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Nehoda, drogy a zásah "kukláčov"

D

opravná nehoda sa udiala v piatok 13.
júna na Hlavnom námestí v Rim. Sobote.
Zranili sa pri nej dvaja ľudia. Na miesto okamžite dorazili hasiči a záchranka. Privolal ich jeden
z okoloidúcich. Pretože ľudia v aute boli zakliesnení, museli ich vyprostiť. Za pár sekúnd teda
rozrezali vozidlo. Zranených odviezla záchranka
do nemocnice. Našťastie išlo len o simulovaný
zákrok v rámci Dňa polície. Zorganizovalo ho
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru  v spolupráci s mestom Rim. Sobota. V úvode sa prítomným prihovoril riaditeľ OR PZ plk. Miroslav Bitala.
Povedal, že práca policajta je veľmi náročná po fyzickej a psychickej stránke.  Napriek tomu je však

krásna. Osobne ju považuje za poslanie a službu
občanom a štátu. Primátor mesta Štefan Cifruš
poďakoval strážcom zákona za to, že ochraňujú
naše majetky a zdravie. V rámci Dňa polície prebehli aj ukážky služobného zákroku poriadkovej
jednotky, ktorá spacifikovala narušiteľov verejného poriadku a ukážky práce psovodov.  Služobné
psy hladali aj drogy. Nechýbalo ani zlaňovanie
budovy poisťovne Alianz, ukážky hasičskej
techniky, ukážky súčasnej techniky policajného
zboru, vrátane služobných áut, výstroja a výzbroje a poradenské služby. Akcia najviac zaujala deti.     
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Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda

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

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

tel. 0903 722 560

Realitná kancelária

Vaša lekáreň

najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

V horúčavách
ľudia premýšľajú o tom,
kde sa ísť
okúpať. Mnohí
Soboťania však
zastávajú názor, že možnosti v našom meste sú slabé.
Areál oddychu, resp. plážové
kúpalisko sa neprevádzkuje
už niekoľko rokov z hygienických dôvodov. Priamo
v Rimavskej Sobote sa teda
možno osviežiť len v krytej
plavárni. Mesto neďaleko
nej mieni stavať otvorené bazény. Na to sú však
potrebné značné investície a skôr, ako budúci rok
sa stavať určite nebude.
Niektorí sú v tejto súvislosti
skeptickí a domnievajú sa, že
výhodnejšie by bolo doriešiť rekreačnú oblasť Zelená
voda- Kurinec. Podľa môjho
názoru by mesto už nemalo čakať na investorov, ale
snažiť sa výstavbu bazénov
a ubytovacích zariadení
riešiť postupne z vlastných
zdrojov. Možno by stačilo na
začiatok vyčleniť z rozpočtu
niekoľko miliónov korún
na vybudovanie jedného bazénu, aby sa mohla
využívať geotermálna voda.
Ďalší rok by sa opäť vyčlenili
financie na ďalšie stavby.
Tak by sa za niekoľko rokov
Kurinec dostaval. Na to je
však potrebná vôľa zo strany
vedenia mesta a poslancov
mestského parlamentu...

Náhla smrť
V Hrnčiarskych Zalužanoch
umrel minulú stredu dvojmesačný Kristián. Lekárka
nezistila na tele žiadne
znaky násilia. Tiež nebolo zistené ani zanedbanie
opatery dieťaťa. Za účelom
zistenia presnej príčiny jeho
smrti bola nariadená súdna
pitva. Ako nás informovala
banskobystrická policajná
hovorkyňa P. Babulicová,
súdna pitva vylúčila zavinenie cudzou osobou. Príčinou
smrti bolo náhle úmrtie.
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Ako je s prevádzkovaním cintorínov?
N

a aprílovom zasadnutí poslanec Zoltán
Bán vzniesol interpeláciu. Uvádza sa
v nej, že na zasadnutiach výborov v mestských častiach Nižná Pokoradz, Vyšná
Pokoradz, Mojín, Dúžava a Bakta boli pripomienky občanov k prevádzkovaniu cintorínov. Zákon konkrétne nerieši ich prevádzkovanie v pričlenených obciach. Preto Z. Bán
požiadal, aby sa táto záležitosť v budúcnosti
vyriešila.
Primátor mesta Š. Cifruš na interpeláciu odpovedal nasledovne: „Zákon o pohrebníctve
zakotvuje povinnosť obcí zriadiť pohrebisko
a upravuje ich pôsobnosť, práva a povinnosti v súvislosti s ľudskými pozostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby,
pohrebiska, atď. Technické služby mesta
začali zisťovať stav pohrebísk v jednotlivých
mestských častiach. Problémom sú majetkovo-právne vzťahy. Vlastníkmi pozemkov, na

ktorých sú zriadené pohrebiská, sú v Nižnej
Pokoradzi a v Mojíne reformovaná cirkev,
vo Vyšnej Pokoradzi a v Dúžave evanjelická
cirkev a v Bakte 88 fyzických osôb. Keďže

Hľadajú
domov

Mesto Rim. Sobota, výbor mestskej časti Bakta pozýva verejnosť na slávnostné
stretnutie pri príležitosti 100.výročia
založenia Bakty. Uskutoční sa v sobotu
28. júna na futbalovom ihrisku a v kultúrnom dome v Bakte. Od 9,30 hod. do
12,30 hod. prebehnú futbalové zápasy
mužstiev zostavených z bývalých aj
terajších hráčov za Baktu. Podujatie
spríjemní dychová hudba. O 13. hod.
bude otvorenie slávnosti a príhovory, od
14. hod. do 18. hod. kultúrny program
a od 18,30 hod. zábava pri hudbe v kultúrnom dome.

kotercoch na Mestskej polícii v Rim.
Sobote sa nachádza niekoľko rozkošných psíkov, ktoré sa potulovali po uliciach
bez majiteľa. Jedného z nich- berského
salašníckeho psa našli strážcovia zákona
na Kurinci so zviazanými labkami, aby sa
nemohol pohnúť. Ak vám ich osud nie je
ľahostajný a chcete im poskytnúť lásku
a domov, prihláste sa osobne na MsP alebo
na t. č. 047/56 23 662.

Súťaž o najkrajší kvetinový balkón,
o najkrajšiu kvetinovú predzáhradku
ž po deviatykrát má každý z obyvateľov mesta možnosť zapojiť sa do súťaže o najkrajší kvetinový balkón, o najkrajšiu
kvetinovú predzáhradku alebo odovzdať
svoj typ na najkrajší kvetinový balkón alebo
predzáhradku vo svojom okolí odovzdaním
anketového lístka do schránky na mestskom
úrade v termíne do 31. augusta. Vyhlásilo ju
Mesto Rimavská Sobota 5. mája pri príležitosti tohtoročných Dní mesta. Na základe
typov určená komisia ohodnotí kvetinovú
výzdobu na balkónoch a v predzáhradkách a
zdokumentuje ju fotografiami. Vyhodnotené
a ocenené bude poradie od 1. do 3. miesta
osobitne o najkrajší balkón a osobitne o
najkrajšiu predzáhradku. Súťaž o najkrajšiu
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Storočnica
Bakty

V

U

cirkvi v danej lehote písomne neoznámili,
že chcú prevádzkovať pohrebiská, bude ich
musieť prevádzkovať mesto. Preto je potrebné vyhotoviť situačnú mapu pohrebiska.
Problémom bude vyhotovenie evidencie
hrobových miest, pretože zákon ustanovuje
povinnosť uviesť v evidencii množstvo údajov o pochovanej osobe. Tie možno získať
len úzkou spoluprácou VMČ a matriky, ktorá
však eviduje potrebné skutočnosti len vtedy,
ak došlo k úmrtiu v Rim. Sobote a priľahlých
obciach. Zo strany mesta je potrebné uzavrieť aj nájomné zmluvy a zabezpečiť vyškolenie zodpovednej osoby, ktorá musí mať
osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky.
K prevádzkovaniu cintorínov v mestských
častiach tak mesto pristúpi až po získaní
potrebných informácií a splnení zákonných
podmienok.“

Mŕtvola
v spálni

predzáhradku platí aj v mestských častiach
(Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Dúžava,
Mojín, Bakta). Slávnostné vyhodnotenie
sa uskutoční na mestskom úrade s odovzdaním ocenení podľa poradia. O výsledkoch súťaže budeme verejnosť informovať
prostredníctvom mestskej tlače, kde budú
zverejnené aj fotografie ocenených balkónov
a predzáhradiek. Veríme, že každý využije
možnosť skrášliť svoje okolie a uvedie svoj
návrh na ocenenie najkrajších balkónov alebo predzáhradiek vo svojom okolí. Anketové  
lístky sú zlosovateľné a traja navrhovatelia  
získajú knižnú publikáciu. Lístky sa nachádzajú na mestskom úrade.

epríjemného prekvapenia sa
dočkal 33-ročný muž. V spálni
rodinného domu v Gemerských Dechtároch našiel 8. júna ležať nehybné telo
svojho 58-ročného otca.
„Privolaný lekár pri obhliadke konštatoval, že na tele nebohého sa nachádzajú
stopy po úraze hlavy, poranenia na tvári
a opuch celej tváre, ktorých príčina
sa nedala jednoznačne určiť, preto
nariadil vykonať súdnu pitvu,“ uviedla
banskobystrická policajná hovorkyňa
M. Faltániová. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin zabitia.

www.rimavskasobota.sk
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Výtvarná súťaž Môj život bez drog
M

estská polícia v Rim. Sobote, Komisia
ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality pri MsZ a Mesto Rim. Sobota
zorganizovali- ako jednu z preventívnych
akcií- 4. ročník výtvarnej súťaže na tému
Môj život bez drog. Zapojilo sa do nej päť
základných škôl. Práce hodnotila porota
zložená z členov komisie a zamestnancov
TIC. V kategórii žiakov 5. ročníka udelila 1.

miesto Ádámovi Sándorovi z Gymnázia M.
Tompu, druhé Andrei Cipoovej zo ZŠ P. Dobšinského a tretie Andrei Vargovej z Evanjelickej ZŠ v Rim.Sobote. V kategórii žiakov 6.
ročníkov získala 1. miesto Mária Ráczová zo
Špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) s vyuč. jaz.
maďarským, druhé Helena Portelekiová z tej
istej školy a tretie Kinga Vasová z Gymnázia
M. Tompu. V kategórii 7. ročníkov sa na 1.

mieste umiestnila Jarmila Balogová zo ŠZŠ
s vyuč. jaz. maďarským, na druhom Martin
Giertli zo ZŠ P. Dobšinského a na treťom
Margita Portelekiová zo ŠZŠ s vyuč. jaz.
maďarským. Na oceňovaní víťazov bol
aj primátor mesta Štefan Cifruš. Asi 250
výtvarných prác je vystavených na prízemí
rimavskosobotskej radnice.
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Upršaný
športový deň
V

centre invalidov prebehlo 12. júna letné
zasadnutie okresnej rady Slovenského
zväzu telesne postihnutých (SZTP) v Rim.
Sobote. Otvoril ho predseda okresného centra (OC) Ján Juhász. Medzi hosťami bol predseda krajského centra SZTP Vladislav Gutten
a predseda OC v Banskej Bystrici Stanislav
Debnár. Súčasťou zasadnutia bol športový
deň. Súťažiacich neodradil ani dážď. V hode
loptičiek do plechoviek, do koša a v hode
krúžkov na terč si zmerali sily družstvá
z Rim. Soboty, Tornale, Banskej Bystrice,
Jesenkého a Hajnáčky. Na prvom mieste napokon skončili Soboťania. Podujatie spestril
kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci
ZŠ v Jesenskom a ženský spevokol Super
babičky, ktorý pracuje pri ZO SZTP v Tornali.
Podľa slov S. Debnára sa hosťom z Banskej
Bystrice športový deň napriek dažďu páčil
a snažili sa podávať dobré výkony. Mimochodom, skončili na 3. mieste za Tornaľou.

Dni mesta Tisovec

V

dňoch 19. až 22. júna sa uskutočnia Dni
mesta Tisovec. Pre návštevníkov organizátori pripravili bohatý program prezentujúci um a šikovnosť Tisovčanov. Vo štvrtok
19. júna primátor prijme v obradnej sieni
MsÚ hostí, o 17. hod. sa v kinosále MsKS
uskutoční slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na ňom budú udelené
ceny primátora a ceny mesta. V programe
vystúpia miestne hudobné telesá. Uskutoční sa aj koncert Petra Michalicu a Mariana
Lapšanského. V piatok 20. júna o 10. hod.
otvoria v spoločenskej sále v areáli MsKS
nadregionálnu výstavu o cestovnom ruchu.
Nebude chýbať ani prezentácia ľudových
remesiel. O 11,30 hod. sa v športovom areáli
v telocvični ZŠ uskutoční volejbalový turnaj
o Putovný pohár primátora mesta. O 14. hod.
bude v obradnej sieni MsÚ seminár s odborným výkladom, zameraný na tradičnú

Predseda OC SZTP Ján Juhász odovzdáva ceny víťazom.
Takéto podujatie prebehne u nich v auguste v Kováčovej. Ako sa vyjadril V. Gutten,
v Banskobystrickom kraji má SZTP okolo
2100 členov. Cieľom zväzu je predovšetkým
poradenstvo pre zdravotne postihnutých,
napr. pri vybavovaní potrebných dokumentov alebo legislatívy. Poskytuje sa i telefonicky na t. č. 0903 950 296. Poradenstvo má

na starosti aj krajská pracovníčka pre soc.
poradenstvo Anna Gozová. Zväz pre svojich
členov organizuje aj rekondičné pobyty.
„Máme vlastné zariadenie Relax v Štúrove
s kapacitou 26 osôb s rôznymi procedúrami.
Je o ne veľký záujem,“ povedal V. Gutten.     

remeselnú výrobu v Gemeri, Malohonte
a Novohrade. O 18. hod. bude v kinosále MsKS zábavný program Jána Snopku:
Stredoslováci s Eňou Vacvalovou, Robom
Kaiserom, Petrom Melušom a Alanom Mikušekom. V sobotu 21. júna si nenechajte ujsť
jarmok na Jozeffyho ulici. O 8,50 sa budete
môcť previezť historickým motoráčikom v
smere Tisovec-Pohronská Polhora  a späť
so zastávkou na Salaši Zbojská. O 9. hod.
sa v telocvični ZŠ uskutoční stolnotenisový turnaj dvojíc o Pohár primátora mesta.
V tom istom čase bude v telocvični SOŠ
aerobic show s majstrami aerobicu Milanom
Adamkom a Luciou Medekovou. Od 10. do
16. hod. bude v areáli MsKS v spoločenskej
sále okrem nadregionálnej výstavy cestovnéhor ruchu aj jarmok výrobkov ľudových
remesiel, o 10, 30 hod. sa bude splavovať
Rimava na netradičných plavidlách v rámci akcie Rimavský koráb o putovný pohár
viceprimátora mesta. O 13. hod. na tribúne
pri ZŠ vystúpia zástupcovia partnerských
miest a o 15. hod. sa tam uskutoční Talentá-

rium- vystúpenie domácich talentov. O 17.
hod. sa na štadióne FK CSM, a. s., bude hrať
majstrovský futbalový zápas FK CSM Tisovec- FK Jesenské a o 19. hod. vystúpi Samuel
Tomeček, skupiny P.S. a Metalinda. Večer vyvrcholí diskotékou a o 22. hod. ohňostrojom.
V nedeľu 22. júna budú o 9. hod. v evanjelickom kostole slávnostné bohoslužby venované 160. výročiu úmrtia Pavla Jozeffyho.
O 10,30 hod. v športovom areáli ZŠ prebehne
plážový volejbalový turnaj zmiešaných
dvojíc a priateľské tenisové zápasy. O 13.
hod. bude na programe priateľský futbalový
zápas základných škôl Tisovec a Putnok.
O 15. hod. predseda vlády SR. R. Fico by mal
slávnostne otvoriť športový areál pri ZŠ
DR. V. Clementisa. Prebehne aj priateľský
futbalový zápas hostí a internacionálov
mesta Tisovec. Na námestí zaujme ukážka
kamerového systému. Program je naozaj
bohatý a pestrý. Na Dni mesta Tisovec vás
organizátori srdečne pozývajú.
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Nahrádza dopravnú výchovu

Ú

sek primárnej prevencie pri Centre
voľného času Relax v Rim. Sobote
pripravil pre deti druhý ročník prehliadky
činnoti viacmesačného krúžku Dopraváčik.
Je zameraný na prevenciu a dodržiavanie
bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Vedúcou krúžku je Anna Červienková.  
Žiaci prvého stupňa základných škôl sa na

niekoľkých stretnutiach postupne naučili
spoznávať dopravné značky, vymenovať
účastníkov cestnej premávky a vysvetliť
pojmy o nej. Nechýbala ani jazda zručnosti
a presnosti na bicykli, riešenie dopravných
situácií. V rámci týchto aktivít sa žiaci
naučili na vytýčenej trase mestom správne prechádzať cez cestné komunikácie a
určovať dopravné značky. Medzi stretnutiami absolvovali dve cyklotúry na Kurinec, na
ktorých si v praxi overovali svoje schopnosti. Vyvrcholením aktivity bola súťaž „Jazdím
bez obáv“. Uskutočnila sa na ihrisku ZŠ
Pavla Dobšinského za spolupráce zástupcov
polície.  Na šesť súťažiacich družstiev čakal
test, jazda zručnosti na bicykloch podľa
pravidiel cestnej premávky, určovanie správnej trasy, výbavy bicykla ako aj rôzne iné
súťaže. 1.miesto získalo družstvo 4.B, druhé
4.D a tretie druhé družstvo 4.B triedy ZŠ. P.
Dobšinského. Pre malých umelcov pripravili
aj výtvarnú súťaž „Cesta, ja a bicykel.“

amb

Sviatok detí
v materskej škole

P

re naše deti v Materskej škole P.
Dobšinského v Rim. Sobote sme
2. júna zorganizovali bohatý program
plný hier, súťaží a nechýbali netradičné
zábavné aktivity: skákanie na trampolíne a veľká nafukovacia šmýkačka.
Deti sa vyšantili pri pesničkách, hrách
a súťažiach. Domov odchádzali plné
zážitkov z vydareného slnečného dňa.
Za poskytnutie trampolíny a nafukovacej šmýkačky chceme poďakovať rodine
Šiminských.

kolektív materskej školy a detí

Koza skončila
v guláši

Netradičný Deň detí

Na snímke zľava: K. Kalmárová, M. Kanalová, M. Ambróz, (hore) Juhász Dósa János.

N
V

sobotu 31.5.2008 sa deti a rodičia 2.A
triedy ZŠ Pavla Dobšinského s triednou
učiteľkou Ľ. Kantorovou a vychovávateľkou
J. Lököšovou vybrali osláviť Deň detí do prírody. Celé rodiny išli na lúku pod Kamenného Janka.  Akcia začala túrou po hore. Sprievodcu robil jeden z oteckov. Ďalší otcovia sa
starali o prípravu jedla na prenosnom grile.
Mamičky po prechádzke horou pomáhali
a oddychovali. Po návrate sa na lúke začalo
športovať. Jedni hrali bedminton, druhí
futbal alebo sa naháňali, Skupinka rodičov
a detí si hádzala lietajúce taniere. Všetkým
sa veľmi páčilo. Škoda, že nám takýto úžasný deň ukončila búrka, ktorá nás vyhnala

späť do mesta. Naše deti Alexander, Andrejka, Betka, Danko, Emka, Kristínka, Marek,
Maťka, Vaneska a ich súrodenci, ako aj deti,
ktoré teraz nemohli prísť, sa už tešia na
podobnú akciu. Chceli by, aby bola skôr ako
na Deň detí 2009. S pani učiteľkou a pani
vychovávateľkou sa im budeme snažiť vyhovieť. Aj takýmto spôsobom sa utužuje kolektív detí, spoznávajú sa rodičia, spolupracuje
sa s triednou učiteľkou  a vychovávateľkou,
ktoré obetovali kvôli akcii svoj voľný čas.
Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať
za starostlivosť o naše deti.

Ing. Dagmar Vašová,
foto: Ján Barna

a pozvanie šéfredaktora Gömöri
Hírlap Juhásza Dósu Jánosa sa
počas uplynulého týždňa redaktori
Gemerských zvestí vybrali do dedinky
Blhovce, kde menovaný býva. Stretli sa
tam na menšom pikniku, na ktorom
nechýbal ani guláš z kozliatka. Cieľom akcie bolo upevniť vzťahy medzi
slovenskou a maďarskou redakciou. Na
stretnutí sa okrem šéfredaktorky GZ
M. Kanalovej, redaktora M. Ambróza
zúčastnila aj bývalá redaktorka K. Kalmárová, ktorá úspešne zvládla záverečné bakalárske skúšky.
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Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov na predaj Gemerských
zvestí.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5
alebo na t. č. 56 04 673.
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Dospelí hrali pre deti
Na divadelné javisko sa vrátili bábky v rôznych podobách

Z inscenácie List pre pána Snehuláša.

P

riaznivci divadla z celého Slovenska sa
stretli 5. a 6. júna v rimavskosobotkom
dome kultúry. Uskutočnil sa tam 17. ročník
celoštátnej súťažnej prehliadky ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti
s názvom Divadlo a deti 2008. Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom prehliadky
bolo Národné osvetové centrum (NOC)
v Bratislave. Spoluorganizátorom bolo MsKS
v Rim. Sobote. Podujatie sa konalo pod
záštitou primátora mesta Štefana Cifruša
s finančnou podporou MK SR. Prehliadky sa
zúčastnilo vyše 100 divadelníkov zo Spišskej
Novej Vsi, Popradu, Bratislavy, Prievidze,
Ružomberka i Šale. Rimavskú Sobotu

reprezentovalo divadlo Alterna. Všetci boli
víťazmi krajských súťaží. Ich umelecké
výkony hodnotila porota zložená z predsedu
PhDr. Ľubomíra Šárika a členov prof. Bela
Felixa z UMB v Banskej Bystrici a divadelníčky Eleny Bakošovej. V kategórii divadelných súborov získalo prvé miesto Divadelné
štúdio pri DMS v Spišskej Novej Vsi s inscenáciou O koníkovi Oblakovi. Druhé miesto
patrilo bratislavskému Divadlu nespútaných
adolescentov s predstavením Vyleť z kola
von! Tretie miesto porota udelila Divadlu
A a Divadlu SHANTI, o. z., z Prievidze a inscenácii List pre pána Snehuláša. V kategórii
scénických miniatúr získalo prvé miesto

Atrium Art sa blíži

znieť výborná elektronická muzika s pódiovou show v podaní žilinského AMPHIBIOS-u.
V sobotu o 15, 30 hod. budú opäť rinčať zbrane v rukách šermiarov z Ancile, o 16. hod.
uvidíte rodinné divadlo pre deti a rodičov
od 5 až do 100 rokov Skrinka s dušičkami
v podaní Divadla Maškrta z Košíc, o 18. hod.
sa predstaví Bjelovarské divadlo s inscenáciou Zo života hmyzu, o 20. hod. vystúpi
Adriena Bartošová and band a o 22. hod.
nitrianska kapela U.K. N. D. V nedeľu o 15.
hod. zahrá Spektakulárna divadelná spoločnosť z Rim. Soboty inscenáciu Obor Albert
a jeho cirkusové dobrodružstvá, o 16,30 hod.
bude znieť latino rock music v podaní Gold
Dies z Dunajskej Stredy, o 18. hod. ponúkne
zhudobnené balady nová rimavskosobotská
folková formácia  Sorsvirág, o 19,30 hod.
vystúpi kapela M.E.L.L. a o 21, hod. čerstvý
držiteľ dvoch Aurelov 2007 prešovská skupina Komajota. 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, v
darčekovej predajni Babylon, Kníhkupectve
M. Tompu a v L&L Video.

Dobrá hudba, divadlo,
mím show i rinčanie zbraní

M

ilovníci divadla a dobrej hudby by si
určite nemali nechať ujsť 4. ročník festivalu divadla a hudby Atrium Art.
Uskutoční sa od 26. do 29. júna na nádvorí
Reduty Čierny orol na Hlavnom námestí
v Rim. Sobote. 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. O 19. hod.
vystúpi jazzový bubeník a perkusionista
Jozef Dodo Šošoka z Bratislavy, o 21. hod.
bude na programe Mím show a o 22. hod.
sa predstaví popradské Divadlo Commedia
komédiou Kapustnica. V piatok 27. júna
o 9,40 hod. predvedie svoje kúsky kompánia
historického šermu Ancile z Nitry., o 10. hod.
bude na programe Divadlo v kufri a predstavenie Janko Hraško a Klauniáda, o 18.
hod. vystúpi banskobystrická kapela Sto
múch, o 20. hod. sa predstaví Bubla Company s romanticko-dramatickým muzikálom
Nevesta spod Baletizolu a o 22. hod. bude
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Divadelné štúdium pri DMS v Spišskej
Novej Vsi s miniatúrou Vrešťadlo v podaní I.
Liptákovej. Zároveň získalo aj cenu detskej
poroty Agora, ktorú venoval rimavskosobotský primátor. Druhé miesto udelené nebolo.
Na treťom mieste sa umiestnilo rimavskosobotské Divadlo Alterna a predstavenie Zajac
Tlmočník a DDS SZUŠ 29. august z Popradu s miniatúrou Šál. Kolektívy na prvých
miestach postupujú na vrcholnú prehliadku
slovenského ochotníckeho divadla- Scénickú žatvu do Martina.  Na slávnostnom
odovzdávaní cien bol prítomný aj generálny
riaditeľ NOC Ján Tazberík, CsC.
Predseda poroty PhDr. Ľ. Šárik zhodnotil
tento ročník súťažnej prehliadky nasledovne: „Pre mňa je najviac potešiteľné to, že sa
na divadelné javisko dospelých hrajúcich
pre deti vrátili bábky vo všetkých svojich
podobách. Od figuratívnej podoby až po
animovaný predmet. Druhou dominantou
tejto prehliadky bolo, že sa väčšinou hľadala
téma cez autorskú prozaickú rozprávku
priamo napísanú pre súbor, ktorá sa dotýka
mladej generácie, napr. rozpad rodiny, životné prostredie, ohrozenie existencie. Bolo to
však aj o návrate k ľudskosti.“
Podujatie Divadlo a deti navštívilo okolo
1200 detí. Na svoje si prišli hlavne škôlkari,
pretože dve tretiny produkcie bolo určené
práve deťom predškolského veku. Okrem
súťažnej časti prehliadky organizátori pripravili pre účinkujúcich prezentáciu filmu
Letavy 2007, ktorá bola zároveň pozvánkou
na tohtoročné stretnutie. Deti zabavili na
Hlavnom námestí  aj profesionálni herci
Mestského divadla Actores z Rožňavy predstavením Prešibaný kocúr v čižmách.      

M. Kanalová

Program GMOS
20.-26.jún
Pozývačky na 30.ročník GMFS
– Klenovská rontouka
Živá propagácia – pozvánka na
30. ročník GMFS – Klenovská rountovka
v Hnúšti, Tisovci, Revúcej, Rimavskej
Sobote, denne

20. jún

Tradičná remeselná výroba v GemeriMalohonte a Novohrade
Využitie tradičného remesla v súčasnosti doplnené o praktické ukážky
Tisovec o 14:00 hod.

Pozor súťaž!
Kto prvý zatelefonuje do našej redakcie na t. č. 58 11 311 a vymenuje
3 kapely, ktoré vystúpia na 4. ročníku podujatia Atrium Art, získa 5
vstupeniek na tento festival divadla
a hudby. Každá je na jedno predstavenie v hodnote 50 Sk.
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Publiku priblížila tvorbu
hraníc, mala som možnosť
porovnať varšavské, pražské
a brnenské alternatívne divadlo.

Spisovateľka Marta
Hlušíková na medzinárodnom
stretnutí spisovateľov. Od 30.5
do 1. 6 prebehlo v Českom
Těšíne mezinárodné stretnutie
spisovateľov. Konalo sa pod záštitou a s finančnou podporou
hejtmana Moravskoslezského
kraja Ing. Evžena Tošenovského. Zúčastnila sa ho aj
spisovateľka Marta Hlušíková
z Rim. Soboty, ktorú sme požiadali o krátky rozhovor.

Čo bolo cieľom tejto akcie?
V Českom Těšíne sa stretli
spisovatelia z Čiech, Poľska,
Slovenska, pričom básnik
a prekladateľ Milan Hrabal
priblížil tvorbu lužickosrbských autorov. Zo Slovenska sa počítalo aj s pánom
Ladislavom Ballekom, ale fakt,
že končil v Prahe s funkciou
veľvyslanca, mu v danom čase
znemožnil zúčastniť sa tohto
stretnutia, z čoho mi bolo trochu smutno. Jeho prítomnosť
by určite potešila všetkých
účastníkov. Cieľom akcie bolo
osobné stretnutie viacerých
kultúr.

Čo to pre vás znamená účasť
na medzinárodnom stretnutí
spisovateľov?
Bola to pre mňa veľká česť
reprezentovať v autorskom
čítaní Slovensko. Zároveň
to bola pre mňa príležitosť
zoznámiť sa s vynikajúcimi
českými básnikmi a rozšíriť si
tak vlastný vedomostný obzor.
Napríklad veľmi na mňa
zapôsobil 88-ročný Augustín
Skýpala, ktorý sa dobre poznal
s Jánom Smrekom. Úžasný
osobnostný rozmer dodala
stretnutiu spisovateľov poetka
Karla Erbová či Zeno Kaprál.
Stretnutie sa zároveň prelínalo
s divadelným festivalom Bez

S čím ste vystúpili pred těšínskou verejnosťou?
Stretnutie sa odvíjalo
v dvoch rovinách: v sobotu
dopoludnia to boli odborné
prednášky literárnych vedcov
a kritikov. Odzneli problémy
česko-poľských literárnych
vzťahov, i česko-slovenských
či česko-lužiskosrbských.
O súčasnej slovenskej literatúre fundovane prednášal Igor
Hochel. Cieľom konferencie
bolo poukázať na styčné
body literatúr, ktorých jazyky
nedelia, ale naopak, spájajú.
Popoludnie sa nieslo v džezovom rytme, ktorý sprevádzal
čítania jednotlivých autorov
(spomínala som ich vyššie). Ja

Symbolika rastlín

som publiku priblížila svoju
básnickú zbierku Kamene
a knihu próz Záhrady.
Zoznámili ste sa so zaujímavými ľuďmi a získali aj nové skúsenosti a poznatky v súvislosti
s vašou literárnou tvorbou?
Áno, bolo to veľmi podnetné stretnutie, vymenili
sme si navzájom svoje knihy
a dobre sme si podebatovali
o problémoch svojej tvorby.
Čo v súčasnosti pripravujete,
čo sa týka vašej literárnej
tvorby?
Vydavateľstvo Matice
slovenskej momentálne
pripravuje moju knihu pre
deti Tam, kde pavúky tkajú
cukrovú vatu. Už sú hotové
korektúry, text je v rukách ilustrátora. Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov mi
pripravuje na vydanie básnickú zbierku Rok červených
moruší, ktorá vznikne aj za
pomoci rimavskosobotských
sponzorov. Obe knižky by
mali byť na svete ešte tento
rok. V budúcom roku sa črtajú
dva alebo tri knižné tituly,
ale nechcem prezrádzať a ísť
s bubnom na zajace, aby som
si neodplašila šťastie. Dozvedám sa, že sobotskí ochotníci
finišujú s prípravou premiéry
mojej divadelnej hry Výklad.
Potešilo by ma, keby sa hra
obyvateľom Rimavskej Soboty
páčila.

A

„Autor maľuje v komunikácii s maliarskymi predkami, predlohami, štýlmi, (kolážou
rôznych maliarskych metód) a technikami.
V jeho maliarskych názoroch sa stretávame
s tradíciou a jej interpretáciou, a teda aj
s kritériami originality, imitácie a inovácie.
Zaoberá sa výskumom realistickej figurálnej
maliarskej koncepcie, modeluje ju v rôznych
štýloch( napr. benátsky renesančný a barokový, cez osobnosti Tiziana, Tiepola, ale aj
iných maliarov: Reniho, Caravaggia, Riberu),“ uviedla G. Garlatyová. V. Zabel žije v Žiline a je dvojdomým umelcom a kunsthistorikom. Výstava potrvá do 18. júla.

rchangelika rastie v horstvách
Európy ako dvojročná alebo trváca
rastlina. Kvitne žltým kvetom od júla
do augusta a pre liečivé vlastnossti
sa zbiera koreň, listy a niekde aj byľ.
Jej meno je odvodené od legendy, že
liečivý účinok  archangeliky objavil sám
anjel v čase moru a svätý Michal to
prezradil mníchom. Až do 15. storočia
sa používala pri liečbe moru a iných
epidemických chorobách. Ľudia jej však
našli aj iné uplatnenie. Na zmiernenie
„túžby mladých ľudí“ sa ordinovala ako
anafrodiziakum. Keďže má táto rastlina
mimoriadne príjemnú aromatickú vôňu
a sladkasto- horkú chuť, našlo sa jej
uplatnenie aj v cukrárstve a likérnictve.
Stala sa dôležitou súčasťou ingrediencií
žalúdočnohorkých bylinných likérov
typu benediktínky, chartreuse a vermutu. Listy a koreň sa pridávajú do šalátov,
prívarkov a omáčok, niekde sa byľ
kandizuje s cukrom. Pri žalúdočných
a črevných ochoreniach sú účinné jej
čajové zmesi. Pre mágiu je archangelika
silnou očistnou rastlinou s energiou
slnka a ohňa a aj preto je posvätnou
bylinou letného slnovratu a keltského
sviatku Coamhain. Kadidlo očisťuje
osoby, priestory a používa sa aj pri
exorcizme. Pri pálení jej lístkov sa vraj
čistí aura. Modré sviečky sa potierajú
archangelikovým olejom pre zvýšenie
ich liečivých účinkov. Šamani fajčili jej
listy pre sprostredkovanie invokácie
a pri komunikácii s archanjelom Michalom. Prášok z koreňa sa vysýpal okolo
domu, aby ho chránil pred všetkým
zlým. Starovekí a stredovekí mágovia  
archangeliku používali na ochranu proti
cudzím kúzlam a škodlivým „lektvarom“, liečenie a veštenie. Archangelikový likér: 50g koreňa arch., 50g ďumbiera
(zázvor), 50g benedikta lek., 50g zemežlče, 50g pomarančovej kôry. Všetko
necháme 48 hodín stáť v 3 dcl alkoholu,
potom prefiltrujeme a pridáme sirup zo
40 dg cukru a ½ l vody. Po rozmiešaní
všetko doplníme vodou na 1 l.
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Sveta Bornová

M. Kanalová

Et in Arcadia
Et in Arcadia (Som v Arkádii) je názov výstavy
umelca Vladislava Zabela, ktorú si môžu
pozrieť priaznivci umenia v Mestskej galérii
v Rim. Sobote. Otvorila ju 6. júna jej kurátorka G. Garlatyová. Výstava predstavuje výber
malieb, ktoré vznikli v ostatných piatich
rokoch. Názov Et in Arcadia, odkazujúci na
memento mori, je niťou celej výstavy. Téma
smrti je prítomná v niekoľkých rovinách:
nedávno hlásená smrť maľby, ale aj ako významová a dejová línia námetov z antických
mýtov, biblie alebo literatúry. Autor sa zaoberá históriou umenia, hlavne maliarstva.
Venuje sa jeho teórii a zároveň preveruje
toto historické médium v súčasnom umení.  

Archangelika
lekárska
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Reakcia

Anonymus vystúpil z anonymity
V 23. čísle Gemerských zvestí
z 9. júna 2008 je „úvaha“ PaedDr. Júliusa Sojku na príspevky z predchádzajúcich čísel na
reakcie MZ SDKÚ – DS v Rim.
Sobote ohľadne výzvy vo veci
kladenia vencov k pamätníku
„osloboditeľov“. Pôvodne som
vôbec nemal úmysel reagovať
na „ slobodu názoru pána anonymusa SDKÚ-DS- usa Rim.
Sobotusa“. Vzhľadom na to,
že autor vyšiel z „anonymity“
a rozvíja svoje „historické
úvahy nad objektivitou dejín,“
a tomu, že ide o pedagóga,
som sa rozhodol na jeho príspevok na strane č.6 „ Úplná
amnézia?“ reagovať. Veľmi
stručne: slovo AMNÉZIA – pochádza z gréčtiny, je ženského
rodu a znamená l. lekársky
– strata pamäti následkom
choroby, alebo poškodenia
mozgu, - 2.- z psychického
hľadiska – neschopnosť repro-

dukovať minulú skúsenosť,
strata pamäti, zabudnutie.
Nuž, nech si každý čitateľ po
prečítaní uvedených článkov
urobí úsudok sám. Keby som
písal minulý článok teraz, určite by som nedal „diagnózu“
do úvodzoviek a s otáznikom.
Autor článku svojím ponímaním histórie a jej gulášového
„mixu“ vyšiel aj v tejto oblasti
z anonymity. Osobne som
sa pozastavil nad uvedeným
pánom pedagógom a jeho „žlčovitým vylievaním argumentácie" k histórii doby pred
novembrom 1989. Kde pán
pedagóg získal vysokoškolské
vzdelanie? Neboli aktérmi
„zločinného komunizmu“
aj jeho rodičia? Žeby „strata
pamäti“? Je mi ľúto detí, ktoré
učí pán „historik“. Prispôsobovať a korigovať historické
fakty, ktoré sú dané a uznávané celým svetom, dokonca

aj kmeňmi na Papue Novej
Guynei na nekonzumovateľný
guláš a takto sa podieľať na
formovaní mladých ľudí. Svojím „názorom“ plne vystihuje
tvrdenie antikomunistického
historika Gábora Tamasa Rittersporina, ktorý v roku 1988
študoval v archívoch v ZSSR
tzv. stranícke čistky a na
margo osoby J. V. Stalina vyhlásil: „Buržoázna propaganda
vytvorila falošný, ale veľmi
silný negatívny obraz Stalina,
ktorý je takmer nemožné korigovať!“ Ak je toho pán učiteľ
schopný, odporúčam mu, aby
si prečítal citát Dr. E. Beneša
v mojom predchádzajúcom
článku a citát J. Čapka z roku
l938- len tak pre „obnovenie
pamäti.“

A

ko obyvateľka Bakty – miestnej časti
Rim. Soboty- si dovoľujem vysloviť
úprimné poďakovanie riaditeľovi Technických služieb mesta RS  P. Rábelymu, ako aj
pánovi Bodorovi a celému tímu ochotných
pracovníkov, ktorí na náš podnet reagovali

Jún - mesiac
poľovníctva
a ochrany
prírody

J

eden z najkrajších mesiacov v roku
je obdobím vyvádzania mláďat v našej prírode. Tie sú po príchode na svet
bezbranné, veľmi zraniteľné a príroda
si hlavne v tomto období vyžaduje od
človeka citlivejší prístup. Práve preto je
jún zasvätený poľovníctvu a ochrane
prírody. Poľovníci a ochranári upozorňujú nepoľovnícku verejnosť na potrebu zachovania pokoja v okolitej prírode,
nevyrušovania lesných či poľných
„obyvateľov“ a hlavne na neodnášanie
nájdených mláďat domov, lebo tam im
hrozí istá smrť. Dokonca aj ich dotyk,
či pohladkanie ľudskou rukou prináša
so sebou riziko odcudzenia mláďaťa od
matky a uhynutie. V mene mláďat ďakujú poľovníci a ochranári okresu Rim.
Sobota za pochopenie.

Osvetová komisia pri RgO RS
Slov. poľovníckeho zväzu

JUDr. J. Pupala,
ZO SZPB v Čiernom Potoku

Ochotná pomoc od Technických
služieb mesta Rimavská Sobota
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GTV oslavuje 1. výročie

P

v krátkom čase a neváhali riešiť situáciu
s vylievaním potoka. Vďaka náprave situácie
sa momentálne nemusíme obávať vylievania a ničenia cesty nielen veľkým prúdom
vody, ale aj nánosmi bahna.

H. Pavlíková

rvé výročie svojho vzniku si Gemerská regionálna televízia (GTV) pripomenie slávnostným galaprogramom,
ktorý sa uskutoční v piatok 20. júna
o 18. hod. v rimavskosobotskom dome
kultúry. Okrem samotného kultúrneho programu vyhodnotia aj aktérov,
resp. deti zo základných škôl, ktoré sa
podieľali na tvorbe programu Večerníček. Podujatie sa koná pod záštitou
poslanca NR SR Zsolta Simona, ktorý
venoval aj cenu dieťaťu za Večerníček,
ktorý získal najviac diváckych hlasov.
Hlavným sponzorom akcie je spoločnosť Energobyt, od ktorej každé dieťa
dostane darček. Ako uviedol riaditeľ
GTV Alexander Gál, do Večerníčkov
sa zapojilo asi 40 detí. Tento program
sa stretol s priaznivými diváckymi
ohlasmi a vznikal v rámci spolupráce
so základnými školami. Jeho cieľom
je  pripraviť deti na prípadné vystúpenie v médiách. GTV začala vysielať 9.
apríla 2007 záznamom zo zasadnutia
marcového mestského zastupiteľstva.
Jej cieľom je byť všade tam, kde sa niečo deje. Môžu ju sledovať diváci z Rim.
Soboty i Tornale. Programová štruktúra
GTV zahŕňa aktuálne spravodajstvo,
pokrytie spoločenského, politického,
kultúrneho a športového diania.

kan
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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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NOVINKA!

TETRA-K materiál,

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť

Dosky a sendvičové panely.

Potrebujete predať,
kúpiť rodinný dom,
chatu, chalupu, pozemok,
záhradu, garáž, byt?
Radi Vám pomôžeme

Info:
www.Lewastav.echoviny.sk
0904 504 504

Info: 0904 504 504
www.alwado-reality.sk
e-mail:
alwado@alwado-reality.sk

kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.

2067-17

EICHENWALD s.r.o.
zoberie do
prenájmu les
v súkromnom
vlastníctve
alebo urbariát.
Info: 0908 931 360

2068-17

PROFESIONÁLNY
ÚČTOVNÍK
Ing. Marcela Szőllősiová
• komplexné vedenie JÚ, PÚ a miezd
• daňové priznania, výkazy, analýzy
• účtovné a daňové poradenstvo
Kirejevská 25, Rimavská Sobota
0911 622 033

2143-26

Inzerujte v Gemerských Zvestiach

sti,
Super ceny v ho3tomevo
siacov
ktoré stamí zaplatiË do
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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

0905 357 897

POTREBUJETE PENIAZE?
www.proficredit.sk
TERAZ NAJLEPSIA PONUKA 		
0902464091

2155

ÚVERY PRE ZAMESTNANÝCH, INVAL.DÔCHODCOV,
DÔCHODCOVAJ ZENY NA MD, BEZPLATNÝ ODKLAD SPLÁTOK
ÚVER DO 1-NEHO ROKA-NAJLACNEJŠÍ ÚROK NA TRHU FINANCIÍ
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Nehnuteľnosti
• Najlacnejší prenájom v meste.

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

16. 6. 2008
na stavbu RD. Tel: 0908 393 937

741-25

• Predám pozemok vhodný na
stavbu RD v Tomašovej. Tel: 0903
118 035
742-25

•

• Predám záhradku vo Vinici.
Tel: 0903 118 035

627-24

• RK ponúka na predaj Rod. dom

106

Predám záhradu vo Vinici. Tel:
0905 560 183

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

•

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

• Zoberiem do prenájmu dve
miestnosti v blízkosti školy, autobusovej stanice v Rim. Sobote.
Tel: 0944 092 984
690-24

•

Predám 3-izbový veľký byt
v OV + špajza + balkón + záhrada. Vlastné ÚK. Tel: 0907 531 820
719-24			
• Predám budovu 20 x 6, blízko RS-5 km, vhodnú na garáž,
záhrada aj na chov dom. zvierat.
Lacno. Tel: 0911 675 614
722-27                    		
•
Predám 1-izbový byt na nám. Š.
M. Daxnera, 43 m2, na prízemí.
Tel: 0918 371 810

743-25

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

744-25

• Predám 4-izbový byt po rekon-

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

745-25

• Predám prerobený 1-izbový
byt s balkónom v OV na ul. Malohontskej. Cena dohodou. Tel:
0904 872 386
747-24			
• Predám stavebný pozemok
v Rimavskej Sobote. Tel: 0948
114 784

• Predám ornú pôdu v Tomašovej a pozemok na sídl. Západ,
815 m2. Tel: 0908 393 937
740-25

• Predám pozemok v tesnej blíz-

kosti Sobôtky, 726 m2. Vhodný

• Predám 3-izbový byt na ul. Ma-

lohontskej, prerobený (pri Rise).
Cena 1 000 000,- Sk (príp. dohodou). Tel: 047/56 34 725, 0903
118 035

774-25

•

Predám 2-izbový byt v pôvodnom stave na ul. Malohontskej.
Cena: 680 000,- Sk. Tel: 0908
079 449

775-25

•

Predám záhradu vo Vinici. Cena: 50 000,- Sk. Tel: 0908
393 937

776-26

•

•

• Dám do dlhodobého prenájmu prerobený 2-izbový byt na
ul. Rožňavskej len pre zamestnaných a solídnych záujemcov.
Tel: 0948 509 662
780-24				
• Predám chalupu v okrese LC
na samote neďaleko Mýtnej.
Zn.: Lacno. Tel: 0904 151 115

757-26

Predám 4-izbový byt v OV.
Cena: 980 000,- Sk. Tel: 0948
010 340

758-26

• Predám garáž na ul. Gorkého (pri bývalom gymnáziu). Tel:
047/56 22 712
761-25				
• Prenajmem obchodné – kancelárske priestory na ul. SNP –
pešia zóna. Tel: 0903 526 980
763-28

•

Predám 2-izbový byt na ul. L.
Svobodu. Tel: 0911 956 919

764-25

•

Dám do podnájmu 1-izbový
byt. Tel: 0908 917 816

777-25

778-26

1651-26

Predám stavebný pozemok
32 árový na Molnárke. Cena
dohodou. M: 0908 931 360
2158-27

765-24

•

Dáme do prenájmu 3-izbový
byt v osobnom vlastníctve na
Sídlisku Rimava od 1. júla 2008.
Tel: 047/56 34 431

767-25

•

768-24

kónom, prázdny, vymaľovaný na
ul. Rožňavskej v RS za 530 000,Sk. Ihneď. Tel: 0902 730 481

769-25

•

Predám 2-izbový byt na Rožňavskej ul. Cena 810 000,- Sk.
Tel: 0908 079 449

770-25

•

Predám 3-izbový byt na sídl.
Rimava. Cena 1 240 000,- Sk. Tel:
0908 079 449

771-25

•

Predám 3-izbový byt + garáž
na ul. Rožňavskej za 1 000 000,-

Tel: 0905 518 454

773-26

• Predám RD v Hodejove za
300 000,- Sk. Predám chatu v Tornali. Tel: 0911 691 515

755-24

• Predám byt v OV 3-izbový s bal-

739-24

blízko centra v Rim. Sobote,
vonkajšie plochy 10880 m2
a 1441 m2 kancelárske
a skladové priestory.

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

•

728-25

• Predám 2-izbový byt na Západe. Zn.: výhodne. Tel: 0948 010
340
730-25			
• Predám garzónku na sídl. Rimava za 330 000,- Sk. Tel: 0908
393 937

• Predám 3-izbový byt na ul.
Malohontskej (pri mliekárňach)  
v pôv. stave. Cena 900 000,- Sk.
Tel: 0903 118 035, 047/56 34 725

772-26

Súrne kúpim RD v RS a okolí.
Cena dohodou. Tel: 0915 867 006

1650-24

• Predám 2-izbový byt na Sobôt-

ke. Tel: 0907 172 931

Prenajmem alebo predám
obchodné priestory

Ponúkame
kancelárske
priestory do prenájmu, kuchynka, dobré zabezpečenie, po rekonštrukcii, v tesnej blízkosti
centra, dobrá cena. Tel: 0903
118 035, 047/56 34 725

Predám 4-izbový  2-generačný
byt v OV na ul. Kirejevskej 37/50.
Cena dohodou. Tel: 0902 623 258

725-25

Sk. Predám 4-izbový byt na sídl.
Rimava. Tel: 0911 691 515

Preprava Aviou.

2157-26

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. S dohodou
môže byť aj na živnosť. RK Štúdio, m: 0903 551 931
684-24

• Práca v EÚ. 0910 158 697
689-24

• Firma KORO prijme do potravinárskej výroby pracovníkov. Tel:
047/5633 788, 047/5811 868
691-24

•

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

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

•

Hľadám prácu na doma. Robím menšie zámočnícke práce.
Tel: 0904 438 241

779-24

Lacno a rýchlo. Tel:
0904 977 692, 0903 549 042
469-24
Dám do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory 37
m2  na Železničnej ul. Vchod
priamo z ulice. 0915 823 031
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
738-24

• KORO s.r.o. prijme vodičov autodopravy pre rozvoz distribúcie
výrobkov. Tel: 047/58 11 868, 56
33 788, 0903 632 250
780-26

• KRAJČÍRKY – Firma ZETEX zamestná šikovné krajčírky na výrobu odevov. Tel: 0948 532 546
782-25				
• Prijmeme predavačku do cukrárne a vyučenú cukrárku do výroby. Tel: 0903 666 011
787-25

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

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

Služby
• Zváračská škola v Rim. Sobote

Tel: 0908 318 445		

762-33

• Kopanie, prehlbovanie, čistenie studní + výkopové práce
ručne. Tel: 0908 241 617, 047/56
22 370
766-24

•

Využite riadkovú a plošnú inzerciu v troch médiách vrátane
internetu na dobu 12 mesiacov
s možnosťou ďalších výhod.
Kontakt: 0914 195 544

•

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

• 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

•

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

• Oprava TV, DVD, VIDEO, SAT.
Viktor Jabarov, 0905 323 277
737-24

• Vykupujem a opravujem –
reštaurujem starožitné nábytky.

638-24

•

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 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
1647-25                             
• 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

•

• Predám svetlú obýv. stenu, 3 m

785-25

Predám odstavčatá.
Tel: 0905 544 891
1649-25

ponúka záujemcom zváračské
kurzy. Možnosť zamestnania
po absolvovaní kurzu. Kontakt:
0904 416 836, 0905 638 707

589-33

• Predám mrazničku Symphony
400 l. Tel: 0902 283 215

Zvieratá

647-25

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

1648-24

• Predávam včelie úle, väčší počet a lacno + králiky (samičky)
na chov, väčší počet.
Melich Ján, Sútor-Šťavica 85, tel:
047/56 98 573
783-25

Auto-moto
•

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 Peugeot 307 HDI (diesel). Prvý majiteľ, servisná knižka. Cena dohodou. Tel: 0905
902 463

753-24

dlhú. Tel: 0903 671 003

443-27

• Predám škridlu 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
759-25

•

Predám stavebné bločky, cena
dohodou. Tel: 0908 939 621

759-25
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Oznam
Vážené klientky, vážení klienti,
dovoľujeme si Vás pozvať dňa
21.6.2008 od 9.00 h do 13.00 h
do pobočky Sociálnej poisťovne
v Rimavskej Sobote na

Deň Sociálnej poisťovne.

Chceme Vám počas neho umožniť získať informácie a vybaviť
si záležitosti, na ktoré Vám cez
pracovný týždeň neostáva čas.
Môžete odovzdať výpisy z daňového priznania, prihlásiť sa na
dôchodkové poistenie, potvrdiť
zotrvanie v II. pilieri alebo odhlásiť sa z neho.
Sociálna poisťovňa, pobočka
Rimavská Sobota, tiež sprístupní
časť svojich priestorov a ponúkne Vám svoje informačné
a poradenské služby. Pokladňa
však z prevádzkových dôvodov
v tento deň otvorená nebude.
Na stretnutie s Vami sa teší
kolektív zamestnancov našej
pobočky.

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

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

		

2147-22,24

Veľkosklad Joker Aga
Hračky, športové potreby Vás
pozýva na výhodný nákup

Pozor! Vedľa výhodne
nakúpite najmä detský
značkový tovar

Akciové ceny!!!
Adresa: K.Miszátha
(v blízkosti starého gymnázia
a kaderníctva Jarka)
Tel: 047/5631 264;
0903 531 470

721-24

• Predám Ladu 1500 v dobrom
tech. stave – lacno. Tel: 0903
671 003
442-27

• Predávam AVIU skriňovú – autobus. V dobrom stave. Cena dohodou. V prípade záujmu volajte
na č. t. 0905 788 716 alebo 0908
927 962
786-25

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    
608                   

Podporia 18 projektov
MAS MALOHONT podporí 18 projektov sumou 158 500,- Sk. Rozhodla o tom hodnotiaca komisia zostavená občianskym združením
MAS MALOHONT, ktorá v pondelok 26. mája až do neskorých večerných hodín hodnotila 25 projektov. Z 28 projektov, ktoré predložili
miestne samosprávy, školy, združenia i podnikatelia do Grantového
programu MAS Prebúdzanie MALOHONTU, bol vylúčený jeden za
nesplnenie jednej z podmienok a ďalšie dva projekty, ktoré v stanovenom termíne nedoplnili chýbajúce prílohy. Medzi podporenými
bol aj projekt Bábiky v kroji ako suvenír OZ Ozveny Hrachove a Park
oddychu obce Kraskovo. Podporená bola aj výstavba spŕch v športovom areáli, o čo požiadal OZ Športový klub Čerenčany, projekt
vytvorenia oddychovej zóny spojenej s Hájikom detí, ktorý bude
realizovať OZ Zlom Zacharovce, propagačný materiál  o náučných
chodníkoch Drienčanský kras a Zvernica Teplý Vrch Mikrogregiónu
Teplý Vrch, úprava areálu ZŠ a MŠ v Hrachove, regulácia  Lichého
potoka v centrálnej časti námestia obce Utekáč, projekt OZ Athéna
tvorivých dielní pre deti so zdravotným postihnutím, ktorý sa bude
realizovať v ZUŠ v Hnúšti.

Mirka Kubaliaková, manažérka MAS MALOHONT

12 Servis / Inzercia
ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
21.a 22.júna MUDr. F. Kurák,
Železničná 23, č.t. 0908652162

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
21.júna sobota Lekáreň U leva
22.júna nedeľa Lekáreň Rimava

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

16. 6. 2008

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 10.6.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Juraj Kiráľ, Vladimír Vetrák, Zoltán Dieneš, František Kubačka,
Radovan Antal, Pavel Hanko, Jozef Červienka, Anton Pindiak z Rim.
Soboty, František Zvozil, Peter Lacko, Pavel Pauko, Miroslava
Koldrásová z Hnúšte, Ján Hanzel z Klenovca, Tibor Kasza z Chanavy, Miloš Trocha zo Sobôtky, Anna Malatinská z Kocihy, Slavomír
Kujan z Kyjatíc, Róbert Vontorčík, Milan Horváth z Orávky, Martina
Turisová z Chrámca, Juraj Kovács z Blhoviec, Alexander Albertus,
Michal Albertus zo Zacharoviec, Ján Kýpeť z Lehoty n Rim., Viera
Ďurišková, Richard Kosztúr z Kráľa, Eva Polakovičová, Peter Polakovič z Hrnč. Zalužian, Ladislav Juhász zo Stránskej, Peter Dianiška
z Tisovca, Jozef Markotán zo Sušian, Vojtech Elek z Veľ. Blhu
Prvýkrát darovali krv: Igor Daňko z Rim.Soboty , Marcel Ľupták z
Orávky
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.

•

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
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

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.

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 Rim. 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 maturi-

KINO
ORBIS
19.20.21.22.jún
Speed Racer
Speed Racer je rodený
automobilový pretekár, ktorý
miluje vysoké obrátky, napätie a preteky. Dráma USA, MP
od 12 r., Dabing, Vstupné:
60 Sk. Začiatky predstavení
o 19:00 a 21:00 hod., v sobotu
a v nedeľu len o 21:00 hod.
21.22.jún
Mongol - Džingischán
Film rozpráva príbeh
legendárneho mongolského
bojovníka Džingischána. Historický/ dobrodružný SRN,
Kazachstan, Rusko, Mongolsko, MP do 12 r. Vstupné: 59
Sk, titulky. Začiatok predstavení len o 19:00 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

Do 30. júna bude v Gemerskomalohontskom múzeu v Rim.
Sobote nainštalovaná výstava
nazvaná Rimavská Sobota na
starých pohľadniciach. Vystavené pohľadnice sú originálnymi
spomienkami na jeho zákutia,
či jednotlivé budovy, z ktorých
mnohé zostali už len v spomienkach obyvateľov. Súbor
viac ako 250 starých pohľadníc,
z rokov 1898 až 1950 vypovedá
o vzhľade mesta.

tou. Spojená škola- SPŠ potravinárska Rim. 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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Úspešní na celoštátnych športových hrách
V

dňoch 30.5. – 1.6. sa chlapci a 1.6. – 4.6.
dievčatá z RDD Čerenčany zúčastnili
športových hier reedukačných detských
domovov. Chlapci súťažili v Ružomberku
a dievčatá súťažili v Košiciach- Bačkov. Športovci z RDD Čerenčany úspešne reprezentovali naše zariadenie. Chlapcom sa podarilo
to, čo hádam nikto ani len nedúfal. Obsadili
prvé miesto v celkovej klasifikácii, bodovali
vo všetkých atletických disciplínach, nemali
premožiteľa ani v jednej z dvoch štafiet, ktoré hladko a s obrovským náskokom vyhrali.
Samozrejme, že aj futbal bol v réžii chlapcov. To, čo predvádzali na ihrisku, im závidel  
každý. Presnosť, dokonalosť nahrávok a ešte
k tomu slušné správanie, toto všetko stálo
za úspechom našich chlapcov. Boli jeden
veľký tím, ťahali všetci za jeden koniec
a oplatilo sa...
Konečné poradie: 1. RDD Čerenčany, 2. RDD
Mlynky Biele vody, 3. RDDM Horný Bankov,4.

RDDM Sološnica, 5. DGC Ružomberok, 6.
RDD Bačkov,7. RDD Vráble, 8. DGC Bratislava.
Naše dievčatá išli tiež s odhodlaním priniesť
nejaké víťazstvá. Hneď v prvý deň získali
tri medaily. Prvé miesto na  800 m obsadila

reportáži z pretekov na
Kurinci som pred necelým
mesiacom spomínal, že kaprová
sezóna začala veľmi sľubne
a úlovky boli bohaté.
Ale to isté už o pstruhoch
nemožno povedať. Z rôznych
príčin sa totiž oprava odtoku na
VN Skálnik neúmerne pretiahla. Takže 16. apríla pstruhy
v nádrži neboli, pretože tam
nebola ani len voda. Pstruhy
v Rimave mali zase "túlavé"
plutvy a zo pstruhového úseku
jednoducho zmizli. Zato nebolo
zvláštnosťou uloviť ich pri
Dubovci, ba ešte aj nižšie. A tak,
keď sa koncom mája objavila
správa o pretekoch na Skálniku,
reakcia rybárov bola o poznanie
slabšia ako inokedy. Sobota 31.
mája so svojím prekrásnym
počasím odlákala potenciálnych
pretekárov do záhradiek a na
iné aktivity, výsledkom čoho
bol veľmi nízky počet prihlásených. Na muškárske preteky
nastúpilo 17 pretekárov, ktorí
v dvojkolovej súťaži bojovali
o umiestnenie i pekné ceny. Vo
veľmi teplom počasí brali ryby
poskromne. Ulovilo sa len 37
pstruhov. Najšikovnejšie si počínal Ing. Július Barič, ktorý svoj
triumf aj zdupľoval, pretože
ulovil aj najväčšiu rybu. Súťaž
bola vyrovnaná, o čom svedčí
aj celkový výsledok. Na prvom

O. Václavik

Predohrávka ŠK Tempus

Pstruhári sa dočkali
V

Miška Neupauerová, 2. miesto vo vrhu guľou
získala Veronika Síposová. 2. miesto obsadili
dievčatá v  štafete na 4 x 60 m.
3. miesto obsadili dievčatá  vo volejbale.
Len o „vlások“ im ušlo finále, ale i napriek
tomu predviedli a ukázali, že vedia hrať i so
silnejším a fyzicky vyspelejšími súperkami,
ako sú dievčatá z RDM Spišský Hrhov, nad
ktorými zvíťazili. V celkovej klasifikácii sa
naše dievčatá umiestnili na 2. mieste.
Konečné poradie: 1. RDM Spišský Hrhov, 2.
RDD Čerenčany, 3. RDM Zlaté Moravce, 4.
Nordhausen-Nemecko, 5.Trstín, 6.Bačkov.
Touto cestou sa chceme chlapcom a dievčatám poďakovať za ich obetavosť, tvrdý a občas aj nenávidený tréning, ktorý bol niekedy
ťažký, namáhavý a náročný, ale o to krajšie
sú naše úspechy a víťazstvá. A v neposlednom rade sa chceme poďakovať vedeniu,
učiteľom a vychovávateľom.

mieste skončil Ing. Július Barič
(6 ks, 226 cm), na druhom Peter
Kasár (6 ks, 202 cm) a na treťom
Vladimír Husár (5 ks, 170 cm).
Cenu za najväčší úlovok dostal
Ing. J. Barič za pstruha s dĺžkou
42 cm. Po krátkej prestávke nastúpili borci v disciplíne prívlač.
Keďže medzitým teplota ešte
viac stúpla, pstruhy boli ešte
malátnejšie a vyprovokovať ich
k záberu bolo čoraz zložitejšie. 38 pretekárov bojovalo v 2
kvalifikačných kolách. Do finále
postúpili najlepší a tí potom
bojovali o konečné umiestnenie.
Najviac sa darilo Vojtechovi
Együdovi, ktorý v krátkom časovom slede ulovil 3 ryby (110 cm)
a tie nakoniec rozhodli o jeho
prvenstve. Na druhom mieste
skončil MUDr. Igor Tompoš (2
ks, 64 cm) a na treťom Štefan
Stelo (1 ks, 38 cm). Škoda, že
krásneho 47 cm pstruha ulovil
Jozef Vinarčík v kvalifikácii,
a tak mu ušiel bronz, no získal
aspoň cenu za najväčší úlovok.
Preteky riadil štáb rozhodcov
s tajomníkom MsO Eugenom
Dulovicsom, hlavným rozhodcom. Poháre, diplomy a ceny
odovzdával predseda MsO JUDr.
Igor Borlok, ktorý v závere poprial všetkým úspešný štart do
pstruhovej sezóny.

Výsledky 12. 6. I. liga – prípraviek: kategória 11 r.: MFK Zvolen - ŠK
Tempus RS 0:2 ( g. Múčik 2), kat. 10 r.: MFK Zvolen  - ŠK Tempus RS
2:8 (Lováš 6, Balyo,Poljak),kat. 9 r: MFK Zvolen - ŠK Tempus RS 1:9
(Hruška, Morong 2, Balciar, Rapčan 3, Kovács).

Dexia banka spustila Garant Invest VIII

nos
možný vý

až

2za5dva%
roky

Nový garantovaný produkt
V období od 9. 6. do 8. 7. 2008
prináša Dexia banka nový garantovaný produkt, ktorého výnos sa
viaže na index zahŕňajúci najväčšie európske akcie. Výrazný pokles akcií v uplynulých mesiacoch
priniesol ich atraktívne ocenenie,
a preto láka k novým investíciám.
No riziko pokračujúcich negatívnych vplyvov hypotekárnej krízy
stále pretrváva. Dexia banka
preto pripravila produkt, ktorý je
bezpečnou investíciou viazanou
na akciové trhy s vysokým potenciálom zhodnotenia a navyše
bez obáv zo straty výšky vloženej
investície.
Bezpečná investícia
Klient získa 100 % garanciu návratnosti vloženej investície pri
splatnosti a nehrozí mu menové

riziko, pretože investuje v slovenských korunách. Záruka bezpečnosti je daná faktom, že splatenie
cenného papiera je priamo záväzkom emitenta – nadnárodnej
spoločnosti Dexia BIL, tretej najväčšej retailovej banky v Luxembursku so 150-ročnou históriou
a ratingom AA od Standard
& Poor’s.

Vysoký výnos
Garantovaný výnos 5 % p. a. bude
vyplatený po uplynutí prvého roku
investície bez ohľadu na vývoj
trhov. Výnos produktu pri splatnosti bude závislý od zhodnotenia európskeho akciového indexu za dva roky. Maximálny výnos
v druhom roku (pri splatnosti) môže dosiahnuť až 20 %.
Celkový výnos tak môže dosiahnuť
až 25 %.

Investícia do garantovaných produktov je spojená s rizikom a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Garant
Invest VIII (oficiálny názov SKK Index Linked Notes due 12 July 2010) je vydaný spoločnosťou Dexia Banque Internationale à Luxembourg v rámci ponukového programu nekapitálových cenných papierov Euro Medium Term Notes,
Certificates and Warrants a splatenie nominálnej hodnoty a výnosu pri splatnosti je zabezpečené emitentom. Výnos
produktu nezohľadňuje vstupný poplatok. Aktuálna hodnota produktu môže klesať, stagnovať alebo rásť v dôsledku
zmien ocenenia podkladových aktív, volatility a úrokových sadzieb, preto hodnota vyplatená klientovi pri odpredaji pred
splatnosťou môže byť nižšia ako výška pôvodnej investície. Základný prospekt ponukového programu schválil orgán
dohľadu nad finančným trhom v Luxemburgu a je spolu s konečnými podmienkami jednotlivých emisií v rámci verejnej
ponuky zverejňovaný na www.dexia.sk a vo všetkých pobočkách Dexia banky.

www.dexia.sk

František Doboš
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Hodnotenie jarnej časti súťaže trénerom F. Vašom
P

o tvrdej zimnej príprave a postupnom
dotváraní zostavy z existujúcich hráčov
jesenného kádra doplnených o Cvjetinoviča,
Fedora a našich odchovancov, sme začali jarnú
časť súťaže. Treba si spomenúť na správanie
hráčov a prístup k splnení úloh a k zápasu.
Vyrábali sa elementárne chyby, na hlas
z lavičky boli podráždené reakcie, hráči dávali
najavo zlosť. Nie všetci plnili požiadavky, pri
striedaní sa odchádzalo bez podania ruky
nastupujúcim spoluhráčom. Bolo to veľmi
nepekné a neslušné. Ak si niektorí hráči
mysleli, že sa tým vina prenesie na trénerov,
bolo to detské. Mužstvo, ktoré sa rozkladá pri
prvej prekážke či neúspechu na jednotlivcov
a skupiny, je už nepodarkom. Nebolo to také
ružové a jednoduché dostať ho postupnými
krokmi do stavu, ktorým sme reprezentovali
MFK v jarnej časti ročníka. Stálo to veľa
trpezlivosti a mravenčnej práce, ktorá sa
postupne pretavila do správania kolektívu.
Snaha a profesionalita väčšiny hráčov, ktorí mi
prirástli k srdcu v prístupe k práci a spoločnej
otvorenej vzájomnej dôvere, bola na požadovanej úrovni a vďaka príkladným vzorom sa to
prenieslo na celé mužstvo a realizačný team.
Výsledky spoločnej práce by sme zaknihovali
pred začiatkom jarnej súťaže, ale s jedlom rastie
chuť. Na záver sme chceli o niečo viac poskočiť
v tabuľke. Objektívne okolnosti nám to
prekazili. Starostlivosť vedenia klubu o mužstvo
bola dobrá a k tomu boli úmerné aj výsledky.
Spolupráca s médiami, až na nemenovaný
týždenník, bola na výbornej úrovni. Stanovené
ciele sa nám podarilo spoločne splniť do bodky.
Rim. Sobota má zabezpečenú prvú ligu
s výhodou vylosovania na nový ročník.
Požiadavky fanúšikov sú vysoké, návštevnosť aj
napriek zlepšenej hre je však stále nízka. Jej
zlepšenie vyžaduje komplex opatrení. Charakteristika jednotlivých hráčov: Martin Kuciak – 26
ročný brankár dostal plnú dôveru, za ktorú sa
odvďačil postupne sa zlepšujúcim výkonom, na
ktorom je vidieť rukopis trénera brankárov.
Odvedené výkony ho radia medzi popredných
brankárov prvej ligy. Norbert Fedor – 22- ročný
brankár. Vývoja schopný, veľmi pracovitý
brankár, ideálne stavaný, ktorý v tréningovom
procese veľmi dobre dopĺňal prvého brankára,
má talent. Branislav Mráz – 34- ročný ľavý
krajný obranca. Zástupca kapitána mužstva bol
príkladným vzorom v tréningovom procese
a ochotne pomáhal trénerom svojimi bohatými
skúsenosťami. Na svojom hernom poste bol
pevným článkom a odvádzal veľmi dobré
výkony. Lukáš Nachtman – 24- ročný ľavý
stredný obranca. Mladý hráč, ktorý vyrastal
v Slávii Praha a bol mládežníckym reprezentantom ČR. Už počas jesennej časti upozornil na
výbornú hru hlavou, s dobrým citom pri
štandardných situáciách. Jeho prístup k plneniu
úloh v príprave, ako aj v majstrovských
zápasoch na jar, si všimli neprehľadný
pozorovatelia Corgoň ligy. Naše spoločne
rozhodnutie s ním, ako aj s medzinárodným
manažérom, aby sa hráč vyhral v prvej lige, sa

ukázali ako správne. Uvedomelým a postupne
sa zlepšujúcim prístupom výkonmi prispel aj
hráč, ktorému prajeme veľa ďalších úspechov.
Jeho cesta smeruje do Slovana Bratislava.
Veríme, že na Rim. Sobotu bude spomínať
v dobrom. Gergel Geri – 31- ročný stredný
obranca. Po úspešnom absolvovaní zimnej
prípravy bol dobre naladený a mal byť posilou
mužstva. Obnovenie zranenia prekazilo
očakávania, na svoj herný post naskočil až v 24.
kole. Potupne naberal hernú istotu a v tretej
tretine jarnej časti už bol pevným článkom
obrany. Je to vodcovský typ s dobrým burcujúcim elementom. Richard Rubint – 28- ročný
pravý stredný obranca. Dostal sa do hernej
pohody a až na malé straty a nedostatočnú
pozornosť pri zabezpečovaní spoluhráča
v majstrovskom zápase s Lučencom podával
spoľahlivé výkony. Dobre alternoval aj na poste
pravého krajného obrancu a patril medzi
spoľahlivých hráčov mužstva. Marek Janečka –
25- ročný pravý krajný obranca. Ku koncu
súťaže už nastupoval aj ako stredový hráč.
Dobré vybavený rýchly bojový typ, ktorý je
v hľadáčiku medzinárodného manažéra, bol
štandardným hráčom. Svoje individuálne
osobitosti dobre uplatnil aj na poste záložníka.
Podával dobré, bojovné výkony, na ktoré padá
jediný tieň, a to jeho chyba v derby zápase
s Lučencom, ktorý sme prehrali. Ťažko to
znášali vo vedení ale aj prívrženci a podporovatelia nášho klubu. Michal Filo – 30- ročný
univerzálny hráč. Volený zástupca hráčov. Je
veľmi odolný, pracovitý hráč s tvrdou streľbou
a so širšou použiteľnosťou v obrane aj stredovej
formácii. Bola tam viditeľná určitá kolísavosť
výkonov, ale príkladné snaženie mu pomáhalo
prekonávať tieto prekážky, často aj cez bolesť.
To ho radí medzi príkladných bojovníkov. Ivan
Ádam– 30- roč. stredný stredový hráč. Ligový
dorastenec R. Soboty a bývalý kapitán Lučenca
je veľmi pracovitý, technicky veľmi dobre
vybavený hráč s maximálne zodpovedným
prístupom k tréningovému procesu. Pri
vyrovnanej výkonnosti stredových hráčov
neľahko znášal rolu náhradníka. Preukázal však
výrazné pochopenie pre tak potrebné posilňovanie ducha mužstva. Nenad Živanovič – 27roč. ľavý stredný stredový hráč. Srbský legionár
vyššej postavy, bývalý druholigový hráč Voľjeva
nastupoval do prípravy s odhodlaním pracovať
na odstraňovaní nedostatkov, ktoré sa objavovali v jeho hre v jesennej časti súťaže. Hráč so
siedmimy žl.kartami pochopil, že požiadavky
na zmenu v jeho hre sú nevyhnutné. Aj keď
úlohy často prijímal svojsky, časom ich začínal
napĺňať. Výsledkom boli jeho zlepšené výkony.
Treba spomenúť, že celú jarnú časť súťaže
odohral bez inkasovanej žltej karty. Djorde
Cvjetinovič – 25- roč. krajný stredový hráč.
Ďalší srbský legionár nižšej postavy, bývalý
hráč najvyššej srbskej súťaže a reprezentant
Vojvodiny prišiel z Trebišova. Rýchly, obratný
hráč s výbornou kopacou technikou podával
kolísavé výkony,. Je to inteligentný hráč, chýba
mu len ustálenosť výkonov. Milan Sihelský – 22

roč. pravý krajný stredový hráč, odchovanec
RS. Hráč nižšej postavy vyniká rýchlosťou
a technikou v plnom behu. Postupne sa
rozohral a po určitej kolísavosti výkonov
v tréningovom procese a v zápasoch sa
dopracoval ku kvalitným výkonom. Je to
perspektívny hráč, ktorý pri naplnení požiadaviek, kladených na prípravu vrcholových
hráčov, to môže dotiahnuť vysoko. Roman
Lazúr – 31- roč. ľavý krajný stredový hráč. Hráč
nižšej postavy plne využíva skúsenosti
s najvyššej súťaže, keď pôsobil v kluboch FC
Košice a v Prešove. Je rýchly, obratný, s dobrou
kopacou technikou. Jeho užitočnosť v smelosti,
v únikoch a vo finálnych prihrávkach je
nenahraditeľná. Jozef Pisár – 36- roč. útočník.
Použiteľný je aj v zálohe. Klenot rimavskosobotského futbalu je kapitánom mužstva, ktorý
bol vzorom v tréningovom procese. Navyše
viedol zaujímavé rozcvičenia, ktoré výberom
prostriedkov a foriem uspokojili spoluhráčov.
Spolu s Braňom Mrázom patrili k príkladom.
Táto úloha ho viditeľne tešila a bola v jeho
príprave na budúcu trénerskú prácu užitočná.
Stal sa najlepším strelcom mužstva. Herne
a vystupovaním potvrdil, že je stále nositeľom
kvality a nebezpečenstvom pre súpera. Juraj
Liška – 23- roč. útočník. Najväčšie sklamanie
jesene sa prebralo. Fyzicky aj technicky dobre
vybavený. Silný, rýchly, dosť vysoký hráč sa
začal veľmi dobre dopĺňať s Pisárom. Získal
dôveru a jeho výkonnosť stúpala. Zabrzdilo ho
však zranenie, ktoré čiastočne narušilo ďalší
rozlet. Pri zodpovednom prístupe má aj na viac.
Martin Čižmár – 28- roč. útočník. Hráč
s prvoligovými skúsenosťami. Po výkonnostnom sklamaní v jesennej časti súťaže aj napriek
maximálnemu snaženiu po výpadku pre
zranenie sa ťažko zmieroval s funkciu náhradníka po tom, čo sa Liška uchytil. Inak veľmi
inteligentný futbalista si vyžadoval osobitnú
pozornosť, čo sa napokon ukázalo ako správne.
Prejavilo sa to na jeho zlepšenom výkone. Peter
Šándor – 20- roč. útočník, odchovanec RS. Po
prechode zo štvrtej ligy preukázal snahu. Jeho
výkonnosť stúpala. V majstrovských zápasoch
ešte nedokázal výrazný talent, ktorý sa
nevytratil a treba ho zúročiť. Potrebuje dôveru.
Ak to nedokáže využiť potom musí hľadať
chyby v sebe samom. Michal Fízel – 21- roč.
ľavý stredový hráč, odchovanec RS. Technicky
dobre vybavený hráč s tvorivou schopnosťou.
Po ťahačkách v prestupovom konaní a rodinných problémoch sa postupne adaptoval. Po
varovnom signáli skvalitnil prístup k tréningovému procesu a hrával za B mužstvo. Jeho
ďalšie pokračovanie v nastavenej ceste zastavilo
ochorenie. Stanislav Morháč – 19- roč. ľavý
krajný obranca. Smelý, priebojný, rýchly hráč.
V tréningovom procese prejavoval zodpovedný
prístup. Je perspektívny, potrebuje dôveru
a čas. Michal Purdek – 21- roč. koncový útočník,
odchovanec RS. Univerzálny, dobre urastený,
silný, rýchly hráč, je stále vývojaschopný.
Zdeno Marek
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Zmena na trénerskom poste
P

o tom, čo boli poverení viesť mužstvo
v jarnej časti súťaže domáci rimavskosobotskí tréneri páni Vaš – Danyi, vypršala ich zmluva 31.mája., z toho dôvodu
došlo na trénerskej stoličke k zmene. Po
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Relax pre športovcov

rokoch sa vracia bývalý úspešný tréner
Karol Kisel, ktorý v minulosti doviedol
Rim. Sobotu do najvyššej súťaže. Jeho
asistentmi sa majú stať J. Nôta – J. Pisár.

zm

Absolutórium pre trénerov
V

ýkonný výbor Mestského futbalového klubu v Rim. Sobote na svojom
ostatnom rokovaní 9.júna okrem iných
bodov rokovania zhodnotil účinkovanie
trénerského tandemu František Vaš- Ladislav Danyi pri prvoligovom mužstve
seniorov v jarnej časti sezóny 2007-2008.
V podstate unisono odznievali slová
uznania a vďaky za vysoko profesionálnu
a fundovane odvedenú prácu trénerov,
čoho výsledkom bolo aj konečné umiestnenie v hornej polovici tabuľky I. ligy. Veď
v 15 zápasoch jarnej časti sezóny získa-

lo mužstvo presne taký istý počet ako
v osemnástich jesenných dueloch. Vedenie klubu ocenilo, že sa trénerom podarilo
vytvoriť team-work, v ktorom prevládala
vzájomná úcta a rešpekt. Výkonný výbor
Mestského futbalového klubu chce aj
touto cestou verejne deklarovať úprimné
poďakovanie Františkovi Vašovi a Ladislavovi Danyimu za doterajšie vysoko odborné a kvalifikované trénerské pôsobenie pri
mužstve. Zároveň vyslovuje presvedčenie,
že odborný potenciál oboch trénerov bude
môcť klub využívať aj v budúcnosti.

Foto: Lajos Telek

Turnaj neregistrovaných hráčov
S

tolnotenisový oddiel TJ Mladosť Relax
Rim. Sobota usporiada v sobotu
21.júna v telocvični Špeciálnej základnej
školy na Hviezdoslavovej ulici turnaj
neregistrovaných hráčov v stolnom tenise.
Turnaja sa môže zúčastniť každý, kto nie
je registrovaným hráčom stolnotenisového klubu na Slovensku ani v zahraničí.
Turnaj je vyhlásený pre kategóriu mužov
i kategóriu žien bez vekového obmedzenia. Hrať sa bude podľa pravidiel stolného
tenisu a súťažného poriadku Slovenského
stolnotenisového zväzu. Herný systém sa
určí pri žrebovaní podľa počtu prihláse-

ných účastníkov. Hracie rekvizity, t.j. stolnotenisovú raketu si zabezpečí účastník
turnaja, loptičky značky Double Hapines
zabezpečí organizátor. Štartovné je 50 Sk,
účastník ho uhradí pred začiatkom turnaja. Prezentácia je od 8:00 do 9:00 hod.,
potom nasleduje žrebovanie a slávnostné otvorenie turnaja. Riaditeľom súťaže
je predseda oddielu stolného tenisu TJ
Mladosť Relax Ing. Alexander Štefan,
tajomníkom Ladislav Mihályi, hlavným
rozhodcom Ľubomír Pinzík. Ďalšie bližšie
informácie poskytne Mgr. Miroslav Zelezník, č.t 0907 658 322.

Viacbojári pôjdu na MS
A

ko sme vás už informovali v minulom čísle, koncom mája prebehlo oblastné kolo letného viacboja všestrannosti
pre rok 2008 okresov Rim. Sobota a Revúca. V tejto súvislosti komisia Okresného
zväzu viacbojov všestrannosti  (OZVV)
v Rim. Sobote nominovala v deň pretekov
pretekárov na Majstrovstvá Slovenska
v letnom viacboji. Uskutočnia sa 28. júna
v Liptovskom Mikuláši. Nominovaní sú
nasledovní pretekári: Kinga Muránska-ZŠ
Š. M. Daxnera RS, Réka Bálintová-ZŠ P.
Dobšinského RS, Ľudmila Bodnárová-ZŠ
Š. M. Daxnera, Adriana Breznaníková- ZŠ

slov. Tornaľa, Réka Gašková- Gymnázium
RS, Dávid Farkaš- ZŠ Gem. Jablonec, Tibor
Tóth- ZŠ Gem. Jablonec, Tomáš Pánis- ZŠ
Š. M. Daxnera, Norbert Švajko-ZŠ slov.
Tornaľa, Nikolas Kubík-ZŠ Hodejov, Michal
Buvala-ZŠ Klenovec, Július Kováč-ZSŠPaP
RS, Erik Huňák- ZSŠPaP RS, Peter LáskaGymnázium RS a Ivan Vrábeľ- ZSŠPaP RS.
Vedúcou okresného družstva a vedúcou
dievčat je Mgr. Kamila Antalová. Vedúcim
chlapcov je Dr. Ladislav Majoroš z Gem.
Jablonca. Informácie nám poskytol predseda OZVV Igor Antal.
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Ryby síce veľmi
nebrali, ale na udicu
som sa chytila ja...
Zápasník Matúš bronzový
V prvú júnovú sobotu sa v športovej hale
v Bánovciach nad Bebravou konali Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v zápasení
voľným štýlom. Úspešne si na nich počínal
zápasník Lokomotívy Rimavská Sobota
Peter Matúš, keď získal bronzovú medailu
v hmotnosti do 62kg. V priebehu súťaže podľahol len neskoršiemu majstrovi Slovenska
tejto váhovej kategórie, zápasníkovi z Nitry.
V ostatných svojich súbojoch presvedčivo
zvíťazil. Menej sa darilo jeho oddielovému
kolegovi Robertovi Tommovi, ktorý vo váhovej kategórii do 37kg obsadil 10.miesto.
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16 Šport
Naši džudisti majstrami SR
V

sobotu 7. júna sa v mestskej športovej hale v Považskej Bystrici konali
Majstrovstvá Slovenskej republiky v džude
mladších žiakov a žiačok. Na tatami bojovalo o prvenstvo 98 džudistov z 22 oddielov
Slovenska. Z TJ Lokomotíva Rim. Sobota,
oddielu džudo sa majstrovstiev zúčastnili džudisti Andrik Bence a Denis Farkaš.
Andrik Bence sa vo váhe do 3O kg nestretol
s premožiteľom a obsadil prvé miesto a
získal titul majstra Slovenskej republiky pre
rok 2008. Takým istým spôsobom zvíťazili aj
mladšie žiačky z TJ Mladosť Sophia Kanátová vo váhe do 44 kg a Kristína Tommová vo
váhe do 57 kg. Druhé miesto získal Michal
Štork vo váhe do 55 kg z TJ Mladosť. Druhým
želiezkom v ohni bol Denis Farkaš vo váhe
do 46 kg z TJ Lokomotíva, ktorý prehral
zápas o tretie miesto, a tak obsadil nepopulárne piate miesto. Ďalšími účastníkmi
boli Ján Durmis do 34 kg a Zsolt Kónya do 42
kg , ale bohužiaľ bez umiestnenia, obaja z
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Tempusákom sa darilo

Mladosti. Výbory oddielov džuda ďakujú za
skvelú reprezentáciu nielen TJ Lokomotíva
a TJ Mladosť, ale aj mestu Rimavská Sobota.
V nedeľu 8. júna niektoré deti leňošili doma,
ale džudisti z TJ Lokomotíva cestovali do
Maďarska do mesta Harsány, aby sa zúčastnili medzinárodného turnaja mini žiakov
a žiačok. Boli na ňom džudisti z Rumunska,
Slovenska (jediný oddiel TJ Lokomotíva RS)
a z Maďarska. Celkovo prišlo do telocvične
základnej školy 89 pretekárov z 13 oddielov.
Najlepšie si počínal a všetky zápasy vyhral
Frederik Strečka do 24 kg sup. mini. a získal
zlatú medailu. Druhé miesta obsadili bratia
Jakabovci, a to: Ádám do 34 kg sup. mini
a Karol do 46 kg  mini. Tretie miesto obsadil
Jaroslav Maďar ml. do 46 kg mini. Pre našich
džudistov bola nedeľa úspešná, keď na
turnaj vycestovali štyria a doniesli aj štyri
medaily. Výbor oddielu im srdečne ďakuje
za vzornú reprezentáciu.

Ľubomír Antal

Memoriál v mini futbale
S

enior Club E. Paulyho zorganizoval 7.
júna v rimavskosobotskom gymnáziu Memoriál Eugena Paulyho a Rudolfa
Štrömpla. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev,
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. V nich
sa stretol každý s každým. Zápasy sa hrali
1x 15 minút podľa pravidiel mini futbalu.
Veková kategória hráčov bola nad 35 rokov.
Rozhodovali Koháry a Utrata.  V prvej skupine porazilo Gymnázium Techan tesne 1:0.
V ďalšom stretnutí porazil Techan Hajnáčku
3:2 na pokutové kopy a Gymnázium Hajnáčku 4:0. Víťazom skupiny sa stalo družstvo

Gymnázia v Rim. Sobote. V druhej skupine Pauly Club porazil klub Old Boys 1:0,
klub Eger zdolal 2:1 na pokutové kopy. Eger
porazil Old Boys 1:0. Víťazom skupiny sa stal
Pauly Club. V zápase o piate miesto zdolali
hráči Old Boys Hajnáčku 2:0. Tretie miesto
získal po výhre nad Techanom 1:0 na pokutové kopy klub Eger. V prestížnom zápase
o prvé miesto tesne zvíťazilo gymnázium
1:0 nad organizátorom súťaže Pauly Clubom.
Víťaz získal pohár. Najlepším strelcom súťaže sa stal hráč gymnázia Simon.

Starší žiaci Danihel a Kalčík.
Futbalisti z ŠK Tempus Rim. Sobota
majú za sebou opäť niekoľko úspešných
odohratých zápasov. Podľa výsledkov
možno povedať, že sa im darilo.
Výsledky: II. liga: starší žiaci: ŠK Tempus Rim. Sobota – Žarnovica 2:0 (2:0), g.
Kalčík, Danihel.
Zostava ŠK Tempus: Rácz – Szalai, Csizmadia, Michal Polívka, Pepřica - Znám,
Danihel, Slovák, Chovaniak – Ternóczky, Kalčík. Striedali: Hronec, Maďar.
Mladší žiaci: ŠK Tempus RS–Žarnovica
5:0 (2:0), g. Galo 3, Antalík, Bial.
Zostava ŠK Tempus: Máté – Balciar,
Marek Polívka, Vilček, Ľupták – Andráši,
Václavik, Petrusz, Bial – Galo, Antalík.
Striedal - Csák.
I. liga – prípraviek (9.6) kategória 11 r.:
ŠK Tempus RS– MFK Zvolen 8:5 (g. Boroš
6, Múčik 2,), kategória 10 r.: ŠK Tempus
RS–MFK Zvolen 2:1 (g. Balyo, Lovas),
kategória 9 r.:
ŠK Tempus RS–MFK Zvolen 7:0 (g. Hruška 3, Morong 2, Balciar, Rapčan).
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Minifutbal
Výsledky 17. kola
1. okresnej ligy minifutbalu:
Matyas-Šk Tempus 5:2, Exprestrans-IK
COM 21:0, FC Euromotel-Autopulír 4:4,
Greko-Rimatex 0:22. Po 17. kole je na
prvom mieste Exprestrans so 45 bodmi,
na druhom Rimatex (39 b), na treťom
Matyas (38 b), na štvrtom VTJ Juve
Rožnava (30 b), na piatom Autopulír (26
b), na šiestom FC ZAra (23 b), na siedmom FC Euromote (23 b), na ôsmom
ŠK Tempus (18 b), na deviatom IK COM
(3 b) a na desiatom mieste je Greko s 3
bodmi.
Najlepší strelci: 1. V. Vávra-VTJ Juve
Rožňava 53 gólov, 2. R. Uhrin- Rimatex
47 g., 3. R. Kret-Exprestrans 33 g., 4. M.
Dragijský-Rimatex 31 g., 5. T. Šándor-Rimatex 26 gólov.
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