
dohodou. Tel: 0904 355 520, 0918
382 676, 047/5694 421

• Predám Isuzu Gemini 1.5 TD,
r.v. 1989. S dohodou. Tel: 0907

Letné tábory CVČ Relax
Letný tábor Pieniny
Termín : 28. 6. – 5. 7. 2008
Vedúci LT : Mgr. Pavol Novotný
Cena : 3 900,- Sk
Miesto : rekreačné zariadenie
Lesnica - Chata PIENINY
Vek detí : 12 – 16 rokov
Mestský tábor s dennou dochádzkou I. turnus
„Pohyb to je život“
Termín : 30. 6. – 4. 7. 2008
Vedúca MsT : Anna Červienková
Cena : 700,- Sk
Mestský tábor s dennou dochádzkou II. turnus
„Poznávaj históriu svojej vlasti“
Termín : 7. – 11. 7. 2008
Vedúca MsT : Bc. Jaroslava
Lajgútová
Cena : 700,- Sk
Mestský tábor s dennou dochádzkou III. turnus
„Z každého rožka troška alebo
táborové všeličo“
Termín : 14. – 18. 7. 2008
Vedúca MsT : Mgr. Eva Rigová
Cena : 700,- Sk
Mestský tábor s dennou dochádzkou IV. turnus
Termín : 18. – 22. 8. 2008
Vedúca MsT : Soňa Prasličková
Cena : 700,- Sk
„Letný tábor pod hradným
vrchom Hajnáčka“
Termín : 21. 7. – 27. 7. 2008
Vedúca LT : Anna Červienková
Cena : 2 700,- Sk
Veková kategória:: 12 – 15 rokov

Veľkosklad Joker Aga

692-24

699-23
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Predám málo používanú fínsku saunu – suchú. Rozmer
1,80 x 2,20 x 2,30. Kontakt:
0904 880 768
643-22

Maximálny počet:16 účastníkov
Informácie:047/56 24691, 56
24576
uctorelax@rsnet.sk, relax@rsnet.sk,
ekorelax@rsnet.sk

Voľné pracovné miesta
Evanjelické gymnázium, Tisovec
– učiteľ anglického, nemeckého
jazyka (VŠ), pedagogický pracovník (VŠ)
PEKÁREŇ ZEROLA IMRICH, Hajnáčka – vodič ( ÚSO – vzdelanie)
ORMET- Štefan Oštrom, Teplý
Vrch – kuchár (vyučený)
Zoltán Juházs DaG, Ožďany –
murár (vyučený)
CSM TISOVEC, a.s., Tisovec
– lakovač kovov, zvárač CO2
(vyučený)
NEMOCNICA A POLIKLINIKA
N.O., Rim. Sobota – lekár na
chirurgiu (VŠ), lekár na interné
oddelenie (VŠ), lekár na neurológiu (VŠ), lekár na oddelenie
anestéziológie (VŠ),
lekár - všeobecné lekárstvo (VŠ)
IVAN SOJKA – NPS TEL., Rim.
Sobota – stavebný elektrikár
(vyučený)
Lajgút Matej, Nižná Pokoradz
– robotník na výrobu vencov(vyučený), vhodné pre občana
so ZPS
Bližšie informácie sa dozviete na
t.č. 2450999, 2450407, alebo na
ÚPSVR v Rim. Sobote, Čerenčianska 18, na č.d. 209.

Akciové ceny!!!

Hračky, športové potreby Vás pozýva na výhodný nákup
Adresa: K.Miszátha (v blízkosti starého gymnázia a kaderníctva Jarka)
Tel: 047/5631 264; 0903 531 470
Pozor! Vedľa výhodne nakúpite najmä detský značkový tovar
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
7. a 8 .júna MUDr. J. Illešová,
OZS- Jesenské, č.t. 5698537

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
7. júna sobota Lekáreň Salvator
8. júna nedeľa Lekáreň Kamilka

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.
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DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 27.5. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Pavel Cirbus, Norbert Töke, Pavel Maňúr, Attila Nagy, Peter Bartók,
Július Botto, Ján Bolf, Rastislav Šumný, MUDr .Anna Tömösváryová,
Mária Tömösváryová, Ľubomír Antal, Erik Antal, Štefan Kaločai,
Ľubica Borlášová, Jozef Brezovický, Mikuláš Baláž, Robert Tanko,
Alexander Czene z Rim. Soboty, Ivan Bozó z Uzovskej Panice, Róbert Zagyi, Barnabáš Bódy z Gem. Dechtárov, Milan Ďurčiak ,Pavel
Petráš, Mária Kromholcová z Hnúšte, Gyönyike Tóthová z Behyniec,
Štefan Tóth zo Stránskej, Peter Baran z Hr. Zalužian, Júlia Gembická
zo Zacharoviec, Dušan Fehér z Gem. Jablonca, Ján Stehlík z Kurinca,
Štefánia Kožiaková z Rim. Bane, Peter Múka z Klenovca, Július Fertö
zo Skerešova, JUDr. Štefan Géczi z Lučenca.
Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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.

•

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:

a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) 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 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.
30.august - 01. september 2008 dve štvorposteľová bunka s prísl.víkendový pobyt
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.

KINO
ORBIS
4.jún Angel
Výpravná historická dráma,
v ktorej nechýbajú hlboké
city ani ostrý sarkazmus.
Britsko -francúzsko -belgický
film, titulky, MP od 12.r.,
Vstupné: 40/60 Sk. Začiatok
predstavenia len o 19:00 hod
5.6.7.8.jún Iron man
Hrdinovia sa nerodia, hrdinovia sa vyrábajú. Akčný USA,
MN do 15 r. Vstupné: 65 Sk,
titulky. Začiatky predstavení
o 19:00 hod., vo štvrtok aj
o 21:00 hod.
6.7.8.jún
Rambo: Do pekla a späť
Starnúci vojnový veterán z
Vietnamu John Rambo sa
usadil niekde v Thajsku.
Akčný USA, MN do 15 r.
Vstupné: 60 Sk, titulky.
Začiatok predstavení len o
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 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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Džudisti v Michalovciach úspešní

V

sobotu 24. mája vycestovali džudisti
z oboch oddielov Rimavskej Soboty
na východ Slovenska do Michaloviec na
38. ročník Veľkej ceny mesta. Celkovo sa
jej zúčastnilo 191 džudistov z 8 krajín
Európy. Okrem Slovenska pricestovali aj
športovci z Maďarska, Ukrajiny, Litvy, Rumunska, Poľska, Čiech a Anglicka. Zápasy
prebiehali v mestskej športovej hale na
štyroch tatamich. Naši džudisti sa zapojili do bojov o zlaté medaily vo všetkých kategóriách. Tie si vybojovali: Karol Jakab (do
46 kg mini), Patrik Boršoš (do 27 kg mini),
Bence Andrik (do 30 kg ml. žiaci), Kristína
Tommová (do 57 kg ml. žiačky), Kristián
Slíž (do 55 kg st. žiaci). Strieborné medaily
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získali: Ádám Jakab (do 27 kg sup. mini),
Jaroslav Maďar (do 46 kg mini), Zsolt
Kónya (do 42 kg ml. žiak), Jaroslav Kanát
(do 55 kg st. žiak). Tretie miesta obsadili:
Richard Utis (do 30 kg mini), Juraj Antal
(do 30 kg mini), Ján Durmis (do 34 kg ml.
žiak), Jakub Páleš (do 66 kg st. žiak). V tvrdej konkurencii zahraničných pretekárov
sa džudisti v súťaži družstiev umiestnili
na veľmi peknom treťom mieste. Džudistov z Rim. Soboty sprevádzali tréneri Antal, Svoreň a Utis. A samozrejme niektorí
rodičia, ktorí sa postarali aj o prepravu do
Michaloviec a späť, a to páni Jakab, Maďar
a Andrik.

Ľubomír Antal, téner Lokomotívy

Úspech prípravky ŠK Tempus

P

rípravka ročník narodenia po 1.1.1999
sa zúčastnila 25. mája futbalového
turnaja organizovaného Duklou Banská
Bystrica. Výborný výkon podali všetci hráči, za čo im patrí poďakovanie. Individuálne ocenenia získal za najlepšieho strelca
turnaja Jozef Morong, najlepší brankár
Július Nôta, najlepší hráč mužstva Tomáš
Kočiš. Všetci z ŠK Tempus Rim. Sobota.

Výsledky: ŠK Tempus RS– FC Nitra 1:0 g.
Morong J., ŠK Tempus RS – Dukla Banská
Bystrica 0:0, ŠK Tempus RS – FK Čadca 2:0
g. Nôta, Morong J., ŠK Tempus RS – Fomat
Martin 0:0, ŠK Tempus RS – Trnava 1:1 g.
Kočiš, ŠK Tempus RS – ŽP Šport Podbrezová 1:0 g. Balciar, ŠK Tempus RS – Juventus
Žilina 3:0 g. Hruška, Morong 2.
Konečné poradie: 1. ŠK Tempus RS,
2. Fomat Martin, 3. FC Nitra.
Zostava: Nôta, Balciar, Kočiš, Poljak, Pál,
Vilček, Morong J., Morong L.,Hruška, Babušák, tréner Ondrej Václavik.

ov
26.5.2008 sa odohrala liga prípraviek
I. liga – prípraviek
Kategória jedenásťročných:

Foto: Lajos Telek

Ak chceš byť fit,
tak cvič...
Najlepší jednotlivci Morong,Nôta,Kočiš

ŠK Tempus R. Sobota – MFK Dolný Kubín
7:2 (Václavik 3, Múčik 2, Adamovič, Deleman)
Kategória desaťročných:
ŠK Tempus R. Sobota – MFK Dolný Kubín
5:4 (Balyo 4, J. Morong)
Kategória deväťročných:
ŠK Tempus R. Sobota – MFK Dolný Kubín
13:0 (Hruška 4, L. Morong 3, Balciar a Rapčan po 2, Vilček, Janíček

Zlato a bronz
pre modelárov

S

kvelé umiestnenie získali 24.mája
rimavskosobotskí modelári na súťaži
v plastikovom modelárstve Bulldog Fest
v Liptovskom Mikuláši. V seniorskej kategórii diorámy získal I. Filipiak bronzovú medailu. Jeho žiak Daniel Baran v žiackej kategórii lietadlá získal zlatú medailu a cenu od
Klubu plastikových modelárov Poprad - Svit
Tatranskí orly Best off Jets Aircraft.

amb

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 futbalu a jeho tradície, aby sa prišli
pozrieť na zápasy v areáli rimavskosobotského gymnázia.

Gemerské zvesti
Vydáva: Mestský úrad v Rimavskej Sobote Adresa
redakcie: Gemerské zvesti, P.O.Box 79, Svätoplukova5,
Rimavská Sobota Šéfredaktorka: Marta Kanalová,
tel. 58 11 311, e-mail: marta.kanalova@rimavskasobota.sk
Inzercia: tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk Uzávierka čísla: Štvrtok do 16.00
hod. Tlač: Reality-Print, Rimavská Sobota, Fábryho 10.
Vychádza v sieti Media Box. Rozširuje: Mediapress .s.r.o.
Lučenec a súkromní distribútori. Zaregistrované na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote pod č. 1/2000.
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Na záver prehra

HFC Humenné – MFK Rimavská Sobota 2:0(0:0)

V

záverečnom stretnutí súťaže nastúpili
futbalisti MFK RS na ihrisku o záchranu bojujúceho Humenného. Podľa priebehu
zápasu si domáci zaslúžene pripísali do
tabuľky pre nich mimoriadne dôležité tri
body. Týmto víťazstvom si udržali prvoligovú
miestenku aj pre ďalšiu sezónu. Ako prví
ohrozili bránu domácich hostia. V 7. min. po
rohovom kope hlavičkoval obranca Geri nad
bránu málo vyťaženého domáceho brankára
Pilára. Už o minútu na to sa mohli dostať
domáci do vedenie. Prízemná strela z hranice šestnástky skončila na žrdi brankára
Kociaka. V 9.min odvrátil nebezpečný center
domácich na rohový kop obranca Rubint.
V 14.min opäť pohrozili domáci hlavičkou
Hanca, ktorá skončila nad. V 17.min priamy
kop domácich skončil v náručí brankára Kuciaka. Od tohto momentu sa hral prevažne
medzišestnástkový futbal bez streleckých
možností na obidvoch stranách. Až v 38.
min domáci opäť pohrozili, ale obrana MFK
im zabránila skórovať, a tak sa do kabín
odchádzalo bez gólového stavu. V druhom
polčase bola iniciatíva jasne na kopačkách
domácich futbalistov, ktorí hrozili najmä po
štandardných situáciách, ale vážnejšiu situáciu si do 70. min. nevypracovali. V 70 min.
sa domáci dostali do vedenie. Autorom gólu
bol bývalý hráč Rimavskej Kundra, ktorí prekonal Kuciaka krížnou strelou k žrdi z hranice šestnástky. Od tohto momentu a po
tom, čo sa domáci dozvedeli, že ich najväčší
konkurent o záchranu Trebišov prehráva
v Lučenci, odpadla z nich psychická záťaž.
V 78. min. mali ideálnu možnosť rozhodnúť
o víťazstve, keď hlavný rozhodca nariadil
proti Rimavskej pokutový kop, ktorý brankár
Kuciak bravúrne vyrazil. V 89. min. Liškova
strela končí vedľa brány domácich. Vzápätí
s protiútoku rozhodli futbalisti Humenného
o svojom víťazstve. Po centri z priameho
kopu sa lopta od žrde dostala do siete brankára Kuciaka. Autorom gólu bol Andraščík. O akú – takú atmosféru sa postarali
fanúšikovia Rimavskej, ktorí merali cestu do

Humenného. Pred 850 divákmi rozhodoval
Somoláni. ŽK: Janečka – Geri – Lazúr.
Zostava RS: Kuciak- Janečka- Geri- RubintMráz- Sihelský - Žianovič( 71.min Cvjetinovič) – Adám( 85.min. Morháč)- Lazúr( 85.min.
Šándor)- Pisár- Líška
Hlasy trénerov: Domáci tréner J. Valkučák:
Pre nás je toto víťazstvo veľmi dôležité. Musím sa poďakovať Lučencu, ktorý remizoval
s Trebišovom a týmto výsledkom nás udržal
v súťaži.
Tréner Rimavskej F. Vaš: Domáci zvíťazili
úplne zaslúžene. My sme si vážnejšiu gólovú príležitosť nevypracovali.
Ostatné výsledky 33. kola: Košice B – Prešov 0:2, Lučenec – Trebišov 2:2, Michalovce
– Šaľa 2:0, Podbrezová - Prievidza 1:1, St.
Ľubovňa – Inter BA 0:0

Poďakovanie trénerom za celú sezónu
Keďže to bol posledný majstrovský zápas
v sezóne 2007- 2008 dovoľte mi touto cestou
osobne sa poďakovať trénerom.(Počas jesennej časti súťaže to bolo trénerské duo Komanický- Kudlík, počas jarnej tréneri Vaš- Danyi), ktorí veľmi ochotne a odborne podávali
informácie a stále si našli čas, keď som ich
požiadal o rozhovor a komentáre k jednotlivým zápasom. Všetkým štyrom menovaným
želám veľa úspechov ako vo futbalovom tak
aj v osobnom živote.

Zdeno Marek
1.

2

64:14

77

2. Podbrezová

Prešov

33 23 8

33 15 10 8

49:34

55

3. Inter BA

33 15 8

10 49:40 53

4. Lučenec

33 15 6

12 53:45

5. Rim. Sobota

33 13 11 9

6. Prievidza

33 11 10 12 46:56 43

7.

Šaľa

33 11 8

14 41:46

41

8. Košice B

33 10 7

16 41:47

37

9. Michalovce

33 11 4

18 33:43

37

10. Humenné

33 8

12 13 30:37

36

11. Trebišov

33 9

7

17 31:60

34

12. St. Ľubovňa

33 7

9

17 35:58

30

51

40:32 50

Využite poslednú možnosť
(do 10.6.) na zakúpenie výrobkov špičkovej kvality za akciové
ceny od firmy Husqvarna.
Adresa: MOPIS-Sauer, Mierová 97, Tornaľa
Otv.: Po-Pia: 8.00 – 17.00 So: 8.00 – 12.00
M: 0905 859 328
2148-22

Soboťania na
Rally Bratislava

P

redminulý víkend sa konalo ďalšie
podujatie majstrovstiev Slovenska
Tempus Becep Rally. Nevynechala ho
ani posádka Gabriel Molnár a Marian
Hrinko, ktorí odštartovali na Škode
Felícia v triede A5. Súťaž prebiehala počas dvoch dní. Posádke sa darilo dobre
a obsadila 18. miesto v celkovom poradí. Domov si odniesli poháre za prvé
miesto v svojej triede. Ďalšie podujatie,
na ktorom sa posádka zúčastní, bude
Rally Bojnice.
				
pe

Molnár piaty
v Belgicku

I

gor Molnár získal na Majstrovstvách
Európy organizácie World Union
Karate-do Organizations v štýle shitoryu v kata v kategórii seniorov pre
naše farby fantastické piate miesto. V
dňoch 23.-25. mája sa konali v Liege v
Belgicku Majstrovstvá Európy v karate
všetkých štýlov. Igor Molnár, ktorý
22.mája dovŕšil 18 rokov, štartoval v kategórii seniorov v kata v štýle shito-ryu.
Postupne porazil Poliaka Przemyslawa
Biezunského, Škóta Wypera Granta,
Portugalčana Ivo Leiteho a Bielorusa
Kryuko Aleksandra. Vo víťaznom ťažení
ho zastavil Talian Bianco Simone a v
boji o bronzovú medailu Rumun Albert
Cristian. Igor tak obsadil celkové piate
miesto. Poďakovanie patrí sponzorom
a prispievateľom, ktorí nám finančne
pomohli v príprave a štarte nášho pretekára na tomto podujatí.

vm

Pravdepodobné
odchody hráčov

P

odľa posledných správ by po
skončení tejto sezóny mali MFK
Rim. Sobota opustiť dvaja hráči Lukáš
Nachtman, ktorý bol u nás na hosťovaní zo Slávia Praha. Mal by prestúpiť do
Slovana Bratislava. Druhým hráčom by
mal byť Marek Janečka, o ktorého má
záujem nováčik superligy Tatran Prešov.

zm

