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Deti zo sídl. Západ sa novému ihrisku potešili. Dúfame, že sa čoskoro nestane obeťou vandalizmu.

Vybudovali detské ihriská

D

eti už môžu dosýta šantiť na dvoch nových
ihriskách na sídl. Západ a Rimava v Rim.
Sobote. Financie na ne schválili mestskí poslanci
ešte vo februári.
„Mesto vyberalo lokality podľa počtu detí. Na sídl.
Západ ide o vnútroblok medzi ulicami L. Slobodu a L. Novomeského. Druhou lokalitou mala
byť voľná plocha na Malohontskej. V priebehu
stavebného konania sa však zistilo, že na nej sú
inžinierske siete, a preto nie je možné jednotlivé
prvky postaviť podľa plánu. Preto sa vybrala náhradná lokalita na sídl. Rimava na voľnej ploche
medzi bytovkami B1 a B2,“ informovala nás vedúca oddelenia strategického rozvoja mesta MsÚ
Ing. Eva Muráriková. Náklady na detské ihriská

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.

vrátane lavičiek a smetných nádob si vyžiadali
takmer 1 mil. korún. Okrem kĺzačiek, hojdačiek
a preliezačiek je na detských ihriskách aj pieskovisko s krytom, ktorý ho chráni pred psími exkrementmi. Tento rok vznikne aj tretie detské ihrisko na Rožňavskej medzi blokom A3 a výškovými
panelákmi v investorstve spoločnosti Energobyt.
Je to kvôli tomu, že sa tam riešila rekonštrukcia
tepelných rozvodov a boli zrušené pôvodné detské ihriská. „Pokiaľ sa nám podarí zakomponovať
financie do budúcoročného rozpočtu a poslanci
ho schvália, tak by mali v meste pribudnúť ďalšie
dve ihriská na Chrenovisku a Šibeničnom vrchu,“
uviedla Ing. Muráriková.

Novootvorený
penzión a reštaurácia

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

tel. 0903 722 560

Realitná kancelária
najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400
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Verejnosť pohoršila správa,
že 8 siedmakov ZŠ P. K.
Hostinského
v Rim. Sobote
našli nedávno v podnapitom
stave. Alkohol si kúpili ešte
počas cesty do školy. Tam
však neprišli a motali sa len
v jej okolí. Decká zahliadol
jeden z učiteľov. Prípadom sa
zaoberali aj mestskí policajti.
Mimochodom, traja žiaci
skončili pre otravu alkoholom v nemocnici. Predavačka
v predajni Potraviny – večierka na Školskej ulici „vyfasovala“ za predaj alkoholu
mladistvým blokovú pokutu.
Popíjajúce decká flákajúce
sa po nociach v uliciach,
žiaľ, nie sú v našom meste
ojedinelým javom. K alkoholu sa často pridávajú aj
cigarety, niekedy mariška,
ale i výtržnosti a devastovanie lavičiek či kvetináčov. Na
tomto negatívnom jave ma
neustále zaráža jedna otázka:vedia rodičia, čo ich deti
po nociach robia? Nechýbajú
im, ak nie sú doma? Zrejme
aj v tomto prípade platí staré
známe: deti robia len to, čo
vidia od dospelých ...

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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Opravia železničné priecestie?
N

a nedávnom zasadnutí poslancov
mestského parlamentu predložila poslankyňa SMER-SK Božena Gecková
interpeláciu. Vyjadrila sa, že železničná trať
RS-Poltár už dávno nie je v prevádzke, ale
železničné priecestie pri Dúžavskej ceste
spôsobuje vodičom značné problémy. Je veľmi poškodené zrejme pod vplyvom ťažkotonážnych nákladných áut, ktoré dlhšie obdobie prevážali štrk z Husinej. V súčasnosti
je táto štátna cesta pomerne frekventovaná.
Jej oprava nie je vecou mesta, ale keďže je
na jeho území, je potrebné iniciovať aktivity,

Posvietili si
na alkohol
M

estská polícia v Rim. Sobote vykonala 23. mája v nočných hodinách
preventívno–bezpečnostnú akciu. Bola
zameraná na kontrolu dodržiavania verejného poriadku a kontrolu dodržiavania Zák.
č. 219/ 96 Zb. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov. Akcia sa konala
v spolupráci s príslušníkom prevencie
vnútorného odboru Policajného zboru SR,
pracovníčkou úradu práce, odboru soc. vecí
a rodiny, ako aj s členmi komisie ochrany
verejného poriadku a prevencie kriminality
mestského úradu. Ako nás informoval náčelník MsP P. Berecz, kontroly boli vykonané
v nočných podnikoch, ako aj na miestach,
kde najčastejšie dochádza k porušovaniu

aby sa kompetentní postarali o opravu priecestia, ako aj priľahlej komunikácie.
Na interpeláciu odpovedal primátor mesta
Š. Cifruš: „Oddelenie stav. poriadku, investičnej činnosti a dopravy Mestského úradu
v Rim. Sobote požiadalo písomne 28. 4.
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Rim. Sobote, aby vyzval
dráhový orgán na vykonanie opatrení na
vylepšenie zjazdnosti priecestia s dráhou na
ceste III. triedy v smere Rim. Sobota-Dúžava
(odstránenie koľajníc, nový asfaltový kryt).
Čo sa týka opravy cestnej komunikácie,

verejného poriadku a k poškodzovaniu
majetku mesta, t. j. na Nám. Š. M. Daxnera, pred Slovenskou poštou, na Nám. M.
Tompu, na Hlavnom námestí a na sídlisku
Rimava. Počas akcie bolo skontrolovaných
cca 87 osôb. 32 ľudí javilo známky požitia
alkoholických nápojov, pričom nemali ešte
18 rokov. Tieto osoby sa podrobili dychovej
skúške na zistenie množstva alkoholu.
Z celkového počtu kontrolovaných bolo v 23
prípadoch zistené požitie alkoholu, z toho
u 8 mužov a 15 žien. Množstvo zisteného
požitia alkoholu v dychu sa pohybovalo
u mužov od 0.4 do 1.5 promile a u žien od
0.17 do 2,2 promile. Všetky zistené prípady
požitia alkoholu mladistvými osobami budú
oznámené ich zákonným zástupcom. K
akcii sa poslanec mestského zastupiteľstva
a predseda KOVP Mgr. Zsolt Főző vyjadril
nasledovne: „Na takýchto akciách sme
sa s členmi našej komisie zúčastňovali aj

Poďakovali náhradným mamám

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
13. mája pri príležitosti Dňa matiek poďakoval všetkým náhradným mamám, ktoré
zabezpečujú v niektorej forme náhradnej
rodinnej starostlivosti potreby svojich
zverených detí. Ubezpečil ich o podpore,
ústretovosti a ochote pomáhať pri zdolávaní
výchovných alebo iných problémov so svojimi zverencami. Osud nie je zhovievavý ani
voči najmenším členom ľudstva a čím ďalej
tým viac strácajú tieto bezbranné stvorenia
ruku hojdajúcu ich kolísku. Ich záchranným
člnom v mori detských domovov a krízových inštitúcií sa stali náhradné mamy.
Ony im sprístupnili poznanie materinskej
lásky, ony im umožnili zažiť dostatok citu
a povzbudenia, nájsť lásku tam, kde ju nehľadali. Aj keď to vyzerá na pohľad smutne,
že našli lásku mimo rodinného hniezda ,

na objeme a kráse tej nájdenej lásky to nič
nemení. Vzali ich do svojich domovov, stali
sa ich súčasťou a dali im nádej na lásku,
ktorú im osud chcel vziať. Vzali ich osudy
pod svoje bezpečné krídla a ukázali im
správny smer letu. Hoci ich tvár nezhliadli
ako prvú na svete, ale iste ju zhliadli ako
prvú, čo im približuje život a ukazuje smer.
Náhradné mamy sú ich jedinou nádejou
na šťastný život. V súčasnosti hľadáme
pramene dôvery a lásky, objavíme ich práve
v podobe bohatstva materinského citu,
ženskej nežnosti a hlbokej ľudskej úprimnosti ako hlavných znakov šťastia v živote
ľudí. Oslávme teda ľudské šťastie, ktoré
želáme všetkým nositeľkám obdivuhodného
prívlastku- náhradná mama. Ďakujeme im
za nekonečnú obetavosť s akou vykonávajú
toto poslanie.

Ing. Ida Melichová,
riaditeľka ÚPSVR v Rimavskej Sobote

touto problematikou sa zaoberali členovia
komisie územného plánovania a dopravy
pri MsZ na zasadnutí 15. mája. Člen komisie
Ing. Skočovský, riaditeľ Obvodného úradu
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v RS, uviedol, že súčasné dopravné značenie zakazuje vozidlám nad 12 t prejazd cez
Dúžavskú cestu, prikázaný smer majú cez
Dravce. Na základe tohto podnetu vykonajú
kontrolu. V prípade porušenia predpisov
budú nasledovať pokuty. Regionálna správa
ciest v RS, ktorá je správcom uvedenej
komunikácie, ju bude opravovať priebežne.
Akútne opravy sa už riešili.“

kan

vlani spolu s príslušníkmi mestskej polície
a v úzkej spolupráci so štátnou políciou. Po
niekoľkých preventívno-bezpečnostných
akciách sme zistili mierny pokles v počte
mladistvých, ktorí požívali alkoholické nápoje. V tomto roku bola takáto akcia prvou.
Dospeli sme k záveru, že musíme naďalej
pokračovať v aktivitách tohto druhu, lebo
situácia môže byť v budúcnosti oveľa horšia
až nezvratná. Mestská polícia zistené prípady dorieši v spolupráci s Úradom práce, soc.
vecí a rodiny, odborom soc. vecí a rodiny,
odd. sociálno-právnej ochrany detí a soc.
kurately a so školami, ktoré kontrolované
deti navštevujú. Myslím si, že rodičom musí
byť oznámené, čím sa zaoberajú ich ratolesti
cez piatkové večery. Zmenu možno prinesie
nový zákon, ktorý nám pomôže pri riešení
priestupkov, a hovorí aj o požívaní alkoholu
na verejných priestranstvách.“

red

Nediskriminačný klub

V

zdelávacej aktivity nazvanej
Nediskriminačný klub sa 27. mája
v gymnáziu zúčastnilo 35 študentov
stredných škôl v Rimavskej Sobote.
Zorganizovalo ju Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva (SNSĽP)
v spolupráci s jeho regionálnou kanceláriou. Študentky a študenti získali
informácie o pôsobnosti, kompetenciách a zameraní činnosti inštitúcie
SNSĹP a jej regionálnych kancelárií.
Dozvedeli sa, ako sa postupne vyvíjalo
vnímanie a chápanie ľudských práv
a slobôd a akým spôsobom bola ich
ochrana postupne legislatívne zapracúvaná do rôznych právnych úprav
a nariadení v rámci Európy a Slovenska.
Boli oboznámení s Antidiskriminačným
zákonom a pozreli si filmy s tematikou ľudských práv a ich porušovania.
Účastníci ocenili najmä neformálny
charakter aktivity.

Mgr. Andrea Kosková

Spravodajstvo
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Dar pre Zacharovčanov
V

Zacharovciach sa Deň detí niesol
v znamení spoločného úspechu.
V tento slnečný deň prišlo 74 očarených detí
otvoriť svoje detské ihrisko. Ľudová múdrosť
hovorí, že úspech, to je vlastne ťažká drina,
premyslená kalkulácia a presne načasovaná spolupráca ochotných ľudí. Všetky
tieto kritériá boli splnené. BBSK finančne
podporil projekt obce Zacharovce. Získali
stavebné drevo pre detské ihrisko a ľudia na
obecných službách v úzkej spolupráci s dobrovoľníkmi zhotovili z neho kresaný detský

rušeň vo farbách lienky, obrovské pieskovisko, hojdačky, preliezačky, šmýkačky od
výmyslu sveta, ako aj miesto na posedenie s
obecnou studňou a altánkom.
Ľudia z obce odrobili 416 hodín spoločnej
práce a z 20-tisíckorunového stavebného
dreva vyčarili verejný majetok pre Zacharovčanov za viac ako 250 tisíc korún. Holý
pozemok tak premenili na detské Rozprávkovo.

Martin Ambróz

Festival divadla a hudby

Štátny tajomník
medzi Rómami

Vystúpi aj čerstvý držiteľ dvoch Aurelov 2007
skupina Komajota

U

ž po štvrtýkrát sa od 26. do 29. júna na
nádvorí Reduty Čierny orol na Hlavnom námestí v Rim. Sobote uskutoční festival divadla a hudby Atrium Art. Organizujú
ho MsKS, Spojená škola, ZUŠ, OZ Oxymoron
a GMOS v Rim. Sobote. Slávnostné otvorenie
festivalu bude vo štvrtok 26. júna o 18., 30
hodine. V programe vystúpi jazzový bubeník
a perkusionista Jozef Dodo Šošoka z Bratislavy, kompánia historického šermu Ancile
z Nitry, Adriena Bartošová and band, U.N.
K. D., Gold Dies, Sorsvirág, folková kapela
M.E.L.L., čerstvý držiteľ dvoch Aurelov 2007
skupina Komajota a držiteľ Aurela 2007 za
alternatívnu hudbu Sto múch. Určite zaujme
aj Mím SHOW Divadla Mira Kasprzyka,

U

predstavenie Janko Hraško a Klauniáda
v podaní Divadla v kufri, romanticko-dramatický muzikál Nevesta spod Baletizolu
od Bubla Company, rodinné divadlo Skrinka
s dušičkami v podaní Divadla Maškrta z Košíc i predstavenie zo Života hmyzu v podaná
Bjelovarského divadla.
Jednotné vstupné na všetky predstavenia
je 50 Sk. Za permanentku na celý festival
zaplatíte 300 Sk a za jednodňovú permanentku 100 Sk. Predpredaj permanentiek je
v MsKS, TIC, Kaviarni na lúke, darčekovej
predajni Babylon, Kníhkupectve M. Tompu
a v L&L Video. Podrobnejší program prinesieme v ďalšom čísle nášho týždenníka.

kan

Prezentácia malých strojov
S

poločnosť UNIAGRO, s.r.o., v Rim.
Sobote a obec Kráľ zorganizovali 29.
mája v záhrade barokového kaštieľa v Králi
prezentáciu malých strojov. Prezentovali na

nej záhradné a parkové traktory, benzínové
samochodné kosačky americkej spoločnosti
JOHN DEERE, krovinorezy a ručné kosačky
firmy STIHL. Deň techniky otvoril starosta
obce Ing. Ľudovít Ligárt. Privítal zástupcov
Mikroregiónu pri Slanej a starostov obcí.
Zástupca spoločnosti UNIAGRO Ing. Samuel
Urban predstavil firmu, ktorá sa zaoberá
predajom a opravou malých strojov a ich
príslušenstva. Tieto vysokokvalitné stroje
majú dostupné ceny a rôznorodé využitie.
Zamestnanci firmy ukázali prítomným, ako
pracujú stroje. Starostovia, obyvatelia obce
i podnikatelia si mohli jednotlivé stroje
aj vyskúšať. Prezentáciu sledovali aj žiaci
miestnych základných škôl a materskej
školy. Po ukážke nasledovala voľná beseda
a chutný obed, ktorý pripravili kuchárky
školskej jedálne.

Doró György

plynulý piatok hostila prednostka
Obvodného úradu v Rim. Sobote
Mgr. Jana Uhrinová štátneho tajomníka
Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR Daniela Ácsa. Ako uviedol štátny tajomník, návšteva nášho
regiónu sa konala v rámci zasadnutia
Republikového predsedníctva, ktoré sa
konalo v sobotu v Brusne. Stretnutia sa
zúčastnili aj viceprimátor mesta P. Piliarik, riaditeľka Všeobecnej zdravotnej
poisťovne v Rim. Sobote Ing. Juhaniaková, poslankyňa mestského zastupiteľstva A. Vargicová, zástupcovia škôl
a starostovia obcí. V úvode informoval
štátny tajomník o stratégii vlády SR
v oblasti regionálneho rozvoja a o možnosti využívania financií z Európskych
štrukturálnych fondov. Tie by mali hlavne smerovať do infraštruktúry, rozvoja
bývania, sociálnej a školskej oblasti.
Informoval o stratégii EÚ konkurovať
svetu. V diskusii zaznel návrh o vytvorení medzičlánku medzi jednotlivými
ministerstvami a regiónmi a koordinácii práce medzi nimi. J. Uhrinová oboznámila štátneho tajomníka o projekte
výstavby nájomných bytov. V rámci
znižovania nezamestnanosti u sociálne
slabých vrstiev a Rómov informovala o zámere vybudovania sociálneho
podniku. Starostovia menších obcí sa
zaujímali o riešenie problému chýbajúcej pitnej vody. Hovorili aj o problematike odchodu mladých ľudí z dedín,
školstva v týchto oblastiach a vysokej
nezamestnanosti. Podľa štátneho
tajomníka by sa mal náš okres zamerať
na odstránenie nedostatku pitnej vody
v obciach, na budovanie infraštruktúry a prilákanie malých a stredných
podnikateľov. Štátny tajomník navštívil
aj rómske sídlisko Dúžavská cesta a vo
Veľkých Teriakovciach sa stretol so
starostami obcí.

amb
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Slávnostná akadémia
k 30. výročiu založenia školy

O

slavy 30. výročia založenia Základnej
školy Pavla Dobšinského v Rimavskej
Sobote vyvrcholili 29. mája 2008 slávnostným programom žiakov. Pripravovali ho
dlhé mesiace a netrpezlivo čakali na chvíľu,

keď svoju šikovnosť, tvorivosť a hravosť ukážu všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie spoločne osláviť túto významnú udalosť
v dejinách našej školy. V úvode prítomným
priblížil minulosť, hodnotil úspechy a ocenil
najlepších žiakov i pedagógov riaditeľ školy
Mgr. Ivan Gecko. Ocenenie si však prevzala
aj celá škola. Ďakovný list primátora mesta
odovzdal riaditeľovi školy viceprimátor
Pavel Piliarik.
Preplnené hľadisko praskalo vo švíkoch
a od tej chvíle už len tlieskalo tancom, či
scénkam, telovýchovným vystúpeniam
i spevu. Spoločná záverečná pieseň všetkých
zúčastnených bola osobitným poďakovaním
skvelému obecenstvu – všetkým rodičom,
starým rodičom, priateľom a tým, ktorí aj
doteraz škole pomáhali a fandili. Večerná
recepcia v priestoroch školy sa niesla v slávnostnej nálade. Prítomní spomínali, ale aj
plánovali blízku i vzdialenejšiu budúcnosť
školy.

Mlieko
malo
sviatok
23.

máj je svetovým dňom mlieka.
V materskej škole na Rožňavskej ulici v Rimavskej Sobote si ho
v tento deň pripomenuli pitím mliečneho nápoja netradičným spôsobom.
Školská jedáleň pri MŠ dala deťom
slamky, ktorými zatraktívnila pitie
tohto zdravého nápoja. Deti všetky
hrnčeky s chuťou vyprázdnili. Potom
si spolu s učiteľkami zhotovili propagačné nástenky s mliečnou tematikou,
čomu predchádzalo počúvanie rozprávky O spokojnom mlieku. V nej sa deti
dozvedeli, že najspokojnejšie je vtedy,
keď pomáha deťom rásť a neskončí
v umývadle. Veď načo by potom bolo na
svete?

riaditeľstvo MŠ

Mgr. Mária Jankovičová,
ZŠ P. Dobšinského

Policajt - môj
kamarát

Stretnutie po 50 rokoch

O

H

ovorí sa, že máj je mesiacom lásky, ale
aj mesiacom, kedy študenti stredných škôl skladajú skúšku dospelosti- teda
maturujú. Vo výkladoch obchodov vystavujú
svoje tablá. Tak tomu bolo aj pred 50 rokmi,
kedy prví maturanti Hospodárskej školy
–terajšej Obchodnej akadémie v Rim. Sobote
vyložili svoje tablo. Podmienky, v ktorých
začínali, boli ťažké. Budova školy bola stará
a nevyhovujúca. Pribúdali ďalšie ročníky
a tried bolo málo. Vtedajší riaditeľ p. Hrnčiar
dosiahol, že sa začala výstavby novej školy.
Pri jej budovaní aktívne pomáhali aj študenti, teda jubilujúci prví maturanti. Škola bola

založená ako dvojjazyčná. Vzťahy medzi
žiakmi boli od začiatku veľmi dobré. Veď
sme slovenská a maďarská trieda chodievali spoločne na výlety, kultúrne podujatia
a brigády. Na dosiahnutí dobrých študijných
výsledkov, ako aj vzájomných vzťahov mali
zásluhu triedni profesori Ing. L. Bachňák
a Dr. T. Danis. Aj keď sa po ukončení školy
rozišli študenti do rôznych kútov republiky
a zahraničia, dobré vzťahy sa udržali. Svedčí
o tom aj skutočnosť, že 50-ročné pomaturitné stretnutie sme 31. mája zorganizovali
spoločne obidve triedy.

P. Schmidt

kresné riaditeľstvo Policajného
zboru v spolupráci s CVČ Relax
a Gemersko-malohontským osvetovým
strediskom, SČK a Domovom dôchodcov a domovom soc. služieb v Rim.
Sobote zorganizovalo VIII. ročník preventívno-výchovného projektu Policajtmôj kamarát. Zapojili sa do neho žiaci
4. a 6. ročníkov zo ZŠ P. Dobšinského,
ZŠ P. K. Hostinského, ZŠ Š. M. Daxnera
v Rim. Sobote a ZŠ J. A. Komenského
v Revúcej. Víťazným družstvom v kategórii mladších žiakov sa stali žiaci
zo 4.B ZŠ. J. A. Komenského v Revúcej.
V kategórii starších žiakov zvíťazili žiaci
zo 6. B ZŠ P. Dobšinského v Rim. Sobote.
Víťazné družstvá postupujú na krajské kolo do Banskej Bystrice. Cieľom
projektu bol rozvoj právneho vedomia
detí a mládeže, zlepšenie spolupráce
a posilnenie dôvery medzi políciou
a mládežou i znižovanie nehodovosti
detí a mládeže ako účastníkov cestnej premávky. Chceme sa poďakovať
všetkým organizáciám a dobrým ľuďom, ktorí nám pomohli zorganizovať
preventívno-výchovnú akciu Policajtmôj kamarát, zameranú na najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva- školskú
mládež.

Kpt. Mgr. Katarína Baboľová,
skupina prevencie VO OR PZ v Rim.
Sobote

Spravodajstvo
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Deň detí v Relaxe
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Súťaž mladých
záchranárov

Ú
P

estrý program na Deň detí pripravilo
CVČ Relax v Rim. Sobote. Svoj sviatok
tam oslávilo približne 220 detí, rodičov a starých rodičov. Na dvore pri Ekorelaxe si deti
vyskúšali stredoveké hradné hry, súťažili
v triafaní do terčov vodnou pištoľou a v love
morských príšer. Za splnenie disciplín si
deťúrence vyťahovali z mačky vo vreci prekvapenia. Na hlavnom dvore Relaxu prebehlo talentárium, detské bicyklovanie, jazda
na trojkolkách, chodenie na chodúľoch a
detská škôlka. Za výhru v súťaži dostali deti
detské peniaze, ktoré si zamenili v detskom

bazáre za sladké alebo vecné ceny. V tombole sa hralo o tortu, pobyt v mestskom tábore,
celoročnú permanentku na internet a iné
hodnotné ceny.

amb

Poďakovanie
Za podporu MDD v CVČ Relax a venovanie
vecných darov ďakujeme firmám: RS NET
Radovan Ceglédy, Koro, s.r.o., Rim. Sobota,
Lesy SR, š.p., T - Mobile Slovensko, a.s., O2,
Oriflame a Matici slovenskej v Rim. Sobote

CVČ Relax

amb

Veselý deň pre všetky deti
P
ri príležitosti Dňa detí usporiadala 30.
mája ZŠ P.K. Hostinského v Rim. Sobote
podujatie plné zábavy a radosti s názvom
Veselý deň pre všetky deti. Dopoludnie
odštartovali vystúpením mažoretky. Po ňom
riaditeľka školy Mgr. Viera Szűcsová privítala a predstavila hostí. Za Banskobystrický
samosprávny kraj prišiel Ing. Peter Mináč, za
mesto PaedDr. Mária Chovanová a PaedDr.
Štefan Orosz a za združenie rodičov Andrea
Korytiaková. Peter Mináč ocenil žiaka 9.C
triedy O. Pisára za jeho vynikajúce výsledky
počas povinnej školskej dochádzky, ktoré
dosahoval aj napriek zdravotnému hendike-

zemný spolok SČK v Rim. Sobote
usporiadal 30. mája krajské kolo
súťaže družstiev prvej pomoci zo stredných škôl Banskobystrického kraja.
Z nášho mesta sa súťaže zúčastnilo
Gymnázium Rim. Sobota. Na Hlavnom
a Daxnerovom námestí súťažilo päť
družstiev po šesť žiakov. Mladí záchranári predviedli svoje vedomosti v teste
o medzinárodnom hnutí a zručnosť pri
simulovaných nehodách. Na štyroch
stanoviskách jednotlivé družstvá súťažili v resuscitácii, oživovaní a stabilizácii bezvedomých, ošetrovaní zranených.
Prvé miesto získalo družstvo z Gymnázia v Banskej Bystrici a druhé Gymnázium v Rimavskej Sobote. Družstvá
týchto škôl postupujú na celoslovenskú
súťaž do Prešova.

pu. Riaditeľka školy poďakovala aj sponzorom p. Podhradskému, p. Cifrušovi, p. Korytiakovej, p. Repovej, p. Ligártovi a združeniu
rodičov pri spomínanej škole. Pre vyše 600
detí bol pripravený bohatý program. Okrem
zábavy, hudby a tanca si mohli vyskúšať
výcvik psov, gumenú šmýkačku a skákadlo,
mohli sa povoziť na koňoch, zahrať si paintball- streľbu farbou na terč, maľovať tváre.
Medzi žiakmi 6.-7. a 8.-9. ročníka prebehol
futbalový zápas. Priaznivci tanca nevynechali školu hip- hopu a diskotéku na dvore.

Šťastný víťaz

Martin Ambróz

V

minulom čísle nášho týždenníka
sme vyhlásili súťaž o dve vstupenky na preteky v zrýchlení áut a motocyklov Automax POVER FEST 2008,
ktorá bola v sobotu na letisku v Boľkoviach. Vyhral ich Ján Melich z Rim.
Soboty, ktorý prvý zatelefonoval do
redakcie a správne odpovedal na našu
otázku. Na zaujímavé adrenalínové
podujatie išiel s priateľkou. Milí čitatelia, čítajte naďalej naše noviny, pretože
máme pre vás pripravené ďalšie súťaže.

red
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Úplná amnézia?
R

eakcie niektorých subjektov na výzvu
MZ SDKÚ-DS v Rimavskej Sobote sú
buď „hlubokým nedorozuměním“, alebo
úplnou amnéziou. O čo vlastne ide? Úplne
v skratke. Výzva SDKÚ-DS sa stavia nesúhlasne ku všetkým aktivitám, ktoré akýmkoľvek spôsobom oživujú tradície zavedené
pred Novembrom ´89. Za takú označujeme
aj účasť predstaviteľov a zamestnancov
miestnej verejnej správy na slávnostných
aktoch pred pamätníkom na Tompovom
námestí venovanom padlým za slobodu
a nezávislosť Sovietskeho zväzu.
Takéto správanie hodnotíme ako porušovanie zásady nadstraníckosti a nedostatok
úcty ku všetkým, ktorí počas existencie
socialistického tábora pod vedením Sovietskeho zväzu za pravdu umierali, a ktorí
desiatky rokov museli znášať útlak a ponižovanie. Moje hodnotenie predošlých reakcií
v úvode tohto príspevku sa vôbec nesnaží znevážiť autorov spomenutých reakcií.
Naopak, myslím si, že charakteristiky ako
„zvrátenosť“, či „diagnóza“ v názve jednej
z kritík na našu výzvu nimi sú. Ale veď
demokracia je aj o tom... Využívam týmto
možnosť prezentácie názoru nie malej skupiny ľudí, ktorí majú iný názor na udalosti,
ktoré sa v našom štáte udiali za posledných
60 rokov. Mimochodom, fakt, že ho je možné
vôbec prezentovať, je nie dôsledkom nášho
oslobodenia v roku 1945, ale udalostí o štyri
desaťročia neskoršie.....
Priznám sa, že do roku 1989 bola jednou
z mojich najobľúbenejších asociácií na mier
známa fotografia z pražských ulíc, na ktorej
mladá žena podáva sovietskemu tankistovi
orgovány. Tá podmanivá vôňa spolu s májovou scenériou je pre mňa neustále veľmi
príjemný pocit. To ostatné bolo postupne revidované vekom a informáciami. Obe predošlé kritiky na výzvu MZ SDKÚ-DS poukazujú
na obete konkrétnych sovietskych vojakov,
ktorí padli pri našom oslobodzovaní a prejavujú počudovanie až pohoršenie nad tým,
že sa vôbec niekto opovažuje relativizovať
ich prínos pre náš povojnový vývoj, alebo viniť ich zaň. Ide tu naozaj o veľké nedorozumenie. Amnéziou možno nazvať ten fakt,
že u niekoho dejiny všetkého negatívneho
na našom území končia 8. mája.1945. Pre
pochopenie podstaty už spomínanej výzvy
bude potrebné vyjasniť si jeden meritórny
pojem, na ktorý sú minimálne dva pohľady.
Ide o udalosti po roku 1945. Išlo o oslobodenie Červenou armádou, alebo sú tu aj iné
súvislosti s jej pobytom na našom a nielen
našom území? V prípade vstupu Červenej
armády sa nepochybne mnohým zdalo, že
táto armáda prináša na Slovensko slobodu. Veď predsa vyhnala okupantov, ktorí
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tu kruto vystrájali, na čo doplatili životmi
tisíce našich obyvateľov. Treba priznať, že
mnohí Sovietov ako osloboditeľov aj vítali.
Množstvo vtedajších občanov si robilo ilúzie
o tom, že prichádzajú bratia Slovania, ktorí
ich oslobodia nielen vojensky, ale dôjde aj
na vyrovnanie po stránke sociálnej. Netreba
dodávať, že takéto očakávania boli len
ilúziou. S odstupom času je teda otázka, či
išlo naozaj o oslobodenie, celkom legitímna.
V pobaltských krajinách majú v tejto veci
jasno: bol to len začiatok nového obdobia
neslobody. Vymenili sa formy, obsah ostal.

Termín „oslobodenie“ by sa dal azda definovať ako prinesenie slobody. Môže však
priniesť jednej krajine slobodu taká, v ktorej
obyvatelia vlastne ani nevedia, čo sloboda
znamená? Režim, ktorý likviduje milióny
vlastných ľudí. Navyše, oslobodením sa
v pravom slova zmysle dá nazvať akt len
vtedy, ak je nezištný. Vyháňal azda Sovietsky
zväz Nemcov z okupovaných krajín nezištne? V prípade, ak by porazili Sovieti nacistov,
stiahli sa do predvojnových hraníc a hlavne
nezasahovali do vnútropolitického vývoja,
mohli by sme ich pokladať za osloboditeľov.
Nič z toho sa však nestalo. Na strane druhej
ich však nemožno považovať ani za okupantov. Najkorektnejší pojem pre túto udalosť
preto bude asi termín obsadenie. V atmosfé-

re radosti z konca vojny neboli nové problémy také viditeľné. Dnes to však už vidíme
jasne. Stalinovi nešlo o žiadne oslobodenie,
ale o rozšírenie svojho vplyvu a najmä rozšírenie impéria. Jednoducho, kde raz vkročila
noha sovietskeho vojaka, bolo len otázkou
času, keď sa chopia moci komunisti.
Sovietsku „osloboditeľskú“ filozofiu jasne
vidieť aj na postoji Brežneva v roku 1968.
Inváziu do ČSSR totiž zdôvodňoval Dubčekovi takto: „Naši vojaci došli za vojny
až ku Labe a tam je teraz naša hranica...V
mene mŕtvych z druhej svetovej vojny sme
teda plne oprávnení poslať k vám svojich
vojakov.“ Nemecko aj polstoročie po vojne
platilo svetu reparácie. Dávno sa ospravedlnilo za spáchané zločiny a príkoria. Celkom
inak je to v prípade Ruska. To sa za žiadne
spáchané zločiny nikomu neospravedlnilo.
Neospravedlnilo sa Poliakom za anexiu 200
tisíc štvorcových kilometrov ich územia,
za takmer trištvrte milióna deportovaných
a tisíce povraždených z rokov 1939 – 1941.
Pobaltské krajiny môžu tiež o nejakom
ospravedlnení iba snívať. Je aj na nás, aby sa
nezabúdalo na niečo, čo by sa dalo nazvať
ako kontinuita zla. Súdny človek nepochybuje o tom, že Hitler bol rovnako zločincom
v roku 1935, či v roku 1944 keď brutálne
likvidoval Varšavské povstanie. U Stalina je
to však inak. V roku 1933, keď nechal umrieť
od hladu milióny svojich ľudí, bol zlý. Avšak
od roku 1941 to bol už akceptovaný spojenec
a v roku 1945 dokonca osloboditeľ Európy,
nekritizovateľný generalissimus. Niečo tu
nie je v poriadku. Na rovnakých zločincov sa
používa rovnaký meter. Preto ak sa hovorí
o genocíde, okupácii zo strany Hitlera, malo
by sa hovoriť aj zo strany Stalina....... Vidieť
veci jednostranne nás učili celých 40 rokov.
Kritici našej výzvy nás odkazujú na obete
koncentračných táborov, hlinkových gardistov, horthovských nyilasovcov a nechávajú
bez povšimnutia obete režimu, ktorý bol
importovaný na naše územie našimi osloboditeľmi. Kto sa spýta rodín odsúdených
monsterprocesmi v 50-tych rokoch, rodín
„Jáchymovcov“, rodín postihnutých znárodnením, kolektivizáciou, rodín vyše 400
zastrelených na hraniciach pri ilegálnom
prechode za slobodou, rodín postihnutých
okupáciou v roku 1968, rodín „nepriateľov
režimu“, ktorí boli prenasledovaní, postihovaní, vyhadzovaní z práce......... Oslobodenie
Sovietskou armádou zachránilo mnoho
životov. Život je iste najcennejšou hodnotou,
no len v spojení s tým, čo ho zhodnocuje.
Slobodou, poznaním, láskou ....... Akceptovať
holé bytie asi nie je zmyslom života. Skloniť
sa pred hocijakou ideológiou len preto, aby
sme žili, to nie je život. Človek chce predsa
žiť naplno a ozajstne.
Z týchto dôvodov si myslím, že výzva MZ
SDKÚ-DS nie je žiadnym bohorúhačstvom,
či znevažovaním pamiatky padlých sovietskych vojakov. Pomenúva udalosti optikou
nie pred rokom1989, ale po ňom.

PaedDr. Július Sojka,
predseda MZ SDKÚ-DS v Rimavskej Sobote
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Predaj, montáž

radiátorov, kúrenia, tepelných čerpadiel
a slnečných kolektorov
Predaj: čističiek odpadových vôd
od 34 900 Sk pre štvorčlennú rodinu

Rozvoz do 30 km – zdarma
Č.tel.: 0908 933 683 fax, tel.: 047/5631116

2142-43

KAMENÁRSTVO

HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

Ulický

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Vodomerné
betónové
šachty

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

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

Otvorené aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Rimavská Sobota, Školská 244
Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk

8 Inzercia / Oznamy
Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk
Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
2080-52
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PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0902 304 428
2042-11

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

Super
jarné
zlavy

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

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

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

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.
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sti,
Super ceny v ho3tomevo
siacov
ktoré stamí zaplatiË do

K O B E R C E • P V C • PA R K E T Y • M AT R A C E

katalóg
ZDARMA

Je tu nový
katalóg Triangel
so skvelou akciou,
aká tu ešte nebola!
Nový katalóg
si môžete vyzdvihnúť
ZADARMO
na doleuvedenej adrese
KANCELÁRIA TRIANGEL
Edita Jončevová
Železničná 1 (pri Tutti-Frutti)
Rimavská Sobota

Akcia trvá od 2. 6. do 30. 6. 2008 alebo do vypredania zásob.

RIMAVSKÁ SOBOTA

Ko‰ická 3210, (pri ruãnej autoumyvárni)
Po-Pia: 8,00 - 18,00; So: 8,00 - 12,00

Veľkosklad Joker Aga

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

0905 357 897

Inzerujte v Gemerských Zvestiach

NOVINKA!

TETRA-K materiál,
kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.

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

Tel: 0908 948 971
2003

Dosky a sendvičové panely.
Info:
www.Lewastav.echoviny.sk
0904 504 504
2067-17


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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Dám do nájmu kanceláriu 30
m2 oproti MsÚ. Tel: 0915 875 849

skej 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

•

•

• Najlacnejší prenájom v meste.

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

106

•

Predám záhradu vo Vinici. Tel:
0905 560 183

627-24

•

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

693-23

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

588-23

•

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

Predám 3-izbový veľký byt
v OV + špajza + balkón + záhrada. Vlastné ÚK. Tel: 0907 531 820
719-24				
• Dáme do prenájmu 2-izbový
byt v OV na Rožňavskej ul.. Tel:
0908 930 066

•

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

•

•

722-27

648-22

650-24

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

680-24

•

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

681-24

•

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

• Predám RD v Pavlovciach, predám 2-izb. družstevný byt v RS.
Tel: 0907 234 031
686-25

•

720-23

Predám budovu 20 x 6, blízko RS-5 km, vhodnú na garáž,
záhrada aj na chov dom. zvierat.
Lacno. Tel: 0911 675 614

štrukcii (sídl. Rimava). Predám
2-izbový byt na nám. Daxnera.
Tel: RK 0911 691 515

745-25

• Predám byt v OV na Malohont-

skej. Tel: 0907 473 526

746-23

•

Predám prerobený 1-izbový
byt s balkónom v OV na ul. Malohontskej. Cena dohodou. Tel:
0904 872 386
747-24			
•
Dám do prenájmu 1-izbový byt
na Sídlisku Rimava. Tel: 0902
683 433

748-23

• Predám 2 a 3-izbový byt v Rs.
Tel: 0911 643 998
749-23

• Predám rozostavaný RD pri
Teplom Vrchu. Tel: 0903 043 536
750-23

•

Predám RD v Tisovci. Tel: 0911
643 998

751-23

•

Predám stavebný pozemok
v Rimavskej Sobote. Tel: 0948
114 784

1650-24

Dám do podnájmu jednoizbový zariadený byt. Tel: 0907
287 796
723-23
		
• Predám 1-izbový byt na nám.
Š. M. Daxnera, 43 m2, na prízemí. Tel: 0918 371 810

Sťahovanie
a preprava tovaru
M: 0910 939 689,
0903 555 356
2085-52

725-25

• Predám 2-izbový byt na Sobôt-

Preprava Aviou.

728-25

Lacno a rýchlo. Tel:

ke. Tel: 0907 172 931

•

0904 977 692, 0903 549 042

•

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

469-24

730-25

Predám 1-izbový byt. Tel: 0904
276 809

735-23

+Predám RD s 30 á záhradou a
0,5 ha lesa. Cena spolu: 750 000,Sk. Tel: 0905 506 338
736-23				
• Predám garzónku na sídl. Rimava za 330 000,- Sk. Tel: 0908
393 937

571-23

Jednoizbový byt na predaj
v centre Rim. Soboty.
Info: NOVOREAL-LC, s.r.o.
www.novoreal.sk          
Tel: 0905 357 850,
047/43 28 881

739-24

•

Predám ornú pôdu v Tomašovej a pozemok na sídl. Západ,
815 m2. Tel: 0908 393 937

740-25

738-24

• Predám pozemok v tesnej blíz-

kosti Sobôtky, 726 m2. Vhodný
na stavbu RD. Tel: 0908 393 937

741-25

•

• Predám záhradku vo Vinici.
Tel: 0903 118 035

742-25

743-25

• RK ponúka na predaj Rod. dom

v Belíne, Hajnáčke a iné. Tel:
0911 691 515

Zamestnanie
•

Hľadám vyučenú krajčírku
s praxou. Tel: 0908 930 711

595-24

•

Prijmem brigádničku na terasu. Tel: 0905 214 172

615-25

•

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 potravi-

nárskej výroby pracovníkov. Tel:
047/5633 788, 047/5811 868

691-24

•

Prijmem do zamestnania kuchárku. Tel: 0905 352 497, 0907
540 101

717-23

• Prijmeme pracovníka do pekárne, nevyučeného zaučíme.
Možnosť aj na polovičný úväzok.
Tel: 0908 932 152, 0905 229 709
724-23

•

ENTES s.r.o., veľkoobchod,
školské potreby, hračky prijme
obchodného zástupcu. Podmienky: úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, prax v odbore,
vodičský preukaz skupiny B, morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, obchodný
duch. Nástup ihneď. Ponúkame
nadštandardné finančné ohodnotenie. Žiadosti s profesijným
životopisom zasielajte poštou
alebo osobne na adresu: Entes
s.r.o., Čerenčianska 3631, 979
01 Rimavská Sobota. Tel: 0907
851 568, 047/56 31 997-5, e-mail:
skola@entes.sk

734-25

Predám 2-izbový byt na Západe. Zn.: výhodne. Tel: 0948 010
340

• Predám pozemok vhodný na
stavbu RD v Tomašovej. Tel: 0903
118 035

Investícia do nehnuteľnosti správne riešenie problému za
výmenu valuty
Rodinný dom v centrálnej zóne.
Veľký a dispozične veľmi pekne
riešený rodinný dom v Rimav-

• Predám 4-izbový byt po rekon-

•

Zoberiem do prenájmu dve
miestnosti v blízkosti školy, autobusovej stanice v Rim. Sobote.
Tel: 0944 092 984

690-24

744-25

• Prijmem barmana/ku do baru
v Rs. Tel: 0905 207 260
752-24

Nová prevádzka
prijme čašníčky
a barmanky. Výborné
platové podmienky.
0911 644 472
729-24

Prijmem kuchára
/-ku, pekára /-ku
do pizzérie v RS.
Dobré platové
podmienky.
Info: 0905 700 302
149-24

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

Inzercia
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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

647-25

•

Lacno predám mahagónovú
obývačkovú stenu. Volať po 18
hod.: 047/56 27 566

• Predám horský bicykel, nový,
nepoužitý za 3000 Sk. Tel: 0907
102 760

•

•

•

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. Rim. Janovce 94. Tel:
0904 354 091, 047/56 77 265

727-23

•

Predám 8-mesačného psíka
sharpeja, zaočkovaný, odčervený. Tel: 047/56 32 740,
0902 304 351

1648-24

•

NOSNICE,BROJLERY,MORKY,
KÁČATÁ, HÚSATÁ, HUSOKAČKY
- AKCIOVÉ CENY!!! 0902
354 018, 0918 248 879

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

Predám odstavčatá.
Tel: 0905 544 891
1649-25

Auto-moto

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

•

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

•

Spracovanie účtovníctva. Tel:
0911 846 062

649-23

•

• 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
692-24

•

Predám traktor Zetor 7245, r.v.
85, v dobrom tech. stave. Cena
dohodou. Tel: 0904 355 520, 0918
382 676, 047/5694 421
zie. Tel: 0904 827 658

715-23

• Predám Peugeot 307 HDI (diesel). Prvý majiteľ, servisná knižka. Cena dohodou. Tel: 0905
902 463
721-24

Rôzne
• Predám bločky na stavebný

materiál alebo faktúry, cena 1,5
%. Tel: 0915 183 843

1005-37

•

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

• Oprava TV, DVD, VIDEO, SAT.
Viktor Jabarov, 0905 323 277

638-24

• Prepreva áviou - neuveriteľné
ceny !!! 0948 509 671

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

Výhodne predám: „starú dobrú“ obývaciu stenu zn. Lýra, perinák, garniže, vyťahovaciu dvojposteľ, kuchynský stôl, farebný
televízor zn. Daewoo. Naozaj veľmi výhodne. Tel: 047/56 23 556 po
17. hodine

733-23

Predám sekacie kladivo BOSCH PROF. SDS – max, 1050 W,
10 J, nové, v záruke + sekáče. El.
lanový zdvihák 200 kg/400 kg
s otoč. ramenom, v záruke. Cena
dohodou. Tel: 0903 163 623

753-24

Hviezdoslavova 1, rimavská sobota

tel.: 047/5631136, 0905 662033

Informujte sa o
možnostiach zmeny
Vašej pokladne na

Euro

Po predložení inzerátu zava 500

Sk, z predajnej ceny!!!

(Platí iba pre registrané pokladne do 16.6.2008)



registrané pokladne a systémy
Ďakujeme všetkým, ktorí ste nášho milovaného syna

Ing. Krisztiána Habodásza
odprevadili na jeho poslednej ceste dňa 16.5.2008 na
rimavskosobotskom cintoríne.
Smútiaca rodina
„Nezomrel ten, kto ostáva v našich srdciach.“

• Predám Favorit 136 L bez koró-

608

737-24

732-23

699-23

Opravujem a prekladám staré strechy. Volať večer na tel. č.
0918 843 524

682-23

•

1647-25

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

596-24

•

726-23
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•

Predám mrazničku Symphony
400 l. Tel: 0902 283 215

•

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

695-24

•

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

707-27

• Predám stavebný žeriav – elek-

trický zn. Vrátek, funkčný, v zachovalom stave. Cena dohodou.
Tel: 0904 246 261, 0904 898 634.

Osud nevráti, čo čas vzal. Zanechal len spomienky
a v srdci žiaľ. Nič viac ti už nevieme dať, len kytičku
kvetov na hrob a spomínať.
Dňa 3.6.2008 uplynulo 5 rokov od smrti nášho milovaného manžela, otca, starého otca

Jána Blahutu z Rim. Soboty.

Z láskou naňho spomíname.

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)
Motorest Cieľ, Ožďany – údržbár(vyučený), čašník, servírka (vyučený), upratovačka (základné vzdelanie)
OBUV ŠTÝL – TOP SHOP, Rim.Sobota – vedúca predajne( ÚS – vzdelanie)
PIZZERIA ZÁPAD – V.KATTONA, Rim. Sobota – kuchár (vyučený)
BB TOOLS, s.r.o, Rim.Sobota – pracovník v sklade(vyučený)
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.
Banskobystrický samosprávny kraj a Knižnica Mateja
Hrebendu Rimavská Sobota srdečne pozývajú verejnosť
na besedu so spisovateľom Silvestrom Lavríkom
12.júna o 13.00 hod. v podkroví knižnice.
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
14.a 15.júna MUDr. J. Jurkemik,
CSc., Gorkého 9., č.t. 5811009

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
14.júna sobota Lekáreň Dr. Max v
Kauflande
15.júna nedeľa Lekáreň Dr. Max v
Kauflande

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

Nové telefónne čísla Úradu
práce, soc. vecí a rodiny v RS
Telefónna ústredňa
047/24 50 999

Sekretariát riaditeľa
047/24 50 101

Styk s verejnosťou
047/24 50 152

Riaditeľ odboru služieb
zamestnanosti
047/24 50 300

Vedúci odd. služieb
zamestnávateľom
047/24 50 400

Vedúci odd. služieb
zamestnateľnosti
047/24 50 450

Vedúci odd. informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb
047/24 50 310

Riaditeľ odboru sociálnych vecí
047/24 48 500

Vedúci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

9. 6. 2008

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 3. 6.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
án Galo, Árpád Mešter, Štefan Gaško, Zoltán Czene, Tibor Štec, Peter
Ríz, Ladislav Radič, Michal Maňúr, Ján Ľupták, Pavel Šiška z Rimavskej Soboty, Peter Ľupták z Vyšnej Pokoradze, Peter Knechta, Jozef
Vozár z Hrachova, Štefan Deák z Driečan, René Sýkora z Hrnčiarskej
Vsi, Bc.Andrea Turoňová z Bakty, Ing. Miroslav Kántor z Čerenčian,
Anna Vilhanová z Hnúšte, Aladár Bán z Bátky, Ladislav Palúš z Rim.
Brezova.
Prvýkrát darovali krv: Štefan Deák ml. z Drienčan, René Pešti
z Rim. Soboty.
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
12.13.14.15.jún
Najkrajšia hádanka
Keď uhádne tri hádanky,
stane sa princezniným ženíchom. Ale on miluje inú...
Rozprávka ČR, MP, Vstupné:
60 Sk. Začiatok predstavení
len o 17:00 hod.
12.13.14.15.jún
Kým si po nás príde
Niekedy potrebujete deadline, aby ste zaradili rýchlosť.
Komédia USA, MN do 12
r. Vstupné: 60 Sk, titulky.
Začiatok predstavení len o
19:00 hod.
12.13.14.15.jún
Oko berie
Film je inšpirovaný skutočným príbehom o skupine
študentov matematiky, ktorí
obrali Las Vegas o milióny.
Akčný USA, MN, 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.

047/24 48 600

Vedúci oddelenia pomoci
v hmotnej núdzi
047/24 48 510

Informačno-poradenské
stredisko
047/24 49 330

Eures 047/24 49 303

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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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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Dvojitý úspech ŠK Tempus
Rimavská Sobota

Letný viacboj
všestrannosti

K

V

domácom prostredí ŠK Tempus usporiadal dňa 31.mája medzinárodný futbalový turnaj prípraviek pod záštitou BBSK
na čele s M Murgašom, ktorý otvoril poslanec VÚC a primátor mesta Tisovec P. Mináč.
Za účasti 14 mužstiev súťažili kategórie
ročník nar. 1999 a 2000. V skvelom prostredí
bolo postarané aj o zábavu: spestrením bolo
vystúpenie mažoretiek z Relaxu, jazda na
štvorkolkách, trampolíny, guláš a občerstvenie. Poďakovanie patrí BBSK, p. Lehockému,
p. Kovácsovi, p. Maňovskému, hotelu Zlatý
býk, firme Gemerprodukt, SOU p.Uhrínovi
a hlavne organizátorovi. Pozvanie prijali aj
poslanci mesta - Š. Koháry, J. Čeman, ospravedlnená prednostka obvodného úradu J.
Uhrinová. Ceny odovzdával prezident klubu
ŠK Tempus p. Jackuliak.
Výsledky: kategória 1999: ŠK Tempus –
Badín 2:O, MFK Rožňava 2:O Žolík Malacky
3:0, FAM Poprad 5:0, Kazincbarcika 2:0, SASE
Salgotarján 4:0.
Najlepší brankár: Július Nôta, ŠK Tempus.
Najlepší strelec: Daniel Rapčan, ŠK Tempus.
Najlepší hráč mužstva Andrej Poljak, ŠK
Tempus.
Konečné poradie:1. ŠK Tempus, 2. MFK
Rožňava, 3. Badín, 4. Kazincbarcika, 5. Žolík
Malacky, 6. SASE Salgotarján,7. FAM Poprad.
Kategória 2000: ŠK Tempus – Badín 3:O, ŽP

Tréner Václavik, Špaček,
v strede prezident klubu Jackuliak
Šport Podbrezová 2:O, Žolík Malacky 1:0,
FAM Poprad 1:0,Kazincbarcika 0:3, MFK
Košice 3:2.
Najlepší strelec: Jakub Hruška, ŠK Tempus.
Najlepší hráč mužstva: Filip Katreniak, ŠK
Tempus.
Konečné poradie:1.ŠK Tempus,2. Kazincbarcika, 3. MFK Košice,4. ŽP Šport Podbrezová,5.
Žolík Malacky,6. Badín,7. FAM Poprad.
Zostava ŠK Tempus 1999,2000: Nôta, Rapčan,
Vilček, Kovács, Balciar, Janíček, Morong J.,
Kočiš, Babušák, Katreniak, Hruška, Morong
L., Mihályi, Bursky, Nôta L., Gubala, Čipka,
tréneri: Václavik, Morong.

ov

Okolo Tatier cez Poľsko
V

poradí už 41.ročník cykloturistického okruhu Okolo Tatier cez Poľsko
zorganizoval výbor Cykloklubu Nižná. Toto
medzinárodné podujatie sa konalo od 22. do
25.mája. Na približne tisícku účastníkov čakala trasa dlhá 320 km. Celý okruh si „odšľapala“ aj partia cyklistických nadšencov
z Rim.Soboty. Najlepší výkon z partie podal
Ivan Juršík a jeho dvojročná dcéra Terezka
– najmladšia účastníčka celého pelotónu.
Trasy podujatia sa uskutočnili za normálnej
cestnej premávky, preto bol každý účastník
povinný jazdiť v zmysle platnej dopravnej vyhlášky – jazda na bicykli. Prvá časť
cyklotúry začínala v Nižnej, pokračovala cez
Tvrdošín, Trstenú, Liesek, Hladovku, Suchú
Horu, Chocholow, Zakopané, Lysou Poľanou,
Javorinou, sedlom Príslop, Tatranskou kotlinou, Tatranskými Matliarmi a skončila v Tatranskej Lomnici. Tu bolo v Eurocempe FICC
TATRANEC zabezpečené ubytovanie a večer
aj tanečná zábava s DJ Mirom. V sobotu bol
voľný program. Pre účastníkov pripravili
športový program a večer posedenie pri
táboráku s opekaním špekáčikov. V nedeľu

oncom mája prebehlo oblastné
kolo letného viacboja všestrannosti pre rok 2008 okresov Rim. Sobota
a Revúca. Usporiadala ho ZŠ Š. M.
Daxnera s Okresným zväzom viacbojov
všestrannosti v RS, pričom disciplína
plávanie bola v mestskej plavárni.
Pretekalo sa za krásneho 26 –stupňového počasia za účasti 62 pretekárov
z 11-tich škôl. Hlavným rozhodcom bol
Igor Antal.
Výsledky: Ž 4 ml. ž. 1996/97: 1. G.
Michalčáková- ZŠ M. Tompu RS, 2. R.
Magyarová- ZŠ Tisovec, 3. M. Gombalová- ZŠ P. Dobšinského RS, Ž 5 st. ž.:
1. D. Balciarová- Gymnázium RS, 2. Ľ.
Šupková- ZŠ Tisovec, 3. Rášiová- ZŠ sl.
Tornaľa, Ž 6 ml. dor.: 1. R. Bálintová- ZŠ
P. Dobšinského RS, 2. Ľ. Bodnárová-ZŠ
Š. M. Daxnera RS, 3. A. Breznaníková – ZŠ ZŠ sl. Tornaľa, M 4 ml. ž.: 1. D.
Farkaš- ZŠ G. Jablonec, 2. T. Tóth- ZŠ G.
Jablonec, 3. T. Pánis- ZŠ Š. M. Daxnera,
M 5 st. ž.: 1. N. Švajko- ZŠ Tornaľa, 2.
P. Horváth- ZŠ Tornaľa, 3. D. Agócs- ZŠ
G. Jablonec, M 6 ml. dor.: 1. N. KubíkHodejov, 2. M. Buvala- ZŠ Klenovec, 3.
J. Kováč – ZSŠPaP RS, Ž 7 st. dor.: 1. R.
Gašková- ZŠ sl. Tornaľa, M 7 st. dor.: E.
Huňák- ZSŠPaP, P. Láska- Gymnázium
RS, I. Vrábeľ- ZSŠPaP.
I. r. dievčatá: 1. L. Šimonová- ZŠ Š. M.
Daxnera, 2. O. Kovácsová- ZŠ M. Tompu, 3. L. Forgonová-ZŠ M. Tompu, I. r.
chlapci: 1. Š. Sogel- ZŠ M. Tompu, 2. E.
Hruška-ZŠ Klenovec, 3. D. Ďuriš-ZŠ P. K.
Hostinského, II. r. dievč.: 1. N. PisárováZŠ P. K. Hostinského, 2. V. Sélešová-ZŠ
P. K. Hostinského, 3. M. Rákošiová-ZŠ Š.
M. Daxnera, II. r. chlapci: 1. M. HepkaZŠ Tisovec, P. Kovács-ZŠ M. Tompu, 3. J.
Ádam-ZŠ Š. M. Daxnera, III. r. dievč.: 1.
M. Bysterská-ZŠ Tisovec, 2. E. Egriová-ZŠ M. Tompu, 3. A. Parobeková-ZŠ
Klenovec, III. r. chlapci: 1. N. Balyo-ZŠ
M. Tompu, 2. M. Bálint-ZŠ Tisovec, 3. M.
Mlynár-ZŠ P. Dobšinského, IV. r. dievč.:
1. O. Farkasová-ZŠ G. Jablonec, 2. P.
Zvarová-ZŠ Tisovec, 3. N. Tóthová-ZŠ G.
Jablonec.

red

Tempus sa baví

cyklotúra pokračovala z Tatranskej Lomnice
cez Starý Smokovec, Tatranskú Polianku,
Vyšné Hágy, Štrbské pleso, Podbanské, Pribylinu, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš.
Trasa končila v Nižnej na Orave.

Martin Ambróz

ŠK Tempus - MFK Rim. Sobota 13:0, r.
97, góly: Boroš 7, Pál 2,Čiešok 1,Václavik
2, Szunai 1.Výsledok je ešte priaznivý.
ŠK Tempus - MFK Rim. Sobota 3:1, r. 992000, góly: Poliak, Balciar, Morong.
MFK si má uvedomiť, že má hrať proti
ročníku 99,00 a nie s ročníkom 98, ináč
by bol výsledok tiež dvojciferný. Takto
sa baví Tempus.
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Vyhodnotenie súťažného
ročníka l. ligy východ
v kolkoch
H

odnotenie účinkovania družstiev
v súťažiach by som začal septembrom 2007, keď kolkársky klub dostal
do starostlivosti kolkáreň v Rim. Sobote. Začiatky a vlastne celá jesenná časť
súťaže sa niesla v neustálom vylepšovaní
podmienok v kolkárni, čo malo za následok niekoľko zbytočne prehratých zápasov. Posledné miesto po jesennej časti
neukazovalo výkonnosť družstva. Výkony
jednotlivých hráčov, ako aj výkony hosťujúcich družstiev oproti minulým rokom
výrazne stúpli, čo poukázalo na dobre
vykonanú prácu členov klubu pri rekonštrukcii hracieho priestoru. Družstvo po
pravidelných tréningoch a podvihnutí
sebavedomia sa v jarnej časti umiestnilo
na treťom mieste, čo v celkovej tabuľke
znamenalo posun na 10.miesto. Výborný
bol najmä záver ligy, keď v posledných
šiestich zápasoch družstvo iba raz prehralo a raz remizovalo. Vysoko cenené je
hlavne víťazstvo v Podbrezovej, keď sme
si vytvorili i rekord družstva výkonom
3.457 zvalených kolkov. V hodnotení jednotlivcov l. ligy východ sa hráči R. Šmatlík
(4.miesto), a M. Kojnok
(5.miesto) dostali do TOP šestky ligy.
Celkovo sa hráči svojimi výkonmi na
vysokej úrovni stabilizovali, čo sa ukázalo
hlavne v závere ročníka ako pozitívom pri
všetkých výsledkoch. Na MK 2008 v Podbrezovej sa Ivan Vanek umiestnil na 6.
mieste, čím sa prebojoval aj na Majstrovstvá Slovenska seniorov, kde obsadil 15.
miesto. Medzi mužmi na MK sa najlepšie
umiestnil R. Šmatlík na deviatom mieste
(prvý nepodbrezovský hráč), Milan Kojnok
skončil na 13. mieste. Po mnohých rokoch
sme do súťaže prihlásili aj „B“ družstvo.

V

alašský klub plastikových modelářú
usporiadal 31.mája v Brumove Bylniciach 7. ročník Balejkovho pohára.
Súťaž v bojovej technike je pomenovaná
po zaslúžilom vojenskom pilotovi plk.
Josefovi Balejkovi, ktorý bojoval v druhej
svetovej vojne v RAF.V kategórii seniori
získal skvelé tretie a piate miesto Igor Filipiak z Rim. Soboty. Plastikovému modelárstvu sa venuje 20 rokov. V našom meste
by chcel založiť pre mladých modelárov
klub plastikových modelárov.

amb

Relax pre športovcov

Hralo krajskú súťaž a napriek niekoľkým
zaváhaniam, najmä v začiatkoch , keď sa
prejavila menšia skúsenosť hráčov na ťažkých vonkajších dráhach, bolo prínosom
pre „A“ družstvo. Hráči nehrajúci v A-čku
zbytočne nestáli a nevypadli zo zápasového rytmu. Vysoko si ceníme, že po
dvadsiatich rokoch sme mohli do súťaže,
prihlásiť aj dorastenecké družstvo.
6. miesto dvojice (16 dvojíc), 6. miesto
jednotlivca (36 hodnotených jednotlivcov)
Patrika Flachbarta. Výkonmi v ročníku
si vybojoval na MK 2008 postup na MS.
Jeho účasť bola pre neho veľkou školou
do ďalšieho usilovného tréningu. Po
skončení ročníka družstvo mužov absolvovalo turnaj v Somoske, kde 6.miesto
družstva, a 4.miesto Roba Šmatlíka sa
dá považovať sa úspech. Výkony hráčov R. Šmatlíka a M. Kojnoka vyústili po
skončení ročníka do záujmu maďarského
superligového družstva z Ózdu o týchto
hráčov. V priateľskom zápase s týmto
družstvom na domácej dráhe v Rimavskej Sobote domáce družstvo výborným
výkonom 3.358 zvalených kolkov súpera
porazilo a vytvorilo si domáce maximum.
Kolkársky klub sa chce poďakovať za
pomoc a pochopenie mestu, poslancom
mestského zastupiteľstva, sponzorom,
fanúšikom za doterajšiu podporu a teší sa
ďalšiu spoluprácu. Kolkársky klub pozýva
všetkých priaznivcov kolkárskeho športu
do kolkárne na príjemný športový zážitok
pri hre a príjemné posedenie. Kolkáreň
je otvorená v týždni od 16. do 20. hod. aj
pre verejnosť. Výnimku bude tvoriť prvá
polovica júna, keď sa bude pokračovať vo
zveľaďovaní kolkárne.

Skvelé tretie miesto

15

R. Šmatlík

Foto: Lajos Telek

To je ale páľava.
Žeby som sa ešte
viac odhalila?

Minifutbal
Výsledky 16. kola 1. okresnej ligy minifutbalu: ŠK Tempus-FC Euromotel 5:0 (kont.),
Autopulír-Expresstrans 2:4, IK Com-FC Zara
3:10, Matyas-Greko 11:0, VTJ Juve RožňavaRimatex 3:2, FC Euromotel-Greko 8:2. Po 16.
kole je na 1. mieste Expresstrans (42 b), na
druhom Rimatex (36 b) a na treťom Matyas
(32 b). Tabuľku uzatvára Greko s 3 bodmi.
Najlepší strelci: V. Vávra- VTJ Juve Rožňava
(53 g.), R. Uhrin- Rimatex (43 g.), M. Dragijský- Rimatex (28 g.), T. Šándor- Rimatex (26
g.), R. Kret- Expresstrans (24 g.).
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Hodnotenie jarnej časti futbalovej súťaže

Cieľ vedenia klubu naplnený
P

o tom, ako došlo v zimnej prestávke k výmene trénerov a namiesto trénerského
dua Komanický – Kudlík nastúpili Vaš – Danyi, začali futbalisti Rim. Soboty jarnú časť
prípravy. Vedenie klubu deklarovalo umiestnenie v prvej šestke. To sa mužstvu MFK
podarilo bez väčších problémov. V konečnej
tabuľke obsadili piate miesto. Za pozornosť
stojí počet inkasovaných gólov počas jarnej
časti, keď obrana MFK RS na čele s vynikajúcim brankárom Kuciakom inkasovala v 15
zápasoch iba 10 gólov. Menej gólov dostal iba
suverénne postupujúci Prešov. V bráne RS si
absolutórium zaslúži brankár Kuciak, ktorý po tom, čo robil náhradníka, chytil svoju
šancu za pačesy, stal sa jednotkou a svojimi
výkonmi sa od zápasu k zápasu zlepšoval.
K jeho výkonom prispela aj obrana, ktorá
väčšinou nastupovala v zložení JanečkaRubint- Nachtman- Mráz- Geri. Čo sa týka
smerou hry dopredu, mužstvo Rimavskej
skórovalo 18- krát. Hráči získali počas jarnej
súťaže 25 bodov. Ich bilancia je 15 6 7 2 a iba
dvakrát okúsili horkosť prehry, a to v domácom derby proti Lučencu, a v poslednom
kole, kde podľahli o záchranu hrajúcemu
Humennému. Stručne sa vrátim k jednotlivým majstrovským zápasom počas jarnej
časti. Ako prvé sa malo odohrať stretnutie
v Brezne. Pre nespôsobilý terén sa nehralo.
Fanúšikovia si o tom mysleli svoje. V ďalšom
kole sa predstavili futbalisti MFK na domácej
pôde. Ich súperom bolo košické B a po góloch Pisára, Živanoviča zvíťazili 2:0. Už o tri
dni bola dohrávka odloženého stretnutia
v Brezne, kde mužstvo Rimavskej získalo po
remíze 2:2 bod, keď hlavne v prvom polčase
boli futbalisti MFK lepším mužstvom. Na začiatku druhého polčasu posadil domácich
"na koňa" hlavný rozhodca Kráľovič vymysleným pokutovým kopom. Góly strelili Cvjetinovič- Pisár. Aj ďalší zápas sa hral na ihrisku súpera- v Michalovciach, kde zvíťazili 1:0.
Autorom gólu bol Pisár. Za pozornosť stojí, že
počas týchto troch zápasov naše mužstvo nedostalo žltú ani červenú kartu. Po tomto zápase sme sa predstavili na domácom ihrisku,
kde sme privítali mužstvo z Humenného. Po
veľkej prevahe a množstve spálených gólových šancí sa zápas skončil remízou. Potom
prišlo dlho očakávané derby s Lučencom, na
ktoré hráči Rimavskej nastúpili až príliš premotivovaní. To sa prejavilo aj na výkone. Keď
sa zdalo, že si mužstvá body podelia, udreli
hostia v nadstavenom čase. Domáci v snahe strhnúť víťazstvo na svoju stranu zabudli
na zadné vrátka, za čo ich hostia potrestali.
Bola to však úplne iná prehra ako v jesennej
časti súťaže, keď sme po bezduchom výkone
podľahli Lučencu na jeho pôde 4:1. Po tomto zápase cestovali naši na pôdu nováčika
do Starej Ľubovne, kde vybojovali bod po
tom, keď hlavný rozhodca nepochopiteľne
neuznal gól, ktorý päť minút pred koncom

strelil obranca Rubint. Keď sa dostali domáci
do vedenia, bod zachránil Nachtman, ktorý
skóroval aj v domácom zápase s Lučencom.
V ďalšom zápase sme doma privítali Inter B,
kde sa o nechutný priebeh postaral hlavný
rozhodca Samotný, ktorý poškodil domáce mužstvo. (K tejto téme sa vrátim v osobitnom článku). V tomto stretnutí sa o zisk
aspoň bodu postaral Pisár, keď nádhernou
strelou z priameho kopu stanovil skóre zápasu. V ďalšom kole sme cestovali na pôdu
druhého nováčika súťaže- do Trebišova, kde
sme za remízu 1:1 opäť získali bod. V prvom
polčase boli lepší o záchranu bojujúci domáci, ale po prestávke sa iniciatíva presunula
na kopačky rimavskosobotských futbalistov.
Už tri dni pred týmto zápasom sa šírili reči,
že zápas vypustíme a domácim darujeme
víťazstvo. Tí, ktorí boli na zápase, jasne videli, že hráči RS chceli vyhrať. Počas 90 min.
nastrelili 4-krát konštrukciu brány. Mužstvo
prejavilo svoj charakter a profesionálny
prístup aj v stretnutí v Trebišove. Po vyrovnávajúcom góle si v závere mohlo pripísať
do tabuľky 3 body. V záverečných minútach
nepremenili svoje šance. Po tomto stretnutí
prišiel domáci zápas proti Prievidzi, kde museli tréneri výraznejšie zasiahnuť do zostavy
(kvôli kartám nemohlo nastúpiť trio hráčov).
Aj napriek zmenám v zostave mužstvo zápas zvládlo, keď dva góly strelil útočník Líška, jeden pridal Pisár. Po týždni nás opäť na
domácej pôde čakal majstrovský zápas proti
súperovi zo Šale. Naši hráči si so súperom
poradili už v prvom polčase, po ktorom vyhrávali 2:0. Autormi gólov boli Lazúr- Pisár.
Po tomto domácom dvojzápase cestovali futbalisti MFK na ihrisko lídra súťaže- do Prešova. Domáci sa v tomto stretnutí chystali oslavovať postup po víťazstve nad Rimavskou.
Ibaže zabudli, že sme tu aj my a spravíme
všetko, aby sme neprehrali. Keby bol Pisár
premenil svoju šancu, mohli sme získať viac
ako bod za remízu 0:0. V nasledujúcom kole
sme privítali futbalistov Podbrezovej. Po tom,
ako sa dostali do vedenia, potvrdili hráči MFK
svoju silu tým, že dokázali otočiť nepriaznivý vývoj stretnutia. V závere prvého polčasu
vyrovnal Lazúr, v druhom polčase si hostia
strelili vlastný gól. V ďalšom kole nastúpili
hráči MFK na ihrisku v Ličartovciah proti košickému B. Súper nastúpil na zápas s ôsmimi
dorastencami. Mali sme jednoznačne vyhrať.
Iba vďaka nepresnej koncovke sa nám to nepodarilo. Raritou tohto stretnutia bola návšteva 50 divákov. Stojí za úvahu porozmýšľať
o prínose B-tímov v profesionálnej súťaži,
pretože v nasledujúcom ročníku s najväčšou
pravdepodobnosťou budú pôsobiť v súťaži tri.
To bude zas účasť! V poslednom domácom
stretnutí sme privítali o záchranu bojujúce
mužstvo Michaloviec. Naši futbalisti zvíťazili. Víťazstvo venovali fanúšikom, ktorí stáli za
mužstvom počas celej súťaže. Opäť kolovali

reči o vypustení zápasu, výsledok stretnutia
2:0 však neprajníkom zalepil ústa. Autormi
gólu boli Živanovič- Šándor. V poslednom
stretnutí sa futbalisti Rimavskej predstavili v
Humennom a domácim zaslúžene podľahli
2:0. Suverénnym postupujúcim sa stal Tatran Prešov, ktorý vyhral súťaž s 22-bodovým
náskokom pred druhou Podbrezovou. Súťaž
opúšťajú nováčikovia Trebišov a Stará Ľubovňa. Nahradia ich z II. ligy postupujúce tímy
Ružomberok B a Dunajská Streda B.
Na záver: Po tom, čo minulý rok odišiel hlavný
sponzor -firma Tauris na čele s L. Sedmákom,
zastrešilo futbal mesto na čele s primátorom
Š. Cifrušom. Futbal prežil ,hoci bolo a je veľa
ľudí v meste, ktorí neverili, že môžeme hrať
prvú ligu. Klub MFK Rim. Sobota si svojím
účinkovaním určite neurobil hanbu. Sú rôzne názory. Najviac ma mrzí ohováranie ľudí,
ktorí v minulosti pracovali v štruktúrach klubu. Vážení páni, namiesto nadávania a ohovárania vás prosím, ak chcete pomôcť klubu,
aby ste tak urobili. Neviem si predstaviť, že
by primátor mesta a poslanci schválili na sezónu 4 mil. Sk a viac sa už o futbal nestarali. Nemohli by sme pôsobiť v profesionálnej
súťaži. Človek, ktorý po odstúpení hlavného
sponzora nepripustil zánik futbalu, je Š. Cifruš. Viem, čo všetko spravil, aby zabezpečil
chod klubu. Preto si zaslúži slová vďaky. Poďakovanie si zaslúžia aj doterajší sponzori
a reklamní partneri. V našom meste však žijú
aj ľudia, ktorí by vedeli pomôcť, ale doteraz
tak neurobili. Tu nejde o Cifruša – SedmákaŠimka a pod., ale o existenciu futbalu a klubu
v meste. Je potrebné spojiť svoje sily, sadnúť
si za jeden stôl a naplniť heslo „Spojme sa
pre rimavskosobotský futbal“!

Zdeno Marek

Olympiáda
pokračuje tenisom

N

ultý ročník Celoročnej olympiády
rekreačných športovcov mesta
po behu na 600, resp. 1 200 metrov
(konal sa v sobotu 31.mája v Mestskej
záhrade) pokračuje druhou disciplínou
– tenisom. V podobe dvojhry žien, resp.
dvojhry mužov v jednotlivých vekových kategóriách (nad 25 rokov, nad 35
rokov, nad 45 rokov, nad 55 rokov, nad
60 rokov) sa uskutoční v sobotu 14. júna
turnaj na tenisových dvorcoch Mestského tenisového klubu Rimavská Sobota v
Mestskej záhrade. Herný systém sa určí
podľa počtu účastníkov. Prezentácia je
od 8,30 do 8, 50 hodine. Občerstvenie
zabezpečuje usporiadateľ v bufete na
tenisových kurtoch. Hlavným rozhodcom je Ing. Jozef Paulenka. Prihlášky sa
prijímajú aj telefonicky na t. č. 560 46
78, 0903 284 364.

www.rimavskasobota.sk

