Úvodník

+

ogram
r
P
TV

týždenník mesta Rimavská Sobota • cena 10 Sk (0,33 €) • číslo 30 • ročník 41. • 28. júl 2008

Komu prekáža neorganizovaná rekreácia na Kurinci? - str.2
Nezodpovední občania - str.3 • Smútok u jaskyniarov - str.5

Opäť budú Letavy
V

rekreačnom stredisku Krokava sa opäť uskutoční 23. ročník letného tábora výtvarníkov,
literatúry, fotografie a divadla LETAVY. Organizujú ho
MsKS, OZ Oxymoron, ZUŠ, Gemersko-malohontské
osvetové stredisko v Rim. Sobote a Divadelný ústav
v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzali primátor
Rim. Soboty Štefan Cifruš a primátor Hnúšte Michal
Bagačka. Účastníci Letáv budú môcť tvoriť v 13 dielňach: výtvarných, literárnych, divadelných a v dielni digitálnej fotografie. Ako nám prezradil jeden
z organizátorov podujatia a otec myšlienky Marian
Lacko, novinkou bude dielňa New writing, zameraná
na písanie divadelných scenárov. Jej lektorkou bude
britská dramatička Rebecca Lenkiewicz, ktorej hry sa
hrávajú v londýnskom Kráľovskom divadle. Prvýkrát

sa otvorí aj dielňa tanečného divadla. Bude ju viesť
členka Malej scény v Bratislave Renáta Bubniaková.
Súčasťou Letáv budú opäť happeningy, improliga
s divadelnými improvizáciami, premietanie filmov,
nočná vernisáž, prezentácia divadelných dielní
a pestrý kultúrny program. Ako uviedol M. Lacko,
vystúpia v ňom kapely Plastic swans a Junkless
z Banskej Bystrice, Portikus a M.E.L.L. z Rim. Soboty,
Sto múch. Mala by vystúpiť aj kapela otca a syna
Mariana a Martina Geišbergovcov UMK. Vlani bolo na
Letavách okolo 350 účastníkov, tento rok očakávajú
organizátori okolo 300. Doteraz je prihlásených asi
200 záujemcov. Viac info nájdete na stránke letavy.
howgh.sk
kan

Novootvorený
penzión a reštaurácia

Nedávno som sa
zhovárala s istou
Bratislavčankou,
ktorá služobne
navštívila Rimavskú Sobotu.
Jej názory na naše mesto ma
príjemne prekvapili. Mesto sa
jej totiž veľmi páčilo, pretože
hlavne jeho centrum dýcha
históriou. Bola veľmi očarená
zrekonštruovaným Hlavným
námestím, jeho budovami, ale
i okolitými ulicami. Ocenila
aj hodnotný zbierkový fond
Gemersko-malohontského múzea, ktoré je piatym najstarším
múzeom na Slovenku. Jedna
známa mi dokonca povedala,
že podobný názor majú aj
zahraniční turisti. Im sa tiež
Rimavská Sobota páči. Navyše
ľudia sa nikde nenáhlia a nie sú
tu ani dopravné zápchy ako vo
veľkomeste. Napriek pozitívnemu názoru cudzincov však
Soboťania neustále na niečo
frflú. Niektorým sa nepáči
architektúra, iným kvetinová
výzdoba či zámková dlažba.
V súvislosti s týmito protichodnými názormi mi prichádza na
um len jedna myšlienka: Buď
si nevieme vážiť to, čo máme,
alebo sme prehnane kritickí...

Vaša lekáreň
Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

najširšia ponuka nehnuteľností

s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.

tel. 0903 722 560

Marta Kanalová,
šéfredaktorka

Realitná kancelária

Modrá hviezda

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

Cudzincom
sa mesto páči

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400
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Komu prekáža neorganizovaná rekreácia na Kurinci?

N

a prvý pohľad je odpoveď až triviálna:
všetkým tým, ktorým leží v žalúdku
prirodzená sloboda človeka, sloboda pohybu
a slobodného trhu. V prípade nedostavanej
Rekreačnej oblasti Zelená voda- Kurinec je
však problém na druhý pohľad trocha zložitejší. Ale je i faktom, že spontánna masová
rekreácia na Kurinci sa „nekoná“, napriek
našepkávaniu istých, Kurincu neprajných
kruhov a ich prisluhovačských médií...
Ale tento „obraz“ je už bežným občanom dôverne známy. Totiž, každý bývalý organizovaný
či neorganizovaný rekreant v Sobote vie, že
„kukučie vajce“ sa ťažko vyhadzuje z hniezda
pozornosti „slabších vtáčikov“. Alebo ináč, po
lopate: kompetentní, ktorí by mohli pohnúť
problémom nedostavania RO-ZV, sa chodia
radšej rekreovať niekde na Bahamy, Maledivy
či „len“ na Costa Brava. A neorganizovanú
rekreáciu na Kurinci „majú v paži“. Predsa len
pre ilustráciu uvediem i triezvy pohľad jedného
z komentátorov na internetovom portáli, ktorý
nikdy nefandil ľudovej rekreácii na Kurinci: „No
hlavne že 30 rokov slúžilo jazero na kúpanie.
A teraz sa znížila kvalita vody? To nemyslíte
vážne! Za to je niekto zodpovedný!!! To robia
naschvál, aby tam nikto nešiel? O tom ešte svet
nepočul, aby jazero na kúpanie prestalo plniť
svoju funkciu. Zemplínska Šírava, Balaton atď.
To len v RS zase niekto niečo špekuluje.“
„No jo...“ –povedal by dávno na Kurinec
nemigrujúci brat Čech. Ale niekoľko otázok
z tohto triezveho pohľadu je na prvý pohľad
evidentné: Ako je možné, pani Hygiena, že do
30. júna (máte na mysli tento rok?) vodná nádrž
vyhovovala kritériám pre verejnosť? Iba od

Zaujímavé graffity

A

j v Rimavskej Sobote
možno nájsť zaujímavé
graffity. Sú na múre plotu
rodinného domu v prepojovacej uličke Železničnej a
Gorkého ulice. Nedávno ich
vytvorili umeleckí sprejeri s
nickmi Dirt z Tiszaujvárosu,
Tebz z Miskolca, Tier a Kevino
z Rimavskej Soboty. Dovolila
im to majiteľka domu, známa
právnička Viera Kadášová. Žltý
múr bol predtým počmáraný
fašistickými a anifašistickými heslami. Graffity na ňom
vyzerajú oveľa lepšie. Niekto
ich dokonca prirovnáva k
avantgardnému umeniu.
Dúfame, že sa nestanú obeťou
spontánnych sprejerov.
kan

1.júla začali vypúšťať septiky v Mojíne, Dúžave,
z chatiek a v „poľnobýku“? Alebo ten "pravidelný" monitoring pred 30. júnom nebol až taký
pravidelný? Alebo vedúcej ŽP, "pani Hygiene"
sa osobne nepáči Kurinec? Či monitoring sa
robí len od zeleného stola, tak ako to naznačoval aj ďalší komentár? Aké sú to nezmysly!
Zelená voda nie je v prevádzke, lebo vraj TSM
nepožiadali o vydanie takého rozhodnutia?!
A načo by mali TSM žiadať rozhodnutie na
prevádzkovanie „staveniska“? Alebo snáď TSM
neprevádzkujú bazén, s bufetom a oplotením
bez povolenia? To by som sa takému prezieravému riaditeľovi TSM troška čudoval... Cyanobaktérie a riasy, no fúj! A že voda nemá prítok a je
„státa“? Veď za to by sa septikári v Dúžave a šéf
hrádze mohli uraziť... Ešteže pred 20-40 rokmi
o kyanočertoch nikto nič nevedel! To by sem
nechodilo ročne 5000-7000 (ne)organizovaných

rekreantov. Takže, pani Hygiena, prestaňte
strašiť, alebo dajte príkaz na zatvorenie celého
Kurinca ako životunebezpečnej oblasti a rovno
ho vyškrtnite zo zoznamu prírodných kúpalísk
neorganizovaných rekreantov! Alebo, čo je pre
vás iste namáhavejšie, vydajte rozkaz spomenutým znečisťovateľom, aby vypúšťali septiky do
nádrže len cez čistiace zariadenia!
Alebo, všetko je inak? Áno, aj my by sme
sa radi v okolí pobicyklovali, resp. počlnkovali
po rybníčku. Len v RS nám chýba pán manažér
„Rybníček“, ktorý by troška „okysličil“ stojate
vody na magistráte mesta. Tu si možno niektorí
nepredvídaví činitelia už asi 6 rokov hoja „zápaly kože a spojiviek spôsobené neopatrným vstupom do Kurinca“. Ale ja som ich na to dopredu
upozorňoval...
Viliam Vaš, poslanec MsZ

Letné decibely
V rámci podujatia Kultúrne leto sa v sobotu 9. augusta o 19. hod. na rimavskosobotskom amfiteátri uskutoční prehliadka
amatérskych rockových skupín s názvom
Letné decibely. Vystúpia na nej kapely Attermead, Deep Silence, Delíriu, Propaganda a Know Way. Vstupné je 50 Sk, platia aj
kultúrne poukazy.
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Bude sa ryžovať zlato
Ródeo, plieskanie bičom, gladiátorské súťaže a megapalacinky

A

j tento rok organizuje tunajšie mestské
kultúrne stredisko a občianske združenie
SORIMA podujatie Westernový deň- Zlatá horúčka v Rimavskej Sobote. Prebehne 2. augusta
od 10. hod. v Mestskej záhrade pri amfiteátri.
Bude sa ryžovať zlato, jazdiť na koňoch a plieskať bičom. Nebudú chýbať ani súťaže a hry
pre deti, vrátane sumo a gladiátorských súťaží,
ródeo na býkovi, ukážky a výučba country
tancov skupiny Nashville z Košíc i maľovanie na
tvár. Westernový deň spríjemni vystúpenia country skupín LCB z Lučenca a Bluetrend z Rim.
Soboty. Detičky určite poteší aj nafukovací
hrad, kde sa budú môcť dosýta vyšantiť. Ako
uviedla organizátorka podujatia Táňa Konia-

Vietor
zlomil brezu

rová, pripravená je aj súťaž o najzdatnejšieho
chlapa a súťaž o najdlhší a najkrajšie zapletený
dievčenský vrkoč. Dobové oblečenie je vítané
a na najkrajšie čaká odmena. Občerstvenie je
zabezpečené. Nenechajte si ujsť westernové
špeciality, akými sú western kofola, megapalacinky pečené na mieste, bab guláš či pivo.
Vstupné je 20 Sk pre deti a 30 Sk pre dospelých.
Sponzormi podujatia sú: Lekáreň Rimava,
MUDr. Csaba Lehocký, Lamata, s.r.o., Kaufland,
Auto-Moto RS, Energobyt, s.r.o., Koruna Market, Mobil Net, Mesto Rim. Sobota, Stavebniny
Ádam, s.r.o., Pavel Ciprus, Roman Ciprus, Ján
Podhradský- Real-Rent, s.r.o.
kan

I

Nezodpovední
občania

O

byvatelia Rimavskej Soboty, ktorí majú
psov, si už zvykli na používanie smetných nádob na psie extrementy. Tie stoja pri
bytovkách. Nastal však problém. Niektorí
nezodpovední občania do nich hádžu rôzne
odpadky. Preto sú neraz preplnené a nemôžu
ich využívať psíčkari. Ďalším problémom je ich
vyprázdňovanie. Niektoré sa nevyprázdňovali aj
mesiac. V tejto súvislosti sme oslovili vedúceho
oddelenia životného prostredia mestského úradu Ing. Jána Bozóa. Ako uviedol, je si vedomý
tohto problému. Spôsobujú ho nezodpovední
občania. Aby koše rozlíšili, zámerne zvolili

3

oranžovú farbu s nálepkou psa. Pri monitorovaní sa zistilo, že sa využívajú málo a hádžu sa
do nich skôr odpadky. Filozofiou tohto zámeru
bolo koše postupne rozširovať aj do ostatných
častí mesta. Ak sa však nezmení situácia s ich
využívaním, mesto ich zruší. J. Bozó prisľúbil,
že v najbližšej dobe budú koše vyprázdnené.
amb

keď bolo v sobotu 19. júla slnečno,
popoludní fúkal vietor. Bol taký silný,
že mu padla za obeť breza na Gorkého
ulici v Rim. Sobote pri ubytovni Mestskej
bytovej správy. Podľa svedkov ju vietor
zlomil okolo pol tretej. Asi 8-metorvý
stromček s priemerom kmeňa 10 cm bol
však už prehnitý. Zvnútra ho nahlodávali
chrobáky, a preto nápor vetra nevydržal.
Zrejme to bol dôsledok toho, že jeho kôru
až do metrovej výšky vlani poškodili mladí
vandali žiletkou a následne kmeň opálili.
kan

Polícia pátra

Z listu čitatela

DJ Melo pripravuje akcie
V

ážení spoluobčania Rimavskej Soboty
a okolia! V prvom rade chcem poprosiť
našich podnikateľov o finančnú pomoc pri organizovaní koncertov v našom meste a blízkom
okolí. Chcem vyzvať aj pána primátora a vedenie mesta, aby sa tu konali poriadne kultúrnohudobné akcie. A nie také (suché), ako robí
MsKS. Každý rok stále to isté. Mňa to osobne
mrzí, nakoľko mám veľmi rád hudbu. Už dlho
organizujem koncerty a festivaly. Osobne som
sa zúčastnil rôznych koncertov a festivalov na
Slovensku i v zahraničí, ktoré boli na vysokej
úrovni. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že mám
veľmi rád hudbu a prácu s ňou. Chcem, aby
aj občania nášho mesta videli viac koncertov
a rôznych hudobných akcií. Nastal čas zmeny,
ktorú chcem priniesť spolu s mojím tímom.
Ľudia v meste sa ma pýtajú, kedy bude nejaký
koncert pre mladých alebo starších. Na amfi-

teátri chystám koncom augusta veľký koncert
hip-hopu. Amfiteáter je málo využívaný. Pýtam
sa: načo potom stojí? Dúfam, že ľudia, ktorí
majú radi hudbu a zábavu, prídu na moje akcie
v čo najväčšom počte a dobre sa zabavia. Viac
informácií na t.č. 0902 738 226.
Ešte pár slov na adresu Jozefa Šimka. Pán
Šimko, vždy kritizujete pána primátora. A čo ste
vy u robili pre mesto a mladých ľudí? Keby som
bol na vašom mieste, tak naše mesto viac žije.
Mal by som aj lepšie meno. Chcem podporiť
aj externého redaktora GZ Zdena Mareka, aby
písal vždy len pravdu tak, ako to robí. Želám
mu a našim fanúšikom MFK Rim. Sobota veľa
úspechov a dobré výsledky. Nech mužstvo MFK
ostane na futbalovej mape Slovenska. Trénera
Karola Kisela vítam späť v našom meste. Aj
jemu želám veľa úspechov.
DJ Melo

P

olícia v Brezne sa obracia na občanov
so žiadosťou o pomoc a spoluprácu
pri pátraní po hľadanom 27- ročnom Jánovi Jakubovi z Rimavskej Soboty – Čierny
Potok. Ján Jakuba je stíhaný vyšetrovateľom z Brezna za prečin krádeže. V mieste
trvalého bydliska sa nezdržiava. Podľa
posledných informácií by sa mohol zdržiavať v Trebeľovciach v okrese Lučenec.
Žiadame občanov, ktorí by vedeli podať
akékoľvek informácie k hľadanému mužovi, aby tak urobili na ktoromkoľvek útvare
PZ, alebo na známe tel. číslo 158.
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Leto v CVČ Relax
A

j na toto leto pripravilo Centrum voľného
času Relax v Rim. Sobote pre rodičov
a deti bohatú činnosť. Približne 29 detí vo veku
od 12 do18 rokov sa zúčastnilo letného pobytového zájazdu v Pieninskom národnom parku.
V bohatom programe nechýbala návšteva
Červeného Kláštora, Starej Ľubovne, stredovekého rytierskeho tábora, plavba na pltiach po
Dunajci, výlet do Poľska, či kúpanie v Sabinove.
Vyvrcholením bolo pasovanie vedúceho tábora
P. Novotného za gorala 1. stupňa. Táto pocta sa
mu ušla za propagáciu regiónu, ktorý navštívil
už 20-tykrát. Tradičnou letnou činnosťou CVČ
Relax sú letné mestské tábory. Zatiaľ prebehli
tri turnusy, na každom sa zúčastnilo zhruba 30
detí od 6 do12 rokov. Tábory sú zamerané na

oddych, poučenie, zábavu a šport. Niektoré deti
sú tu prvýkrát, no väčšina tu už bola aj počas
minulých rokov. Všetky čakal pestrý program.
Navštívili jazdecký klub Excel Madou z Rim.
Brezova, hrad Krásnu Hôrku, kaštieľ Betliar
a kúpalisko Vodný svet v Číži. Medzitým sa
boli kúpať na Kurinci, a keď bolo zlé počasie,
v plavárni. Zaujala aj prehliadka Hvezdárne
v Rim. Sobote, rôzne športové a vedomostné
súťaže, táborová olympiáda. Tábor vyvrcholil
diskotékou. Každé dieťa si tu našlo svoje naj.
Štrnásťročnej Dominike Stoberovej sa páčila organizácia a program. Tábor prvýkrát navštívila
ako 6-ročná. Veroniku Sélešovú najviac zaujalo
Minizoo v Relaxe a kúpanie v Číži.
amb

Otvoria štátnu jazykovú školu

R

imavskosobotské gymnázium patrí k prestížnym stredným školám v našom meste.
Škola sa zapája do rôznych programov. Beží tu
medzinárodný jazykovo-vzdelávací program
PITMAN, CISCO- medzinárodný certifikovaný
projekt počítačovej siete. Žiaci gymnázia v ňom
skončili v kategórii jednotlivcov a družstiev
na prvom mieste. Vzdelávajú sa aj v aplikovanej ekonómii, ekonomike, základoch administratívy na personálnom počítači, psychológii.
Navštevujú právny seminár. V septembri tohto
roku tu otvoria štátnu jazykovú školu, na
ktorú prispel aj BBSK a ministerstvo školstva.
Na výber bude anglický, nemecký, francúzsky,
a keď bude záujem, aj ruský jazyk. Momentálne je prihlásených do druhého ročníka 90%
prichádzajúcich žiakov. Škola nie je určená
len pre žiakov gymnázia. Učiť sa môžu aj
regionálni učitelia, policajti, pracovníci bánk,
štátni úradníci a všetci, ktorí sa chcú zdokona-

Všimli sme si

Obchodná
akadémia
v novom šate
P

ozornosti mnohých okoloidúcich neušlo,
že Obchodná akadémia v Rim. Sobote má
z vonkajšej strany už nový šat. Kombinácia
oranžovej a žltej farby na jej fasáde pôsobí
energicky a pozitívne. Podľa slov riaditeľky
tejto školy Mgr. Kataríny Mattyašovskej práce

liť v jazykoch. V poplatku 3000 Sk na rok je
zahrnutých 132 vyučovacích hodín. Výhodou
štátnej jazykovej školy pre žiakov je, že skúška
z nej nahrádza maturitu z cudzieho jazyka. Na
budúci rok v septembri plánuje gymnázium
zriadiť športovú triedu. Požiadavka na jej
zriadenie vzišla zo strany MFK a volejbalového
oddielu. Žiaci sa podrobia talentovým skúškam. Chlapci budú trénovať futbal a dievčatá
volejbal. Ak sa nenaplní požadovaný počet 30
žiakov v triede, doplní sa o žiakov pestujúcich
iný šport. Škola má na zriadenie takejto triedy
vynikajúce podmienky. Nachádza sa tu športová hala, posilňovňa, veľké ihrisko i menšie
s umelou trávou. „Fyzicky a psychicky zdatný,
jazykovo pripravený, počítačovo zručný, ekonomicky mysliaci a právne uvedomelý,“ takto si
predstavuje profil maturanta riaditeľ školy Mgr.
Ján Čeman.
amb

Pod krídlami
čierneho orla
Spojená škola
v Rimavskej
Sobote pozýva
verejnosť na zábavu s názvom
Pod krídlami
čierneho orla.
Od 18. júla je
každý piatok
od 18. hod. na
nádvorí Čierneho orla na Hlavnom námestí v Rimavskej
Sobote. Hrá Legoband. Vstup je voľný. Čo
sa týka občerstvenia, pripravená je pestrá
ponuka nápojov a jedlo podľa ponuky. Rezervácia stolov je v možná v Atriu Reduta.
Spojená škola- Plníme vaše sny o zábave.

finišujú. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia
fasády časti budovy vo dvore. Práce by mali byť
ukončené koncom júla až začiatkom augusta.
Rekonštrukcia obchodnej akadémie úspešne pokračovala od 14. apríla. Práce zahŕňali
zateplenie budovy a obnovu fasády. Financie na
tento účel v objeme 8,5 mil. Sk schválili poslanci BBSK ešte vlani v decembri. Verejnú súťaž
vyhrala banskobystrická firma Prima Invest, a.
s., ktorá v minulosti vymieňala na škole staré
okná za plastové. Zateplenie by malo prispieť
k ďalším energetickým úsporám a zníženiu
prevádzkových nákladov. V blízkej budúcnosti
vedenie školy mieni riešiť aj plynovú kotolňa,
ktorá je v dezolátnom stave. Na tento projekt
poskytol BBSK financie vo výške 250 tis. Sk.
kan

Stalo sa
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Smútok u jaskyniarov
D

ňa 29.6.2008 odišiel jeden z najskúsenejších jaskyniarov z Rimavskej
Soboty, člen oblastnej skupiny Drienčansky
kras –Rimavská Sobota – István Pászer.
Od 15-ich rokov chodil medzi jaskyniarov
a stal sa členom spomínanej skupiny.
Jaskyniarstvo znamenalo pre neho život.
Veľmi rád chodil na jaskyniarske akcie, aj
sám organizoval niekoľko medzinárodných
stretnutí. Často sa zúčastnil takýchto akcií
v Maďarsku, v pahorkatine Bükk, v Čechách,
ale aj na Slovensku... Vedel veľmi svedomite
pracovať. Najčastejšie a najradšej chodil na

Drienčansky kras, do jaskyne Podbanište
a Kadlub, kde mal aj niekoľko zaujímavých objavov. Medzi jaskyniarmi mal veľa
priateľov. Vážili si ho jaskyniari z Tisovca,
z Rožňavy, z Maďarska, z Poľska aj z iných
oblastí sveta. Nemal ľahký život. Vždy musel
tvrdo pracovať, ale popri práci si vždy našiel
čas na svoj koníček. Mal rád život, rodinu
a priateľov. Krásne maľoval, hlavne jaskyne,
priepasti a kvaple. To bol jeho život. Bude
nám veľmi chýbať. Mal iba 48 rokov, keď
opustil tento svet. Česť jeho pamiatke!

Attila Vörös

Krásne a účelne
prežité sobotné
odpoludnie
P

o poldruha roku od založenia Základnej
organizácie Slovenského zväzu záhradkárov sa v Sušanoch 12. júla zišli členovia,
milovníci úžitkových, okrasných záhrad z
okresov Poltár a Rim. Sobota na prednáške
s názvom Starostlivosť o ovocné stromy, kry,
okrasné dreviny počas vegetácie. Jej lektorom bol prof. Ivan Hričovský, DrSr, predseda
Republikového výboru Slovenského zväzu
záhradkárov v Bratislave. Tento nestor slovenského ovocinárstva pripomenul okrem
špecifík starostlivosti o jednotlivé ovocné
druhy a kríky vhodnosť druhov v našom
pásme, ich miesto v záhradách. Podčiarkol
aj ekonomickú výhodnosť dopestovania
vlastného ovocia popri neodmysliteľnej pracovno–relaxačnej funkcii záhrady
s obohatením sortimentu dopestovaného
ovocia, zeleniny, ktoré má prirodzenú chuť,
je čerstvé, plné vitamínov, a pritom veľmi
ekologické. Profesor Hričovský vyzdvihol dôležitosť spolupráce nielen spolku záhradkárov, ale akejkoľvek komunity, ktorá pozdvihuje naše dediny pri formovaní stotožniť sa
s prírodou, dokresľuje jedinečnosť prostredia a spája ľudí dobrej mysle. Po ukončení

teoretickej časti takmer päťdesiat účastníkov prednášky prešlo do dvoch záhrad, kde
sa uskutočnila praktická ukážka letného
výchovného rezu ovocných drevín, prebierka plodov, spôsob ochrany proti škodcom,
spôsob, ako naložiť s dozretým ovocím
a jeho spracovaním na mušty, kompóty, ale
i „ tekutej silnejšej stravy“. Po nej nasledovala prehliadka Pamätnej izby obce Sušany,
ktorá v roku 2007 oslávila 600–ročnicu prvej
písomnej zmienky. Po malom občerstvení

Kútik pre gazdinky
Dnes gazdinkám, ktoré rady zavárajú.

Uhorkový šalát s vegetou
Potrebujeme: 1,5 kg olúpaných a na tenké kolieska pokrájaných uhoriek, 2-3 postrúhané cibule,
2-3 feferónky, 2 dcl octu, 2 PL vegety, 15 dkg cukru.
Postup: Suroviny dajte do nádoby, spolu zmiešajte a nechajte odstáť 4 hodiny. Potom naplňte do
pohárov a sterilizujte cca 10 minút.
J. Molnárová

(pečené prasiatko a dobré vínko) sme sa
rozchádzali s presvedčením, že sa podarila dobrá vec, lebo spojila ľudí s bežnými
starosťami, radosťami a obohatila ich o nové
poznatky a skúsenosti. Vďaka Vám, pán
profesor Hričovský, že ste si našli pre nás
čas a veríme v opätovné stretnutie na pôde
Obecného úradu v Sušanoch, ktorý vytvoril
tomuto stretnutiu príjemnú atmosféru.

MVDr. Ján Slabej,
predseda ZO SZZ Sušany

Oznámenie
Technické služby mesta Rimavská Sobota
oznamujú, že dňa 31.7. (štvrtok) bude od
18,00 hod. do 20,00 hod. krytá plaváreň
zatvorená.

Preprava Aviou. Lacno
a rýchlo. Tel.č. 0904
977 692, 0903 549 042
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Skutočný príbeh:
CIVIL V BASE II

Symbolika rastlín

Astra

B

olo raz jedno kľudné posádkové mesto
pod Tatrami. V jeho malebnom okolí bolo
kasární a vojenských ustanovizní ako maku.
Všade plno rôznouniformovaných vojakov,
ale nepriatelia nikde. Idylka vládla v tomto
meste a priľahlých dedinách. Žili a aj žijú tu
ľudia pracovití a po práci sa radi, s náturou im
vlastnou, náležite vedia aj zabaviť. Som rád,
že som mal tú česť vykonávať službu vlasti
v takomto prostredí a možnosť spoznať tam
ľudí vynikajúcich kvalít a schopností. Dodnes
mi mnohí z nich slúžia ako vzor (a to som
už za svojho života stihol kadekomu kadečo
povyvádzať), z ktorého čerpám námety na spestrenie inak nudného a nezaujímavého života.
Udalosť, ktorá rozvírila pokojnú hladinu života
mesta spadala do obdobia pre vojakov hádam
najvýznamnejšieho. Odchod do civilu. To je to,
na čo čaká každý, či už je vzorný vojak, či špecialista pre boj vo vysokej tráve, štábny kocúr,
marodér, zaslúžilý basista, alebo len obyčajný,
priemerne poslušný príslušník ČSĽA. Zhodou
okolností v tento významný deň som nastúpil do služby. Tak sa zo mňa stal na 24 hodín
druhý najvýznamnejší muž v celej posádke.
Vedomý si svojej nezastupiteľnosti a vysokej
zodpovednosti hneď od nástupu do služby
som začal dookola robiť vojnu ako "remeň."
Všetkých podriadených, ktorí v tej mašinérii
boli, som na začiatku poriadne zdivočil, vystrašil, nabudil a tak boli neustále v strehu. Všetko
podľa hesla: vojak musí byť politicky uvedomelý, fyzicky zdatný a oholený- pretože je to
vidieť. Môj nadriadený, najvyšší šéf posádky
bol služobne starší, horlivý dôstojník rázneho
zmýšľania a vystupovania. V jeho hlave bolo
málo priestoru pre kombinácie, hľadanie možností, reálne uvažovanie a snahu o kompromis.
Starší mazáci po oficiálnej rozlúčke v kasárňach sa vytratili do mesta. Zo skúseností som
vedel, že zďaleka pokoj nebude. V miestnych
reštauráciách a pohostinstvách bude veselo,
možno aj dusno. Na tento účel bola v kasárňach
pripravená pohotovosť. Bola to partia chlapíkov
so zbraňami, ale bez nábojov, ktorá, keď sa
pískalo, naskákala na nákladné auto a išla robiť
poriadky, kde bolo treba. Okolo polnoci telefonoval vrchný čašník z jednej z často navštevovaných reštaurácií, že tam má partiu bývalých
vojakov, ktorá sa mu už teraz nezdá a pravdepodobne budú s ňou problémy. Šéf to zobral na
vedomie. Ponúkol som sa, že tam zájdem. Nie,
počkáme a uvidíme. Za hodinu ďalší telefonát a obavy prerástli do skutočnosti. Partia
začala vyvádzať, nechcela platiť, ani odísť. Šéf
vyhlásil:“ Já to tam pujdu zrovnat!" Zobral
auto, hotovosť a poď ho! Asi za hodinu sa vrátil
a s bohorovným pokojom vyhlásil: Tak jsem to
tam všechno sebral a zavřel do basy“. Potom

T

zaspal spánkom spravodlivých. Pre vysvetleniena vojakov odchádzajúcich do civilu sa ešte 24
hodín vzťahujú vojenské predpisy, takže ak v tej
dobe niečo vyvedú, tak sa môžu strčiť do rána,
alebo do vytriezvenia kľudne do basy. Tak to
vtedy bežalo. Asi za hodinu som volal veliteľovi
basy, čo je nového, ako sa klienti majú. Ten
mi povedal, že štyria pokojne spia, len jeden
stále búcha na dvere a vykrikuje, že on k nim
nepatrí, že už má vojnu dávno za sebou, len
s nimi pil. Že ho zbalili neprávom, čo vraj povie
žene, kde celú noc bol. Že mu neuverí, že bol
v base, bude si myslieť, že bol s nejakou.....a tak
podobne. To už ma znepokojilo, a tak som sa
vybral osobne zistiť, čo je vo veci. Vysvitlo, že
môj šéf „dobrátko“ prestrelil. Situácia vyzerala
tak, že ten plačúci nešťastník bol miestny holič,
ktorý sa tam „pozabudol“. Darmo sa chudák
pri zásahu pohotovosti bránil, že k nim nepatrí,
rozhodný šéf zbalil celú partiu. Svitalo a našťastie išiel na smenu okolo šéfkuchára. Bol
to vojak z povolania, a keď zbadal mňa, svojho
kamaráta, ako sa pred basou handrkujeme,
nevedel, či sa má smiať alebo plakať. Vedel dobre, akú má dotyčný holič neskutočne žiarlivú
manželku a tá mu ani zaboha neuverí historku
o base. Šéfkuchár mi povedal, že situácia je vážna, a ak niečo neurobíme, tak Mišovi(tak sa ten
holič volal) okrem poriadnej bitky doma hrozí
aj rozvod. Špekulovali sme, ako z tej šlamastiky von, keď môj šéf opäť rozhodol. Poslal ma
s Mišom a šéfkuchárom k holičovi urovnať spor.
Samozrejme, že bitku sme riskovali všetci traja.
Nakoniec to všetko dobre dopadlo. Keby sa
toto stalo v súčasnej demokracii, tak by kauza
zamestnala troch-štyroch právnikov vrátane
vojenského prokurátora, išlo by o miliónové
odškodné a Nový čas by mal o čom písať aspoň
týždeň. No vidíte, v akej úbohej dobe sme to
žili a, čuduj sa svete, aj prežili.
Peter Krivoš

áto mnohotvará a obľúbená kvetina sa
dostala do Európy z Číny okolo roku
1730, kedy ju priviezol francúzsky botanik
Incarville do Paríža. Časom bolo vyšľachtené veľké množstvo odrôd. Astra patrí do
čeľade hviezdicovitých, má chlpaté kopijovité listy a podľa kultivaru môžu byť kvety
jednoduché, plné alebo poloplné. Aj tvary
kvetného lístka sú rôznorodé – široké,
úzke, lyžičkovité, zahnuté, rúrkovité. Ich
farba môže byť biela. Legenda k pôvodu
jej mena (aster = hviezda) hovorí, že každá
hviezda na oblohe svojím pôsobením
vykúzli na zemi súhlasný lúčovitý kvet.
Astra je symbolom jesene najmä preto, že
kvitne od augusta do októbra. Preto je aj
využívanou a vítanou ozdobou cintorínov
na sviatok Dušičiek, kedy symbolizuje nie
zánik života, ale život, ktorý v jednotlivcovi umiera, ale v inom sa opäť rodí. Podľa
kvetinového horoskopu (ľudia narodení
od 12.9. – 22.9.) tak, ako clivotu a smútok
začínajúcej jesene prežarujú kvitnúce
astry, tak aj človek narodený v tomto období svieti ako hviezdy v noci a rozháňa
ťažkosti a životné problémy svojou veselou
povahou, prekypujúcou optimizmom.
Títo ľudia sú príjemnými spoločníkmi,
ľahko riešia akékoľvek životné situácie. Sú
vzdelaní, praktickí a vytrvalí. Vyznačujú sa
vzácnou intuíciou, ktorá sa týka finančných záležitostí. Reč kvetín: 1. Biela astra –
Tvoje úprimné priateľstvo zmierňuje moje
nešťastie. 2. Musíme sa rozísť.
Sveta Bornová

Výstava v múzeu
Do 17. augusta bude v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote nainštalovaná výstava s názvom Fínske remeslo
a dizajn. Je prebratá z ÚĽUV v Bratislave.
Výstava súčasného fínskeho dizajnu a
remesla nazvaná TAITO Fínsko bola zostavená Annou – Maijou Bäckman z fínskej
organizácie remesiel. Prináša ukážky
individuálnej výtvarnej práce viac ako
30 súčasných autorov využívajúcich vo
Fínsku spoločnú marketingovú podporu
združenia TAITO.
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Sociálna
ubytovňa

Predám tatranský
profil – brúsený

aj pre rodiny

I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk

Tel.: 0918 392 513

Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
2080-52
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Mesto Rimavská Sobota na základe uznesenia
MsZ č. 49/2008 zo dňa 29. apríla 2008 vypisuje

verejnú ponuku

na predloženie investičných zámerov
za účelom výstavby nasledovných zariadení
• 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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Nehnuteľnosti
• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
106
• 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 1, 2, 3 a 4-izbový byt.
Tel: 0948 010 340
827-29
• Na predaj byty, domy v Rs, Lc...
www.realityexkluziv.sk
850-35
• Predaj – stavebný pozemok na
výstavbu rod. domu v Rim. Sobote, časť Tomašová.
Tel: 0948 114 784
1654-29
• Prenajmem resp. predám garsónku v centre mesta. Nástup
ihneď. Tel: 0948 507 653
914-29		
• Kúpim 3-izbový byt alebo vymením 2-izbový za 3-izbový byt
na Rožňavskej ulici. Tel: 0910
189 922
866-30
• Predám 2 až 3-izbový byt v B.
Bystrici. Tel: 0918 797 715, www.
sureality.eu
870-29			
• Dám do prenájmu 2-izbový
byt na ul. Rožňavskej. Tel: 0908
242 646
880-29
• Predám murovanú budovu 20x
6, blízko RS – 5 km, vhodnú na garáže + záhradka vhodná aj na chov
dom. zvierat. Z rod. dôvodov – lacno. Tel: 0903 922 170 – len sms.
881-32
• Predám 2-izbový byt na ul. Rožňavskej a garáž. Cena 930 000,- Sk.
Tel: 0908 062 208, 0902 253 623
882-29
• Slovenská autobusová doprava
Lučenec, a.s. predá rodinný dom
– súpisné č. 61, garáž a ornú pôdu
v obci Tachty, okres Rimavská Sobota. Zastavaná plocha objektov je
rodinný dom 120 m2, garáž 65 m2
a orná pôda 608 m2. Viac informácií získate na telefónnom čísle
0903 292 813.
883-30
• Dám do podnájmu garzónku,
sídlisko Rimava – 5 minút od centra. Tel: 0902 428 561.
888-29			
• Predám alebo dám do prenájmu
trojizbový dom s garážou v Tomašovej. Tel: 0915 805 393
892-30
• Dám do prenájmu čiastočne
prerobený 2-izbový byt na ul. Rožňavskej. Max. 2–3 ľudia. Tel: 0948
509 662

28. 7. 2008
895-29
• Vymeníme rod. dom vo V. Teriakovciach za byt v RS. Predáme
pozemok na Šibeničnom Vrchu.
Tel: 0902 700 400.
896-30
• Predám zabehnutý stánok na
autobusovej stanici z rodinných
dôvodov. Tel: 0918 532 568
903-29
• Predám 2-izbový byt na ul. Malohontskej v OV, pôvodný stav,
balkón. Tel: 0907 473 526
906-29
• Predám halu vhodnú na podnikanie s rod. domom 4 km od R.
Soboty. Tel: 0908 393 937
907-29
• Predám 2-izbový byt na ul. Mikszátha, OV, po rekonštr., samostatné kúrenie.
Tel: 0908 393 937
908-29
• Predám 2-izb. byt na ul. Školskej. Pôvodný stav, veľmi zachovalý. Tiché prostredie, dvor. Tel:
0911 691 515
909-29
• Predám 2-izb. byt na sídl. Západ
na ul. Bodona. Tel: 0911 691 515
910-29
• Predáme RD s ovoc. sadom 5 km
od Rim. Soboty. Tel: 0903 118 035,
0908 241 645, od 7.00-9.00 a
od 17.00-22.00 volať 047/56
34 725.
911-29
• Predám záhradu v Tormáši a vo
Vinici. Tel: 0908 393 937
912-29
• Predám stavebný pozemok
o výmere 14 árov vo Vinici. Tel:
0910 946 372
919-29
• Predám rodinný dom vo Veľkých Teriakovciach s pozemkom
2000 m2. Tel: 0908 669 647, 0903
346 733.
923-29			
•
Predám 3-izbový byt v OV v centre mesta RS. Cena dohodou. Tel:
0903 557 257
925-31
• Predám 1-izbový byt na Rožňavskej ul. Tel: 047/5627 988
926-31
• Dám do prenájmu 1-izbový byt
na Cukrovarskej ulici od augusta.
Tel: 0908 760 351
927-29
• Predám 3-izbový byt na Rožňavskej ul. Tel: 0903 587 049
929-31
• Predám garáž na sídlisku Rimava len vážnemu záujemcovi. Tel:
047/5688 146
930-30
• Predám 3-izb. byt. Zn: výhodne.
Tel: 0903 506 975
932-29
• Predám 4-izbový byt na 1. posch, ul. L. Novomeského. Tel:
0903 529 308
934-30
• Výhodne predám 14 km od Rim.

Soboty chatu a záhradu. Tel: 0908
808 595
935-34
• Prenajmem kanceláriu 25 m2
oproti MsÚ. Tel: 0915 875 849.
936-31
• Predám 2-izb. byt s balkónom
na Západe, nie je v OV. Cena:
600 000,- Sk.
Tel: 0911 956 919
938-30
• Vymením kompletne prerobený 3-izbový byt v centre RS za
RD v blízkosti centra. Tel: 0903
932 764
939-29				
• Predám 3-izbový byt v OV. Tel:
0908 603 259
941-32
• Realitná kancelária BONUS GROUP – Rimavská Sobota sprostredkuje kúpu – predaj nehnuteľností.
Adresa: S. Tomášika 19, Rim. Sobota. Tel: 0907 473 526
947-29
• Predáme záhradu vo Vinici 4
á, chatka, ovoc. stromy. Cena:
135 000,- Sk.
Tel: 0903 118 035
948-29
• Predám 2-izb. byt na ul. Bodona
14, sídl. Západ. Predám 2-izb. byt
na ul. Školskej 28. Cena 630 000,Sk + dohoda. Tel: 0911 691 515
949-29
• Predáme pozemok (aj na výstavbu) – záhrada, 5 km od R. Soboty.
3557 m2. Tel: 0903 118 035
950-29
• Predám 3-izb. byt + garáž na
ul. Rožňavskej. 1 000 000,- Sk
+ dohoda. Predám 4-izb. byt na
sídl. Rimava, prerobený. Tel: 0911
691 515
951-29
• Predám 1-izb. byt v OV v centre
mesta. Tel: 0907 113 379
952-29				
• Predám 3-izbový byt, ul. Rožňavská, čiastočne prerobený, cena
dohodou. Tel: 0905 663 642
956-29
• Predám 1-izbový byt v OV v Rimavskej Sobote na sídlisku Západ,
na ul. Clementisa.
Cena: 390 000,- Sk. Tel: 0904
289 033 od 16.00 hod. do 18.00
hod.
958-29
• Investícia do nehnuteľnosti –
správne riešenie problému za výmenu valuty.
Rodinný dom, v centrálnej zóne.
Veľký a dispozične veľmi pekne
riešený rodinný dom v Rimavskej
Sobote v tichej štvrti. 7 izb. Veľkosť parcely: 582 m2. Zastavaná
plocha: cca 400 m2. Rok výstavby:
1966, rekonštrukcia: 1996. Je dvojpodlažný s podpivničením pod
celým domom. Inžinierske siete:
všetky. Dom je vhodný aj pre podnikateľské účely. V cene domu je
i zariadenie. Cena 200 000 euro.
Tel: 0903 803 322 - od 10.00 do

22.00 hod.
959-32
• Hľadáme do podnájmu 1- alebo
2-izbový byt. Tel: 0911 615 007
960-30
• Dám do prenájmu 1-izbový byt
na Západe. Tel: 5621 350
962-29
• Predám starší rodinný dom
(kuchyňa, izba, kúpeľňa, špajza,
hosp. priestory) + záhrada o výmere 17 á v Rim. Zalužanoch.
Cena dohodou. Tel: 0904 612 963
963-30
• Výhodne predám murovanú
chatu, voda, elektrika, záhrada
v Nižnej Pokoradzi a 2 staršie
rodinné domy v Sušanoch. Tel:
047/5624 943
965-29
• Kúpim chatu v Tormáši alebo vo
Vinici. Tel: 0911 615 007
969-30
• Za veľmi výhodných podmienok dám do prenájmu zariadený
byt na ul. Dobšinského. Podrobnejšie na tel. č. 0907 345 661
974-29
• Predám 2-izb. byt, Rožňavská 1,
mur. jadro, po rekonštrukcii, 5./8.
posch. Cena 620 000,- Sk Tel: 0918
560 622
975-32
• Kúpim 2-3 izb. byt na Západe,
hotovosť. Tel: 0918 560 622
976-32
• Vymením 2-izbový byt v centre
za 3-izbový. Tel: 047/5634 029
979-30
• Predám 2-izbový byt alebo vymením za izbový plus doplatok.
Prípadne dva 1-izbové. Rozdiel
doplatím. Tel: 0915 885 276
980-30
• Predám 2,5 izbový byt na ul.
K. Mikszátha. Čiastočne zrekonštruovaný. Murované jadro, nová
kuch. linka, podlahy – dlažba,
parkety. Byt je na prízemí. Cena
750 000,- Sk. Tel: 0905 550 239
983-31
• Dám do podnájmu zariadenú
garzónku blízko centra. Tel: 0902
428 561
984-30
• Predám murovanú garáž R.
Sobota – Včelinec, radová zástavba, murovanú chatu – poschodovú, Rim. Sobota, Vinica – Kopec,
voda, elektrika, pozemok 670 m2
oplotený. Z rodinných dôvodov –
dohoda istá. Tel: 047/56 21 502
1655-29
• Predám 4-izbový dvojgeneračný
byt. Tel: 0902 152 170
986-29
• 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 m 2. Tel: 0903
306 291
924-34
+Predám 2- a 3-izbový byt. Tel:
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0948 010 340
982-31
• Predám 2-izbový rodinný dom
v Rim. Píle (voda, plyn, kanalizácia). Tel: 0908 508 935
990-31
• Predám garsónku na sídlisku Rimava. Tel: 0948 010 379
991-30
• Predám trojizbový rodinný dom
s garážou v Tomašovej. Cena:
57 000 €. Tel: 0915 805 393
992-32
• Dám do prenájmu garáž na sídl.
Rimava. Tel: 0949 247 515
993-30
• Predám rodinný dom vo V. Teriakovciach. Súrne!!! Tel: 0915
825 319
994-32
• Predám 2-izbový byt na Západe.
Tel: 0908 911 735
995-31
• Dám do dlhodobého prenájmu
3-izbový byt na ul. Malohontskej 5.
Cena nájmu 3000,- Sk mesačne +
náklady spojené s užívaním bytu.
Len seriózny záujem! Info: 0911
425 472
1656-32
• Predám byt v OV s balkónom,
ul. Kirejevská, 76 m2 plocha. Tel:
047/56 49 614
996-31
• Predám garzónku v B1. Tel: 0904
307 733
997-34
• Predám rodinný dom s veľkou
záhradou v Rim. Sobote v Tomašovej (Malá ul. 3). Tel: 0907 761 060
1004-30
• Predám pekný 4-izbový dvojgeneračný byt na Západe. Cena 790
tis. Sk. Tel: 0908 735 792
1005-35
• Predám 3-izbový tehlový byt na
Rožňavskej ul., čiastočne prerobený. Tel: 0905 663 642
1011-31
• Predám RD vo V. Teriakovciach.
0907 831 424; www.sohars.sk – inzercia
1012-32
• Predám rod. dom s veľkou záhradou v Zacharovciach, 3 izby,
možnosť prístavby, ÚK, žumpa –
potrebné dorobiť. Cena dohodou.
Tel: 0910 373 381 po 17.00 hod.
1013-30

Zamestnanie
• Spoločnosť KORO, s.r.o. príjme
pracovníkov do potravinárskej výroby. Tel:047/58 11 868, 56 33 788.
841-30
• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru obchodného zástupcu, fakturanta. Podmienky:
ukončené stredoškolské vzdelanie,
vodičský preukaz skupiny B, morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť. Tel: 0903 511 076

845-29
• Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru barmanov,
servírky, kuchárov do PIZZERIE
a FASTFOODU. Podmienkou je
kvalifikácia v odbore. Tel: 0903
511 076
846-29
• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru murárov – obkladačov s praxou, za výhodných
platobných podmienok. Tel: 0903
511 076
847-29
• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru pracovníkov do
skladu. Podmienkou je morálna
bezúhonnosť. Tel: 0903 511 076
848-29
• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru vodiča. Podmienky: vodičský preukaz skupiny C,
morálna bezúhonnosť. Tel: 0903
511 076
849-29
• Prijmem chyžnú (vek do 40 rokov) do rod. domu na upratovanie
a komplexnú starostlivosť o dom,
záhradu a domácnosť (2x v týždni). Volať po 19.00 hod. Tel: 0908
078 922
865-30
• Prijmem čašníka /-čku. Tel: 0907
251 478
868-29			
• EXPRESSTAV s.r.o. prijme do zamestnania vyučeného tesára. Kontakt: 0911 521 511
877-30
• Zamestnám vodiča na nákladné motorové vozidlo. Tel: 0903
515 109
795-29 			
• EXPRESSTAV s.r.o. prijme do
zamestnania absolventa SŠ–VŠ,
stavebné zameranie. Tel. 0911
521 511
897-30
• Prijmem upratovačku kancelárskych priestorov. Tel: 0904 821 835
900-29
• Firma hľadá murárov, tesárov,
betonárov. Pracovisko je v BA, NR
a v Prahe. 100,- Sk/h, nástupný
plat. V prípade záujmu nás kontaktujte na t.č.: 0910 949 679, 0944
005 404
1653-30
• Prijmem pracovníčku na dohodu
do stávkovej kancelárie Tipos. Tel:
0918 532 568
904-29
• Ponúkam prácu www.sohars.sk
(aj invalidi).
915-31
• Prijmeme na brigádu kuchára,
čašníka do prevádzky hotel Biotika, Krpáčovo. Tel: 0905 976 506.
917-30
• Hľadám opatrovateľku. Mzda dohodou. Tel: 0914 221 331
933-32
• Firma SKH - Nitra s.r.o. prijme
pre prácu v ČR viac pracovníkov
na pozíciu Skladník. Ubytovanie

ZDARMA v prenajatých bytoch
alebo domoch. Mzda 15–20 000
Kč/Netto. Tel: 0911 115 518
940-30
• Prijmeme predavačku do cukrárne a vyučenú cukrárku do výroby.
Tel: 0903 666 011
946-30
• Firma SKH - Nitra s.r.o. prijme
pre prácu v ČR viac pracovníkov na
pozíciu Manipulant VZV/Retrack.
Ubytovanie ZDARMA v prenajatých bytoch alebo domoch. Mzda
16-25 000 Kč/Netto. Tel. č. 0911
115 518
964-29
• Zamestnám invalidnú alebo starobnú dôchodkyňu do stávkovej
kancelárie. Tel: 0905 385 012
968-29
• Finančné centrum prijíma mladých ambicióznych ľudí na prácu
do kancelárie, administratíva, PC,
výborné platové podmienky. Tel:
0915 156 040
973-29
• Hľadáme ekonómku/účtovníčku
pre komplexné vedenie podvojného účtovníctva s.r.o. Nutná znalosť:
mzdová a personálna problematika
– DPH, aplikácia koeficientu, skladové hospodárstvo, oznamovacia
povinnosť na lieh, DzPO, PC znalosti, hlavne Excel, samostatnosť,
precíznosť. Ponúkaný plat: 35 000
Sk brutto. Kontakt: Ing. Katarína
Holčáková, 0918 462 264
987-30
• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta na pozíciu vedúca / vedúci obchodného oddelenia (key
account manager). Požiadavky:
min. úplné SŠ vzdelanie, vod. preukaz B, organizačné schopnosti,
prax v obchode a distribúcii výhodou. Tel: 0903 449 164, vkosin@
koro.sk
998-32
• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta na pozíciu vedúca / vedúci výroby šalátov. Požiadavky:
úplné SŠ vzdelanie – ideálne v potravinárskom odbore, organizačné
schopnosti, prax vo výrobe výhodou. Tel: 0903 449 164, vkosin@
koro.sk
999-32
• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta na pozíciu expedient.
Náplňou práce je príprava a výdaj
produktov na rozvoz. Tel: 047/ 58
11 868, 56 33 788, 0903 632 250
1000-32
• JARA FASHION prijme vedúcu
predajne, predavačky a krajčírku na novootvorenú prevádzku
v Rimavskej Sobote. Kontakt:
0918 638 446

1007-33
• Firma BETOS v Rim. Sobote

prijme do TPP strojníka na UNK
320 a strojníka na obsluhu betonárky. Viac info na tel.č.: 0905
626 370

1009-31
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Služby
• Zváračská škola v Rim. Sobote ponúka záujemcom zváračské
kurzy. Možnosť zamestnania po
absolvovaní kurzu. Kontakt: 0904
416 836, 0905 638 707
589-33
• Vykupujem a opravujem – reštaurujem starožitné nábytky. Tel:
0908 318 445		
762-33
• GJ stav Vám ponúka svoje služby, stavebné a rekonštrukčné práce, zatepľovanie bytov, montáž zo
sadrokartónu, montáž kazetových
stropov, pokladanie dlaždíc, obkladanie stien. Tel: 0903 862 377
879-30

• Hľadám doučovateľa predmetu
elektrotechnika. Súrne. Tel: 0902
207 756
899-31

• Autodoprava – Fiat Ducato do
1 300 kg. Tel: 0908 948 971
653-33

• Spracovanie účtovníctva. Tel:
0911 846 062
649-29
• Ponúkam maliarske a murárske
práce, dlažby, obklady, zateplenie
rod. domov., prerábanie kúpeľní
a iné práce. Tel:0907 531 820
942-32
• Predajňa TOP SHOP OBUV v budove Štýlu znovu otvorená od
14.7.2008.
945-30
• Doveziem štrk, piesok, šotolinu
a kameň. Za výhodné ceny. Tel.
0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39			
• Pozývame všetkých milovníkov
sladkostí do novej cukrárne „U Tatiany vo dvore“ na ulici Povstania
(bývalá cukráreň SOUP, v podchode vedľa zlatníctva Ivet).
Denne ponúkame čerstvé zákusky,
torty na rôzne príležitosti. Novinka
– torty s jedlým obrázkom. Všetky
výrobky sú z cukrárskej dielne Tatiany Longauerovej, sú vyrobené
podľa tradičných receptúr a z klasických surovín. Okrem zákuskov
a tort ponúkame kávu, nealko,
zmrzlinu, ovocné poháre, miešané
koktaily a iné dobroty. Tešíme sa
na Vašu návštevu.
967-30
• Spoločnosť TIPSPORT Vás pozýva do novootvorenej stávkovej
kancelárie v kultúrnom dome, kde
si môžete v pokoji tipnúť ten Váš
správny tip.
981-29
• Stavebná firma ponúka služ-

by. Stavby rodinných domov
a altánkov od A po Z. Tel: 0907

108 492

Prijmem kaderníčku s praxou
v centre mesta – živnosť vítaná.

0903 551 931
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ČS Slovnaft, Cukrovarská ul.,

prijme pracovníkov
na pozíciu obsluha
pokladne.
Živnosť vítaná.
Tel: 0903 502 505
944-30

Nová prevádzka
prijme čašníčky
a barmanky. Výborné
platové podmienky.
Tel: 0911 644 472

a odčervované. Tel: 0908 260 932,
0910 533 919
901-29
• Predám šteniatka westíka, 8 týž.
Cena dohodou. Tel: 0903 591 847
971-30
• Predám chovné páry westíky,
maltézáky, šicu, šarpeje a psa bordó doga. Cena dohodou.
Tel: 0903 591 847
972-30
• Predám kravu po 2. otelení,
mliečny typ Holstein a 3-týždňovú
jalovičku Holstein. Cena dohodou.
Tel: 0902 152 185
1001-31
• Predám šteniatka bernských salašníckych psov. Tel: 0907 658 335
1003-30

985-31

Rôzne

Zvieratá
• Predám zajace. Tel: 0907
036 585
869-29			
• Predám krmníky. Tel: 047/56
78 218, 0910 948 193
876-31
• Darujem veľmi pekné 2 mesačné
mačiatka – kocúrika a mačičku, len
do dobrých rúk.
Mobil: 0904 884 724, Tel: 047/56
21 848
891-29
• Francúzsky buldoček – predám
3-mes. sučku a psíka, očkované

• Predám bločky na stavebný materiál alebo faktúry, cena 1,5 %. Tel:
0915 183 843
1005-37
		
• Predám staršie škridle cca 1500
ks. Tel: 0905 709 484
872-32
• Kúpim kosačku MF 70 Jičínka
aj v nefunkčnom stave. Tel: 0904
003 369
890-30
• Predám váhu do 200 kg. Tel:
047/55 92 270
916-29				
• Predám 400 ks europaliet, 180
Sk/kus alebo vymením za železný

Cenník inzercie

Riadková inzercia:		

nej farby, rok výroby 1999, najazdených 109 000 km. V roku 2008
po STK a emis. kontrole. Cena
100 000,- Sk. Tel: 0903 977 082
867-29
• Predám SEAT Cordoba 1,4 SE,
r. v. 11/1996, vo výbornom stave. Cena: 95 000,- Sk. Tel: 0903
850 806
918-29
• Vymením Škodu Felíciu vo veľmi
dobrom stave za LIAZ 706 alebo za
železný šrot. Tel: 0908 941 192
920-29 			
• Predám YAMAHU 750 CHOPER,
r. v. 96. Cena 140 000,- Sk alebo vymením za železný šrot. Tel: 0908
941 192
921-29				
• Predám AUDI 80 DIESEL, rok
výroby 1983, TK emisná, ťažné,
elektróny + náhradné diely. Cena
27 000,- Sk, dohoda možná. Tel:
0910 337 595
928-30
• Predám ŠKODU 120, výborný
stav, karoséria po 60, nový lak, päťstupňová prevodovka, cena dohodou. Tel: 0948 010 363
1657-31
• Predám ŠKODU FAVORIT r. výr.
1989, ubehnutých 26 500 km, garážovaná, v zime nejazdená, cena
50 000,- Sk. Tel: 047/56 23 596
1008-31
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1/4 strany (90x141)
1/8 strany (93x68)		
1/8 strany (44x142)		

23,- Sk
5 818,- Sk		
2 900,- Sk
2 900,- Sk
1 455,- Sk
1 455,- Sk

0,76 EURO
193,12 EURO
96,26 EURO
96,26 EURO
48,30 EURO
48,30 EURO

17 EURO
1,66 EURO

Titulná strana – farebná inzercia príplatok 20%, klient sám dodá farebný podklad e-mailom.
Zadná strana – farebná inzercia – celá strana 10 000,– (331,94 EUR),
1/2 strany 5 000,– (165,97 EUR), 1/4 str. 2 500,– Sk (82,98 EUR)
Šírka stĺpčeka: 44 mm, 93 mm, 141mm, 190 mm

17,- Sk		
8 600,- Sk		
4 300,- Sk		
4 300,- Sk		
2 150,- Sk
2 150,- Sk
1 075,- Sk
1 075,- Sk

0,56 EURO
285,47 EURO
142,73 EURO
142,73 EURO
71,37 EURO
71,37 EURO
35,68 EURO
35,68 EURO

Zľavy na opakovanie inzercie:

50,– Sk
6 320,- Sk		
6 320,- Sk		
3 160,- Sk		
3 160,- Sk		

1,66 EURO
209,79 EURO
209,79 EURO
104,89 EURO
104,89 EURO

Inzertné strany:

Titulná strana
1 cm2			
1/4 (93x136)		
1/4 strany (93 x141)
1/8 strany (93x68)		
1/8 strany (44x142)		

Darujem za odvoz peknú ma-

hagónovú stenu do obývačky. Tel:
047/5627 566 po 18.00 hod.
970-29
• Za výhodnú cenu predám zachovalú sedaciu súpravu a novú kuchynskú súpravu. Súrne. Kontakt:
0907 077 196
988-30
• Predám 2 kusy okien – zasklené
145x145; 2 kusy okien – zasklené
210x145; dvere – 2 kusy 200x84.
Tel: 047/56 21 227
989-30
• Predám viedenský klavír. Tel:
0902 152 185
1002-31
• Predám veľmi zachovalý športový kočík, s hrubými veľkými kolesami, po 1. dieťati, aj s plášťom proti dažďu, zelenej farby a potlačou.
Cena: 3000,- Sk. Tel: 0907 843 177
1658-30

• Predám auto Renault Clio, červe-

5,- Sk0,		
50,- Sk		

Plošná inzercia:
1 cm2 			
celá strana (190 x 272)
1/2 strany (190x136)
1/2 strany (93x272)		
1/4 strany (93x136)
1/4 strany (93x141)		
1/8 strany (93x68)		
1/8 strany (44x142)		

•

Auto-moto

Obsahové strany

pre regionálne týždenníky Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap
platný od 1. januára 2008

1 slovo			
foto v spoločenskej rubrike

šrot. Tel: 0908 941 192
922-29		
• Predám FORNETTI stánok v prevádzke na ul. Železničnej. Cena
dohodou. Tel: 0911 183 786
955-29
• Predám nové sek. kladivo BOSCH PROFESIONAL max úchyt +
sekáče. El. lanový zdvihák 200 kg,
400 kg do 5 m výšky s otoč. ramenom v záruke. Tel: 0903 163 623
957-30				
• Kúpim železnú nádrž na žumpu 10000-12000 litrovú. Tel: 0911
268 971
966-31

pri 3- násobnom opakovaní			
pri 5-násobnom opakovaní			
pri 6-12 násobnom opakovaní			
pri 13-30 násobnom opakovaní		
nad 30 opakovaní				

10%
15%
20%
25%
30%

V prípade storna účtujeme 50% z ceny nezverejnenej inzercie, reklamy.

Vkladanie príloh: dohodou podľa charakteru prílohy. (1 Sk - 0,3 EUR)
Cena inzercie je samostatne pre GZ, samostatne pre GH.
Príjem inzercie: sillingg@rsnet.sk. M: 0907 255 600, 0910 913 191
Redakcia: Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap, Svätoplukova 5, P.O. Box
79, 979 01 Rimavská Sobota. Tel, fax: 047/56 33 742, tel:047/56 04 673,
e-mail:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
Periodicita: týždenník, vychádza každý pondelok. Uzávierka pre príjem inzercie: štvrtok do 16.00 hod.
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
2.a 3.august MUDr. F. Šesták,
Cukrovarská 23, č.t. 5634551

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
2.august sobota lekáreň Média
3.august nedeľa lekáreň
Pri nemocnici

KINO
ORBIS
31.júl 1.2.3.aug.
NARNIA: PRINC KASPIAN
Druhá časť mimoriadne
úspešnej ságy o tajomnej
ríši Narnia. Dobrodružný
rodinný veľkofilm USA,
MP, Vstupné: 59 Sk, dabing.
Začiatok predstavení len
o 19:00 hod

DAROVALI KRV
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EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 22. 7.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Ladislav Bódy, Branko Bakša, Jaroslav Turis, Zuzana Hazuchová,
Miroslav Soukup, Peter Drak, Juraj Gál, Adrian Durec z Rim. Soboty,
Martina Pavlová, Alena Ivaníková z Jesenského, Peter Kováčik, Peter
Kováčik ml. z Krúžna, Štefan Komora, Dušan Širák z Čerenčian,
Ladislav Mikloš zo Stránskej, Zuzana Ručkayová, Pavel Koščo, Igor
Perenčay z Hnúšte, Dušan Demeter, Ján Vlček, Želmíra Štefková
z Klenovca, Tomáš Malatinský z Kocihy, Jaroslav Plaucha z Nových
Honov.
Prvýkrát darovali krv: Eva Ambrúžová z Gem. Vsi, Lenka Lásová
z Rim. Soboty, Ladislav Szeleczky zo Zádora.
Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

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

Dám do prenájmu
Verejná ponuka
Obec Rimavské Janovce na základe Uznesenia OZ č. 7/08 zo dňa 22.
júla 2008 ponúka na odpredaj pozemky vcelku v k.ú obce Rimavské
Janovce, parc. č. 3790/25, 3790/28, 3790/29, 3790/32, 3790/17,
3790/24, 3790/26, 3790/27, 3790/30 a 3790/31 o výmere 19 932 m2. Ide
o trvalé trávne porasty – 15 458 m2, zastavané plochy a nádvoria 4 394
m2, ostatné plochy 80 m2.
Ponuky s návrhom kúpnej ceny doručte na Obecný úrad Rimavské
Janovce do 08.08.2008 do 12.00 hod. v obálke s označením „Pozemky,
neotvárať“.

•

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

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:

•

a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) nebytové priestory (bývalé pohostinstvo) na Nižnej Pokoradzi v budove kultúrneho domu o výmere 110,62
m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t.
047/5604631, 5604626, 5604633. Žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rim. Sobota.

Mesto 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

- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK

Tel.: 0907 83 0073

Dňa 5. augusta 2008
si pripomenieme 30.
výročie od
tragického
úmrtia
nášho syna,
brata a priateľa

Pavla Bútora
z Klenovca.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Nezomrel ten, kto ostáva v našich srdciach.
		
Smútiaca matka,
sestra s rodinou a priateľka Eva

Obec Gortva vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie miest riaditeľov:

• manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu
• znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov

1. Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 1-4 v Gortve
2. Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Gortve

Požadované doklady:
• overené doklady o nadobudnutí vzdelania a pedagogickej praxe
• profesijný životopis
• návrh koncepcie rozvoja školy z pohľadu riaditeľa
• aktuálny výpis z registra trestov
• osobný dotazník

Kvalifikačné predpoklady:
• vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Zb. o odbornej
a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov
v znení neskorších predpisov (pre funkciu riaditeľa ZŠ
vysokoškolské vzdelanie, absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky)
• min. 5 rokov pedagogickej praxe
• občianska bezúhonnosť

Prihlášku do výberového konania zasielajte do 20. augusta 2008
na adresu: Obec Gortva 138, 980 02
Obálku označte heslom Výberové konanie		
2186-30
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Medzinárodná lukostrelecká súťaž

L

ukostrelecký klub Bašta usporiada 16.
augusta v Rim. Sobote v sobôtskych
lesoch 1. medzinárodnú lukostreleckú súťaž.
Súťaž sa koná v 3D, 20 ks 3D cieľov v jednom
kole 2 šípy v kategóriách tradi, reflex, long
bow, olympiský, kladkové a kuše. Je určená
pre všetky vekové kategórie. Registrácia súťažiacich prebehne od 10. do 10,15 hod. Začiatok súťaže je o 10,30 hod., obed od 14, 30 do
16,00 hod. a vyhodnotenie súťaže od 16. do
16,30 hod. Štartovné na mieste súťaže je pre
seniorov a dospelých 400 Sk, pre juniorov
300 Sk, deti 150 Sk a mini 50 Sk. V prípade

predregistrácie je zľava 50 Sk. V štartovnom
je zahrnutý aj obed. Obed pre sprievod stojí
60 Sk, musí sa však dopredu nahlásiť. Počas
súťaže bude fungovať aj bufet. Zaregistrovať
sa môžete do 15. augusta aj telefonicky, príp.
sms-kou na t. č. 0905 382 851, 0908 041 884Tibor Lévay, alebo e-malom na adrese: v1.vercajch@vercajch.sk, tibor.levay@rsnet.sk
Súťaže sa môže zúčastniť každý na vlastnú
zodpovednosť. Organizátori srdečne privítajú
lukostrelcov a iných záujemcov.
red

Relax pre športovcov

Foto: Lajos Telek

Aj mňa amorov šíp strelil do
srdca. Odvtedy neviem spávať.
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ALWADO s.r.o.
realitná činnosť

NOVINKA!

TETRA-K materiál,

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

Sme spoločnosť zaoberajúca sa zberom
a spracovaním priemyselných odpadov,
vykonávaním priemyselných služieb
a environmentálneho poradenstva.
Do nášho tímu radi uvítame a prijmeme pracovníkov na pozíciu:
• ukončené stredoškolské
vzdelanie s maturitou
• pokročilá znalosť PC – Word,
Excel, Microsoft Outlook ….
• komunikatívnosť,
vysoké pracovné nasadenie
• vodičský preukaz  sk. B

manažér
predaja

Žiadosti s profesijným životopisom a fotografiou posielajte do
15.08.2008 na adresu: DETOX, s.r.o. Košická cesta 2923, 979 01
Rimavská Sobota alebo e-mailom na miroslava.gajdosova@detox.sk
2182

KAMENÁRSTVO

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov

Ulický

Ing. Bitalová Janka
M: 0949 406 484

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

Izolácia plochých
striech aj eternitových
striech proti zatekaniu,
tepelná izolácia domov.
Aj na splátky.
M: 0911 759 238

2042-11

2179-31

Inzerujte v Gemerských Zvestiach

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

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

Predám šteňatá
Shit-zu a foxteriera.
Inf.na č.t. 0907 429 994

Tel: 0908 948 971

2190-31

2003

PENIAZE
Chcete?

Dáme!!!
Rýchle pôžičky

M: 0905 303 521
www.peniazeprevas.sk
2189-32

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
2155

šport
14
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JUDr. Karol Kisel- tréner MFK Rim.Sobota
Po tom, čo vedenie
MFK RS poďakovalo
trénerskému duu Vaš
– Danyi, angažovalo
na trénerskú stoličku
v Rim. Sobote úspešného a dobre známeho
trénera Karola Kisela. V minulosti dotiahol naše
mesto do najvyššej futbalovej súťaže, čím sa
nezmazateľne zapísal do dejín rimavskosobotského futbalu. „Veľmi rád spomínam na moje
predchádzajúce účinkovanie v Rim. Sobote,
kde sme spolu s hráčmi vytvorili vynikajúcu
partiu a ktorá si vybojovala postup do najvyššej
súťaže. Samozrejme, nestalo by sa to bez vtedajšieho sponzora L. Sedmáka a firmy Tauris.
Rimavskosobotský štadión sa postupne utešene
zaplňoval a fanúšikovia nám domáce prostredie
vytvárali aj na ihriskách súperov. Našiel som
si medzi nimi veľa kamarátov. Nezabudli na
mňa, ani keď som netrénoval mužstvo Rim.
Soboty. Keď som prišiel ako hosťujúci tréner,
priateľsky ma privítali.“ Toľko slová trénera K.
Kisela. Vedenie MFK RS podpísalo s trénerom
zmluvu 17.júna. Niečo podrobnejšie o trénerovi. JUDr. Karol Kisel sa narodil 8.januára 1954

Na Zemplíne sa nehralo
MFK Zemplín Michalovce – MFK Rim. Sobota
odložené.
Ligová komisia futbalového zväzu rozhodla na
základe zlého stavu ihriska v Michalovciach, že
sa zápas v pôvodnom termíne 26.júla neuskutočnil. Náhradný termín určili na stredu 3.septembra o 15:30 hod. Najbližší majstrovský zápas
sa uskutoční v sobotu 2.augusta na štadióne Na
záhradkách MFK Rim. Sobota – HFC Humenné.
Začiatok stretnutia je o 17:00 hod.
Zdeno Marek

Všetci hráči so zmluvami
Hráč Marek Janečka nastúpil na prvý majstrovský zápas proti Košiciam B bez uzavretej zmluvy
s klubom MFK RS. Podľa slov generálneho manažéra Jána Oštroma už dotyčný hráč uzavrel
s klubom zmluvu. Všetci hráči tak majú s klubom podpísané zmluvy.
Zdeno Marek

Permanentky
sú už v predaji
Vedenie MFK Rim. Sobota dáva do pozornosti
všetkým futbalovým priaznivcom, že sú v predaji permanentky na futbalový ročník 2008- 2009.
Cena na hlavnú tribúnu je 800 Sk. Na protiľahlú
B tribúnu je 600 Sk. Zakúpiť si ich možno na
sekretariáte klubu, t.č 56 31208.
Zdeno Marek

v Lubeníku. Svoju hráčsku kariéru väčšinou
spájal s jediným klubom- VSŽ Košice. Až do
ukončenia aktívnej činnosti v r.1989 tu hrával
za žiakov, dorast a seniorov. Počas vojenčiny
pôsobil v Dukle Praha a v Hradci Králové. Jeho
trénerská púť sa začala v rodnom Lubeníku,
s ktorým hneď postúpil do tretej ligy. V r.1991
sa vrátil do VSŽ Košice, kde robil športového
riaditeľa a neskôr aj trénera. V januári 1993 prišiel trénovať do Rim. Soboty a po trojnásobnom
postupe dostal naše mesto do najvyššej súťaže.
Ako hlavný tréner však v najvyššej súťaži pôsobil v Bardejove a následne v Lokomotíve Košice.
Ďalej trénoval Jelšavu- Michalovce- Trebišov a
spolu s Antonom Jánošom Trenčín. Od 1.marca
1998 sa stal trénerom Moldavy nad Bodvou,
kde suverénnym spôsobom prispel k postupu
mužstva. Pod jeho vedením vyhrala Moldava
všetkých 15 jarných majstrovských stretnutí.
U Kiselovcov je šport ako droga. Manželka
je bývalá basketbalová reprezentantka. Syn
Karol bol ako hráč pri postupe Rim. Soboty do
najvyššej súťaže, ale svoje najväčšie futbalové
úspechy žal za riekou Moravou. Pôsobil tu v Bohemians Praha- Slovan Liberec. Momentálne
je hráčom českého vicemajstra Sparty Praha.

Najmä u fanúšikov Bohemiansu je K. Kisel ml.
veľmi obľúbený. Hlavne preto, že venoval tomuto klubu finančnú pomoc, keď mal klub pre
finančné problémy zaniknúť. Prvý majstrovský
zápas Karolovi Kiselovi st. vyšiel. Mužstvo Rim.
Soboty aj napriek oslabeniu o vylúčeného hráča
zdolalo Košický B tím 2:0. Po zápase poďakoval
tréner fanúšikom za vrelé privítanie aj napriek
tomu, že na jednom z transparentov bola v jeho
mene pravopisná chyba. Nezabudol dodať,
že spraví všetko, aby si viac ľudí našlo cestu
na štadión. „Ako trénera ma trápi, keď vidím
poloprázdne tribúny, kde počuť len nadávky
a urážanie. V Rim. Sobote boli aj v minulosti
futbaloví nadšenci, ktorí dokázali vytvoriť pravú
futbalovú atmosféru. Verím, že tomu bude aj teraz. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým,
ktorí vytvorili v zápase proti Košiciam svojim
slušným povzbudzovaním správnu futbalovú
atmosféru.“ Fanúšikovia želajú trénerovi K.
Kiselovi veľa úspechov ako v športovom, tak v
osobnom živote. Veria, že spoločne prežijú veľa
pekných futbalových zážitkov.
Vitaj doma, Karol!
Zdeno Marek

Vyžrebovanie jesennej časti prvej ligy.
19.júla
MFK Rim. Sobota - Košice B
26.júla
MFK Zemplín Michalovce - MFK Rim.Sobota
2.augusta
MFK Rim. Sobota - HFC Humenné,
9.augusta
DAC Dunajská Streda B – MFK Rim. Sobota
16. augusta
MFK Rim. Sobota - AS Trenčín
23.augusta
ŽP Šport Podbrezová – Rim. Sobota
30.augusta
Rim. Sobota – Inter Bratislava
13.septembra
LAFC Lučenec – Rim. Sobota
20. septembra
Rim. Sobota – MFK Ružomberok B

27. septembra
Rim. Sobota – FK Mesto Prievidza
4. októbra
Duslo Šaľa – Rim. Sobota
18.októbra
MFK Košice B – Rim. Sobota
25. októbra
Rim. Sobota – Michalovce
1. novembra
Humenné – Rim. Sobota
8. novembra
Rim. Sobota – Dunajská Streda B
15. novembra
AS Trenčín – Rim. Sobota
22. novembra
Rim. Sobota – Podbrezová
29. novembra
Inter BA – Rim. Sobota

Výzva pre plastikových modelárov
Nadšenci plastikového modelárstva
prezentujte svoje modely a skúsenosti zo
svojej zaujímavej činnosti. Vaše modely a vynaložené úsilie si to zaslúžia.
Stretnutia sa budú konať každý štvrtok
o 16.hod v priestoroch domu Matice
Slovenskej v Rim. Sobote na Bakulínyho
ul.č. 14. Prvé stretnutie sa uskutoční
28.augusta. Kontakt: Igor Filipiak, mobil
0904610095, e-mail: filipiak.i@azet.sk
amb

