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Na programe aj 2. zmena rozpočtu

V

utorok 24. júna od 9. hodiny prebehne v bývalom Župnom dome zasadnutie rimavskosobotských poslancov. Správu o činnosti na ňom
predloží prednosta mestského úradu Ing. Ladislav
Kovács. Bodom rokovania bude aj vzdanie sa
mandátu poslanca MUDr. O. Pétera vo volebnom
obvode č. 2 z pracovných dôvodov. Na jeho miesto
nastúpi náhradník PhDr. István Kovács. Poslanci
mestského parlamentu sa budú zaoberať aj majetkovoprávnymi otázkami, návrhom na zmenu
VZN mesta o zásadách hospodárenia a nakladaní
s majetkom mesta, návrhom na 2. zmenu rozpoč-

Výrazné zľavy
v Hypernove
ponuka platí
od 23.6.08 do 29.6.08
Hostinského 5, 979 01 Rimavská Sobota.

tu mesta a informatívnou správou o postupe prác
na Kurinci. Rokovať sa bude aj o stave plnenia
investičných akcií v investorstve mesta, správe
o výsledku vykonaných kontrol a vyhodnotení
funkčnosti organizačnej štruktúry mestského
úradu, návrhu na zmenu sídla Domova mládeže,
o prerozdelení finančného príspevku pre športové
subjekty a kofinancovaní projektu ZŠ P. K. Hostinského týkajúceho sa jej rekonštrukcie. Rokovanie
poslancov mestského parlamentu je verejné.
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pôvodná cena

TVP 370 ORAVA
Príves Handy – 13
Odmerka džbán 1l
Sada dóz 3ks štvorec
Hubka veľká 5ks

Realitná kancelária

2 999,15 990,99,69,39,90

aktuálna cena

1 999,14 399,70,90
39,90
22,90

Vaša lekáreň

najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400

Nedávno prebehli v Rimavskej Sobote
verejné hovory
predstaviteľov
mesta s občanmi. Možno povedať, že účasť
bola veľmi nízka. Najviac,
okolo 60 občanov, prišlo na
verejný hovor do Tomašovej.
Najnižšia účasť, len 12 ľudí,
bola v Starom meste. Sklamaním bolo aj sídl. Západ.
V minulosti tam na verejné hovory chodilo vyše 50
ľudí. Tento rok prišlo len 20.
Záujem o stretnutie s predstaviteľmi mesta v iných
mestských častiach prejavilo
v priemere 20-30 obyvateľov. Z toho vyplýva, že ľudia
buď nemajú záujem o veci
verejné a dávajú prednosť
osobným záležitostiam, alebo sú so všetkým spokojní.
Na druhej strane o problémoch diskutujú iba medzi
sebou. Či už pred panelákmi na lavičkách alebo pri
návštevách. Kritizujú najmä
chodníky a cesty v dezolátnom stane, nedostatok
pracovných príležitostí, chýbajúce kúpalisko, nedobudovaný Kurinec, vandalizmus,
mladých opilcov, psíčkarov
a iné negatívne javy v meste. Problémom však je, že
o tom nehovoria na príslušných miestach, a potom sa
sťažujú, že sa nič nerieši. To
však nie je pravda. Keď totiž
kompetentní o probléme
vedia, snažia sa ho odstrániť.
Preto by si aj občania mali
uvedomiť, že ignoranciou
či už verejných hovorov
alebo zasadnutí poslancov
mestského zastupiteľstva,
ktoré sú tiež verejné, sa ich
problémy nevyriešia...
Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda
s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

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

tel. 0903 722 560
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Holanďan podnikajúci na Slovensku
Snažia sa klientom poskytovať komplexný servis. Nielen sprostredkovanie
samotnej kúpy alebo predaja nehnuteľností, ale aj poradenstvo.

D

rs. Rudolf Kooijman je Holanďan žijúci
na Slovensku. Povolaním je prekladateľ- tlmočník. Tlmočil dokonca aj pre exprezidenta Kováča a holandskú kráľovnú, čo
bolo pre neho veľkou cťou. Pred rokom a pol
tu začal podnikať aj so svojou partnerkou
Ing. Ivetou Zaťovičovou. Je tu podľa neho
viac možností pre začínajúcich podnikateľov ako v Holandsku, kde je už trh nasýtený
. R. Kooijman hovorí, že peniaze ležia na
chodníku, len ich treba zodvihnúť. Preto sa
čuduje, koľko Slovákov pracuje v zahraničí,
keď môžu aj doma zarobiť veľké peniaze.
Uznáva však, že niekomu viac vyhovuje byť
zamestnaný ako zamestnávať niekoho a nie
každý má chuť podnikať. Rudolf Kooijman
je majiteľom a konateľom realitnej a prekladateľskej spoločnosti. V rámci firmy funguje
od apríla minulého roka v Rim. Sobote pobočka realitnej kancelárie LX. Najskôr sídlila
v budove Gemerských mliekarní, od 1. mája
tohto roku sa presťahovala do centra mesta
do historickej budovy niekdajšieho kina
Apollo na Hviezdoslavovu ul. 8. Vedúcou
pobočky je Zlatica Mitterová.
„Darí sa nám. Máme najväčšiu ponuku
realít – domov, bytov, pozemkov a výrobných
priestorov v Rimavskej Sobote a vyprofilovali sme sa ako seriózna kancelária. Snažíme
sa klientom poskytovať komplexný servis.
Nielen sprostredkovanie samotnej kúpy
alebo predaja nehnuteľností, ale aj poradenstvo. Bezplatne im pomáhame pri vybavovaní úverov, riešení majetkovoprávnych či
iných sporov. „Minule sme riešili napríklad
dlhoročný nájomný spor, kde sa nevedela
vlastníčka nehnuteľnosti zbaviť nájomníka,
ktorý už dávno vypovedal zmluvu,“ povedal
R. Kooijman. Jeho partnerka I. Zaťovičová,
ktorá je riaditeľkou spoločnosti, dodala,
že bežne pomáhajú klientom pri vybavení
uvoľnenia záložného práva, resp. vybavení
úveru na už založenú nehnuteľnosť. Spolupracujú výlučne s bankami, ktoré majú
v poskytovaní hypotekárnych úverov dlhoročné skúsenosti – s nebankovými inštitúciami nespolupracujú. Niekoľkokrát sa na
nich obrátili i médiá pri údajnom podvode
pri obchode s realitami alebo pri ohodnocovaní približnej trhovej ceny nehnuteľností.
Často sa stáva, že klienti ich odporúčajú
svojim známym, keďže boli spokojní. Sú
klienti, ktorým poskytli služby už dvakrát:
raz pri predaji a následne pri kúpe.
„Klienti sú rôzni. Mali sme prípad, keď sa
napriek záujmu celé mesiace nedala predať
nehnuteľnosť, pretože päť vlastníkov sa
nevedelo dohodnúť na rozdelení ceny.
Napokon sme dali majiteľom písomné
stanovisko, že ak nedospejú ku konsenzu,
založíme prípad ad acta a nebudeme sa
ním viac zaoberať. K dohode medzi rozhádanými príbuznými došlo do 3 dní a nasle-

Na snímke zľava: Ing. I. Zaťovičová, Drs. R.
Kooijman, Z. Mitterová.
dujúci týždeň bol dom predaný,“ prezradila
I. Zaťovičová. Jej holandský partner hovorí,
že mali aj prípad, keď klienti predávajúci
nehnuteľnosť príliš zasahovali do jednania s potenciálnym kupujúcim a z obáv, že
sa ich dom nepredá, veľmi ľahko a rýchlo
znížili cenu. „Ten domček sa však mohol
predať za hodnotu, ktorú objektívne mal,
a náš klient mohol mať o 100 tisíc korún na
svojom konte viac. Kupujúci by zaplatil len
toľko, koľko bola hodnota domu a s kúpou
by bol spokojný“.
„Po rokoch som prišiel na to, že keď klientom radím znížiť cenu, nikto nepočúvne. Ak
im však radím ju zvýšiť, všetci to urobia,“
hovorí s úsmevom bezprostredný Rudolf.
Mnohí ľudia však realitkám nedôverujú.
Sympatická Iveta tvrdí, že je to tak preto, že
niektoré realitky majú príliš tvrdé podmienky pri prípadnej výpovedi zmluvy a bránia
klientom predať dom inak ako cez danú
realitku – potom sú tam vysoké sankcie.
Realitná kancelária LX však exkluzívne
zmluvy takmer nepoužíva – snaží sa vybudovať vzťah s klientom na báze dôvery,
a to svojím bezprostredným prístupom
a profesionálnou starostlivosťou. „Dokonca
sa nám niekoľkokrát stalo, že kupujúceho
doviedol do našej kancelárie sám predávajúci, a napriek tomu zrealizoval predaj cez
nás a zaplatil nám plnú províziu. My sme
im poskytli už len právny servis." Nedôvera
ľudí v realitné kancelárie spočíva aj v tom,
že mnoho majiteľov tzv. realitiek podniká
v oblasti realít bez toho, aby o tejto činnosti
niečo vedelo. Dokonca nemajú ani základné
odborné znalosti, a tak sa môže stať, že nezaručia čistotu a bezproblémovosť prevodu
nehnuteľnosti, resp. že nakoniec k nemu ani
nemusí dôjsť, pričom províziu si už zinkasujú.“ V podnikaní sa pritrafia rôzne veci. Aj
nepríjemné. Majitelia realitnej kancelárie LX
sa nedávno stali obeťou nekalej súťaže.
„Vedúca našej pobočky začala dávať inzeráty
na predaj nehnuteľností na istú súkromnú

rimavskosobotskú internetovú spravodajskú
stránku. Koncom apríla sme zistili, že naše
inzeráty nehnuteľnosti sa automaticky zobrazovali aj na stránke našej konkurenčnej
realitnej kancelárie aj s kontaktnými údajmi
našej pracovníčky. Ak sa však záujemca
rozhodol na danú nehnuteľnosť reagovať
písomne, automaticky sa objavil e-mail, kde
adresátom už bola konkurenčná firma. Záujemca teda nevedomky nekontaktoval našu
kanceláriu, ktorá má s majiteľom nehnuteľnosti sprostredkovateľskú zmluvu na predaj
a ktorá ponuku spracovala a nafotila, ale
konkurenciu, ktorá sa „zakvačila“ na našu
ponuku. Snažila sa nám tak vziať našich
klientov a prísť bez námahy a bez akýchkoľvek nákladov k nehnuteľnostiam na predaj,“
začal svoje rozprávanie R. Kooijman. „Po
kontaktovaní konateľa firmy, ktorá vlastní
internetovú spravodajskú stránku, mi oznámil, že na stránke je oznam, že občianske
či iné inzeráty s nehnuteľnosťami budú
automaticky zobrazené na stránke danej
realitnej kancelárie - našej konkurenčnej firmy. Tento oznam tam však dali až dodatočne po našom upozornení vedúcou pobočky
pani Mitterovou. Naše inzeráty sme z tejto
stránky dali stiahnuť. Inzeráty s našimi fotkami a textami sú však naďalej na stránke
konkurencie, ktorá oslovuje našich klientov.
I keď som majiteľom realitky vysvetlil, že je
to nekalá súťaž, nič sa nezmenilo. Nemám
problém s konkurenciou a čestným podnikaním. Ale pri nekalej súťaži môže ísť
o trestný čin. Najsmutnejšie však na tom je,
že mnohí občania, ktorí si inzerát na predaj
nehnuteľnosti v rámci občianskej inzercie
dali sami, vôbec netušia, že ich byty a domy
sú aj na stránke realitnej spoločnosti, ktorú
vôbec neoslovili.“
Aj v tomto prípade však platí, že kvalita
sa prejaví. A o tú sa majitelia spoločnosti
Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs.
Rudolf Kooijman, s.r.o., neustále snažia. Na
svojej stránke www.lxreality.sk ponúkajú
„nekradnuté“ nehnuteľnosti z okolia Rimavskej Soboty, Lučenca, Detvy, Brezna, Zvolena
a Banskej Bystrice, na predaj ktorých majú
uzavreté riadne sprostredkovateľské zmluvy. Momentálne pripravujú novú tvár svojej
ďalšej stránky www.slowakije.sk, zameranú na záujem holandských a belgických
občanov o Slovensko, kde budú ponúkať
zahraničným záujemcom okrem iných
služieb aj vybrané slovenské nehnuteľnosti.
Samozrejme, že funguje aj ich prekladateľská kancelária. Sprostredkúvajú preklady
vo všetkých jazykoch, holandské preklady
robia do 24 hodín, menšie i na počkanie.
Najexotickejšou zákazkou doteraz je tlmočenie do čínštiny pre jednu strojársku firmu.

M. Kanalová
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Krv zachraňuje životy

Anketa

Ú

zemný spolok Slovenského Červeného kríža v Rim. Sobote si 16.júna
na Hlavnom námestí pripomenul Svetový
deň darcov krvi (SDDK), ktorý pripadá na
14.júna. Koná sa každoročne v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR
a hematologicko- transfúznymi oddeleniami nemocníc. SDDK je celosvetovým
podujatím, ktoré sa spája s osobou lekára
Karla Landsteinera, nositeľa Nobelovej ceny
za medicínu a fyziológiu. Objasnil funkcie
a určenie systému štyroch krvných skupín.
Tento rok sa podujatie nieslo v duchu sloganu „Darovať krv pravidelne.“ Koná od roku
2004 a jeho zámerom je poďakovať pravidelným bezpríspevkovým darcom krvi za
neoceniteľné službu spoločnosti a upozorniť
i motivovať verejnosť na dôležitosť darovania krvi. Aj preto mohli ľudia na stanovis-

Náhodných okoloidúcich sme sa opýtali:

Budete tráviť tohtoročnú dovolenku
na Slovensku alebo v zahraničí?

Jana Bútorová, nezamestnaná, Klenovec: „Tento rok
pôjdeme spolu s priateľom
na dovolenku do zahraničia.
Pravdepodobne na Makarskú riviéru. Veľmi sa tešíme
na oddych na pláži a kúpanie v mori.“
ku darovať krv, zmerať si krvný tlak alebo
prispieť na humanitárnu pomoc. Za to boli
odmenení červeným karafiátom. Peniaze zo
zbierky poputujú na účet fondu humanitárnej pomoci.

amb

Chcú zrekonštruovať Dom športu
O
kresné združenie telesnej kultúry
(OZTK) v Rim. Sobote zorganizovalo
16.júna vo svojich priestoroch stretnutie
v súvislosti s rekonštrukciou Domu športu
na Svätoplukovel ul. 22. Pozvanie prijali
viceprimátor mesta Pavel Piliarik, poslanci
Viliam Vaš a Tibor Pelle a iní predstavitelia
mesta. OZTK tvoria štyri asociácie: Oblastný futbalový zväz, Asociácia telovýchovnej
jednoty, Asociácia športových zväzov a Zväz
rekreačnej telesnej výchovy a športu. Táto
organizácia už dlhé roky usporadúva rôzne
športové súťaže a turnaje. Predstavitelia
zväzu prítomným vysvetlili predstavu a postup pri zabezpečení rekonštrukcie objektu
na jeho využitie športovými subjektami
a občanmi mesta i širšieho regiónu. V rámci

nej zväz predložil mestu požiadavku na
schválenie príspevku vo výške 370 000 Sk.
Finančné prostriedky sú prisľúbené aj od
Obvodného úradu v Rim. Sobote, ministerstva školstva a BBSK. Združené prostriedky
sa v rámci rekonštrukcie Domu športu
použijú na zriadenie penziónu, klubovne
a kancelárie. Tie môžu využívať rôzne športové kluby. V diskusii padla aj požiadavka
na finančný príspevok pre OZTK v rámci
financovania športov z mestského rozpočtu.
Teraz pracuje zväz na báze dobrovoľnosti,
jedine Oblastný futbalový zväz je financovaný zo Slovenského futbalového zväzu. V minulosti sa podarilo získať peniaze na rekonštrukciu budovy z ministerstva kultúry.

amb

Postreh: Slávna rodáčka

Nedávno sa mi náhodou
dostala do rúk novela Ostrovy.
V knihe popisuje autorka
Ilma Rakusa príbeh rozchodu
dvojice z pohľadu muža. On
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odcestoval na niekoľko mesiacov na ostrov Padmos, kde
sa usiluje nájsť seba smého a
vyrovnať sa s traumatizujúcim zážitkom. Pred čitateľom
sa vynárajú pôsobivé obrazy,
vyjadrené presným, citlivým
a výnimočným umeleckým
jazykom. Prekvapilo ma, že
autorka je rodáčka z nášho
mesta. Preto som pátral hlbšie
a z rôznych zdrojov som sa
dozvedel o nej viac. Ilma
Rakusa sa narodila 1.februára.1946 v Rimavskej Sobote ako
dcéra Maďarky a Slovinca.
Detstvo prežila v Budapešti,
Lubljane a Trieste. Základnú

školu a gymnázium, kde
v roku 1964 zmaturovala, absolvovala v Zürichu. V rokoch
1965-1971 študovala slavistiku
a romanistiku v Zürichu, Paríži a St. Peterburgu. V rokoch
1971-1977 pracovala ako asistentka v Slovanskom inštitúte
na univerzite v Zürichu. Od r.
1977 prednáša na spomenutej
univerzite. Popri práci píše,
prekladá a publikuje (v Neue
Zurcher Zeitung, Die Zeit).
Žije vo švajčiarskom Zürichu.
Napísala aj zbierky poviedok
Miramar a Step.
amb

Margita Tankoóvá, nezamestnaná, Rim. Sobota:
„Ešte nikdy som nebola na
dovolenke v zahraničí. Ani
tento rok sa nechystám.
Aj keď manžel pracuje,
jednoducho nám to finančne
nevychádza. Takže ma čaká
práca v dome a na záhrade.“

Hermína Gazsová, zamestnaná, Rim. Sobota:
„Na dovolenky nechodím.
Musím pracovať celý rok.
Aj keď u nás v rodine všetci
pracujú, nemôžeme si to
dovoliť. V dnešnej dobe je
všetko drahé“
Martin Ambróz

Klenovská rontouka
Dom Matice slovenskej a Miestny odbor
Matice slovenskej v Rim. Sobote oznamuje občanom, že v dňoch 27.,28. a 29.
júna sa uskutočnia tradičné Gemerskomalohontské slávnosti slovenského
folklóru a remesiel v Klenovci pod
názvom Klenovská rontouka. Autobus
do Klenovca bude pristavený dňa 28.júna v sobotu o13.00 hod. na parkovisku pred hotelom Zlatý Býk. Prosíme
záujemcov, aby svoju účasť na tomto
podujatí potvrdili na telefónnom čísle
5626211 alebo osobne v Dome Matice
slovenskej na Bakulínyho ul. 14 každý
deň do 15. hodiny do 24.júna. Tešíme sa
na Vašu účasť a veríme, že tohtoročný
bohatý program poteší nielen oči, ale
aj srdce.

Poďakovanie
Klub Sclerosis multiplex sa touto cestou
chce poďakovať občanom, ktorí prispeli
na verejnú zbierku kúpou slnečnice.
Naše poďakovanie zároveň patrí školám
v Rimavskej Sobote, ako aj CVČ Relax a ZŠ
v Jesenskom, ktoré nám pomohli zbierku
zrealizovať. Úprimná vďaka.
Členovia klubu SM V RS
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Gemerská
tvorba mladých

V

Knižnici Mateja Hrebendu v Rim. Sobote
sa 12. júna konalo vyhodnotenie literárnej
prehliadky Gemerská tvorba mladých 2008. Už
po 28- krát mohli prostredníctvom tohto podujatia prezentovať svoje diela mladí začínajúci

autori. Práce hodnotil prozaik, dramatik, režisér
a publicista Silvester Lavrík. V súčasnosti je riaditeľom Rádia Devín a striedavo žije v Bratislave
a v Bánovciach nad Bebravou. Vyhodnotenie
prebehlo v dvoch blokoch. V prvom predstavil
približne dvadsiatke študentov svoj pohľad na
súčasnú literatúru. Nemyslí si, že prežívame
krízu literatúry, len sa menia návyky, súčasná
literatúra nestráca dych s umením. Dnešná
literatúra čerpá inšpiráciu z filmu. Pochválil aj

Detský festival ľudovej hudby

V

rimavskosobotskom dome kultúry sa 13.
až 14. júna uskutočnil Detský festival
ľudovej tvorby. Vyhlásilo a zorganizovalo ho
Národné osvetové centrum spolu s BBSK a Gemersko- malohontským osvetovým strediskom
v Rim. Sobote. Festival sa konal pod záštitou
Milana Murgaša, predsedu BBSK. Na celoštátnej
súťaži predviedlo svoje umenie 10 detských
ľudových hudieb, 18 spevákov sólistov,

12 sólistov inštrumentalistov a 13 speváckych
skupín. Z nášho okolia sa festivalu zúčastnili
detské ľudové hudby z Klenovca pri OZ Pomoc
deťom. Predstavili sa Piesňami s pod Vepra.
V kategórii spevák sólista vystúpila s piesňami
Štiri husi bialia... a A pod hájom Lucia Zvarová,
členka detského folklórneho súboru Zornička
v Klenovci. Sólista inštrumentalista Ján Kožiak
z Rimavského Brezova, člen DFS Mladosť z Klenovca, predviedol na heligónke programový
blok pod názvom Podpolianske z Kadluba. Súťažiacich hodnotila päťčlenná odborná porota.
Predsedníčkou bola PaedDr. Angela Vargicová.
Detský festival ľudovej hudby je príležitosťou
poznávať a udržiavať kultúrne tradície nášho
ľudu krásou spevu a hry na ľudových hudobných nástrojoch. Detské spevácke skupiny, speváci sólisti, inštrumentalisti a ľudové hudby sú
súčasťou slovenskej národnej kultúry, prejavom
jej bohatstva a krásy.
Martin Ambróz

Prečo utekajú mladí do zahraničia?
Rimavská Sobota. Jedno z
mnohých miest s nelichotivým
prívlastkom a existenčnými
problémami obyvateľov. Prečo
je to tak? Názorov a odpovedí
je však mnoho. Čo zahŕňa
existenčné zabezpečenie?
Relatívne stabilnú prácu, aj
keď netvrdím, že celoživotnú, pretože v súčasnosti je to
neuskutočniteľný sen. Hlavne
v regióne s takmer najväčšou
nezamestnanosťou. Aj keď
výnimka potvrdzuje pravidlo.
Ďalším nezanedbateľným
faktorom je adekvátne finančné ohodnotenie pracovného
výkonu. Malo by pokryť
základné sociálne potreby
tak, aby človek neprežíval, ale
ŽIL. Prežívať znamená počítať
korunu z výplaty do výplaty. A
ŽIŤ? Znamená dopriať si to, čo
človek potrebuje. Alebo si nie-

čo kúpiť, po čom dlho túži. Ale
nie s výčitkami a strachom, čo
bude robiť ďalej, keď....Keď už
vytúženú vec bude mať, ale....
Ale ako a z čoho bude žiť,
resp. prežívať do ďalšej skromnej výplaty. Ale prečo tí, ktorých sa to týka, neurobia niečo
pre to, aby to zmenili? Ak chce
zmeniť svoj život občan po
štyridsiatke alebo päťdesiatke,
pravdepodobne neuspeje.
Prečo? Pravdepodobne preto,
že nedosiahne želaný pracovný výkon, nie je flexibilný
a otvorený novým možnostiam
osobnostného a profesionálneho rastu v zamestnaní.
Potom nemá inú možnosť, iba
žiť zo skromného dôchodku.
A ako je to s nami mladými,
perspektívnymi ľuďmi plnými
elánu a pracovného nadšenia?
No pravdu povediac bezper-

spektívna budúcnosť plná
strachu a neistoty. Potom
sa pýtame, prečo „utekajú“
mladí, ambiciózni a schopní
ľudia za vidinou lepšieho
života do zahraničia? Odpoveď
je jednoduchá. Aj keď pracujú
ťažko a veľa, majú pocit adekvátneho finančného ohodnotenia. Preto sa nevzdávajú,
postupujú v zamestnaní, a keď
ich budúcnosť začína byť perspektívna, ostávajú v zahraničí. Prísť o tento potenciál slúži
na zamyslenie pre kompetentných predstaviteľov mestských
inštitúcií. Netvrdím, že sa mi
moje rodné mesto nepáči,
ale... Ale som znechutená jeho
stavom, vidinou budúcnosti
plnej stagnovania, beznádeje,
strachu a neistoty. Možno sa to
niekedy zmení.....možno.....
K. Kalmárová

vysokú úroveň prác mladých autorov na tomto
podujatí, ocenil nápad umiestniť knižnicu ako
„chrám literatúry“ na Hlavné námestie do budovy bývalého župného domu. V diskusii odzneli
názory aj na chápanie dobra a zla v literatúre, či
postoj mladých ľudí k literatúre a iným druhom
umenia. V druhom bloku S. Lavrík hodnotil
literárne práce štrnástich autorov a poradil im,
ktorých chýb sa majú vyvarovať.
amb

Symbolika rastlín

Áron škvrnitý

Áron škvrnitý je vytrvalou rastlinou, ktorá je pôvodná v Európe a severnej Afrike.
Rastie na vlhkých miestach, v krovinách
a lesoch. Jeho kvety – nachové palice so
žlto-zeleným tulcom kvitnú od 1. mája.
Po odkvitnutí sa tvoria na rastline najprv
zelené bobule, ktoré neskôr sčervenejú. Sú
prudko jedovaté. Pastieri ho radi vidia na
pastvinách, lebo vraj zvyšuje dojivosť kráv.
Švábska legenda spomína áron v súvislosti s hľadaním zasľúbenej zeme. Keď
Izraeliti putujúci po púšti hľadali cestu do
zasľúbenej zeme, vyslal Áron, Mojžišov
brat, Josua a Kaleba preskúmať Kanaan.
Na cestu im dal svoju palicu. Pri návrate
priniesli na nej obrovské kanaanske hrozno ako dôkaz úrodnosti a bohatosti tejto
krajiny. Palicu zarazili do zeme a na tom
mieste vyrástla rastlina, ktorú pomenovali áron. Áron palestínsky – posvätný sa
nazýval aj Kristovým kvetom. V ľudovej
tradícii chránil deti pred démonmi, a preto
sa im ukladal do postieľok a kolísok. Tiež
sa zakopával pod prah, aby zlí duchovia
nevošli do domu. V 17. storočí áron predávali v lekárňach pre jeho vysoký obsah
škrobu. V Rusku sa jeho sušený koreň
pridával do chleba. V kresťanskej symbolike sa áron používal ako mariánsky symbol.
Označoval sa ako ľalia, ukazujúca smer do
nebies. Mal však aj opačnú symboliku., čo
naznačovali falické kvetné šúľky. Z toho je
vyvodené aj anglické pomenovanie cuckoo
pint – čulý penis. Reč kvetín: Aj keď sa
život na teba tvrdo a neúprosne oborí,
nezúfaj.
Sveta Bornová

Kultúra
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Dôchodcovia spoznávali históriu
S
olón povedal: Kým žiješ, uč sa! Nečakaj,
aby staroba priniesla so sebou múdrosť. Aj keď nám, členom Klubu dôchodcov
v Rim. Sobote, už staroba zaklopala na
dvere, ešte stále chceme byť múdri, chceme
získavať nové poznatky, vzdelávať sa, a preto sme sa vybrali spoznávať ďalšie oblasti
nášho a lučeneckého regiónu. 29.mája sme
nastúpili do autobusu a vyrazili na cestu.
Prvá zastávka bola v Hajnáčke. Prekvapila
nás čistotou a vkusnou úpravou námestíčka
v centre obce. Najviac nás zaujal moderný
rímskokatolícky kostol, postavený v priebehu troch rokov za spolupráce všetkých obyvateľov. Tamojší starosta a mladý pán farár
nás oboznámili so samotnou dedinou a so
zaujímavým prírodným bohatstvom v jej
okolí. Upozornil nás na ruiny hradu na kop-

ci. Hrad dobyli Turci a v 18. storočí vyhorel.
Odvtedy pustne. Zdatnejší turisti majú možnosť chodníčkom vystúpiť až k zrúcaninám.
S poďakovaním sme pokračovali ďalej. Bolo
to mesto Fiľakovo a tamojší hrad. Šarmantná sprievodkyňa nám priblížila dejiny hradu, ktorý stojí na nevysokej skale. Pomaly
a opatrne sme vystupovali najprv na dolný
a potom i na horný hrad. Aj tento Turci
dobyli. V 17.stor. s hradom vyhorel aj župný
archív, odvtedy zostal hrad v ruinách. Dnes
slúži ako expozícia o histórii hradu a mesta.
Mesto Fiľakovo malo v minulosti viacero
názvov, od roku 1991 má názvy: v slovenčine Fiľakovo, v maďarčine Fülek. Zlatý
klinec našej výpravy bol hrad Šomoška.
Náučným turistickým chodníkom po zelenej
značke sme vystupovali k hradu. Trasa bola
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náročná, ale keďže viedla lesom, v tieni
mohutných bukov a za spevu vtáčikov sme
1,6km zvládli v pohode za 45.min. Došli sme
k niečomu úžasnému- kamenný vodopád
9 m vysoký, tvorený vejárovite usporiadanými päť- a šesťbokými čadičovými stĺpmi.
Odkrytý bol pri ťažbe materiálu na stavbu
hradu. Je to skamenený lávový prúd. O pár
metrov vyššie sme došli na hrad Šomoškamalebnú zrúcaninu. Z hradu bol prekrásny
výhľad na okolie. Mali sme možnosť vidieť
v susednom Maďarsku ostatky strážnej
veže, z ktorej ohlasovali vpád tureckých
vojsk. Bolo toho veľa, čo sme zažili a videli.
Stále sa presviedčame, že naše Slovensko
je krásna, na prírodné výtvory a historické
stavby veľmi bohatá krajina. Unavení, ale
spokojní a šťastní, s bohatými dojmami sme
sa vrátili domov. Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli k prežitiu takého krásneho dňa.

ká

Pôjde na Atrium Art

Úspešné študentky gymnázia
D

ve študentky rimavskosobotského
gymnázia Lucia Bodorová a Lenka
Lisyová si 12.júna v budove Slovenského
národného múzea v Bratislave prevzali z rúk
predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa Ivana A. Petranského cenu za 3.miesto
v súťaži z novodobej histórie pre študentov
stredných škôl EUSTORY. Ich témou boli
Kyjatické hračky ako špecifikum nášho regiónu. Záštitu nad 5.ročníkom súťaže Eustory prevzal náš zástupca v Bruseli a člen
Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú
prípravu a kultúru Ing. Ján Figeľ. Eustory
predstavuje medzinárodné združenie partnerských organizácií osemnástich európskych krajín, ktorého hlavným cieľom je
zbližovanie mladých ľudí Európy prostredníctvom poznania histórie. V jej 5.ročníku
v školskom roku 2007/2008 na tému Kultúra
môjho regiónu v 20. storočí a jej špecifiká
sa súťaže zúčastnilo viac ako 130 študentov.

O to je táto cena za 3.miesto za kolektívnu
prácu udelenú študentkám 3.ročníka L. Bodorovej a L. Lisyovej významnejšia, že sa v
tejto súťaži v silnej konkurencii po prvýkrát
zviditeľnilo Gymnázium v Rimavskej Sobote
a náš región. Konzultantkou bola profesorka histórie Mgr. Adela Alakšová. Koordinátorkou programu Eustory v SR je PhDr. Oľga
Peštuková. Práca Kyjatické hračky z pier
Lucie Bodorovej a Lenky Lisyovej zaujala
kvôli originalite témy a jej kvalitného spracovania. Víťazné študentky majú možnosť
zúčastniť sa tiež medzinárodných workshopov v Nemecku (Berlíne), Švajčiarsku alebo
v Srbsku (Belehrade) v mesiacoch august až
október 2008. Po úspešnom rozhovore v angličtine so zástupkyňou Nadácie Körber sa
pokúsia o reprezentáciu školy aj v zahraničí, kde si budú merať svoje sily na medzinárodnej pôde. Už sa na to veľmi tešia.

ob

V minulom čísle Gemerských zvestí
sme vyhlásili súťaž o 5 vstupeniek na
4. ročník podujatia Atrium Art, ktorý
bude na nádvorí Reduty Čierny orol
na Hlavnom námestí v Rim. Sobote od
26. do 29. júna. Šťastným víťazom sa
stal Pavel Laczko. Prezradil nám, že na
festival chodieva pravidelne.
„Vstupenky darujem manželke a deťom, pretože ja si zvyknem každý rok
kupovať na toto podujatie permanentku. Tento rok tak pôjdem aj s najmenším vnúčikom, 9-ročným Adamkom,“
povedal P. Laczko. Vstupenkám sa potešil, pretože nikdy predtým nič nevyhral.

kan

Storočnica Bakty
Mesto Rim. Sobota, výbor mestskej
časti Bakta pozýva verejnosť na slávnostné stretnutie pri príležitosti 100.
výročia založenia obce Bakta. 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.
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(Asi)Nedorozumenia na pokračovanie...
Priznám sa, že som nepočítal s ďalšou svojou reakciou
v kauze „Pomník....“, ale keďže sa niektoré „nedorozumenia“ neustále predkladajú ako
fakty, nemožno „nerozsvietiť“.
V prvom rade by bolo asi
najvhodnejšie dať na správnu
mieru šokujúce zistenie JUDr.
Pupalu o „vystúpení anonymusa democraticusa z anonymity“. Sklamem ho, bude musieť
v pátraní pokračovať ďalej.
Síce som sa obsahom môjho
článku prihlásil k „Výzve...“,
ale autorstvo mi v tomto prípade nepatrí . Tým pádom budú
viaceré jeho súdy smerom ku
mne asi neadresné. Ak som
však pána JUDr. Pupalu urazil
termínom amnézia nebolo
to úmyselné. V budúcnosti
sa iste pozriem pozornejšie
do slovníka. Dosť som si dal
záležať na tom, aby som vo
svojom predošlom článku
nebol osobný. S tou amnéziou
mi to nevyšlo . Ľutujem.
Ako protiváha spomínanej
amnézie je však pre mňa ťažko
pochopiteľný výpočet invektív smerujúcich na moju osobu. Citujem JUDr. Pupalu .....
„ľutujem tých študentov“, ....
„kde študoval“, ....„neboli ak-

térmi zločinného komunizmu
aj jeho rodičia?“(mimochodom
pojem zločinný komunizmus
sa v mojom texte nevyskytuje), .....„Papua Nová Guynea „
..... „historik“, .......“žlčovité
vylievanie zlosti“. Nepozrel som sa do výkladového
slovníka, ale práve tieto súdy
sa mi zdajú veľmi blízke
pojmu – žlčovité. V minulosti
platilo „kto nie je s tebou, je
proti tebe“. Teraz sme však už
trošičku pokročili. Alebo nie?
V podobných dialógoch, ako je
náš, platí, alebo by aspoň malo
platiť, to staré známe: „Pane,
nesúhlasím s Vami, ale akceptujem Váš názor. Môj názor je
však iný.“ (Nie je to ani Beneš,
ani Čapek.)
Preto nemôžem a ani nechcem
prijať hodenú rukavicu a zareagovať podobne, ako to urobil
pán Pupala. t. j. na základe
jeho názoru na isté historické
udalosti hodnotiť následne
jeho pracovnú spôsobilosť
právnika, ako to horlivo (či
žlčovito?) urobil on smerom
ku mne. Ak však v tom nejaká
logika je, asi vznikne čoskoro
nová metóda v oblasti personálneho manažmentu. Nedá
mi však neupozorniť JUDr.

Pupalu na jeden zákon, ktorý
pravdepodobne účelovo neberie do úvahy pri svojom subjektívnom hodnotení obdobia
po roku 1948. Citujem zákon
č. 480/1991 o dobe neslobody,
ktorý hovorí jasne: „V rokoch
1948 až 1989 komunistický
režim porušoval ľudské práva
i svoje vlastné zákony.“ Fakty,
uvedené v mojom článku nie
sú ničím iným ako rozvíjaním východiskovej premisy.
A tou je znenie spomínaného
zákona. Ak je to, ..... „svojské
ponímanie histórie“, či ......
„gulášový mix“, na to má pán
Pupala právo myslieť si to.
Ak to však chce považovať za
všeobecnú pravdu, tak má len
jednu možnosť. Zmeniť zákon.
P.S. Športovou terminológiou
je to 2 : 2 Nevidím potrebu
pokračovať týmto spôsobom
ďalej.
P.P.S. Apropos, poprosil by
som, pán doktor, nechať
hodnotenie mojej práce tým
najkompetentnejším – študentom. V žiadnom prípade
by som si nedovolil, dokonca
verejne a negatívne, hodnotiť
tú Vašu. Je to otázka praobyčajnej slušnosti.
S úctou - Július Sojka.

27.jún Život ako pieseň
Komorný program venovaný nedožitým osemdesiatym narodeninám Jána
Jesenku, Klenovec, denne

28.jún Klenovská heligónka

Prehliadka heligonkárov, Klenovský
dvor v Klenovci, 11.00 hod.

28.jún Drótová nôta

Súťaž ľudových hudieb, Námestie Karola Salvu v Klenovci, 17.00 hod.

28.jún Horami dolami

Program FS a FSK Gemera a Malohontu,
amfiteáter Klenovec, 20.40.hod

28.jún Slovenský triptych

Vystúpenie FS Lúčnica, amfiteáter Klenovec, 22.00 hod

29.jún Taký bol Jánošík

Program detských folklórnych súborov,
amfiteáter Klenovec, 14.00 hod.

27-29.jún Folklór bez hraníc

Program zahraničných folklórnych súborov z Turecka, Poľska, Srbska a Čiech.
Klenovec, denne

TVORIVÉ DIELNE
23.-28.jún Muzičky 2008
Hudobná dielňa mladých muzikantov.
Klenovec, denne
26.-28.jún Dušan Šarkan- Rezbárske
umenie
Klenovec, 10.00 hod.

27.-28.jún Dvory tradičných remesiel
a gastronomických špecialít
Klenovec, denne

28.-29.jún Jarmok remesiel
Námestie Karola Salvu a amfiteáter
Klenovec, 10.00 hod a 1300.hod
Výstavy a výtvarná tvorba

27.jún Jánošík – Karpatský zbojník

Postreh čitateľky

Z jedla sklamaná,
ale účet kráľovský
Našej redakcii sa posťažovala čitateľka Mária Babaríková. V sobotu 14. júna oslavovala
v rodinnom kruhu 75. narodeniny. Pretože
chcela oslavy na úrovni, vybrala si hotel Zlatý
býk. Peniazmi nešetrila. Prostredie bolo príjemné. Sklamaná však bola z jedla. Hovädzí
vývar s pečeňovými haluškami mal príliš tehlovú farbu. Nehovoriac už o tom, že halušky boli tvrdé. Ku kuracím prsiam dali len za
hrsť ryže a pár zemiakov. Na zaplakanie bola
podľa nej aj ozdoba: zelená uhorka s kusom
petržlenovej vňate, vyzerajúcou ako fúzik.
„Vyše 20 rokov som pracovala v reštauráciách, ale s takým niečím som sa ešte nestretla.
Z jedla som bola veľmi sklamaná. Za to účet
bol kráľovský,“ poznamenala pani Mária.
red

Spomienkový koncert
V rimavskosobotskom amfiteátri sa 2.
júla o 20. hod. uskutoční spomienkový koncert na známeho maďarského
speváka Pétera Mátého. Účinkujú:
Orsolya Szatmári, Lajos Chico Havas
a skupina Back II Black. Vstupné je
v predpredaji 250 Sk, v deň koncertu
300 Sk. Vstupenky si možno zakúpiť
v MsKS a v Kníhkupectve M. Tompu na
Hlavnom námestí.

Čitateľská súťaž ENERGOBYT-u
V čitateľskej súťaži spoločnosti ENERGOBYT z časopisu Teplo v meste 1/2008
vecné ceny vyhrali: Zuzana Együdová, Dobšinského 22, Iveta Komorová,
Jánošíkova 8, Miroslav Telek, Rožňavská
36, Mária Dulovičová, Česká 22, Július
Szabó, Kirejevská 27 Rim. Sobota.
Výhercovia budú telefonicky informovaní o termíne odovzdania cien.
Ďakujeme všetkým účastníkom súťaže!

Kultúrny dom Klenovec, 18,30.hod

27.-29.jún Tradičná izba

ZŠ Vladimíra Mináča v Klenovci, denne

28.jún Ovečka ovečka

Prezentácia života na salaši s predajom
výrobkov, Námestie Karola Salvu Klenovec, 10.00.hod

GMFS- Klenovská rountouka

Výstava fotografií z predchádzajúcich
ročníkov, hotel Vepor v Klenovci, denne

Ukradol kábel
V katastrálnom území obce Gemerček,
popri ceste ukradol neznámy „dlhoprstý“ 127 metrov telekomunikačného
kábla. Prerušil tak telekomunikačnú
prevádzku 25 účastníkom. Spoločnosti z Bratislavy spôsobil škodu 30
tisíc korún. Vyšetrovateľ začal trestné
stíhanie pre poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného
zariadenia a krádež.
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Hviezdoslavova 1, Rimavská sobota

tel.: 047/5631136, 0905 662033
HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Vodomerné
betónové
šachty
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

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

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

23. 6. 2008

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.

Inzercia

23. 6. 2008

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

2068-17

Štefan Juhász Š. J. TERM
Predaj, montáž

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

ktoré stamí zaplatiË do

2142-43

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

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

Inzerujte v Gemerských Zvestiach

sti,
Super ceny v ho3tomevo
siacov
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Nebytové priestory na prenájom
v centre mesta za výhodné ceny
na kancelárie, maloobchody
a služby.

Tel: 0908 948 971
2003

0905 357 897
Sociálna
ubytovňa aj
pre rodiny.
Tel.: 0918 392 513

10 Inzercia
Nehnuteľnosti
• Najlacnejší prenájom v meste.

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

106

•

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

•

23. 6. 2008
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

•

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

767-25

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

• Predám byt v OV 3-izbový s balkónom, prázdny, vymaľovaný na
ul. Rožňavskej v RS za 530 000,Sk. Ihneď. Tel: 0902 730 481

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

770-25

651-29

769-25

•

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

•

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,Sk. Predám 4-izbový byt na sídl.
Rimava. Tel: 0911 691 515
772-26

• Predám 2-izbový byt na Sobôt-

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

728-25

• Predám 3-izbový byt na ul. Ma-

725-25

ke. Tel: 0907 172 931

• Predám 2-izbový byt na Západe. Zn.: výhodne. Tel: 0948 010
340
730-25		
• 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
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
743-25

• RK ponúka na predaj Rod. dom

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

773-26

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 zrekonštruovaný 2-izbový byt na sídl. Rimava. Cena
720 000,- Sk + dohoda.
Tel: 0908 948 806
797-25 			
• Directreal/MM predáme 2-izbový byt s balkónom v RS na
sídl. Západ, J.Bodona – komplet
prerobený, treba vidieť. Tel: 0905
355 069
588-25

• Predám 1-izbový byt na Sídlisku Západ. Tel: 0904 276 809
799-25				
• Dáme do prenájmu 3-izbový zariadený byt v podkroví na
ul. SNP. Tel: 0903 543 582, 0903
903 539
810-25

• Predám 2-izbový byt v R. Sobote. Cena 590 000,- Sk. Vymením
rod. dom vo V. Teriakovciach za
byt v R. Sobote. Tel: 0902 700 400
813-27

•

Predám 1-izbový byt v OV
v centre mesta. Prerobený. Len
solventným. Tel: 047/56 34 595,
0907 873 549 po 18.00 hod.

801-25

•

Vymeníme 2-izbový byt za
3-izbový bez doplatku. Tel: 0908
911 735

815-26

•

Predám 1-izbový byt v centre
mesta – Jánošíkova ul. Tel: 0907
113 379

816-25

•

Na lukratívnom mieste v Rim.
Sobote predám garzonku v OV,
23 m2, s dvomi oknami za 440
000,- Sk. Tel: 0911 076 750

818-27

Predám stavebný pozemok
32 árový na Molnárke. Cena

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

dohodou. M: 0908 931 360

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

Preprava Aviou.

776-26

2158-27

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

777-25

• Predám RD v Hodejove za
300 000,- Sk. Predám chatu v Tornali. Tel: 0911 691 515
778-26				
• Predám chalupu v okrese LC
na samote neďaleko Mýtnej.
Zn.: Lacno. Tel: 0904 151 115
1651-26

• Dám do dlhodobého prenájmu
2-izbový byt po rekonštrukcii
oproti Hypernove.
Tel: 0904 880 760
788-27

• Predám rod. dom – novostavbu

na Chrenovisku. Len vážny záujem! Tel: 0949 371 717
789-25				

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

Prenajmem alebo predám
obchodné priestory

blízko centra v Rim. Sobote,
vonkajšie plochy 10880 m2
a 1441 m2 kancelárske
a skladové priestory.
Tel: 0905 518 454
2157-26

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

• 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

• 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

• Kancelársky predaj – brigáda,
hlavná aj vedľajšia činnosť. Info:
0905 476 482
790-25

• Zamestnám vodiča na nákladné motorové vozidlo. Tel: 0902
515 109
795-26		
• Základná škola Ožďany príjme
od 1.9.2008 učiteľa matematiky
na zastupovanie počas dlhodobej PN. Kontakt: 047/56 94 580,
0905 716 505
811-26

• Prijmem predavačku do obuvi,
Hlavné nám. 19 (Štýl), Rim. Sobota. Životopis a žiadosť zaslať
na adresu Ing. Krchňáková Magdaléna TOP SHOP, Obuv, Masarykova 1, 984 01 Lučenec
814-26

Potravinárska firma v RS
prijme do pracovného
pomeru pracovníka na
pozíciu majster výroby.
Tel: 047/56 33 788,
56 21 672
800-26

Služby
• Zváračská škola v Rim. Sobote

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

589-33

Inzercia
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• 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

Združené poľnohospodárske
družstvo Poltár uskutoční predaj
brojlerových kurčiat na farme
v Slanej Lehote dňa 2.7.2008
v čase od 9.00 do 14.00 hod
v cene 42,- Sk/kg.

792-25

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

Predám odstavčatá.
Tel: 0905 544 891
1649-25

675-26

Auto-moto

•

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

•

Predám Ladu 1500 v dobrom
tech. stave – lacno. Tel: 0903
671 003

711-27

442-27

0902 748 207

tobus. V dobrom stave. Cena dohodou. V prípade záujmu volajte
na č. t. 0905 788 716 alebo 0908
927 962

• Tmelenie, brúsenie parkiet. M:
714-25

•

Vykupujem a opravujem –
reštaurujem starožitné nábytky.
Tel: 0908 318 445		

762-33

• Predávam AVIU skriňovú – au-

786-25

•

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

785-25

•

Spracovanie účtovníctva. Tel:
0911 846 062

649-25

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

• Ponúkam preklady z/do angl.
jazyka, prepis a korektúru textov. Tel: 0902 912 966

•

• Poskytujem kvalitné a ziskové finančné služby. Tel: 0918
561 363
812-28

608

806-27

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

• Predávam včelie úle, väčší po-

čet a lacno + králiky (samičky)
na chov, väčší počet.
Melich Ján, Sútor-Šťavica 85, tel:
047/56 98 573

783-25

• Stafordšírsky bulteriér. Predám 7-týždňové šteniatka odčervené, zaočkované. Bez PP. Tel:
0915 876 021
802-26

• Predám 17-mesačnú jalovičku. Tel: 0907 871 802
804-25

•

Predám 6-mes. sučku bordó
doga. Cena 4000,- Sk. Tel: 0903
591 847

808-27

•

Predám šteňatá Westíky, odber 25.6.2008. Cena 4000,- Sk.
Tel: 0903 591 847

809-25

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

•

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

707-27

• 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 svetlú obýv. stenu, 3 m
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

• Predám 4 kusy okien 165 x 120
(zasklené). 1 kus 115 x 115 – továrenské dvere, 2 kusy
200 x 84, 1 kus 200 x 94. Tel:
047/56 21 227

791-25

• Predám klavír. Tel: 0904
490 294
793-28			
• Predám obývačku celú súpravu aj do chaty, podľa dohody. Tel:
0907 481 816
794-25			
• Súrne predám zabehnutý butik z rodinných dôvodov na Železničnej ul. a Pick up Felicia. Tel:
0905 183 786
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Počas leta Vás pozývame na
halušky do novej reštaurácie
v Ostranoch, blízko rekreač.
zariadenia Teplý Vrch.

796-26

• Predám skrine drevené (200
Sk/ks), plechové (750 Sk/ks). Tel:
0907 047 844
798-25

		

Ponúkame aj možnosť ubytovania.
Tel: 0903 543 582, 0903 903 539
807-27

Voľné pracovné miesta
Evanjelické gymnázium ,Tisovec – učiteľ anglického, nemeckého
jazyka (VŠ), pedagogický psychológ (VŠ)
Gymnázium M. Hrebendu, Hnúšťa – učiteľ anglického jazyka (VŠ)
DUG, s .r .o , Rimavská Sobota – strážnik SBS (vyučený), možnosť
zaškolenia
GEMERNÁKUP, A.S, Rim. Sobota – vodič nákladného automobilu
(ÚS- vzdelanie, VP- C,E+ prax 10 rokov)
MOTOREST CIEĽ, Ožďany – údržbár(vyučený), čašník, servírka(vyučený), upratovačka ( základné vzdelanie)
OBUV ŠTÝL – TOP SHOP, Rim. Sobota – vedúca predajne (ÚS- vzdelanie)
PIZZÉRIA ZÁPAD – V.KATTONA, Rim. Sobota – kuchár (vyučený)
BB TOOLS, s. r. o , Rim. Sobota – pracovník v sklade ( vyučený)
LAJGÚT MATEJ, Nižná Pokoradz – robotník na výrobu vencov, vhodné pre občana so ZPS (vyučený)
IVAN SOJKA – NPS TEL., Rim. Sobota – stavebný elektrikár (vyučený)
Bližšie informácie sa dozviete na t. č. 2450999, 2450407, alebo osobne na
ÚPSVR v Rim. Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb,
Úzka 49, 982 01 Tornaľa
v zriaďovateľkej pôsobnosti
Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23,
974 01, Banská Bystrica
vypisuje výberové konanie v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie
funkcie: vedúceho sociálno – zdravotného úseku
Kritériá výberu: bezúhonnosť- doložiť výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace
kvalifikačné predpoklady: I. alebo II. stupeň vysokoškolského vzdelania so špecializáciou na : sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku.
zdravotná spôsobilosť: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
prax v sociálnej oblasti minimálne 1 rok .
Ďalšie požiadavky: organizačné schopnosti, pozitívny vzťah k seniorom, osobnostné a manažérske predpoklady, komunikatívnosť
časová flexibilita.
Požadované doklady:
žiadosť o zaradenie do výberového konania, výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace, overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, štrukturovaný životopis, motivačný list, doklady o absolvovaných
kurzoch a výcvikoch, projekt vo vzťahu k výkonu práce, referencie od posledných zamestnávateľov, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zák. č. 428/ 2002 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely evidencie
uchádzača a ďalšieho spracovania. Neúspešným uchádzačom budú podklady
vrátené.
Termín zaslania žiadosti o účasť vo výberovom konaní: 11.07.2008
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 18. 08.2008
V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na výberovom
konaním s uvedenými dokladmi na adresu: Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb, Úzka 49, 982 01 Tornaľa.
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
28.a 29.júna MUDr. E. Gajanová,
OZS Nová Bašta, č.t. 5631722

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
28.júna sobota Lekáreň Média
29.júna nedeľa Lekáreň Pri nemocnici

23. 6. 2008

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 17.6.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Zoltán Ország, Ladislav Palugyai, Ing. Ľubomír Majan, Iveta Drieňová, Roman Drugda, Peter Ľupták, Lukáš Belko, Milan Petrinec z Rim.
Soboty, Vojtech Radič, Ľubomír Benco, Miroslav Kováč, Gejza Cibuľa, Martin Bobrovský, Ján Oláh z Klenovca, Emil Dérer z Tornale, Miroslav Chromek, Vladimír Bystrianský z Teplého Vrchu, Jozef Uhrin
zo Sútora, Erika Nosáľová, Jana Kretová, Ivan Priatka z Utekáča,
Jozef Sarvaš z Gortvy, Viktor Tóth z Levkušky, Jaroslav Slovenčák
z Kokavy nad.Rim., Štefan Vetrák z Hnúšte, Jozef Krága z Otročka.
Prvýkrát darovali krv: Štefan Pilát, Gabriel Káloši z Rim. Soboty,
Ivan Priatka ml. z Utekáča, Martina Moncoľová z Kokavy nad Rimavicou, Peter Ruszó z Gem. Vsi.
Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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

EICHENWALD s.r.o.
zoberie do
prenájmu les
v súkromnom
vlastníctve
alebo urbariát.
Info: 0908 931 360
2143-26

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.

KINO
ORBIS
25.jún
Mačacie zlato
Lovec pokladov Ben je posadnutý hľadaním legendárneho
vena španielskej kráľovnej- pokladu, ktorý v r.1715
zmizol v mori. Dobrodružná
komédia USA, MP od 12
r., titulky, Vstupné 60 Sk.
Začiatky predstavení o 19.00
a 21.00 hod.
26.27.28.29.jún
Indiana Jones
a Kráľovstvo
krištáľovej lebky
Devätnásť rokov čakania
sa skončilo. Jedna z najslávnejších postáv filmovej
histórie sa vracia na strieborné plátno. Indiana Jones.
Dobrodružný USA, MP od
12 r., titulky, Vstupné: 65 Sk.
Začiatky predstavení o 19:00
a 21:00 hod.

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

•

Mestská bytová správa s.r.o, Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota
ponúka do podnájmu nebytové priestory v budove na ul. SNP 15 na
prízemí (kaderníctvo EMMA) plocha 26,46m2² a 21,28m2.
Žiadosti zasielajte do 10.07.2008 na Mestský úrad , Oddelenie právne
a majetkové - Referát správy majetku, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská
Sobota alebo na adresu Mestská bytová správa s.r.o., ul. Tržná 2, 979
01 Rimavská Sobota. (č.tel.047/5511915)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, Kirejevská 22
realizuje operačný projekt SOP Ľudské zdroje pod názvom
„Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy Rimavská Sobota“.
Účelom projektu je vytvorenie vzdelávacieho systému, náplň ktorého je
v súlade s potrebami profesionálneho rastu zamestnancov Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy Rimavská Sobota.

Vzdelávanie je zamerané na:

• Zlepšenie jazykovej vybavenosti zamestnancov
– absolvovaním kurzu anglického jazyka
• Zvýšenie adaptability a efektivity práce zamestnancov prostredníctvom rozvoja
počítačových zručností a personálnych zručností – získaním certifikátu ECDL
a absolvovaním kurzu zameraného na manažment a komunikáciu
• Zvýšenie odbornej kvalifikácie zamestnancov prostredníctvom atestácií
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu.

Vás pozýva na:

LETNÉ POCHÚŤKY
Lacné ubytovanie
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308

Dám do prenájmu
- zariadený luxusný apartmán
v centre mesta
- luxusne zariadenú kanceláriu
v centre mesta
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK

Tel.: 0907 83 0073
Výstava
Do 30. 9 bude v Gemersko-malohontskom múzeu nainštalovaná
výstava Archeologický výskum
Stránska – Figa. Prezentuje výsledky archeologického výskumu v r.
2006 až 2007. Podarilo sa odkryť
sídlisko pilinskej kultúry z doby
bronzovej a časť zaniknutej stredovekej dediny Dolná Figa.
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Majstrovstvá sveta veteránov v stolnom tenise v Riu de Janeiro
Bronzová medaila v úteche vo štvorhre

Nášho stolného tenistu zaujala aj socha Krista, posvätená pápežom.

V

Riu de Janeiro sa v dňoch 25. -30. mája konali 14. majstrovstvá veteránov v stolnom
tenise v hale Riocentrum za účasti 1400 hráčov
z celého sveta. Z nášho okresu ako jediný hráč
reprezentoval Slovensko v kategórii 40-49 rokov
stolný tenista Eugen Zagyi. Zo základnej skupiny vo dvojhre postúpil a vo vyraďovacej časti
prehral s Rakúšanom Horstom Trefaltom. Vo
štvorhre mali s partnerom Miroslavom Kolářom
z Bratislavy v základnej skupine ťažkých súperov: majstra Európy z roku 2007 z Rotterdamu
Íra Slevina Columa a bronzového z Rotterdamu

Výzva na podávanie návrhov na
uzavretie zmluvy
VYHLÁSENIE OBCHODNEJ
VEREJNEJ SÚŤAŽE
V súlade s Obchodným zákonníkom
č. 513/91 Zb., oddiel 3, § 281 až §
288
V rámci Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodárskych rast,
Prioritná os 3 – Cestovný ruch, Podopatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
(kód KaHR – 31SP-0801)
1. Vyhlasovateľ:
názov: EMPORA CAPITAL, a.s.
sídlo: 979 01 Rimavská Sobota, Hlavné námestie 1
IČO: 36992725, IČ DPH:
SK2022372561
Zapísaný: v OR OS Banská Bystrica,
oddiel Sa, vložka č. 895/S
2. Predmet obchodnej súťaže:
Výzva na predkladanie návrhov na
vykonanie diela:
Vykonanie stavebno-rekonštrukčných prác a dodávok technologických zariadení podľa schválenej projektovej dokumentácie a požiadaviek
vyhlasovateľa na akcii: „Prestavba
a modernizácia hotela Zlatý býk“.
3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Carstena Egeholta z Dánska a ďalší dánsky pár
Rigmunda Michaela a Jána Pedersena. Tretí brazílsky pár nenastúpil. S ťažkými súpermi prehrali a pokračovali v časti útechy. V útechovej časti
sa dobre rozohrali a prehrali len v semifinále
s dobrým švajčiarskym párom Clauom Schacherom a Erichom Niessnerom. Slovenská výprava
si pred majstrovstvami sveta urobila dvojdňový výlet pri svetoznámych vodopádoch Iguasu
a navštívili Argentínu a Parapuay. Napriek tomu,
že pricestovali 3 dni pred začatím majstrovstiev
sveta, E. Zagyi mal problémy s aklimatizáciou
a s časovým posunom. V meste Rio de Janeiro
navštívil Corcovado (sochu Krista), cukrovú homolu. Prezrel si aj svetoznámy štadión Maracanu. Stolní tenisti sa kúpali v Atlantickom oceáne. Mimochodom, ich hotel sa nachádzal 100
metrov od pláže a cez otvorené okno bolo v noci
počuť zvuk mora.
„Rio de Janeiro je zaujímavé mesto. Domáci boli
veľmi milí. Pláže sú čisté. Atrakciou je pláž Copacobana, ktorá nevznikla prirodzeným spôsobom, ale bol na ňu umelo dovezený piesok. Zaujala ma aj socha Krista, ktorú posvätil pápež Ján
Pavol II. Čo sa týka súťaže, účasť bola podstatne
menšia než predvlani, kedy bolo 3 200 súťažiacich. Zrejme sa báli vysokej kriminality. Prípady
okrádania turistov boli totiž časté,“ rozhovoril sa
E. Zagyi a pokračoval: „Aby bola zabezpečená
bezpečnosť, okolo panelákov sú vysoké ploty.
Objekty, vrátane hotelov, stráži strážna služba
so zbraňami.“ Domov sa Eugen, ktorý si náklady

Meno: Mgr. Ľubica Polláková, tel.:
047/5632031, fax: 047/5632033,
e-mail: pollakova@hotelzlatybyk.sk,
preberanie podmienok VOS
Meno: Ing. Anna Longaiová –
technický dozor investora, tel.:
047/5631244,
e-mail: longaifamily@stonline.sk
4. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet súťaže bude financovaný
z rozpočtu vyhlasovateľa súťaže
a z prostriedkov ŠR a EÚ
5. Zmluva
Záväzný návrh Zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy o dielo s prílohami
(cenový návrh zhotoviteľa vrátane
naceneného výkazu výmer, časový
harmonogram stavebných prác).
Uzatvorenie zmluvy s navrhovateľom
je podmienené podpisom zmluvy
o poskytnutí NFP z Operačného
programu Konkurencieschoposť
a hospodársky rast.
6. Oprávnený účastník súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť právnické aj fyzické osoby oprávnené na
dodávku predmetu súťaže.
7. Miesto zhotovenia diela a dodávky technologických zariadení
Hotel Zlatý býk, Námestie Š. M.
Daxnera 413, Rimavská Sobota
8. Poskytovanie podmienok
obchodnej verejnej súťaže
8.1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú pre navrhovateľov

Nádherná brazílska prírodná scenéria láka turistov.

na majstrovstvá sveta hradil z vlastných zdrojov,
vrátil s peknými zážitkami. Suveníry a propagačné materiály Rimavskej Soboty mu poskytol
mestský úrad.

Pre zaujímavosť uvádzame víťazov
niektorých kategórií:
Muži 40–49 rokov dvojhra: 1. Ding, Ding Yi
– Rakúsko, 2. Egeholt Carsten – Dánsko, 3.
Savelyev Alexander – Rusko, 3. Slevin Colum –
Írsko.
Muži 50-59 rokov: 1. Miroslav Cecava – Česko,
2. YUXIANG, LI – USA, 3. Zoran Kalinič – Srbsko, 3. Milan Orlowski – Česko.
Muži nad 60 rokov:1. Jaroslav Kunz – Nemecko.
Jediná slovenská bronzová medaila sa v hlavnej časti ušla Júliusovi Holodovi vo štvorhre
s partnerom zo Švédska Westlingom Hansom.
kan

k dispozícii u kontaktných osôb od
zverejnenia výzvy v čase od 9,00
hod. do 16,00 hod.
8.2. Prevzatie podmienok obchodnej
verejnej súťaže musia navrhovatelia
uskutočniť osobne, a to buď štatutárnym zástupcom spoločnosti alebo na
tento úkon splnomocnenou osobou.
8.3. Podmienky obchodnej verejnej
súťaže budú zástupcovi navrhovateľa vydané na základe predloženia
notársky overenej kópie z výpisu
OR navrhovateľa, identifikačného
dokladu zástupcu navrhovateľa, notársky overenej plnej moci zástupcu
navrhovateľa a podpisu resp. predloženia podpísanej Dohody o dôvere a
utajení. Následne bude navrhovateľ
zaevidovaný do zoznamu účastníkov
obchodnej verejnej súťaže.
9. Úhrada za súťažné podklady
Nevyžaduje sa.
10. Termín predkladania návrhov
na uzatvorenie zmluvy
Posledný termín na predloženie
návrhov na uzatvorenie zmluvy je
dňa 09. 07. 2008 do 12,00 hod. Všetky návrhy na uzatvorenie zmluvy
doručené po tomto termíne budú zo
súťaže vylúčené.
11. Termín vyhodnotenia
predložených návrhov
Vyhodnotenie predložených návrhov
sa uskutoční dňa 11. 07. 2008 o 14.00
hod. v sídle vyhlasovateľa. Metodi-

ka vyhodnocovania predložených
návrhov je súčasťou podmienok
verejnej obchodnej súťaže. O výsledku verejnej obchodnej súťaže budú
navrhovatelia informovaní individuálne do 17. 07. 2008.
12. Kritériá na hodnotenie návrhov
Vyhlasovateľ bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať v zmysle
súťažných podmienok.
13. Ostatné podmienky
13.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo:
- odmietnuť všetky predložené
návrhy
- obchodnú verejnú súťaž zrušiť
- v prípade, že s navrhovateľom s víťazným návrhom nebude uzatvorená
zmluvy o dielo a dodávke technológie z dôvodov na strane narhovateľa,
môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu
o dielo s navrhovateľom, ktorý sa
vo vyhodnotení obchodnej verejnej
súťaže umiestnil ako druhý.
13.2 Predkladané návrhy nie je možné po ich doručení vyhlasovateľovi
odvolať, meniť a ani dopĺňať.
13.3. Navrhovatelia nemajú právo na
náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
13.4. Textové znenie Dohody
o dôvere a utajení je navrhovateľom
k dispozícii v sídle spoločnosti.
14. Dátum zverejnenia výzvy:
24. 06. 2008
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Rýchlosť,
adrenalín
a kvalitné autá
N

a letisku v Boľkovciach pri Lučenci prebehol 7. júna IV. ročník pretekov v zrýchlení áut a motocyklov AUTOMAX POWER FEST
2008 vol.1. Zorganizovala ho Slovenská šprintérska asociácia. Okrem samotnej súťaže nechývala ani exhibícia dragster CHEVROLET NOVA
SS 1969 s výkonom 1400 koní, najrýchlejšieho
auta v strednej Európe s pohonom zadných kôl,
Stunt rider show a Quad show – motoristická
akrobacia Miklósa Hidiho z Maďarska. Zaujímavá bola aj výstava jedinečných amerických
„muscle car“-ov z obdobia 60.a 70.rokov a ich
meraná exhibičná jazda. Súťaže sa zúčastnilo
123 pretekárov v disciplíne šprint na 1/8 míle
a okolo 3500 návštevníkov. Meraných bolo 356
duelov.
Výsledky šprintov (víťazi v jednotlivých kategóriách): A1: Radomír Messerschmidt (VW Polo),
A2: Ján Hanuska (Fiat Uno) zo Zvolena, A3:
Tibor Eotvos (Škoda 1000MB) z Košíc,
A4: Ján Zbiňovksý (Citroen Saxo VTS) z B.
Bystrice, A5: Ladislav Pakši (Honda Civic)
z Bratislavy, A6: Pavol Buček (Nissan 300ZX)
z Nitry, A7: Mareka Bradávka
(Honda CRX) z ČR, A8: Ivan Šoltýs (VW
Lupo) z Bratislavy, AS: Nagy Norbert (stavaný
špeciál ) z Trstíc, M4: Michal Majer (Yamaha
R6) zo Slovenskej Ľupči, M5: Róbert Husár
(HondaCBR RR) z Kosihoviec, M6: Branislav

Farkaš (Suzuki GSX R) zo Slovenskej Ľupče.
Najlepší dosiahnutý čas, ako to bolo už aj
vopred očakávané, dosiahol dragster Chevrolet Nova SS s pilotom p. Szentesim, ktorému
časomiera namerala čas 7,316 s., ale keďže šlo
o exhibičné jazdy, do celkového poradia sa
jeho časy, takisto ani časy amerických muscle
car-ov, ktoré jazdili tiež exhibične, nezaratúvali.
Absolútne víťazstvo tým v kategórii automobily
získal a cenu mesta Lučenec prebral Ivan Šoltýs
z Bratislavy jazdiaci na VW Lupo 1,9 TDI nitro,
ktorý zajazdil najlepší čas 7,548 s. čím zdolal
majstra ČR a držiteľa českého šprintérskeho
rekordu pána MUDr. Mareka Bradávku (ktorého
civilné povolanie je neurochirurg) jazdiaceho
za Mogul racing team na vozidle Honda CRX 2
s výkonom 521 koní! Najlepší dosiahnutý čas

v Boľkovciach M. Bradávku bol 7,613 s, takže
slovensko-český duel dvoch superautomobilov
skončil v náš prospech na trati s dĺžkou 1/8
míle. Uvidíme, či sa aj 16.8 v Trenčíne na 1/4
míľovej dráhe podarí Bratislavčanom vyhrať
nad českým šprintérskym majstrom. V kategórii
motocykle cenu mesta za absolútne najlepší
čas prevzal Peter Kulfas na stroji Suzuki GSX-R
1000, ktorý zajazdil čas 6,753 s. a dosiahol max.
rýchlosť 196 km/h! Viac info nájdete na www.
zrychlenie.sk. Účastníkom AUTOMAX Power
fest 2008 vol.1, taktiež divákom a všetkým
partnerom ďakuje organizačný tím pretekov.
Informácie nám poskytol podpreseda Slovenskej šprintérskej asociácie v Rim. Sobote Ing.
Peter Kovács.
red

Päť kovov z Kanady pre karatistov

Rimavskosobotskí karatisti získali pre naše farby v Kanade 5 medailí.

V

2,5 miliónovm meste Toronto v Kanade,
ktoré nás privítalo 32° C horúčavami
a v noci silnými búrkami, sa konal prestížny
TORONTO OPEN CHAMPIONSHIPS 2008 v karate detí, mládeže a seniorov. Na tomto ročníku
nechýbal karate klub URAKEN z Rimavskej
Soboty v najsilnejšom zložení Martin Antal,
Dorota Balciarová a Igor Molnár.
Turnaj je charakteristický nielen počtom
kategórií rozdelených podľa ročníkov, ale aj
rozdelením podľa opaskov a výkonnosti jednotlivých pretekárov čo, pre organizátorov kladie
veľké nároky na čas, počet tatami, rozhodcov
a organizátorov tohto turnaja.
Prvý nastúpil Martin Antal v kategórii starších žiakov v kata. Skvelým výkonom porazil
Logana Broderiča, Dylana Creaneyho, Davida
Dinatala, Sulatana Khana a Ramiho Mascriniho a získal pre naše farby prvé zlato. Po ňom
nasledoval triumf Dorotky Balciarovej, ktorá
v kategórii mladších dorasteniek porazila
Mauru Lombardiovú, Malissu Bratičovú, Anisu
Laribiovú a Katiu Assetchkinovú a naša výprava
bola bohatšia o druhú zlatú medailu. Nakoľko

Úspešní karatisti (zľava): Martin Antal, Dorota
Balciarová a Igor Molnár.

bol organizátormi povolený štart aj vo vyšších
kategóriách, naši borci nastúpili s odhodlaním
presadiť sa aj u starších kolegov. Martin Antal
v kategórii mladších dorastencov po veľmi
dobrom lose porazil postupne Nicholasa China,
Jarreta Botha, Thomasa Nivasana a Kevena
Kugleca a zaknihoval tak svoje druhé víťazstvo.
Dorota Balciarová v kategórii starších doraste-

niek predviedla jeden zo svojich super výkonov
a po výhrach nad Cristou Carew, Amenou
Baalbakiovou, Taliou Bratkovou, Harunou Kokunovou a Georgiou Omeradovou získala svoj
druhý triuf na tomto turnaji, a to ešte Dorota
mala pred sebou štart v kumite. V kategórii seniorov v kata sa predstavil Igor Molnár. V silnej
konkurencii, kde nechýbal tretí z tohtoročného
USA OPEN Trevor Shepard z Kanady a víťaz
PAN Ameriských hier Williams Gat z USA,
porazil Matosa Humborlo, Williamsa Moya
a Kile Golsteina. Prehral s domácim Leirickom
Chunkom a o tretie miesto s už spomenutým
Američanom Gathom. Toto druhé vystúpenie
v seniorskej kategórii bolo opäť korunované
perfektným piatym miestom. Poobede nastúpila
Dorota Balciarová v kategórii mladších dorateniek v kumite, kde získala pre naše farby piatu
medailu bronzového lesku. Porazila Rachel
Deadmanovú, Abigail Parafielovú, po prehre
s Michaelou Pokrassovou porazila o bronz
Samru Cermannovú.
Ing. V. Molnár
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Tenisový turnaj pedagógov
N
a hlavných kurtoch v Mestskej
záhrade v Rim. Sobote sa 6. júna
uskutočnil 1. ročník tenisového turnaja
pedagogických pracovníkov o Pohár riaditeľky školy. Zorganizovala ho ZŠ P. K. Hostinského. Akciu otvorila riaditeľka školy.
Turnaje prebiehali v priateľskej atmosfére
a za priaznivého počasia. Cieľom tenisového turnaja bol rozvoj dobrých kolegiálnych vzťahov medzi pedagógmi všetkých
typov škôl.
Výsledky: muži: 1. miesto M. Klein- ZŠ P.
K. Hostinského, 2. m. A. Nagy- Gymnázium Rim. Sobota, 3.m. M. Mihók- gymná-
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zium, 4. m. M. Bornay- ZŠ P. Dobšinského.
Ženy: 1. miesto L. Rendeková- MŠ Rožňavská, 2. m. K. Nagyová- ZŠ P. K. Hostinského, 3. m. M. Mičková- ZŠ P. K. Hostinského,
4. m. E. Zorvanová- ZŠ Š. M. Daxnera. Víťazi boli ocenení vecnými cenami a všetci
účastníci diplomom za účasť.
Poďakovanie patrí aj sponzorom P. Korytiakovi, p. Juríčkovi, p. Kulcsárovej a Mestskému úradu v Rim. Sobote, ktorí venovali
ceny a zabezpečili aj občerstvenie pre
účastníkov.

ZŠ P. K. Hostinského,
Rimavská Sobota

Foto: Lajos Telek

Žeby som vstúpila do politiky aj
ja? Veď politikom dnes už môže
byť každý. Stačí len mať dar reči
a vedieť správne presviedčať...

Minifutbal

Naši zápasníci štvrtí

Tréner nespokojný s výsledkami a s umiestnením.

N

a žinenkách Lokomotívy Košice
sa záverečným 4. kolom skončila
tohtoročná extraliga mužov v zápasení
voľným štýlom. Titul majstra Slovenska si
vybojovali práve domáci zápasníci. Striebro získali pretekári Vihorlatu Snina, ktorého dres obliekal v tejto sezóne aj zápasník
Lokomotívy Rim. Sobota Michal Radnóti,
ktory tam bol na hosťovaní. Stal sa s 11
víťazstvami druhým najúspešnejším
pretekárom extraligy (na 1.mieste skončil
jeho oddielový kolega zo Sniny, Ukrajinec
Bolotnyuk, ktorý je tam tiež na hosťovaní).
Bronz patril zápasníkom Baníka Prievidza
a na 4.mieste skončili zápasníci našej Lokomotívy. Piaty účastník extraligy obhajca
titulu Dunajplavba Bratislava v priebehu
súťaže z nej odstúpil. O tom, či Dunajplavba priamo vypadne z extraligy alebo
pôjde do baráže s víťazom I. ligy, rozhodne komisia ŠTK.

Výsledky Rim. Soboty v 4.kole :
Lokomotíva R. Sobota- Lokomotíva Košice
1:6, bod RS: Jaroslav Miniar, Lokomotíva R.
Sobota- Vihorlat Snina 1:6, bod RS: Michal
Trocha, Lokomotíva R. Sobota-Baník Prievidza 1:6, bod RS: Jaroslav Miniar.
Konečná tabuľka Extraligy 2008: 1. Lokomotíva Košice- 28 bodov, 2. Vihorlat
Snina-22 b, 3. Baník Prievidza- 10 b, 4.
Lokomotíva Rim. Sobota- 2 b, Dunajplavba
Bratislava -po 3.kole odstúpila zo súťaže.
Vyjadrenie trénera Lokomotívy Rim.
Sobota Jozefa Radnótiho: ,,S výsledkami
ani s umiestnením určite nemôžeme
byť spokojní. To, že sme sa vyhli baráži
a zachovali si extraligovú príslušnosť pre
budúci ročník, je vlastne len dôsledkom
odstúpenia Dunajplavby Bratislava zo súťaže. Prečo tak urobili, je ich vnútroklubová záležitosť. Našou vecou je, aby sme sa
čo najlepšie pripravili na budúci ročník.“

J. Radnóti

Výsledky 18. kola 1. okresnej ligy minifutbalu: Rimatex-FC Zara 16:5, Autopulír-Matyas 1:8, IK Com-FC Euromotel 5:6, Greko-ŠK
Tempus 3:4, VTJ Juve Rožňava-Expresstrans
8:6, FC ZAra-VTJ Juve Rožňava 9:10. Tabuľka: 1. Expresstrans (45 b), 2. Rimatex (42),
3. Matyas (41), 4. VTJ Juve Rožňava (36), 5.
Autopulír (26), 6. FC Euromotel (26), 7. FC
Zara(23), 8. ŠK Tempus (21), 9. IK Com (3),
10. Greko (3). Najlepší strelci: 1. V. Vávra- VTJ
Juve Rožňava (59 g.), 2. R. Uhrin- Rimatex
(53), 3. M. Dragijský- Rimatex (34), 4. R. KretExpresstrans (33).
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Hodnotenie jednotlivých zápasov trénerom F. Vašom

V

dohrávanom
zápase 19.kola
sa v Brezne hral veľmi
dobrý futbal, v ktorom podľa vývoja hry
mohli byť so ziskom
bodu spokojní domáci.
Medzi 2050 divákmi
bola v Brezne aj značná enkláva fanúšikov
RS. V 20.kole s Košicami B na domácej pôde
pri 548 fanúšikoch hráči podali dobrý výkon.
Na jeseň často zatracovaný káder predviedol dobre organizovanú hru, do zostavy
kola sa dostali Pisár a Nachtman. V 21.kole
vo vyrovnanom zápase v Michalovciach sa
usilovali susedia v tabuľke podať čo najlepší
výkon. Vo vyrovnanom zápase sme postupne prebrali iniciatívu, získali sme výhodu
pokutového kopu, ktorý nepremenil Pisár.
Svoju chybu napravil v 85.min po akcii
Sihelského, z ktorej strelil gól. V 22.kole sme
privítali Humenné. Pred 625 sme aj napriek zdrvujúcemu tlaku v druhom polčase
nedokázali premeniť množstvo gólových
príležitostí. Do zostavy kola bol zaradený
Roman Lazúr. V 23.kole sa v gemersko-novohradskom derby zrodila nečakaná prehra,
po ktorej v našom tábore nastalo veľké sklamanie. Po vyrovnanom prvom polčase, keď
mali herne mierne navrch hostia z Lučenca,

by tomuto stretnutiu viac svedčila remíza.
Osobne ma táto prehra veľmi dlho mrzela.
V 24.kole sme získali bod v Starej Ľubovni a nebyť zásahu postranného rozhodcu,
ktorý odmával aj na počudovanie domácich
fanúšikov postavenie mimo hry Rubinta,
mohli sme získať všetky tri body. V 25. kole
sme hostili Inter BA, ktorý pod heslom
svojho trénera „hrať agresívne“ sa do nás
poriadne pustil a nešetril nedovolenými
zákrokmi a kúskovaním hry. Naša hra mala
trhliny, ktoré vedel využiť aj nevýrazný Inter
BA. V tomto zápase nás značne poškodil aj
výkon rozhodcov, s ktorými bolo nespokojných i 700 divákov. Do zostavy kola sa dostal
Sihelský. V 26.kole sme na ťažkom premočenom teréne a za veľkej podpory fanklubu
odviedli bojovný výkon a zaslúžene získali
bod, čím sme splnili plán. Do zostavy kola
bol zaradený Lazúr. V 27.kole prišla na
Gemer so sedemzápasovou šnúrou neporaziteľnosti Prievidza. V obojstranne útočnom
zápase sme súpera prevýšili vo všetkých
ukazovateľoch. Do zostavy kola bol zaradený Líška. V 28.kole po získaní dvojgólového
vedenia nad Šaľou nás súper poriadne preveril a skvele musel zasahovať Kuciak. Šaľa
sa prezentovala dobrou hrou. Do zostavy
kola boli zaradení Kuciak a Lazúr. V 29.kole
odchádza mužstvo dobre naladené a pripravené do Prešova, ktorý sa chystal pred

2800 divákmi oslavovať postup. Naši hráči
potvrdili slová J. Šafránka, kapitána Prešova,
že máme konsolidované mužstvo s dobrou
fazónou, a tak to môže byť zaujímavý zápas.
Nakoniec aj bol. Domáci fanúšikovia aj napriek oddialeniu postupu nešetrili po zápase
na adresu našich hráčov slovami chvály.
V 30.kole prišiel preveriť našu silu v domácom prostredí korunný princ z Podbrezovej.
V zápase sme sa pred 626 divákmi( určite sa
čakala vyššia návšteva) postupne rozohrávali a najmä po zmene strán videli diváci
obojstranne kvalitný zápas. V 31.kole nás
čakal zápas s mladíkmi Košice B. Aj napriek
upozorneniam v predzápasovej príprave
sme nastúpili do zápasu nezodpovedne
a  tomu bola úmerná aj naša hra. V tomto
zápase bolo našou povinnosťou získať tri
body, ale nakoniec sme iba remizovali. V 32.
kole nás pred domácim obecenstvom čakala
ťažká skúška. V zápase proti Michalovciam
sme víťazstvom 2:0 vyvrátili reči o vypustení
zápasu v prospech hostí. Zároveň to bol aj
posledný domáci majstrovský zápas sezóny,
po ktorom sme sa rozlúčili s vernými fanúšikmi a fanklubom. Patrí im naša vďaka za
povzbudzovanie. V 33.kole mužstvo odišlo
na horúcu pôdu do Humenného. Odhodlanie hráčov bolo vysoké, ale v zápase sa
neprejavilo. Domáci zaslúžene zvíťazili.

Zdeno Marek

Naši džudisti na turnaji v Poľsku
D

žudisti z dvoch oddielov Rimavskej
Soboty /Lokomotíva a Mladosť/ vycestovali do baníckeho mesta Bochnia. Je preslávené najstaršou soľnou baňou v Poľsku.
Atraktívnosťou XI. medzinárodného ročníka
turnaja je vlastne soľná baňa, v ktorej sa
koná súťaž mladších a starších žiakov
v džude 230 metrov pod zemou. Osemnásti
športovci z Rim. Soboty so svojimi trénermi
a niektorými rodičmi vycestovali do Bochni
už v piatok trinásteho. Ani jeden z nich nie
je poverčivý. Verili teda, že na turnaji uspejú.

V soľnej bani sa zišlo 532 džudistov zo 42
oddielov a piatich štátov: Slovenska, Maďarska, Srbska, Litvy a Poľska. Zlatú medailu si
vybojoval Karol Jakab vo váhe do 44 kg mini
žiakov.
Druhí skončili Patrik Boršoš do 27 kg mini,
Filip Zachar + 44 kg mini a Kristián Slíž do
55 kg st. žiak. Do súťaže družstiev starších
žiakov sa prihlásilo 11 družstiev. Naše družstvo sa umiestnilo na 5. mieste a na tatami
bojovali: Boršoš, Andrik, Durmis, Marušin,
Seman, Becík, Konya, Sirotiak a Slíž. V ne-

deľu 15. júna pokračovali zápasy mladších
žiakov a žiačok.
Zlaté medaily si vybojovali Kristína Tommová +48 kg ml.ž. a Patrik Patrik do 27 kg ml.ž.
Bronzovým medailistom sa stal Martin Becík do 40 kg ml.ž. Na nepopulárnom štvrtom
mieste sa umiestnil Ján Durmis do 33 kg
ml.ž. Výpravu do Poľska sprevádzali tréneri
oboch oddielov: Antal, Svoreň, Nociar a Útis.
Ďakujeme rodičom, ktorí sa postarali o zabezpečenie dopravy na turnaj.

Ľ. Antal

Hlavná cena do Rimavskej Soboty
P

úchovský plavecký klub ALVA organizoval už tradične 8. ročník detských
plaveckých pretekov Memoriál Pavla Vajdu.
Preteky sú určené najmä najmenším plavcom, ktorí nemajú ešte možnosť súťažne
plávať. Z tohto dôvodu o kvalitnú konkurenciu nebola núdza, keďže v púchovskej
plavárni sa stretlo 340 plavcov zo Slovenska,
Čiech a USA. Naša klasická zostava plavcovPoljaková, Šebők, Mihály, Babús sa snažila
podať maximálne výkony. Napokon to na

stupeň víťazov dotiahla len Hanka Poljaková, ktorá v disciplíne 50 metrov prsia obsadila druhú priečku a Benjamín Babús, ktorý
získal bronz v disciplíne 50 metrov motýlik.
Na plavcoch sa v značnej miere prejavila
únava z tohto súťažného obdobia. Plavecký
klub ďalej reprezentovala Grétka Sallaiová,
ktorá obsadila 24. a 26. miesto, a Szomolai
Bálint s jedným 8. miestom a jedným 9.
miestom. Na preteky nenastúpil zranený
Juraj Husár, no toho v plnej miere nahradil
mladší brat Jakub. Ten medzi najmenšími

plavcami získal jedno štvrté miesto v disciplíne 25 metrov znak a dve prvé miesta v
disciplínach 25 metrov prsia a voľný spôsob.
Svojimi dosiahnutými časmi sa mu podarilo
získať hlavnú cenu pretekov. Jeho víťazný
čas po sčítaní všetkých troch disciplín činil
1:16.61.Plavcov teraz čaká mierny oddych,
keďže je pred nimi mesačné prechodné
obdobie zamerané najmä na regeneráciu a
nazbieranie nových síl.

J. Valach

