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Na Západe stavajú lekáreň
N

eraz v minulosti zazneli od občanov sídliska
Západ v Rimavskej Sobote požiadavky na
zriadenie lekárne a lekárskej ordinácie v tejto lokalite.
Opodstatnene, veď na tomto najväčšom sídlisku
v meste žije približne 7000 obyvateľov. Bývajú tu
väčšinou mladé rodiny s deťmi. Práve tejto skupine
obyvateľov najviac chýba lekáreň. Najbežnejšie
lieky alebo vitamíny, ktoré nie sú na predpis, chodia
nakupovať do mesta. Po tom, čo v septembri minulého roku schválili poslanci mestského zastupiteľstva
odpredaj pozemkov na sídl. Západ známemu podni-

Vaša lekáreň

kateľovi Pavlovi Törkölymu, sa minulý mesiac začalo
s výkopovými prácami. Prízemná podkrovná budova
bude mať polyfunkčný charakter. Jej projektantom je
Ing. E. Klaubert. Jednu tretinu plochy zaberie lekáreň, v ostatných častiach sa zriadia rôzne predajne.
Plánujú sa tu otvoriť predajne papiernictva, drogérie,
obuvi. V podkrovných priestoroch budú kancelárie
a ordinácia. Lekáreň plánujú dokončiť v priebehu
decembra tohto roku.
amb

Realitná kancelária
najširšia ponuka nehnuteľností

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400

Verejnosťou
otriasla správa,
že 25. júla sa
stala na cestnom
obchvate R2
v Ožďanoch
tragická dopravná nehoda, pri
ktorej vyhasli tri ľudské životy.
40-ročný vodič Hondy Accord
šiel v smere od Lučenca na
Rim. Sobotu v stúpaní, kde sú
dva jazdné pruhy. Pri prejazde
cez miernu ľavotočivú zákrutu
za dažďa, teda, na mokrej
ceste, jazdil v ľavom jazdnom
pruhu, pričom sa s autom
dostal do balansu. Prešiel do
protismeru, kde narazil do Škody Felícia, ktoré viedol 53-ročný Košičan. Pri nehode sa
Honda rozbila na kusy. Vodiča
vymrštilo z auta, preletel cez
zábradlie a spadol dole z nadjazdu. Obaja vodiči a 49-ročná
spolujazdkyňa Škody Felícia
zraneniam podľahli. Asi toľko
uvádza oficiálna policajná
správa. Nehody v letnom období nie sú ojedinelým javom.
Mnoho ľudí cestuje hlavne
v piatok a cez víkendy k príbuzným, na chaty, dovolenky,
resp. si chcú oddýchnuť. Aj na
cestách je vtedy viac vodičov,
ktorí si sadajú za volant len
občas. Únava z horúčavy, mikrospánok, ale i značná rýchlosť
a nepozornosť na mokrých
cestách po dažďoch často
zapríčiňujú dopravné nehody.
Preto by vodiči nemali preceňovať svoje schopnosti, podceňovať situáciu na vozovke a jazdiť
opatrne. Opatrnosti totiž nikdy
nie je dosť...

Vyjde dvojčíslo
Milí čitatelia, z dôvodu
čerpania letných dovoleniek
nášho redakčného kolektívu
vyjde v pondelok 11. augusta
dvojčíslo Gemerských zvestí.
Najbližšie číslo bude v predaji
od pondelka 25. augusta.
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Rýchlostná komunikácia okolo Rimavskej Soboty je navrhnutá od stola?

N

ám obyčajným smrteľníkom, obyvateľom okresného mesta pripomínam, že
už čoskoro budeme mať diaľnicu. Začiatok
výstavby je v pláne NDS stanovený na august
2011. Výstavba je plánovaná na tri roky. Jedna
časť, už hotová sa ťahá z Oždian, druhá je vo
výstavbe od Figy. Ich spojenie bude onedlho skutočnosťou. Zatiaľ je len na mapách
dotknutých inštitúcií, ktoré si dávajú schvaľovať
trasu Ožďany – Zacharovce – Bakta. Neviem,
kto pripomienkoval z nášho okresného mesta
navrhnutý obchvat, nevieme s kým. Ten je zakreslený severným ťahom cez Molnárku, popod
Čerenčany, Nižnú Pokoradz, cez záhradkárov
v Tormáši, na Baráničku smerom do Bakty. Ale
trasu si kreslič určite neprešiel po vlastných
nohách. Alternatív vždy severného obchvatu
mesta je niekoľko - „červená, modrá“ a neviem,
ešte aká, lebo je ich viac v správe MŽP SR, v
územnom pláne mesta a pod. Pred rokom bola
vypísaná súťaž Národnou diaľničnou spoločnosťou SR na realizáciu projektu výstavby. Vie
niekto výsledok? Takže zase o nás bez nás?! Ak
bude projekt hotový, niet sily, ktorá by ho zmenila , pretože taký projekt nie je lacný. Čo tak
navrhnúť južné trasovanie odbočením doprava
od kilometra 303 z ožďanského obchvatu, ďalej
klesaním smerom na Antalovu pustatinu a pokračovať terajším zvrškom starej nepoužívanej
železničnej trate ponad Majšu cez Dúžavskú
cestu, popod včelinecké garáže, mestskú čističku, ďalej pokračovať premostením Rimavy,
komunikácie a železničnej trate na Jesenské, ísť
popri potoku Močiar na Šamarianku a za ňou
stúpaním smerom na Petruš na sever do Bakty
a obídením vrchu Diep sa napojiť na projektovanú cestu pod Baktou ?
V prehľade uvádzam, aké výhody a nevýhody
vyplývajú z uvedených trás:

1. Náklady na výstavbu:
Mostné konštrukcie: Sever: Musia byť realizované ponad Molnárku, Rimavu, cestu a trať
na Tisovec, nad cestou na Pokoradz, ponad
záhradkárku osadu Tormáš, cez cestu na Zacharovce a končiť kdesi pri Vinici v celkovom počte
až 10 konštrukcií. Potreba výstavby protihlukových zábran v oblasti Chrenoviska!
Juh: Je nutné preklenúť cesty II. a III. triedy pri
Antalke , Dúžave a Včelinci, ponad Rimavu,
cestu a trať na Jesenské jednou konštrukciou
mosta. Teda spolu 4 konštrukcie. Žiadne nároky
z hľadiska realizácie protihlukových opatrení.
Vzdialenosti diela: Vzdialenosti oboch trasovaní vzhľadom na polohu sú približne takmer
rovnaké. Poznamenávam, že cena mostnej konštrukcie je 1,5 násobok pozemnej komunikácie,
pritom kamenný podklad je už v dĺžke asi 6 km
pod súčasnou traťou Antalka - Včelinec.

2. Environmentálne záťaže:
Ovzdušie: Prevládajúce smery vetra sú pozdĺž
povodia Rimavy a od Kamenného Janka, t.j.

obraz krajiny nad mestom.
Juh: Trasa je v dostatočnej vzdialenosti od obývaných častí mesta izolovaných mäsozávodom,
mestskou čističkou, strojárenským, vinárskym
i lesným závodom a rôznymi skladovými
prevádzkami s rozsiahlymi plochami. V tejto
priemyselnej časti mesta architektonicky rušivo
nepôsobí.
Odkanalizovanie povrchových vôd z komunikácie: Vo variante juh je výhodnejšie, pretože
spádovanie komunikácie od Oždian a od Bakty
sa môže realizovať na mestskej čističke pri
Rimave, ktorú R2 tesne obchádza. Odpadá zložité trasovanie novej kanalizácie od Čerenčian,
respektíve zvýšená záťaž súčasnej mestskej
kanalizácie.

3. Dopravný systém:

severozápadné až severné. Myslím, že sme
v meste ešte nezabudli na „vôňu“ z cukrovaru!
Sever: Vzhľadom na prevládajúce smery vetra
bude mesto zaťažované exhalátmi na komunikáciách z terajšej starej cesty E 50 a súbežnej,
duplicitnej R 2, a to miestnymi vodičmi i tranzitujúcimi cez okres. Najväčšie záťaže budú
pri Chrenovisku, v Tormáši, smerom do centra
mesta. Poveternostná situácia v ranných a doobedňajších hodinách je nepriaznivá z dôvodu
ranných hmiel až bezvetria i kumulovaním
smogu z vozidiel.(CO je ťažší ako vzduch).
Juh: Takmer žiadna záťaž pre mesto, minimálna pre Sabovú, vzhľadom na asi 700 - metrovú
vzdialenosť od R2.
Hluk: Sever: V správe NDS sa uvádza, že bude
potrebné riešiť hlukovú záťaž z prevádzkovania
diaľnice výstavbou protihlukových zariadení pri
Chrenovisku vzhľadom na asi 100 m vzdialenosť od osi R2 po súčastné obytné domy!
Juh: Žiadne požiadavky na protihlukové opatrenia!
Životné prostredie: Porovnateľné, pretože je
potrebná redukcia lesných porastov tak za Molnárkou, ako aj v kurineckom lese pri Dúžavskej
ceste. Pri Molnárke ide o nedotknuté územie,
kde je potrebné vyrúbať les v plnom profile!
V kurineckom lese len rozšírenie, pretože
v polovičnom profile je už súčasná trať! Ostatné
trasovanie je na poľnohospodárskej pôde
v oboch prípadoch.
Sever: Komunikáciou R2 bude zničené a znehodnotené územie južných svahov nad mestom, ktoré je možné ďalej využívať na poľnohospodárske účely, ale aj na účely rozširujúcej
sa sídliskovej výstavby, rodinných domov nad
Chrenoviskom a Tormášom smerom na Nižnú
Pokoradz. Z hľadiska budúcnosti ide o najhodnotnejšie územie z hľadiska bývania, existujúcich inžinierskych sietí a dostupnosti centra.
Ohromná konštrukcia R2 naruší harmonický

Sever: Neobsluhuje okrem napojenia sa na
súčasnú výpadovku z mesta na Tisovec žiadnu
inú časť mesta. Naviac, musí každý vodič
smerujúci do okresného mesta riešiť súčasnú
križovatku pri Sobôtke. R2 je len súbežnou,
teda duplicitnou komunikáciou E50, a tým
pádom zbytočnou. Všetky vozidlá smerujúce
od Maďarska a južnej časti prechádzajú centrom mesta, kamióny po miestnych, dopravne
nevyhovujúcich a preťažených komunikáciách
a križovatkách stredom mesta na starú cestu
E 50. Trasa prekonáva značné terénne výškové
rozdiely.
Juh: Zabezpečuje priame napojenie na Lučenec, resp. na Košice bez potreby prejazdu
okresným mestom, okrem vozidiel smerom na
Tisovec, ktorých je však málo Vylúči sa hlavne
jazda kamiónov po mestských komunikáciách
hlavne z Maďarska na Lučenec- Zvolen. Trasa
je vedená väčšinou po trase s malými terénnymi výškovými rozdielmi, okrem napojenia pri
Ožďanoch a Bakte.
Z tohto vyplýva, že je potrebné urýchlene obnoviť pripomienkovanie navrhovanej severnej
trasy zástupcami mesta, jeho obyvateľmi, ako
aj dotknutými účastníkmi takejto výstavby
trasy a porovnať ich s južným variantom na
verejnom zhromaždení tak, aby došlo k optimalizácii všetkých okolností, aby komunikácia
slúžila k spokojnosti všetkých na dlhé roky a
pre ďalšie generácie.
Ing. Ján Franka,
obyvateľ Rimavskej Soboty
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Remeslo má
zlaté dno

3

Obrovský dubák
z Hodejova

V

Klenovci, časti Skorušina prebehol 20.–27.
júla šiesty ročník letného tábora remesiel,
hudby, spevu a tanca pod názvom Remeslo
má zlaté dno. Zorganizovalo ho Občianske
združenie RODON Klenovec, Miestne kultúrne stredisko a Folklórny súbor VEPOR pri
Obecnom úrade v Klenovci, BBSK a Gemerskomalohontské osvetové stredisko v Rim. Sobote.
Prvýkrát projekt finančne podporila Nadácia
pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom. 32
detí sa v 16-tich remeselných dielňach, jednej
speváckej, hudobnej a tanečnej priúčalo čaru
tradičnej ľudovej kultúry. Za pomoci lektorov
sa učili tkať cigánske tkaničky na stolových
krosienkach, tkať na ozajstných krosnách, tkať
guby a vlnené pokrovčeky, učili sa vyšívať krivou ihlou a paličkovať. Vyrábali ozdoby z drôtu,
kože, handrové bábiky, šindle, košíky. Tiež sa
učili techniku výroby servítok, šperkovaniasmaltovania, korálkovania a techniku práce

s hlinou. Projekt potrvá do júla 2009. Bude
prebiehať vo vnútri dielní. Neskôr sa vyberú
najlepší žiaci, ktorí budú v úlohe lektorov prezentovať svoje vedomosti pred inými deťmi na
školách a rôznych podujatiach. Cieľom projektu
je rozvíjať a oživovať tradičnú ľudovú kultúru,
ktorá je perlou našej malebnej krajiny.
amb

Kurz pre zamestnancov mestského úradu

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote a Mesto Rimavská Sobota
uzavreli dňa 20.6.2008 dohodu o poskytnutí finančného príspevku na vzdelávanie a prípravu
pre trh práce zamestnancov podľa § 47 zákona
č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, na
základe ktorej bol v zmysle Národného projektu
XI – Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných
zručností schválený finančný príspevok zo
zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Mesto
Rimavská Sobota

a Európskeho sociálneho fondu vo výške
1 725 549,10 Sk. Projekt „Prípravný vzdelávací
kurz a testovanie za účelom získania certifikátu ECDL Štart" je zameraný na vzdelávanie
vybraných zamestnancov Mestského úradu
v Rimavskej Sobote, je orientovaný na získanie
nových zručností a na obnovenie, doplnenie a
rozšírenie pôvodných zručností v oblasti práce
s výpočtovou technikou.
Ing. Eva Muráriková,
vedúca oddelenia strategického rozvoja mesta

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Čerenčianska 18,
979 01 Rimavská Sobota

Národný projekt XI. SOP ĽZ - Teoretická a praktická príprava
zamestnancov na získanie vedomostí a odborných zručností
Priorita č. 3: Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb
vstupujúcich na trh práce
Opatrenie č. 3.2: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie
ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu
zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu v Rimavskej Sobote
– Prípravný vzdelávací kurz a testovanie za účelom získania certifikátu
ECDL štart

P

red našou redakciou sme sa stretli
s Jozefom Kikinom z Hodejova. Pravidelne chodieva po tamojších lesoch zbierať
huby, ktoré predáva v Rimavskej Sobote. Aj
napriek tomu, že v Hodejove tiež vykupujú
huby, získa za ne oveľa menej peňazí ako
od štátneho výkupcu v Rimavskej Sobote,
kde dostane až 150 korún za kilogram.
V košíku sa ukrývali veľké dubáky. Pre
exemplár, ktorý sa nachádzal na samom
vrchu košíka, však hubára viacerí zastavili
na ulici. Ten totiž vážil 2,10 kg. Podľa pána
Kikina ak príde po daždivom počasí slnečno, tak v nasledujúcich týždňoch aj húb
radikálne pribudne. Len treba trpezlivo
chodiť po lese a situáciu sledovať pozorne.
Pre viacerých dedinčanov je jediným zdrojom obživy zber lesných plodín, preto na
otázku, kde nájdeme jeho revír, neodpovedal. Ale, ako je z fotografie viditeľné, oplatí
sa vydať na cestu. Veď dažďa bolo dosť
a meteorológovia sľubujú horúčavy.
jdj

Nožom na výčapníčku
Z vydierania a výtržníctva obvinili 57-ročného Júliusa S. z Lipovca. V pohostinstve
na Ulici B. Bartóka v Rim. Sobote sa v
podnapitom stave dopustil výtržnosti. Po
upozornení výčapníčkou, aby so svojím
nevhodným správaní prestal, prevrátil stôl,
dožadoval sa naliatia alkoholu a vytiahol
na ňu z vrecka nohavíc nôž. Výčapníčka
v obave o život ušla za predajný pult,
odkiaľ privolala políciu. Vydieračovi hrozí
trest odňatia slobody na 2 až 6 rokov.
kan

Trio lúpežníkov
Lúpeže sa dopustili traja doposiaľ nezistení páchatelia pred budovou Železničnej
stanice v Rim. Sobote. Oslovili 18- ročného
muža, aby počkal, zisťovali, či nemá nejaké peniaze. Následne ho jeden z lúpežníkov chytil zozadu pod krk a naklonil ho
dozadu. Ďalší ho udrel do tváre a začal mu
prehľadávať vrecká. Ukradol mu pánsku
peňaženku, v ktorej mal 2500 Sk a osobné
doklady. Mladík zranený nebol.
kan
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Nespratní adolescenti na Kurinci
P

o výdatných dažďoch opäť vyšlo slnko.
Teplému počasiu sa potešili najmä kúpaniachtiví. Niektorí z nich trávili čas aj v 25-metrovom bazéne na Kurinci, ktorý prevádzkujú
TSM Rim. Sobota. Jeho priemerná denná
návštevnosť je 200-300 ľudí. Počas horúcich
víkendov sa v bazéne čľapká a slní aj vyše 300
návštevníkov. Medzi nimi sú aj podnikatelia,
ktorých vídať vybavovať si obchody prostred-

níctvom mobilov, a prázdninujúce deti i študenti. Niektorí adolescenti však skáču do bazéna,
strkajú sa a hádžu svojich kamarátov či "baby"
do vody. Nehovoriac už o tom, že pri takomto
šantení ošpliechajú aj slniacich sa ľudí pri
bazéne. Na takéto nevhodné správanie, ktoré je
zakázané, ich píšťalkou niekoľkokrát upozornil
aj plavčík.
kan

Deň obce
Blhovce

mohli vybrať z pestrého programu. Dopoludnia
sa uskutočnil priateľský zápas medzi miestnym futbalovým družstvom a mužstvom obce
Biskupice. Škôlkarky a miestni školáci sa mohli
zúčastniť na hrách zorganizovaných na ihrisku.
Popoludní bol odhalený pamätník od sochára
Aladára Igóa, postavený k 580-temu výročiu
prvej písomnej zmienky o obci. V kultúrnom
programe účinkovala známa budapeštianska
kapela Defekt duó a miestne kultúrne súbory.
Program bol spojený aj so zberom podpisov na
podporu petície k postaveniu rýchlostnej komunikácie R2. Deň obce, na ktorom sa zúčastnil aj
poslanec NR SR Zsolt Simon a poslanec BBSK
Zoltán Bán, uzatvorila zábava a ohňostroj.
Okrem miestnych sa na nej v hojnom počte
zúčastnili aj obyvatelia okolitých dedín.
János Juhász Dósa

V

sobotu 26. júla sa konal Deň obce Blhovce.
Prvýkrát bol zorganizovaný v roku 2001
a z jednorazovej akcie sa stala tradícia. Ako poznamenal poslanec NR SR Zsolt Simon, každé
spoločenstvo potrebuje popri všedných dňoch
plných práce aj sviatočný deň, keď sa zídu
všetci z dediny a kde má svoje miesto aj spoločná zábava. Bohatý program pre účastníkov
pripravila miestna samospráva a spoluorganizátori dňa. Popri bohatej ponuke jedál a nápojov,
si milovníci kultúry, ako aj športoví fanúšikovia

Označenie nástupných plôch dopravnými značkami ZÁKAZ STÁTIA

Z

ákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi upravuje podmienky na ochranu
života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje
aj pôsobnosť štátnych orgánov a obcí na úseku
ochrany pred požiarmi.
Mesto ako právnická osoba podľa § 15 ods. 1
písm. f) citovaného zákona je povinné označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a
príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových

ciest na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek.
Podľa § 102 ods. 2 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, nástupné plochy pre stavby, v ktorých bola protipožiarna bezpečnosť navrhovaná
a realizovaná do 30.9.2000, musia byť označené
dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA.
Označenie nástupných plôch dopravnými

značkami zabezpečuje mesto prostredníctvom
Technických služieb mesta v troch etapách. V
rámci I. etapy boli koncom roka 2006 označené
nástupné plochy na sídlisku Západ. V II. etape,
ktorá prebieha v súčasnosti, sa označujú nástupné plochy na sídlisku Stred, Malohontskej
ul. a sídlisku Rimava, v III. etape bude označená Rožňavská ul.
www.rimavskasobota.sk

Kvapka krvi SNP

osoby môžu darovať krv po súhlase privátneho
lekára, keď neprekonal doteraz žiadnu infekčnú
chorobu, nepôsobil v posledných rokoch v tropických krajinách, v dobe epidémie šialených
kráv nepôsobil vo Veľkej Británii. Darovať krv
nemôže ten, kto podstúpil v minulosti liečbu
poruchy zrážania krvi, v poslednom polroku
podstúpil operáciu, piercing, dostal transfúziu
krvi, aplikoval si náušnice, podstúpil akupunktúru, tetovanie; za posledný rok bol liečený
na niektorú z pohlavných chorôb, daroval krv
v kratšej dobe ako 3 mesiace/muži/ alebo 4
mesiace/ženy/,
užíval v poslednom období omamné látky, bol
posledný týždeň ošetrený zubným lekárom,
užíval posledný mesiac lieky/antibiotiká/, váži

menej ako 50 kg, je v čase menštruácie.
Každý darca krvi predloží pri registrácii platný
občiansky preukaz, platný preukaz zdravotnej
poisťovne, preukaz darcu krvi /okrem prvodarcov/. Darca krvi nesmie 14 hod. pred odberom
krvi požívať omamné látky/vrátane alkoholu/,
konzumovať mastné jedlo, mliečne výrobky, čokoládu, orechy. Pred odberom krvi sa odporúča
vypiť aspoň pol litra tekutín/čaj, džús, minerálka, číra voda/, konzumovať chlieb s džemom,
netukové pečivo, kompóty. Každý darca po
odbere krvi dostane gastrolístok na občerstvenie v hodnote 65 Sk a ďalšie občerstvenie.
Vítaní sú prvodarcovia!

Pri príležitosti 64. výročia vypuknutia SNP klub
darcov krvi Čierny Potok, ZO SZPB v Čiernom
Potoku a Obecný úrad v Čiernom Potoku
v spolupráci s Národnou transfúznou službou
SR – stredisko v Banskej Bystrici, pozývajú
každého, kto je ochotný darovať bezplatne krv.
Môže tak urobiť 8. augusta počas akcie Kvapka
krvi SNP, ktorá sa uskutoční na Obecnom úrade
v Čiernom Potoku v čase od 8:00 do 10:00 hod.
Darovať krv môže každý, kto dovŕšil fyzický
vek 18 rokov a neprekročil vek 60 rokov- staršie

Klub darcov krvi SČK Čierny Potok

publicistika
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Zmení sa situácia?
Maďarsko je za rohom, priamymi
spojmi sa tam však nedostanete
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Anketa
V súvislosti so zrušením priamych
spojov MHD do Maďarska sme náhodným
okoloidúcim položili niekoľko otázok:

Ste sa opätovné zavedenie priamych
spojov do Maďarska? Za akým účelom
by ste tam cestovali a v ktoré dni?

Igor Pindiak, konateľ
Pneocentra, s.r.o, Kociha:
„Nie. Som značne pracovne vyťažený a nemám čas
cestovať. Väčšinou cestujem
autom.“

Erik Iždinský, pracovník
SBS, Rim. Sobota:
„Mám záujem. Chodil by
som tam nakupovať. Spoje
by mohli premávať hlavne
cez víkend, keď sú tam
trhy.“

Magdaléna Bálintová,
zamestnaná, Rim. Sobota:
Salgótarján je síce za rohom, ale priamym autobusovým spojením sa tam nedostanete.

O

d 21. decembra minulého roka sa Schengenský priestor rozšíril o deväť nových krajín. Medzi nimi bolo aj Slovensko a Maďarsko.
Cestovanie do krajín EÚ sa zjednodušilo. Zrušili
sa nekonečné kontroly na hraniciach a do únie
nepotrebujeme ani pasy. Aj kvôli tomuto faktu
som sa rozhodla nedávno so svojím priateľom
cestovať na nákupy do Maďarska. Veď Salgótarján nie je od Rimavskej Soboty ďaleko. Išli sme
si teda pozrieť autobusové spoje na zastávku.
Márne sme však na tabuli hľadali priame linky,
nič tam nebolo. Prekvapilo nás to. Pamätám
sa totiž ako dieťa na to, že za "socíku" nebol
problém dostať sa priamo do Maďarska busom. Neostalo nám teda nič iné, len cestovať
vlakom. To však bolo zdĺhavé s prestupovaním
vo Fiľakove, Somoskó a na spiatočnej ceste aj
v Jesenskom. Nehovoriac už o tom, že počas
nej sme v Jesenskom čakali na prípoj do Rim.
Soboty takmer hodinu. Pripadalo mi to ako dlhé
cestovanie okolo sveta, a pritom Salgótarján
máme za rohom.
„Máme síce otvorené hranice, nemusíme
absolvovať ako v minulosti tortúry s pasom
a prehliadkami batožín. Ale čo z toho, keď je
cestovanie problematické? Veď nie každý má
možnosť ísť do Maďarska autom a tamojšie
ceny sú pre našinca veľmi výhodné,“ povzdychla som si. Už vtedy som bola rozhodnutá obrátiť
sa na kompetentných zo SAD Lučenec, a.s.,
aby mi vysvetlili, prečo nepremávajú priame
autobusové spoje do Maďarska.
„Spoje do Maďarska boli v minulosti využívané hlavne na nákupnú turistiku. Posilnením
slovenskej koruny tieto cesty prestali byť pre
cestujúcich zaujímavé a pre našu spoločnosť
rentabilné. V dôsledku ubúdania cestujúcich
spoje z Rimavskej Soboty do Maďarska boli
postupne obmedzované až napokon k 1.6.2004
zrušené,“ vyjadrila sa na margo tejto proble-

„Bola by som veľmi rada.
Teraz sa do Maďarska dostanem len autom. A nie vždy
ho môžem použiť. Chodím
tam nakupovať na trhy cez
víkendy.“

Jaroslav Ambróz, podnikateľ, Rim. Sobota:
„Týmto smerom cestujem
zriedka. Počul som však, že
do Maďarska chodieva veľa
ľudí najmä cez víkendy nakupovať. A tiež tam pracuje
veľa ľudí z juhu okresu. Tí
by mali určite záujem.“
Na spiatočnej ceste do Rimavskej Soboty sme čakali
na vlakový prípoj takmer hodinu.

matiky vedúca útvaru obchodu a marketingu
SAD Lučenec, a.s., Ing. Anna Juhásová. Ďalej
uviedla, že v súčasnosti prebieha prieskum
na zavedenie nových spojov do Maďarskej republiky, ktorého výsledkom bude zhodnotenie
záujmu o využitie tohto cestovania.
„Naša spoločnosť nemá problém o ich následné
zaradenie do cestovných poriadkov. Momentálne zabezpečujeme dopravu do Maďarska podľa
potreby cestujúcich, na základe objednávky na
nepravidelnú dopravu. Ak niekto nemá auto
a vlakom nechce cestovať, odporučili by sme
mu odviezť sa našou prímestskou dopravou
na štátnu hranicu Šiatorská Bukovinka, kde
následne môže využiť autobusovú dopravu
maďarskej spoločnosti. Vyhľadanie spojenia je
dnes už vecou aj internetu. Frekvencia spojenia
zo štátnej hranice do Budapešti je pomerne
intenzívna,“ vysvetlila Ing. A. Juhásová.
A čo dodať na záver: Mne len ostáva veriť, že ak
bude záujem o cestovanie do Maďarska, SAD
Lučenec priame spoje zavedie.
Marta Kanalová

Jaroslav Ľupták, zamestnanec, Rim. Sobota:
„Chodím tam z rodinou na
nákupy a kúpať sa. Všimol
som si, že sa tam nedá
dostať autobusmi. Určite by
som to privítal. Mohli by
tam premávať spoje hlavne
v sobotu a nedeľu.“
Martin Ambróz

Výstava v galérii
Mestská galéria v Rimavskej Sobote pozýva
verejnosť na otvorenie výstavy Ján TriaškaApartmán. Vernisáž bude vo štvrtok 7.
augusta o 16. hod. Kurátorkou výstavy,
ktorá potrvá do 12. septembra, je Lucia
Gregorová.

Program GMOS:
TVORIVÉ DIELNE
9. august- Remeslo má zlaté dno
Prezentácia tábora na folklórnom festivale
Koliesko 2008 Miesto: Námestie Kokava
nad Rimavicou, od 10:00 hod.
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Kniha o Rimavskej Sobote
K

niha Rimavská Sobota na starých pohľadniciach- edičný počin bratislavského
vydavateľstva DAJAMA, autorky Oľgy Bodorovej
a zostavovateľa Daniela Kollára je od 25. júla v
predaji v TIC v Rimavskej Sobote. Lokálpatriotmi dlhoočakávaná publikácia je teda na svete
a jej slávnostné uvedenie medzi rady nedočka-

vých čitateľov je pripravené na mesiac september počas Gemersko-malohontského jarmoku.
Výstava s rovnakým názvom ako titulok knihy
venovaná rimavskosobotským starým pohľadniciam je prístupná v Gemersko-malohontskom
múzeu počas celého leta.   
www.rimavskasobota.sk

Symbolika rastlín

Baza čierna

Kútik pre gazdinky
Jogurtový ovocný koláč
Potrebujeme: 0,5 l bieleho jogurtu, 300g polohrubej múky, 300g kryštálového cukru, 1 kypriaci
prášok do pečiva, 2 vajcia, ovocie. Na mrveničku: 50g hladkej múky, 50g kryštálového cukru, 40g
masla.
Postup: Najprv zmiešame jogurt, vajíčka a cukor. V ďalšej miske zmiešame múku s práškom do
pečiva. Z cukru, múky a masla si pripravíme mrveničku. Vymastíme a múkou posypeme plech.
Zmiešame jogurtovú zmes s múkou, vylejeme na plech a na vrch poukladáme ovocie. Nakoniec
posypeme mrveničkou. Pečieme pri teplote 180°C 15-25 minút.
Dobrú chuť!
J. Molnárová

Letné decibely

Hľadajú domov

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,
Delírium, Propaganda a Know Way. Vstupné je
50 Sk. Platia aj kultúrne poukazy.

Niekoľko psíkov odchytili rimavskosobotskí mestskí policajti. Túlali sa po uliciach
bez svojich majiteľov. Teraz sa nachádzajú
v kotercoch na mestskej polícii. Ak vám ich
osud nie je ľahostajný a chcete im vytvoriť
nový domov, viac informácií vám poskytnú
osobne na MsP v Rimavskej Sobote alebo
na t. č. 047/56 236 62.

Deň obce Veľký Blh
Obec Veľký Blh vás srdečne pozýva na deň obce,
ktorý sa uskutoční 16. augusta na miestnom futbalovom ihrisku. Bližšie informácie o programe
a organizačných záležitostiach získate na tel. č.
0903 552 324 alebo na www.velkyblh.sk.
Všetci sú srdečne vítaní.

Mimoriadne zastupiteľstvo

V zasadacej miestnosti na medziposchodí v budove mestského úradu sa v utorok 5. augusta o 15.
hod. uskutoční mimoriadne zasadnutie rimavskosobotských poslancov. Na programe bude návrh
na prenechanie odstavných plôch na území mesta do nájmu spoločnosti Brantner Gemer, s. r.o.

Voľné pracovné miesta
T MODELL – Ing. Tóth, Rim. Sobota – krajčírka odevnej konfekcie(vyučený)
Job agency, s.r.o., Rim. Sobota – administratívna pracovníčka(USO- vzdelanie, PC)
morfeus – Zoltán Budai, Rim. Sobota – murár(vyučený)
SALÓN INÝ ŠTÝL – T. Čuvaj, Rim. Sobota – kaderníčka(vyučený)
EUROWOOD PLUS, s.r.o., Čerenčany – stolár(vyučený), vedúci výroby(USO – vzdelanie)
D&G – Zoltán Juhász, Ožďany– murár(vyučený), pomocný robotník(ZŠ)
GOLD - FINANCE, s.r.o., Rim. Sobota – pracovníčka v záložni (USO - vzdelanie)
GYMNÁZIUM M. HREBENDU, Hnúšťa – pedagóg AJ- jazyka (VŠ)
EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, Tisovec – pedagogický psychológ(VŠ), pedagóg AJ – jazyka(VŠ)
Bližšie informácie sa dozviete na t. č. 047/2450407, 2450408, alebo osobne na ÚPSVR v Rim. Sobote,
Čerenčianska 18, na č. d. 209.

N

a okraji lesov a hájov, na rumoviskách a pri plotoch rastie 2 – 8 m
vysoký ker – baza čierna. Kvitne dutými
bielymi kvietkami v okolíku. Plody –
bobule sú červené a neskôr stmavnú do
čierna. Využíva sa ako domáci liek najmä
pri prechladnutí, ale aj iných chorobách.
Slováci dodnes považujú bazu za jedno
z najvhodnejších driev na výrobu fujary.
Ker sa od dávnych čias spájal s čarodejnicami a pristupovalo sa k nemu od dávnych
čias s veľkou úctou a bázňou. Slovania na
pochodoch do svojich nových domovov
prenášali so sebou sadenice bazy a pokľakali pred ňou. Bola pre nich posvätnou, magickou i prostriedkom liečenia.
V Dánsku bola baza zasvätená Hulde,
bazovej kráľovnej, ktorá žila v jej koreňoch
a bola matkou škriatkov. Krík jej patril
a kto si chcel vziať čo len vetvičku, musel
ju poprosiť. Ak tak neurobil, prinieslo
mu to nešťastie. Nemala rada, ak niekto
robil z bazového dreva dosky na podlahu
alebo nábytok. Vyrobiť kolísku z bazy
bolo riskantné, pretože Hulda prichádzala
k spiacemu dieťaťu a vyťahovala ho za
nožičky von. Hulda mohla pomôcť pri získavaní semena kúzelného papradia, ktoré
dodávalo silu 30 chlapov. Ak si hľadajúci
vyznačil magický kruh bazovou paličkou,
Hulda sa postarala o to, aby mu bolo
podané v čaši. Kelti mali mesiac Dumanios
( 25.11 – 23.12.), označovaný ako mesiac
bazy a verili, že kto prespal počas letného
slnovratu pod bazovým krom, tomu bolo
dovolené uvidieť kráľa škriatkov aj s jeho
družinou. Keďže kráľ škriatkov dokázal
splniť všetky želania, takýto zážitok nebol
pre nich zanedbateľný. Plody, ktoré ostali
na kríku do decembra, druidi oberali a pripravovali z nich bazové víno pre adeptov
iniciácií najmä na zlepšenie jasnozrivosti
a ako úlitbu (obetu) bohom. Traduje sa, že
Judáš Iškariotský sa obesil po ukrižovaní
Krista na baze a tiež drevo, z ktorého bol
vyrobený kríž na ukrižovanie, bolo bazové. V Írsku sa násady na metly robili z bazového dreva. Možno to súviselo s poverou
o lietaní bosoriek na metle a možno sa im
len pozdávala kvalita dreva. (pokračovanie
nabudúce)
Sveta Bornová
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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
letné
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
• Na predaj byty, domy v Rs, Lc...
www.realityexkluziv.sk
850-35		
• 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 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
• Predám 3-izbový byt na Rožňavskej ul. Tel: 0903 587 049
929-31
• 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				
• 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
• 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
• 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 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:
0948 010 340
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• Predám 2-izbový rodinný dom
v Rim. Píle (voda, plyn, kanalizácia). Tel: 0908 508 935
990-31
• Predám trojizbový rodinný dom
s garážou v Tomašovej. Cena:
57 000 . Tel: 0915 805 393
992-32
• 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 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 3-izbový byt v OV. Tel:
0948 603 259
941-34
• Predám garáž. Tel: 0903 218 353
1023-33
• Dáme do prenájmu zariadenú
garzónku v strede mesta pre jednu
osobu. Tel: 5631620
1026-31
• Predám vo Vinici 10 á oplotenú, prístupnú záhradu v súkromnom vl. Info: 0907 683 388,
047/5624657
1030-31
• Predám trojizbový dom s garážou v Tomašovej k rekonštrukcii.
Tel: 0908 393 937
1035-33
• Predám 4-izbový byt na sídl. Rimava. Tel: 0908 393 937
1036-31
• Predám 1-izb. byt v OV v centre
RS, v pôv. stave, cena 520 000,-; ďalej dvojzáhradu vo Vinici; pozemok
5 km od RS 200,- Sk/m2. Tel: 0903
118 035, večer aj 047/5634725
1037-33
• Predám 2-izbový byt na Rožňavskej 3 v RS, v pôvodnom stave,
zachovalý, cena 810 000,- Sk. Tel:
0908 079 449
1038-33
• Predám 3-izb. byt na sídlisku

Rimava B2, 9/21 RS, k rekonštrukcii, cena 1 240 000,- Sk. Tel: 0908
079 449
1039-33
• Predám garzónku na sídl. Rimava, OV, bez balkóna. Tel: 0911
691 515
1040-33
• Predám RD v kúpeľoch Číž zast.
plocha 132 m2, k rekonštrukcii,
cena 900 000,- Sk (dohoda možná).
Tel: 0908 393 937
1041-33
• Predám dom na ul. Fučíkovej,
vhodný aj na podnikanie. Pekný,
prerobený, tiché prostredie. Tel:
0911 691 515
1042-33
• Predám 3-izbový byt na Tržnej
ulici, prerobený, cena 800 000,- Sk.
Tel: 0908 079 449
1043-34
• Predám 2-izbový byt na Školskej ul., 48,7 m2, OV, balkón. Cena
630 000,- Sk Tel: 0911 691 515. Predám 3-izbový byt na Rožňavskej ul.
s garážou. Tel: 0911 691 515
1044-33
• Prenajmem garáž v Tomašovej. Mesačne 800,- Sk. Tel: 0908
393 937
1045-33
• Predám RD v obci Nová Bašta
s veľkou záhradou. Cena 550 000,Sk. Tel: 0903 118 035
1046-33
• Predám záhradu v Tormáši a vo
Vinici. Tel: 0908 393 937
1047-34
• Predám 2-izbový byt, OV, balkón,
v centre, pôvodný stav, 12.poschodie. Tel: 0911 347 741
1049-33
• Predám 1-izbový byt v OV na
sídl. Západ ul. Clementisa. Cena
390 000,- Sk. Volať od 16.00 h do
18.00 h na č.t. 0904 289 033
1051-33
• Predám 2-izb. byt s balkónom na
ul. L.Svobodu, je v pôvodnom stave, nie je v OV. Cena: 570 000,- Sk.
Tel: 0911 956 919
1055-33
• Predám rod. dom – novostavbu
na Chrenovisku. Len vážny záujem. Tel: 0949 371 717
1056-31
• Dám do podnájmu zariadenú
garzónku. Tel: 0902 428 561
1057-33
• Dám do prenájmu garáž pri kasárňach. Tel: 0908 557 005
1058-34
• Dám do prenájmu 1-izbový byt
v centre mesta, komplet prerobený
a zariadený. Kontakt: 0907 176 725
1661-34
• Dám do prenájmu byt za veľmi
výhodných platových podmienok,
zariadený, 3-izbový, ul. Dobšinského. Tel: 0910 320 497
1663-31
• Prenajmem prerobený 2,5 izbový byt v centre mesta. Tel:
0948 507 653 – volať do 19.00 h

1062-33

Zamestnanie

• Ponúkam prácu www.sohars.sk
(aj invalidi).
915-31
• 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
• Prijmem predavačku. Tel: 0902
566 857
1014-35
• Švajčiarska firma hľadá nových
spolupracovníkov. Aj brigáda. Kontakt: 0918 685 556
1019-31
• Krajčírska firma prijme na celý
resp. polovičný pracovný úväzok
pracovnú silu. Tel: 0903 507 898
1020-33
• Prijmeme do hl. PP manažérku
domácnosti. Pracovisko Bratislava. Podmienky: perfektná znalosť dom. prác. vod. pr. B, organ.
schop., dobrá fyz. kond., nefajčiarka. Zaručujeme ubytovanie, mes.
príjem 25-30 tis. Sk. Ponuky s profes. životopisom mailom na: ezdutova@provista.sk
1025-31
• Prijmem krajčírku do výroby
odevov. M: 0908 930 711
1027-34
• Legálne opatrovanie v Rakúsku.
Mobil: 0910 158 697
1028-36
• Súrne hľadám opatrovateľku do
Rakúska. Tel: 0904 490 347
1029-31
• Prijmeme stavbyvedúceho v re-

gióne Rimavská Sobota. Pracovný

pomer na dobu neurčitú, nástup
možný ihneď. Ponúkame výhodné platové podmienky. Kontakt:
048/414 87 60, 0907 809 513, fax:
048/414 87 75, e-mail: tristav@tristav-stavby.sk
1053-31
• Prijmem čašníčku alebo brigádničku do denného baru. Kontakt:
0907 176 725
1662-34
• Zamestnám šikovnú dôchodkyňu alebo invalidnú. Tel: 0905
385 012
1059-33
• Finančné centrum prijíma mladých ambicióznych ľudí na prácu
v kancelárii, práca s PC, administratíva, výborné platové podmienky. Tel: 0907 503 582
1065-33

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

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

• Ponúkam maliarske a murárske
práce, dlažby, obklady, zateplenie
rod. domov., prerábanie kúpeľní
a iné práce. Tel:0907 531 820
942-32
• Doveziem štrk, piesok, šotolinu
a kameň. Za výhodné ceny. Tel.
0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39			
• Stavebná firma ponúka služ-

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

108 492
• Spracovanie účtovníctva. Tel:
0911 846 062

649-31
• Brúsenie, tmelenie parkiet. M:

0902 748 207

1034-34
• RK BONUS GROUP Rimavská

Sobota sprostredkujeme predaj
a kúpu nehnuteľností, právny
servis, sťahovanie, vybavovanie
HU. Tel: 0911 347 741

1048-34
• Veštenie z kariet! Minulosť,

súčasnosť, budúcnosť. Čerenčianska 22 (vedľa úradu práce),
Rim. Sobota. Po-Pia: 9.00-15.00,
Kontakt: 0915 228 482

1052-34
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• Oprava TV, DVD, Video, SAT.
0905 323 277. Jabarov Viktor
1054-35
• Stávková spoločnosť TIPSPORT
Vás pozýva do novootvorenej kancelárie v kultúrnom dome, kde si
môžete v pokoji tipnúť ten správny
tip
1060-33
• Vykonávame všetky stavbárske
práce, tesárske, klampiarske, zámočnícke, vodárenské práce, stavba a rekonštrukcia striech, izolácia
plochých striech. Kontakt: 0907
173 956
1064-33

Rôzne
• 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 železnú nádrž na žumpu 10000-12000 litrovú. Tel: 0911
268 971
966-31
• Predám viedenský klavír. Tel:
0902 152 185
1002-31
• Predám bravčovú masť 30 kg á
60,- Sk/1 kg. Tel: 0907 078 277,
0915 558 596 – do 20.00 h
1017-31
• Predám zachovalý hlboký detský
kočík s prenosnou taškou. Cena
2800,- Sk. Tel: 0907 087 012
1021-34
• Predám obilie. Tel: 047/5631
862, m: 0902 150 978
1022-31
• Kúpim zachovalú vaňu do kúpeľne, 160 cm dlhú s otvorom
pre umývadlo vpravo. Požadovaný 100% stav. Volať na č.t.: 0902
623 432
1659-31
• Predám 80 l chladničku a 4 čalúnené stoličky málo používané.
Inf.:0903 531 668
1033-31
• Mám na predaj sedaciu súpravu „Klára“, farba tera, cena 5000,a detskú modernú posteľ, cena
5000,- Sk vo veľmi dobrom stave.
Tel: 0907 113 966
1061-31

Zvieratá
			

• Predám krmníky. Tel: 047/56
78 218, 0910 948 193
876-31
• Predám kravu po 2. otelení,
mliečny typ Holstein a 3-týždňovú
jalovičku Holstein. Cena dohodou.
Tel: 0902 152 185
1001-31

• Francúzsky buldoček-predám
šteniatka. Tel: 0908 260 932, 0910
533 919
1015-33
• Predám Yorkshierteriéra-sučku
za 5000,- Sk a psíka za 4000,- Sk.
Tel: 0904 354 091, 5677265
1063-31

6. augusta
uplynie
20 rokov,
kedy dotĺklo
láskavé srdce
nášho drahého
manžela, otca
a starého otca

pána Františka Mikitu.

Auto-moto
• Predám ŠKODU 120, výborný
stav, karoséria po GO, 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
• Rozpredám na súčiastky Š-120
model M. Tel: 0904 881 684
1018-33
• Predám 2x Korádo (babeta),
zachovalé. Čierna a bordová. Tel:
0903 531 668
1032-31
• Predám Renault-19 v pojazdnom
stave (aj na súčiastky). Cena dohodou. Tel: 0918 809 857
1660-34
• Predám Zetor 7011, 5 tonovú
vlečku, pásovú hrabačku a prívesný vozík za osobné auto. Tel: 0904
827 658
1066-31

S úctou spomínajú manželka Božena
a dcéry Táňa a Jana s rodinou

Zoznámenie
• 33-ročný, slobodný, 175 cm vysoký nefajčiar hľadá priateľku/manželku. Zamestnaný v zahraničí.
0910 933 449
1031-33

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť
Potrebujete predať,
kúpiť rodinný dom,
chatu, chalupu, pozemok,
záhradu, garáž, byt?
Radi Vám pomôžeme
Info: 0904 504 504
www.alwado-reality.sk
e-mail:
alwado@alwado-reality.sk

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

2085-52

Kúpanie, strihanie
a kozmetické
úpravy psov.

Preprava Aviou.
Lacno a rýchlo.
Tel.č. 0904 977 692,
0903 549 042

ANIMALY SHOP KITTY
Lipová 9, Rim. Sobota
mobil: 0907 429 994

2191-31

Združené poľnohospodárske
družstvo Poltár
uskutoční predaj brojlerových
kurčiat na farme v Slanej Lehote
dňa 18.8.2008 v čase od 9.00 do
14.00 hod. Cena 42,- Sk/kg.
2196-33

Ponúkam na predaj
stavebný pozemok na
Molnárke.
Veľkosť: 3500 m . Cena
dohodou. Info: 0908 931 360
2

2085-52

Nová prevádzka
prijme čašníčky
a barmanky. Výborné
platové podmienky.
Tel: 0911 644 472
985-31

Predám šteňatá
Shit-zu a foxteriera.
Inf.na č.t. 0907 429 994
2190-31

Prijmem kaderníčku s praxou
v centre mesta – živnosť vítaná.

0903 551 931
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So susedmi
nás spája 483 km hraníc
a 79 úszpešných
proɣektov.

Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina 2004 – 2006
Vďaka Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina 2004 – 2006 bolo zrealizovaných
79 projektov v hodnote 333 766 989 Sk s cieľom podporiť podnikateľské aktivity a infraštruktúru
v prihraničných oblastiach Slovenska, Maďarska a Ukrajiny.
www.interreghsu.com

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.
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Súťažili v presnosti pristátia a akrobacii
N

ovohradský región usporiadal jednu
z najvýznamnejších športových akcií na
svete. Na letisku v Boľkovciach pri Lučenci
sa uskutočnili 26.júla- 2.augusta už 30. FAI
majstrovstvá sveta v parašutizme a v presnosti
pristátia a akrobacii a súčasťou boli aj 4. FAI
majstrovstvá sveta juniorov. Sú to už piate
majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú práve v Boľkovciach. Svedčí to o schopnosti organizátorov
i spokojnosti športovcov a návštevníkov. Podujatie zorganizoval Slovenský národný aeroklub
gen. M. R. Štefánika prostredníctvom Leteckého
športového centra, o. z., v Lučenci. Majstrovstvá slávnostne otvorili 26. júla príhovormi
riaditeľ MS Marián Sluk, štátny tajomník
ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
Dušan Švantner, predseda BBSK Milan Murgaš,
primátor mesta Lučenec M. Marko. Samotné
súťaže sa začali na druhý deň.
„ Súťaží sa v dvoch disciplínach a štyroch kategóriách: seniori, seniorky, juniori a juniorky.

Prvou disciplínou je presnosť pristátia družstiev
z výšky 1000m. Parašutisti skáču na elektrický disk o priemere 2cm, pričom sa ho musia
dotknúť nohou. Osem kôl skáču družstvá, ale
hodnotia sa jednotlivci. Najlepší postupujú
do semifinále a finále. Druhou disciplínou

Letné majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti

V

Liptovskom Mikuláši sa 28.6. konali
17. majstrovstvá SR vo viacboji všestrannosti. Náš okres malo reprezentovať 15
pretekárov. Nakoľko sa majstrovstvá konali v
prázdninovom čase, odrazilo sa to aj na počte
pretekárov. Okresy Rimavská Sobota a Revúca
reprezentovalo len 8 pretekárov. Piati z nich sa
umiestnili na medailových miestach.

Výsledky:
Mladší žiaci /M4 /: 1. m. Tomáš Pánis zo ZŠ Š.
M. Daxnera RS, 2. m. Patrik Gilian, ZŠ P. Dobšinského RS, 4 .m. Tibor Tóth, ZŠ Gemerský
Jablonec, mladší dorastenci /M6/: 6.m Július
Kováč ZSŠPaP RS,7.m. Michal Bavala, ZŠ Klenovec, staršie žiačky /Ž5/: 1.m. Kinga Muránska,
ZŠ Š. M. Daxnera RS, mladšie dorastenky /
ZŠ/: 1.m. Réka Bálintová, ZŠ P. Dobšinského
RS, staršie dorastenky /Ž7/: 1.m Réka Gašková,
Gymnázium RS.
V súvislosti s priebehom súťaže sme apelovali
na organizačný výbor, že v budúcnosti bude
nutné presunúť termín na prvú polovicu júna,

Úspešní mladí tenisti

N

a tenisových kurtoch Mestského tenisového klubu v Rim. Sobote v Mestskej záhrade sa konal v dňoch 12.- 14. júla tenisový turnaj
mladších žiakov triedy D. Zúčastnilo sa na ňom
20 chlapcov a 22 dievčat z celého Slovenska.
Za Rim. Sobotu nastúpili Vladimír Kurek a Marko Cetner. V. Kurek skončil na druhom mieste,
keď vo finále prehral s prvým nasadeným
T. Ulickým z TC Slávia Trnava. M. Cetner sa

je akrobacia z výšky 2200m. Hodnotí sa rýchlosť a čistota predpísaných otočiek a sált o 360
stupňov.“ povedal počas súťaže štátny tréner
SR Dušan Domský. Dodal:„ Súťaží okolo 200
súťažiacich z 28 krajín sveta. V kategórii seniori
reprezentujú Slovensko Karol Adamčík z Martina, Róbert Juriš, Tomáš Marcinek a Peter Platko
z Lučenca, Milan Kocih z Prešova. V kategórii
juniori to sú Vladimír Kováč z Partizánskeho,
Michal Pravec.“ Parašutisti lietali do vzduchu
na lietadlách typov AN-2, L – 410 Tupolev a
vrtuľníku MI – 17. Finálové zoskoky boli na
programe 31.júla, 1. augusta prebehlo slávnostné ukončenie a vyhlásenie výsledkov. Prvýkrát
sa MS konali v Boľkovciach v roku 1982, kedy
sa zaviedlo elektronické meranie presnosti
pristátia. Taktiež sa zrušilo hodnotenie individuálnej akrobacie ďalekohľadom a prešlo sa
na hodnotenie pomocou videozáznamu zem –
vzduch, ktoré sa používa dodnes.
amb

Ponor na skúšku

P

pretože majstrovstvá takto strácajú úroveň.
Za zmienku ešte stojí výkon našej Réky Bálintovej, ktorá opakovane prekonala hranicu 500
bodov, keď dosiahla až 561 bodov. Podotýkame,
že sa to nepodarilo ani mužským kategóriám.
Je nutné poukázať aj na potrebu zvyšovania
úrovne priebehu súťaží. Lepšie zorganizovať
poriadateľský tím, koordinovanosť rozhodcov,
získanie finančných prostriedkov na krytie
nákladov súťaže, ako aj ohodnotenia súťažiacich. Ide o disciplíny, ktoré hovoria o fyzickej
zdatnosti pretekárov – našej mládeže a spoluobčanov. Viacboj všestrannosti má nezastupiteľnú
úlohu popri počítačoch a iných málo fyzicky
náročných úkonoch. Preto treba do týchto akcií
zapojiť čo najviac škôl a čo najviac občanov.
Umiestneným gratulujeme, pedagógom, školám
a ich vedeniu ďakujeme za prístup k rozvoju
tejto odnože športu. Ďakujeme aj primátorovi
mesta Štefanovi Cifrušovi za jeho finančnú
dotáciu, vďaka ktorej sme sa mohli týchto pretekov zúčastniť.
Mgr. Kamila Antalová, Štefan Makši

riaznivci vody a potápania si prišli
na svoje v rimavskosobotskej krytej
plavárni. 31.júla si mohli vyskúšať ponor
na skúšku. Úspešní absolventi získali
platný potápačský certifikát medzinárodnej asociácie ISS, ktorý je vstupným
programom pre základný kurz potápania.
Podmienkou účasti bol vek - min. 10 rokov,
alebo 12 rokov pre juniorskú kategóriu,
plavecká spôsobilosť, vyhlásenie o zdravotnom stave. Kurz obsahoval teoretickú
lekciu a 30-minútový ponor v bazéne alebo
otvorenej vode. Záujemcov sprevádzal
počas ponoru skúsený inštruktor. Poplatok
750 Sk zahrňoval plnenie fliaš vzduchom,
školné, zapožičanie kompletného potápačského výstroja, diplom a certifikačnú kartu,
fotodokumentáciu z ponoru, upomienkový
predmet, kartičku výhod na absolvovanie
riadneho kurzu. Koho ponor zaujal, mohol
sa zúčastniť 2.augusta v Banskej Štiavnici
úplného kurzu potápania.
amb

prebojoval do štvrťfinále, kde prehral s víťazom
turnaja T. Ulickým. Chlapci sa prihlásili aj do
štvorhry. Skončili na peknom druhom mieste.
V semifinále porazil druhých nasadených a vo
finále prehrali s prvými nasadenými T. Ulickým
/TC Slávia Trnava/ a A. Kubandom /TK B.
Bystrica/. V dňoch 23.-25. júla sa uskutočnil
tenisový turnaj mladších žiakov triedy C v STŠ
Michalovciach. Zúčastnilo sa na ňom 27 chlapcov z celého Slovenska. Rim. Sobotu reprezentoval V. Kurek, ktorý skončil na treťom mieste.
V dramatickom semifinále prehral s víťazom
turnaja L. Kleinom z TK Spišská Nová Ves.
k

Tréner F. Fekete, V. Kurek, M. Cetner.
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Dzuroška úspešný

N

áš tenista, ešte len starší žiak, 14-ročný
Pavel Dzuroška začína zbierať prvé
skúsenosti v juniorských (dorasteneckých)
súťažiach. Počína si úspešne. Na turnaji
dorastencov, ktorý sa v dňoch 17. až 19. júla
uskutočnil vo Vrútkach, sa prebojoval do
štvrťfinále. Najskôr zvíťazil nad nasadeným
piatym hráčom 16-ročným Filipom Navrátilom z Novák 6:3, 6:0, a potom nad hráčom
TKM Martin Michalom Seryjom 6:0, 6:0. Vo
štvrťfinále prehral s nasadenou dvojkou Pet-

Relax pre športovcov

rom Hološom z Banskej Bystrice 4:6, 0:6.
Ešte lepšie si počínal na turnaji dorastencov
v dňoch 17. až 19. júla v Košiciach. Tam
postupne z bojov vyradil 16-ročného hráča
z Trebišova Kudleja 6:1, 6:1, Patrika Zeleňáka
z Košíc 6:0, 6:1, ale aj druhého nasadeného
Petra Kakaščíka z Prešova 2:6, 6:1, 6:2. Dostal
sa až do semifinále, kde po tvrdom boji podľahol Humenčanovi Petrovi Pavlenkovi.
red

Pálkovács ide na olympiádu

S

oboťan Zoltán Pálkovács intenzívne
trénuje na letné olympijské hry v Číne.
Jeho cieľom je dostať sa medzi siedmich
najúspešnejších džudistov. Nedávno sa ťažšie
zranil na súťaži German Open v Nemecku.
Mal problémy s kľúčnou kosťou, je už však
v poriadku. Na olympiádu sa pripravoval v tréningovom tábore v Nemecku. Z.
Pálkovács odlieta do Pekingu už 5. augusta

a na olympiáde bude súťažiť 14. augusta.
Medzi favoritmi vo váhovej kategórii do 100
kg bude aj Japonec Suzuki, Izraelčan Zeevi
a Holanďan Grol. Šancu na zisk medaily
majú aj ruskí džudisti. Pred 4 rokmi získal na
olympiáde striebro Jozef Krnáč zo Slovenka.
Dúfame, že Pálkovács svojich priaznivcov
príjemne prekvapí.
bt

Foto: Lajos Telek

Nemyslite si, že som len nežná
mačička. Keď treba, viem vystrčiť
aj pazúry.

,-Sk

13

Servis / Inzercia

4. 8. 2008

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
9. a 10. august
MUDr. Š. Cifruš, Diagnostické
centrum, č.t. 0903545306

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
9. august sobota lekáreň Salvator
10. august nedeľa lekáreň Jazmín

KINO
ORBIS

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 29. 7.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Jozef Bódi, Peter Jankovič, Ondrej Hriň, Štefan Habodász, Eduard Bocák, Eva Drugdová, Vlasta Ďuricová, Jozef Katona, Peter
Krajč z Rim. Soboty, Martin Mikoda z Hostišoviec, Ján Vaš, Arpád
CsíkFejes, Štefan Vaš z Bátky, Jozef Kvietok z Čerenčian, Ladislav
Bódi z Rim. Seči, Alexander Papanecz zo Sobôtky, Branislav Babic,
Ľudovít Bačo z Bakty, Atila Gembický zo Zacharoviec, Radovan
Séleš z Hrnč. Zalužian, Pavel Mináč z Klenovca, Štefan Faltus z Gem.
Vsi, Ing. Július Balga, Božena Jánošíková, Matej Maliar z Bottova,
Miloš Hruška z Hnúšte, Richard Ráši z Gem. Panice, Tibor Asztalos
z Tornale.
Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Verejná ponuka

7.8.9.10.aug.
HANCOCK
„Sú hrdinovia... sú super
hrdinovia... a potom je Hancock.“ Akčná komédia USA,
MP od 12 r. Vstupné: 65 Sk,
titulky. Začiatky predstavení:
št. pi. o 19:00 hod a 21:00
hod., so. ne. len o 19:00 hod.
9.10.aug. WANTED
„Zabi jedného, zachrániš
tisícky.“ Akčný USA, MN.
Vstupné 60 Sk, titulky. Začiatok predstavení len o 21:00
hod.

OZTK ponúka
na prenájom miestnosti v budove
na ulici Kráľa Svätopluka 22, R.
Sobota (centrum mesta naproti
MsÚ –administratíva). tel. 0903
237 035.

Spojená škola,

DAROVALI KRV

•

Športová 1, Rimavská Sobota
ponúka do prenájmu nebytové
priestory (priestory kaviarne) v Rimavskej Sobote v budove JUNIOR
komplex na Železničnej ulici
o výmere cca 119 m2. Záujemcovia písomné žiadosti zasielajte na
sekretariát školy.

PENIAZE
Chcete?

Dáme!!!
Rýchle pôžičky

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

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 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

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

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

Dám do prenájmu
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK

Tel.: 0907 83 0073
Hľadám administratívnu
pracovníčku
Podmienky:
- stredoškolské vzdelanie
- práca na počítači
Tel. číslo: 0918 392 513

•

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.

•

Verejná finančná zbierka

Slovenský Červený kríž vyhlasuje verejnú finančnú zbierku na pomoc obyvateľom Prešovského a Košického
kraja, ktorí boli v posledných dňoch postihnutí povodňami. Situácia je v oblasti naďalej vážna. Slovenský Červený kríž preto vyzýva všetkých, ktorí môžu a chcú pomôcť, aby posielali finančné príspevky na FOND SČK
ĽUDIA ĽUĎOM, číslo účtu 665555/0200, variabilný symbol 1000. Zbierka potrvá do 31. augusta 2008. Celá
vyzbieraná suma bude použitá na zmiernenie následkov povodní v postihnutých okresoch.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať! Na túto pomoc náš Územný spolok SČK Rimavská Sobota posiela zo
svojho Fondu pomoci 10.000,-Sk. Pomôžte aj vy!

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

Tel: 0908 948 971
2003

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0949 406 484
0902 304 428
2042-11

Izolácia plochých
striech aj eternitových
striech proti zatekaniu,
tepelná izolácia domov.
Aj na splátky.
M: 0911 759 238
2179-31

šport
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Vydreté víťazstvo

MFK Rimavská Sobota- HFC Humenné 2:1 (0:0)
V

zápase 3. kola 1. ligy nastúpili futbalisti Rim. Soboty proti súperovi
z východného Slovenska. Po nervóznom priebehu stretnutia si domáci pripísali do tabuľky 3 body. K nervozite prispel aj nepresný hlavný
rozhodca Vlk, ktorý svojimi spornými verdiktmi vyvolal búrku nevôle nielen na ihrisku, ale aj v hľadisku. Prvé minúty zápasu boli svižné z oboch
strán. Domáci mali možnosť otvoriť skóre už v 2. minúte. Brankár hostí
Pilár bol však proti. Aj hostia pohrozili v 6. min. strelou Bačíka. Po tejto príležitosti prišli hluché minúty na oboch stranách. Až v 26. min. si
domáci vypracovali streleckú príležitosť, ktorá skončila nad bránou. V 35.
min. sa pokúsil zmeniť bezgólový stav Živanovič, ale nebol úspešný. Do 2.
polčasu poslal tréner Kisel na ihrisko namiesto kapitána Pisára útočníka
Čižmára, ktorý sa presadil v 52. min., keď po akcii v 2. polčase veľmi dobre hrajúceho Lazúra a jeho strele, z 5. m otvoril skóre zápasu. Domáci sa
však dlho z vedenia netešili. V 57. min. hostia vyrovnali, keď Hricov obišiel
aj domáceho brankára Kuciaka, a strelou po zemi vyrovnal. Ani hostia sa
však dlho netešili z nerozhodného stavu. V 64. min. rozhodol o plnom
bodovom zisku dobre hrajúci srbský legionár Živanovič, keď strelou z hranice šestnástky nedal šancu hosťujúcemu brankárovi.
V 68. min. sa hostia pokúsili znovu vyrovnať. Kuciak vyrazil strelu Opielu
na rohový kop. V 73. min. mal možnosť poistiť víťazstvo domácich Lazúr,
jeho strela z priameho kopu skončila tesne nad. V 75. min. po centri Lazúra hlavičkoval nepresne Líška. V 79. min. rozhodca Vlk vylúčil domáceho
Čižmára. V 80. min. poslal predčasne pod sprchy aj hosťujúceho Hricova.
V 88. min. si futbalisti Humenného vypracovali streleckú možnosť, Lišivkovu strelu Kuciak bezpečne kryl.
Domáci tréner Karol Kisel sa margo zápasu vyjadril: „Dnes prevládala bojovnosť nad hernou kvalitou. Teší ma víťazstvo. V 2. polčase to už bolo
lepšie z našej strany. V drese Rim. Soboty absolvoval prvý majstrovský
zápas Milan Mujkoš.“

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.

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

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

Pred 620 divákmi rozhodoval Vlk.
ŽK: Mráz, Janečka, Čižmár. ČK: Čižmár.
Zostava MFK RS:
Kuciak-Janečka-Mujkoš-Rubint-MrázAdám-Sihelský-Živanovič-Lazúr
(90. min. Morháč)-Gibala (66. min. Líška)-Pisár (46. min. Čižmár).
Už v utorok sa hrá 1. kolo Slovenského pohára. Hráči MFK privítajú na svojom ihrisku Na záhradkách futbalistov Odevy Lipany. Začiatok stretnutia je
5. 8. o 17,30 hod. V nedeľu 10. 8. cestujú naši futbalisti na Žitný ostrov. Ich
súperom bude Dunajská Streda B. Začiatok stretnutia je o 10,30 hod.
Ostatné výsledky 3. kola:
Inter BA- Trenčín 3:1, Podbrezová -Ružomberok B 0:2, Šaľa- Košice B 0:0,
Lučenec -Dunajská Streda B 2:2, Prievidza- Michalovce 0:2.
Zdeno Marek
Tabuľka po 3. kole
1. Inter

3

2

1

0

9:2

7

2. Šaľa

3

2

1

0

4:2

7

3. MFK Rim. Sobota

2

2

0

0

4:1

6

4. Trenčín

3

2

0

1

9:7

6

5. Lučenec

2

1

1

0

5:4

4

6. Podbrezová

3

1

0

2

6:5

3

7. Michalovce

2

1

0

1

4:3

3

8. Ružomberok B

3

1

0

2

5:7

3

9. Košice B

3

0

2

1

1:3

2

10. DAC B

3

0

2

1

3:7

2

11. Prievidza

3

0

1

2

2:5

1

12. Humenné

2

0

0

2

1:7

0

