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Na Kurinci otvorili penzión
R

ekreačná oblasť Kurinec pomaly začína ožívať.
Prvou lastovičkou je, že tam minulý utorok
otvorili oproti tenisovým kurtom penzión Gemermed.
Vznikol rekonštrukciou bývalej chaty spoločnosti
Energobyt. Tú asi pred rokom predali spoločnosti
Gemermed, s. r. o., zaoberajúcej sa poskytovaním
zdravotníckych služieb. Firma na vlastné náklady budovu zrekonštruovala. Ako uviedol jeden z jej spolumajiteľov a konateľov MUDr. Obaidullah Mir, rozhodli
sa tak preto, lebo na Kurinci takéto služby chýbajú.
Rekonštruovali sa predovšetkým vnútorné priestory,
ktoré boli v dezolátnom stave. Rozšírili sa sociálne
zariadenia- WC a kúpeľne, aby kapacitne vyhovovali
pre 8 izieb. Práce zahŕňali aj opravu elektrických a
vodovodných rozvodov, výmenu podláh, novú dlažbu, výkopové práce okolo základov, nakoľko budova
"sadla", a obnovu vonkajších schodov. Upravilo sa
aj okolie a vybudoval altánok. Penzión s kapacitou 23

postelí má aj veľkú spoločenskú miestnosť a kuchyňu, ktoré sú vhodné na rôzne akcie.
„Rekonštrukcia nie je skončená. Plánujeme urobiť
detský kútik, bazén, ale aj zariadenie na občerstvenie, pretože to tu chýba. Myslím si: pokiaľ budú mať
ľudia zabezpečené služby na Kurinci, tak sa sem
vrátia,“ podotkol Obaidullah Mir. Ďalšie etapy prác sa
budú realizovať budúci rok.
„Popri veľkej kritike, ktorá odznela na mňa, ako aj
na mesto, že Kurinec nie je doriešený, som rád, že
poniektorí ľudia jeho rozvoju veria. Každé takéto
zariadenie je pre náš región prospešné. Fandím
aktivitám konateľov spoločnosti Gemermed MUDr.
I. Hlaváča, MUDr. O. Mira a A. Hlaváčovej,“ vyjadril
sa primátor mesta Štefan Cifruš, ktorý slávnostne
prestrihol pásku počas otvárania penziónu.

Mesto Rimavská Sobota organizuje 26. Gemersko – malohontský jarmok 26. a 27. septembra 2008 na ul. Malohontskej, Jánošíkovej a na Hlavnom námestí. Povolenia sa vydávajú na MsÚ, Svätoplukova 5, Rimavská Sobota
od 2. septembra 2008. Informácie na tel. č.: 047/5604628, 5604665, 5631139. Predajné miesta budú očíslované.
Občerstvovacie stánky potrebujú povolenie od RÚVZ v mieste bydliska. Príďte – budete vítaní !!!

najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov na
predaj Gemerských zvestí.

Informácie osobne na
Svätoplukovej 5 alebo na
t. č. 56 04 673.
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Gemersko-malohontský jarmok

Realitná kancelária

Pred dvoma
týždňami sme
našli na chodbe
nášho paneláku malé mača.
Sedelo hore na
výťahovej šachte a mňaučalo.
Vzali sme ho odtiaľ rebríkom.
Bolo zrejmé, že ho niekto
vyhodil, a preto chcelo byť
blízko ľudí. Suseda nám povedala, že asi patrí majiteľom
rodinného domu v blízkosti,
pretože tam vídala mačku aj
s mačiatkami. Zašli sme teda
za nimi a chceli sme ho vrátiť.
Spoza brány nám však ostrým
hlasom povedali, že žiadne
mačky nemajú. Ako som neskôr spozorovala, z dvora ich
vyháňali, a pritom sa tam stále vracali. Dokonca na ne huckali aj psa. Keď sa ich chceli
zbaviť, mali ich niekomu
darovať a nie riešiť situáciu
takýmto spôsobom. Ľudská
krutosť ale nepozná hraníc.
Kocúrika som si napokon vzala domov, pretože som ho nechcela nechať napospas osudu
na ulici. Staráme sa o neho
s priateľom. Na nový domov
si už zvykol. Chcela by som
sa poďakovať veterinárnemu
lekárovi MVDr. Emilovi Ganovskému za jeho ošetrenie.

Vaša lekáreň
Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk
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Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v okrese Rimavská Sobota

Priestor na vašu príležitosť

G

emerský sociálny podnik, n.o., začal v júni
realizáciu projektu s názvom Vytvorenie
a overenie fungovania sociálneho podniku
v okrese Rimavská Sobota v rámci sektorového
operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia. Projekt je financovaný z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu a spadá pod
riadiaci orgán ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny. (www.esf.gov.sk). Jeho cieľom je
nájdenie efektívneho mechanizmu na fungovanie sociálnych podnikov, pilotné overenie
založenia a fungovania sociálneho podniku
zameraného na znižovanie nezamestnanosti
a predchádzanie sociálneho vylúčenia, najmä

formou ďalšieho vzdelávania, aktiváciou znevýhodnených osôb, reinvestovaním hospodárskych prebytkov do rozvoja udržateľného
poskytovania služieb a rozvoja komunity. Na
tento účel bol poskytnutý nenávratný finančný
príspevok vo výške 98 974 655 Sk. K cieľovým
skupinám projektu prislúchajú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, a to skupiny
absolventov a uchádzači starší ako 50 rokov,
zamestnanci sociálneho podniku vrátane stredného a vyššieho manažmentu, osoby hľadajúce
si zamestnanie, územná samospráva a partneri
sociálneho podniku. V rámci jeho realizácie sa
predpokladá spolupráca a vytvorenie 3 part-

Nová verejná súťaž
R

imavskosobotská samospráva nedávno
vyhlásila elektronické obstarávanie na
výstavbu dažďovej kanalizácie v mestskej časti
Tomašová. Pôvodne sa prihlásilo 16 záujemcov.
Svoje ponuky nakoniec licitovalo 12 z nich.
Výberová komisia však po vyhodnotení považovala cenové ponuky prvých troch firiem za podhodnotené a vylúčila ich zo súťaže. Firma, ktorá
ponúkla najnižšiu sumu, sa však s protestom
obrátila na Úrad pre verejné obstarávanie. Ten
mestu nariadil prehodnotiť celú súťaž. Ako nás

List premiérovi

informoval primátor mesta Štefan Cifruš, pretože licitácia nepriniesla požadovaný výsledok,
bude vypísaná nová verejná súťaž klasickou
formou. Podľa slov prednostu mestského úradu
L. Kovácsa mesto mienilo elektronický výber
uchádzačov pilotne vyskúšať, pretože o stavbu
prejavilo záujem viac firiem. Takýto spôsob je
však podľa neho efektívnejší pre dodávateľov
tovaru a materiálu.
kan

Aktívni občania
na Rožňavskej

Minulý rok rozhodla vláda svojím uznesením, že od 1. januára do 31.decembra
tohto roka nebude spoplatňovaná rýchlostná komunikácia R2 v úsekoch Ožďany,
Tornaľa – Figa. Stalo sa tak na základe petície občanov nášho regiónu, ktorú inicioval
poslanec NR SR za SMK Zsolt Simon.
„18. augusta sme poslali predsedovi vlády
R. Ficovi list, v ktorom ho žiadame, i
na podnet občanov, aby toto uznesenie
vláda predĺžila aj na rok 2009, až kým sa
celý úsek nepostaví. Vlani sa pod petíciu
podpísalo okolo 12000 občanov,“ uviedol
Zsolt Simon.
amb

Zomrela chodkyňa

N

akoľko TSM mesta Rimavská Sobota
nie sú schopné, zrejme z dôvodu svojej
pracovnej vyťaženosti, udržiavať mestskú
zeleň, uvedenú činnosť pravidelne vykonávajú
občania na úkor svojho voľna. Počas prechádzky sme natrafili na dvoch našich spoluobčanov,
ktorí práve elektrickou ručnou pílkou ( krovinorezom ) orezávali živý plot na Rožňavskej ul.
pred bytovou jednotkou č. 14., 16.Urobili sme aj
niekoľko fotografií, na ktorých je evidentne viditeľné, ako a akým spôsobom sa starajú o našu
mestskú zeleň ľudia, ktorí sú riadnymi platcami
aj miestnych daní a poplatkov. Podotýkam,
keďže príslušné oddelenie na MsÚ nemá dostatočný prehľad o umiestnených dopravných
značeniach, bolo potrebné živý plot ostrihať do
tej výšky, aby bola dopravná značka viditeľná.
Pán Gyürke si dokonca zo svojich vlastných
finančných prostriedkov zakúpil elektrickú
ručnú pílu práve na túto činnosť. Perličkou je,
že elektrický prúd si ťahá zo svojej garáže, čiže
aj toto je na úkor jeho rodiny! Aj naša občianka,
ktorá zhodou okolností nebýva v spomenutej
bytovej jednotke, ale sa prechádzala okolo,
postavila sa do radu, aby tiež mohla pomôcť.

nerstiev sociálneho podniku s úradom práce,
podnikmi, MVO a územnou samosprávou ako
osôb majúcich prospech z jeho založenia.
Malo by sa vytvoriť 300 pracovných miest,
z toho 50 v sociálnom podniku a 250 u iných
zamestnávateľov spolu s inkubátorom. Očakáva
sa aj zvýšenie zamestnateľnosti prostredníctvom vzdelávania u 720 občanov (spolu bude
900 účastníkov vzdelávania). Projekt umožní
overenie zvoleného pilotného mechanizmu,
ktorý bude následne reprodukovateľný v iných
regiónoch SR.
Milan Stieranka,
Gemerský sociálny podnik, n.o., Klenovec

Pomaly by sme už aj mohli zrušiť udržiavateľov
mestskej zelene TSM v meste Rimavská Sobota,
ale na druhej strane náš poslanecký zbor by
mal s úplnou vážnosťou zvážiť, či by nebolo
výhodnejšie zamestnať vyučených odborníkov
na údržbu mestskej zelene. Trávnaté plochy,
resp. mestská zeleň pri jednotlivých bytových
jednotkách bola naposledy kosená niekedy v
mesiaci máj a od tej doby je už tráva opäť po
kolená! Najviac tým trpia alergici!
Zoltán Házik,
predseda OZ Modifikácia

Obvineniu z prečinu usmrtenia a z prečinu
neposkytnutia prvej pomoci čelí 24-ročný Andrej B. z Rimavskej Soboty. Večer
12. augusta na prechode pre chodcov
na križovatke ulíc Školskej a Mlynskej
zrazil 13-ročné dievča a z miesta nehody
ušiel. Chodkyňu previezli vrtuľníkom do
banskobystrickej nemocnice, kde minulý
týždeň v pondelok podľahla ťažkým
zraneniam. Ako uviedla banskobystrická
policajná hovorkyňa M. Faltániová, vodič
bude stíhaný na slobode. Za skutok mu
hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov.
kan
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Stretnutie
na Babinci pod
Turničkou

Kultúrne programy, prezentácia hasičov, futbalový zápas

Deň obce Veľký Blh

K

aždý druhý rok organizuje zastupiteľstvo
a starosta obce Veľký Blh Deň obce. Tento
raz to bolo už tretíkrát. V tomto roku okrem
tradičných podujatí aj základná organizácia
a oblastný výbor Csemadoku spestrili slávnostnú udalosť svojím programom. Základná
organizácia vyhrala projekt a prvýkrát zorganizovala regionálne stretnutie hudby, tanca a spevu na etnickej báze. Vystúpili na ňom skupiny
a jednotlivci z okolitých dedín. Medzi nimi bol
aj miestny tanečník Róbert Sendrei, víťaz viacerých celoslovenských a medzinárodných súťaží, hudobný virtuóz Viktor Busa z Rimavskej
Seči, deti z miestnych materských a základných
škôl, skupina zo sociálneho ústavu, slovenský
a maďarský spevokol, folklórna skupina Boglárka z Jesenského, miestna rómska skupina
Gyöngyszemek a bývalá účastníčka maďarského Megasztáru Eva Seresová, ktorá zaspievala
aj novú pieseň venovanú svojej obci. Oblastný
výbor Csemadoku už druhýkrát zorganizoval
vo Veľkom Blhu Kultúrne slávnosti gemerských
Maďarov. Vystúpili na nich folklórne skupiny
z regiónu a tanečná skupina Új Gömör z Rimavskej Soboty. V predpoludňajších hodinách sa
na futbalovom ihrisku odohral futbalový zápas.
V reformovanom kostole bola aj ekumenická
bohoslužba. Nechýbala ani prezentácia rimav-

3

O

skosobotského hasičského zboru. Účastníci
podujatia mohli ochutnať výborný guláš.
jdj

bec Baninec usporiadala 15. – 17.
augusta v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Gemersko –
malohontským osvetovým strediskom kultúrno – spoločenské podujatie pod názvom
Stretneme sa na Babinci pod Turničkou.
Pre návštevníkov bol prichystaný pestrý
program. Po slávnostnom otvorení v piatok večer uviedol Detský súbor Terézie
Vansovej z Rim. Píly divadelnú hru Zmetki
Statki v réžii Jaroslava Lacka. Program
pokračoval večer pri vatre s členmi skupiny THE ORIGINAL DIXI BAND. V sobotu
prijal starosta obce Jaroslav Benda hostí.
Program pokračoval otvorením školskej
dvorany, pietnym aktom pri pamätnej
tabuli SNP, koncertom hudobnej skupiny
THE ORIGINAL DIXI BAND z Banskej
Bystrice, vystúpením folklórneho súboru
Sinec z Hnúšte, ukážkou moderných
tancov súborom Echo z Hnúšte, vystúpením začínajúcich talentov a diskotékou.
V nedeľu sa uskutočnili v evanjelickom
kostole slávnostné služby Božie.
amb

Sprístupnili gotický kostol
V
Malých Teriakovciach je od 9. augusta
sprístupnený miestny gotický evanjelický
kostol. Ten bol postavený v 15. storočí, v 17.
storočí neskororenesančne prestavaný. V rokoch 1774 – 1795 bol kompletne zrenovovaný.
Vo vnútri sa nachádza pravdepodobne najstarší
kazetový strop na Slovensku. Najstaršie kazety
sú hexagonálne a pochádzajú z 1. polovice
16.storočia. Nemenej zaujímavou je aj drevená
maľovaná empora pochádzajúca zo 17.storočia,
renesančný oltár, kazateľnica. „Pred dvoma
rokmi bol podaný projekt na rekonštrukciu
kostola. Minulý rok bol schválený. Z približne
300 000 Sk, ktorými prispeli miestni veriaci,

Promptné
technické služby

L

avička pri autobusovej zastávke na Kurinci
bola už dlhší čas zdevastovaná. Na to nedávno upozornili nespokojní občania poslanca
mestského zastupiteľstva V. Vaša. Ten sa obrátil
na riaditeľa TSM Rim. Sobota P. Rábelyho.
O niekoľko dní tam technické služby osadili dve
nové lavičky. Ľudia si ich pochvaľujú. Obávajú
sa však toho, aby ich nezdevastovali vandali.
kan

obec Veľké Teriakovce a ministerstvo kultúry,
sa opravila veža, podlahy, lavice, steny, chór,
schodiská. Nahradili sa aj sochy z oltára, ktoré
boli v 90-tych rokoch spolu s holubicou ukradnuté neznámymi vandalmi. Staršie poznatky
o kostole máme z latinských nápisov, ktoré sa
našli vo veži,“ povedal miestny aktivista Jozef
Mačuda. Momentálne je povereným farárom
Marián Krivuš, ktorého od 15. augusta nahradí
nová farárka. Kostol patrí do Gemersko–rimavského okruhu Gotickej cesty. Miestni veria, že
sa stane vyhľadávanou turistickou atrakciou.
amb

sekerou na syna

Z

vydierania obvinili 56-ročného Jozefa
z Bátky. Pohádal sa so svojím 37-ročným synom, ktorý aj so svojou rodinou
žije s otcom. Vyháňal ich z domu a vyhrážal sa im, že ak jeho žiadosti nevyhovejú
zabije ich. Vzápätí sa na syna zahnal sekerou. Spôsobil mu drobné zranenie. Otca
umiestnili do policajnej cely a vyšetrovateľ
spracoval podnet na jeho väzbu. Hrozí mu
trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
kan
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Riaditeľka múzea Oľga Bodorová písala knihu s veľkou láskou k mestu

Rimavská Sobota na starých pohľadniciach

Oľga Bodorová so svojou knihou.

I

keď krst má byť v septembri, v predaji je
už publikácia Rimavská Sobota na starých
pohľadniciach. Jej autorkou je riaditeľka Gemersko-malohontského múzea Oľga Bodorová.

Zostavil ju Daniel Kollár a vydalo vydavateľstvo
DAJAMA Bratislava.
„Keď ma vlani na jeseň oslovil Daniel Kollár na
napísanie tejto publikácie, mala som za sebou
oslavy 125. výročia založenia múzea a pred
sebou zostavovanie inej publikácie a mnoho
ďalšej práce. Ponuka bola zaujímavé, ale rozhodnutie ľahké nebolo. Aj preto, lebo k napísaniu publikácie bolo potrebné mať predovšetkým
zozbierané pohľadnice. Časť ich je v múzeu
a mnohé súbory nám poskytli zberatelia a inštitúcie, za čo im ďakujem,“ povedala O. Bodorová, ktorá knihu písala s veľkou láskou k tomuto
mestu. Prostredníctvom pohľadníc mapuje
históriu Rimavskej Soboty, ktorá prežívala
najslávnejšie obdobie na konci 19. a zač. 20.
storočia. Zachytáva budovy, pomníky, ulice, príbehy, udalosti, ale i ľudské osudy. Možno v nej
nájsť aj pohľadnice z panorámy mesta okolo
r. 1905, rímskokatolícky kostol okolo r. 1910,
hlavné námestie s hotelom Tatra okolo r. 1900,
dnes už zbúranú židovskú synagógu okolo r.
1899, Uhorský kráľovský súd (1900), Stoličný

dom so sochou M. Tompu (1920), Stoličnú
nemocnicu na Fábryho ul. (1920) či Daxnerove kasárne (1930). Nechýbajú ani pohľadnice
z konzervárne, mestskej elektrárne, zlievarne,
vodného mlynu na Rimave z r. 1912, železničnej stanice, mestskej záhrady, mestského klziska na Športovej ul. okolo r. 1899 i Kráľovskej
poľnohospodárskej školy a žrebčína. Zaujímavá
je aj pohľadnica zábavného podniku postaveného v r. 1911 po vzore chýrneho Moulin Rouge v
Paríži Červený mlyn, ktorý sa neskôr premenoval na Monte Carlo. V knihe možno nájsť
aj jeho interiér s majiteľom Gejzom Konyhom
a zamestnankyňami. Časť knihy je venovaná
významným osobnostiam, ktoré sa v Rim.
Sobote narodili. Medzi nimi i M. Tompovi, I.
Fereczymu, B. Lujze. Nechýbajú ani litografie
a futuristické pohľadnice. Jedna z nich z r. 1909
zobrazuje Rim. Sobotu o 100 rokov so vzducholoďou, lietajúcimi balónmi, autami a paroloďou
na Rimave.
M. Kanalová

Umelecké dielne, pestrý program i brušné tanečnice

Kde budú ďalšie Letavy?

V

rekreačnom stredisku Krokava prebehol
od 10. do 17. augusta 23. ročník letného tábora výtvarníkov, literatúry, fotografie a divadla
LETAVY. Organizovali ho MsKS, OZ Oxymoron,
ZUŠ, Gemersko-malohontské osvetové stredisko
v Rimavskej Sobote a Divadelný ústav v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzali primátor
Rim. Soboty Štefan Cifruš a primátor Hnúšte
Michal Bagačka. Tvorilo sa v 13 dielňach:
výtvarných, literárnych, divadelných a v dielni
digitálnej fotografie. Novinkou bola dielňa
New writing, zameraná na písanie divadelných
scenárov. Jej lektorkou bola britská dramatička
Rebecca Lenkiewicz, ktorej hry sa hrávajú v
londýnskom Kráľovskom divadle. Prvýkrát sa
otvorila aj dielňa tanečného divadla, ktorá sa
stretla s veľkým záujmom. Viedla ju členka
Malej scény v Bratislave Renáta Bubniaková.
Súčasťou Letáv boli happeningy, improliga s
divadelnými improvizáciami, premietanie filmov, nočná vernisáž, prezentácia divadelných
dielní a pestrý kultúrny program. Na Letavách
sme objavili aj sympatické brušné tanečnice,
ktoré voľne každý deň predvádzali brušné
tance. Ako nám prezradil otec a jeden z organizátorov Letáv Marian Lacko, účastníkov bolo
približne 300. S priaznivým ohlasom sa stretli
aj preventívne protidrogové a protialkoholické
prednášky spojené s premietaním filmov, ktoré
viedli terapeutky z liečebne v Prednej Hore.
Záujemcovia sa dokonca mohli dať aj otestovať,
či sú „čistí“. Z 24 dobrovoľníkov nemali v sebe
alkohol ani drogy až 22, čo je potešiteľné. M.

aj miesto, kde sa podujatie bude organizovať.
Majiteľ predáva rekreačné stredisko na Krokave.
Ak ho kúpi niekto iný z väčšieho mesta, je pravdepodobné, že dôjde k zvýšeniu cien.
„Máme už rozbehnuté rozhovory s majiteľmi
ďalších stredísk. Uvidíme, ako to dopadne. Dokonca to vyzerá tak, že to bude bližšie k Rim.
Sobote o 10-12 km. Žiaľ, na Kurinci sa nemáme
kde umiestniť. Nie sú tam vytvorené ubytovacie, stravovacie a hygienické podmienky pre
300 ľudí,“ podotkol otec Letáv.
kan

Tvorivý víkend

Lacko počas nášho rozhovoru prezradil, že sa
blíži k 50-tke, a preto by bolo potrebné nájsť
náhradníkov- mladých ľudí, ktorí by po ňom
prevzali žezlo. Problém je však v tom, že tí, ktorí by mohli organizovať Letavy, odišli za prácou
do zahraničia a už sa nevrátili.
„Letavy však chceme organizovať minimálne
do 25. ročníka. Potom uvidíme, čo bude ďalej,“
povedal M. Lacko. Dodal, že zatiaľ je otázne

Občianske združenie Kraj v spolupráci
s Kreativ Lučenec vás pozývajú 29.-30.
augusta do Zeleného mlyna v Ožďanoch
na tvorivý víkend. S lektorkou Adrianou
Baranyayovou sa naučíte maľbu na hodváb, textil, sklo, batikovanie, krakelovanie,
servítkovú techniku. S lektorom Marcelom
Kunštárom absolvujete kováčsku dielňu.
Počet miest je obmedzený, preto je potrebné sa nahlásiť vopred. Môžete to urobiť na
e-mailovej adrese info@kraj.sk alebo na
t.č. 0918 422 431, 0915 614 350. Poplatok
je 700 Sk, cena zahrňuje stravu, lektorské
a materiál.
amb

spravodajstvo
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Textil v rukách žien

Melo a akcie
v ŠK Tempus

G

Vážení občania Rimavskej Soboty! Chcem
vám predstaviť areál, v ktorom mi umožnili usporadúvať koncerty a rôzne akcie.
V sobotu sa bude konať vždy nejaká disko
šou a občas aj koncert rôzneho hudobného žánru. Na svoje si príde mladšia, ale aj
staršia generácia. Areál ŠK Tempusu mi
poskytol jeho majiteľ J. Vrábel, takže mám
kde pozvať rôznych hudobníkov, skupiny,
diskdžokejov. Nemôžem zabudnúť ani na
Ivana Szunayho, ktorý v tomto areáli otvoril bar pre ľudí a športovcov. Práve on sa
mi ozval a dal mi možnosť realizovať moje
plány. Vďaka týmto dvom pánom uvidia
občania mesta v blízkej budúcnosti viac
koncertov a akcií. Nielen hudobné podujatia sa budú konať aj v novootvorenom
bare. Preto sa chcem poďakovať pánovi
J. Vráblovi a I. Szunayovi za ich pomoc
a verím, že sa spomínaný areál stane známym na Slovensku a v zahraničí. Vyzývam
o podporu takýchto podujatí aj miestnych
podnikateľov. Vopred ďakujem aj Rišovi
alias Sanchezovi, ktorý mi pomôže s reklamou, plagátmi... Skupiny, ktoré sa chcú
predviesť na niektorom z podujatí, môžu
zatelefonovať na t.č 0902 738 226. Verím,
že obyvatelia mesta prídu na moje akcie
v čo najväčšom počte a budú spokojní.
Ešte na margo disco clubu! V tomto klube
sa v minulosti konalo zopár akcií. Teraz
tam chodia samé deti a je to úbohé. Mali
by ho častejšie kontrolovať policajti, lebo
mladistvým tam aj napriek zákazu nalievajú alkohol. Tí potom robia po celom meste
neporiadok. To je vizitka tohto klubu!
DJ Melo

aléria Ganevia sprístupnila pre verejnosť
v priestoroch Domu kultúry v Rim. Sobote
výstavu ručných prác pod názvom Textilové
variácie. Svoje umelecké práce tu vystavuje
šesť žien z Rimavskej Soboty a okolia. Mária
Egyűdová vystavuje výšivky, Gabriella Csirke technikou patchworku voňavé vankúšiky,
deky, obrusy, obrúsky, Eva Bereczová handrové
pokorovce, Ľubica Adlerová zo slamy vyrobené
ozdoby, obrázky, veľkonočné kraslice. Adriana
Baranayová predstavuje svoj ručne maľovaný
hodváb. Maľuje na šatky, viazanky, puzdierka,
dáždniky. Zaujímavé sú vitráže Magdalény
Vrbiňákovej. Vitráž je remeselnícka technika,
kde každý ručne vyrezávaný a obrúsený kúsok
skla je spájaný roztaveným kov om. Tieto
výrobky prezentujú a predávajú i v Turistickom
informačnom centre v Rim. Sobote. Vystavo-

vateľky veria, že ich prezentácia prác nebude
len príjemným stretnutím, ale aj inšpiráciou
do ďalšej tvorby. Výstava potrvá do 5. septembra a je predajná.
amb

Apartmán Jána Triašku
D

o 12.septembra si môže verejnosť prezrieť
v Mestskej galérii v Rim. Sobote výstavu
mladého slovenského umelca Jána Triašku
s názvom Apartmán. Jej kurátorkou je Lucia
Gregorová. Prezentované obrazy sú prevažne
z autorovho posledného obdobia. Koncepcia
výberu pre mestskú galériu rozvíja myšlienku
apartmánu – priestoru dočasného pobytu, miesta s vrstvami mnohonásobných stôp, miesta
vyhradeného pre obmedzené, ale o to intenzívnejšie pôsobenie, miesta okamžitých emócií.
Triaškovou témou sú priestory v priestoroch,
obrazy nám predkladajú siete a štruktúry miest
so spleťou komplikujúcich ich vzájomné prepojenia. Do popredia sa dostáva stále viac kresba
aj analýza maliarstva ako takého. Okrem maľby
sa na tejto výstave predstavujú aj dva lightboxy.
V tejto sérii používajúcej figúrky ostreľovačov
ako ornamenty súčasnej architektúry ironizuje
prejavy moci a ohrozenia mocou ako neprirodzenú súčasť najbežnejších životných situácií
dnešného človeka. Ján Triaška je jedným z výrazných mladých výtvarníkov, ktorí pôsobia na
aktuálnej domácej scéne. Má za sebou viaceré

Letný "Bažant
Kinematograf“
samostatné a kolektívne výstavy. Je výtvarník,
ktorý svoje maliarske aktivity úspešne rozšíril
aj do multimediálnej podoby s počítačovým
vstupom.
amb

Obchodná akadémia zrekonštruovaná
V priestoroch Obchodnej akadémie v Rim.
Sobote sa 20.augusta konala po ukončení
rekonštrukčných prác slávnostná kolaudácia.
Zúčastnili sa jej predseda BBSK M. Murgaš,
primátor mesta Š. Cifruš, poslanci BBSK za rimavskosobotský okres, zástupcovia banskobystrickej firmy PRIMA INVEST, ktorá realizovala
práce a iní predstavitelia mestských organizácii.
Ako uviedla riaditeľka školy K. Mattyašovská,
škola už dávnejšie žiadala od kraja finančné
prostriedky. Stalo sa tak až po posledných

komunálnych voľbách, keď nastúpilo nové vedenie. Predseda BBSK M. Murgaš ocenil prácu
vedenia školy. Prisľúbil, že BBSK bude naďalej
podporovať náš okres, do ktorého putovalo
v tomto roku 18,6% z investičných prostriedkov
kraja. Na zateplenie a obnovenie fasády budovy
školy schválil BBSK 8,5 mil. Sk. Komplexná
rekonštrukcia vrátane výmeny starých okien za
plastové si vyžiadala náklady 16 mil. Sk.
amb

Nenechajte si ujsť akciu Bažant kinematograf- premietanie filmov od 20,30 hod.
pred poštou v Rim. Sobote. 25. augusta
budú na programe Tajnosti (r. A. Nellis,
ČR/SR, 2007) a 26. 8. Václav (r. J. Vejdělek, ČR, 2007). Podujatie sa koná v rámci kultúrneho leta. Bažant kinematograf
už šiesty rok prináša do miest to najlepšie
z českého a slovenského filmu.

Eurotím na MsÚ
Mestský úrad v Rimavskej Sobote za účelom
úspešného zavedenia eura vytvoril Eurotím.
Táto pracovná skupina na čele s prednostom
mestského úradu zabezpečuje činnosti spojené s prechodom na novú menu euro podľa
"Plánu zavedenia meny euro v meste Rimavská Sobota". V prípade otázok kontaktujte
Ing. Oľgu Fabovú 047/5604625
olga.fabova@rimavskasobota.sk .
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bčianske združenie OZVENY Hrachovo už
po tretíkrát organizovalo letný tábor pre
baby aj chalanov od 7 do 13 rokov na pustatine
neďaleko Hrachova. Tento rok sa ho zúčastnilo
25 detí, o ktoré sa počas 6 dní starali 6 vedúci
a ďalší 3 dobrovoľníci. Naše veľké ĎAKUJEM
patrí práve im – Gabike, Helke, Heni, Taťke,
Erovi a Mirke (mne:-), pani kuchárke a predsedníčke združenia, ktorá sa každý deň starala
o bezproblémový chod a stravu pre deti i vedúcich. Srdečná vďaka za finančnú i morálnu
podporu patrí obci Hrachovo a jej starostovi,
ako aj ďalším sponzorom, ktorí nám pomohli
1.deň

Po nástupe pred budovou o.z. OZVENY v Hrachove sme sa vydali na 2 kilometre dlhú cestu
do tábora. Tu sme sa rozdelili do izieb a stanov,
ktoré sme postavili spoločnými silami. Fungovanie počas celého týždňa sa nezaobišlo bez
pravidiel a úvodnej zoznamovacej hry. Popoludnie patrilo zhotovovaniu táborových vlajok
a Táborovinám, v ktorých si deti zasúťažili
a zakončili ich strhávaním obedárov zo stola.
Pri večernom táboráku sme spoločne zložili
táborový sľub a pobrali sme sa do postelí.
2.deň
Skorý budíček a ranná rozcvička prebrali i tých
najväčších spáčov – vedúcich:-) Po raňajkách
prišiel po nás autobus, ktorý nás odviezol do
obce Teplý Vrch. Odtiaľ sme „peškovali“ k náučnému chodníku Zvernica, na ktorom sa nám
zhodne najviac páčil výstup na hrad a výhľad
na vodnú nádrž. Po rôznych skratkách, ktoré
nám na radosť detí odporučil správca lesa, sme
sa dostali až k vodnej nádrži Teplý Vrch, kde
sme strávili celé popoludnie. Neplánovaným
vyvrcholením dňa bolo, keď jedna z našich vedúcich, Helka, zachránila topiaceho sa chlapca
z iného tábora. Vyčerpaní z túry i bláznenia vo

vode sme nasadli do autobusu a za hlasného
spevu sme sa doviezli späť do tábora.

vedúcich. Po predĺženej večierke sme všetci
zaspali ako bábätká.

3.deň
Doobedie opäť patrilo súťažiam. Poobede sme
vyrobili pozdravy pre rodičov a v pláne sme
mali hodinku o regióne. Tieto plány nám však
prekazila búrka, pred ktorou sme sa stihli skryť
i popratať všetko, čo sme mali na dvore, a zvyšok dňa sme strávili v dome hraním pexesa,
rozprávaním sa a bláznením. Počas celého
dňa sme hrali hru Anjel strážny, v ktorej sme
sa snažili deťom hravou formou priblížiť takú
prirodzenú vec, akou je pomoc či potešenie
druhého.

6.deň
Nechcelo sa nám veriť, ale bol tu koniec...
Za týždeň sme si na seba zvykli a odchádzať
z tábora nebolo ľahké. Pobalili sme si veci,
poskladali stany, upratali izby, vyhodnotili
tábor a odovzdali ceny. Ešte sme sa ani nestihli
pohnúť z tábora domov a deti si už robili plány
na budúci rok. My vedúci tiež. Tešíme sa na
stretnutie o rok...

4.deň
Dopoludnia sme si maľovali tričká. Niektorí
farbami, iní fixkami. Dievčatá sa odvážili aj
batikovať, hoci na výsledok si museli počkať
trochu dlhšie. Počas poobedňajšej horúčavy
sme sa schladili na šmýkačke s vodou, z ktorej
sa v závere stalo váľanie v blate. Stihli sme po
sebe popratať veci a búrka tu bola opäť, väčšia
ako včera. Jej sila otestovala naše stany i altánky, pod ktorými sme sa každý deň stravovali.
Stany vydržali, altánky žiaľ nie. Silná búrka,
krúpy a vietor ich dolámali:-( Zvyšok dňa sme
opäť strávili v dome, všetci pokope, tentokrát
pri vážnejšej téme – prvej pomoci.
5.deň
V piatok sme sa vybrali na výlet do Rimavského Brezova, kde sme navštívili Jazdecký klub
Excel Madon. Návšteva koníkov v stajni, ich
čistenie, „kaskadérske" kúsky detí na koňoch
a jazdenie vyplnili celé dopoludnie. (Miloš
a spol., ďakujeme za zaujímavý program, jeho
podanie i občerstvenie – bola nám u vás fajn).
Popoludní sme si vyrábali náramky, náhrdelníky a pripravovali sa na večernú disko – trisko
párty. K tomu patrilo aj tetovanie fixkami na
telo a maľovanie na tvár, ktoré neminulo ani

M. Kubaliaková,
o. z. Ozveny Hrachovo

Erb Vyšnej
Pokoradze
OZ Hájik (124) po
ročnej komunikácii
a predložení návrhov
odbornej komisii
pri Ministerstve
vnútra SR dosiahlo
registráciu obecnej
symboliky a erbu
Vyšnej Pokoradze do Heraldického registra
Slovenskej republiky pod č. V - 251 /208.
Podoba erbu: v červenom štíte strieborný dvojuchý hrniec prevýšený zlatou
korunou. Vlajka má sedem pozdĺžnych
pruhov vo farbách žltej, bielej, červenej,
žltej, bielej, červenej a žltej, je ukončená
troma cípmi.
Bližšie informácie: Klub OZ Hájik (124),
resp. predsedníčka OZ Mgr. Svetlana
Bornayová.
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Vyšla dlho očakávaná výzva v rámci Operačného programu: Životné prostredie

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Slovensko v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ
značne zaostáva v zásobovaní obyvateľstva
pitnou vodou z verejných vodovodov. K 31.
12. 2004 bolo zásobovaných pitnou vodou
z verejných vodovodov 84,8 % obyvateľov SR.
Úroveň rozvoja verejných vodovodov je regionálne nerovnomerná. Nepriaznivá situácia je
v Banskobystrickom kraji, kde je bez verejného
vodovodu 154 sídel, z toho najviac v okresoch
Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Rozvoj
verejných kanalizácií na Slovensku ešte výraznejšie zaostáva za priemerom EÚ. K 31.12.2004
bolo len 55,9 % obyvateľov v SR bývajúcich v
domoch pripojených na verejnú kanalizáciu.
SR je povinná – v zmysle prechodných období,
ktoré pre SR vyplývajú zo Zmluvy o pristúpení
k EÚ - zabezpečiť pre všetky aglomerácie s
počtom nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov
(EO) odkanalizovanie a zodpovedajúce čistenie
komunálnych odpadových vôd do roku 2015.
Tieto záväzky SR voči EU sú náročné najmä

z finančného hľadiska. Štrukturálne fondy sú
preto jedinečnou možnosťou využitia finančnej
pomoci na napĺňanie týchto záväzkov. Dňa
14.7.2008 vyšla prvýkrát výzva na Prioritnú os
1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie
vôd v rámci Operačného programu Životné
prostredie. Mnohé mestá a obce čakali práve na
túto výzvu a cez nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov chcú riešiť problematickú otázku zásobovania obyvateľstva pitnou
vodou z verejných vodovodov a odvádzanie
a čistenie komunálnych odpadových vôd.
Hlavným zameraním projektov podávaných
v tejto výzve je zabezpečenie prístupu čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode
v dostatočnej kvalite a kvantite a zvýšenie počtu
obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na
verejnú kanalizáciu v súlade so záväzkami SR
voči EÚ. Prioritne budú riešené projekty odvádzania a čistenia komunálnych vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO. Napriek tomu aj aglomerá-

Symbolika rastlín

Bazalka pravá

T

úto jednoročnú kríčkovitú rastlinku poznajú hlavne gazdinky, ktoré ju hojne využívajú v kuchyni. Je z čeľade hluchavkovitých, má
štvorhranné byle s kopijovito-vajcovitými listami. Kvety sú biele, prípadne žltobiele alebo červené. Celá rastlina je mimoriadne aromatická.
Pochádza z južnej Ázie, Perzie a Afriky. Dnes
je to obľúbená záhradná, črepníková aj koreňová rastlina. Zanechala však stopy aj v histórii.
Jej meno pochádza z gréckeho slova „basilikon“
– kráľovský liek, ale Gréci ju bežne nazývali

„okimon“, čo znamená rýchly. Bazilikou ju pomenovala byzantská kňažná, ktorá túto rastlinu
obdivovala a obľubovala. Menom pripomína
baziliška, bájneho netvora, ktorého porazila iba
prefíkaná lasička tak, že silu a odvahu získala

Kútik pre gazdinky
Jahodové kocky
Potrebujeme: cesto: 5 vajec, 4 PL oleja, 4 PL vody, 1 PL kakaa, 250 gr práškového cukru, 250 gr
hrubej múky, ½ KL kypriaceho prášku, tuk a múku na vymastenie a vysypanie plechu, plnka: 2
jahodové kompóty, 1,5 balíčka Zlatého klasu, 250 gr masla, 200 gr práškového cukru.
Postup: Žĺtky s polovicou práškového cukru vyšľaháme do penista, z bielok a zvyšku cukru
vyšľaháme tuhý sneh. Postupne pridáme olej, vodu, kakao, zľahka zapracujeme sneh z bielkov
a múku s kypriacim práškom. Vypracujeme cesto, ktoré vylejeme na vymastený a múkou vysypaný
plech a v mierne vyhriatej rúre upečieme. Upečené cesto necháme vychladnúť. Jahody na plnku
scedíme, necháme dobre odkvapkať a pokrájame na menšie kúsky. V kompótovej šťave rozmiešame Zlatý klas a uvaríme hustú kašu, ktorú premiešavame do vychladnutia. Maslo s cukrom dobre
vymiešame, postupne pridáme vychladnutú kašu. Do krémovej hmoty zamiešame pokrájané
kompótové jahody. Na vychladnuté cesto navrstvíme jahodovú plnku, ozdobíme na polky rozkrájanými čerstvými jahodami a necháme stuhnúť v chladničke najlepšie do druhého dňa. Potom koláč
pokrájame na kocky. Dobrú chuť.
J. Molnárová

cie pod 2000 EO majú možnosť byť úspešnými
žiadateľmi v tejto výzve a to v dvoch prípadoch:
1. ak je už dobudovaná a prevádzkovaná
stoková sieť minimálne na 80% (celej predmetnej aglomerácie), tak oprávnenou aktivitou je
výstavba čistiarní odpadových vôd,
2. druhý prípad je výstavba stokovej siete
a ČOV ( čistička odpadovej vody) v projektoch
zameraných na realizáciu opatrení, ktoré uložili
orgány štátnej vodnej správy a smerujú k zamedzeniu závažného ohrozenia kvality a kvantity
podzemných a povrchových vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie. Viac informácií
o aktuálnych výzvach, o Operačnom programe
Životné prostredie, o kontaktoch na Regionálne
environmentálne poradenské a informačné
strediská (REPIS), kde vám poskytnú bezplatné
poradenstvo, nájdete na www.repis.sk.
Ing. Želmíra Ružičková,
odborná pracovníčka pre REPIS

z bylinky ruty. A preto vraj rutu a bazalku nie je
dobré sadiť spolu, lebo sa od vtedy neznášajú.
Egypťania, Iránci aj Malajzijčania ju vysádzali
na hroby, alebo ju po nich rozhadzovali. Bola aj
súčasťou balzamovacích prostriedkov. Aj v Indii
je to posvätná rastlina, najmä odroda basilicum
sanctum. Hindovia veria, že jej listy položené
na prsia zosnulých umožnia ich vstup do raja.
Vo svojej mytológii majú legendu, ktorá hovorí
o tom, že manželka boha Višnua Lakšmí bola
premenená na bazalku. Kresťanská legenda zas
pripomína, že bazalka vyrástla pri hrobe Krista
po jeho zmŕtvychvstaní. Grécka ortodoxná
cirkev používa bazalku dodnes pri príprave
svätenej vody. (Pokračovanie nabudúce.)
Sveta Bornová

Výstavy v múzeu
V Gemersko-malohontskom múzeu v Rim.
Sobote sú tieto výstavy:
Rimavská Sobota na starých
pohľadniciach - do 31. decembra.
Súbor viac ako 250 starých pohľadníc, z
rokov 1898 až 1950 vypovedá o vzhľade
mesta. Od vytlačenia prvej pohľadnice
mesta Rimavská Sobota uplynulo viac než
110 rokov (1898). Dávne, no zabudnuté
krásy Rimavskej Soboty takto po mnohých
rokoch ožijú.
Ivan Krasko – Život a dielo - do
20. septembra. Výstava je venovaná 50.
výročiu úmrtia významného gemerského básnika, prozaika a publicistu Ivana
Kraska, vlastným menom Ján Botto, ktorý
sa narodil v Lukovištiach.
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Plánovanie samostatnej trasy
pre cyklistov a korčuliarov začína
M

ikroregión Rimava a Rimavica opäť uspel
v Programe obnovy dediny. V tomto roku
s projektom na spracovanie štúdie uskutočniteľnosti samostatnej trasy pre nemotorovú dopravu ZELENÁ CESTA – RIMAVSKOU DOLINOU.
Projekt bol podporený sumou 220 000,- Sk.
Vybraným spracovateľom tejto štúdie bude
Cykloklub Poľana v Detve, ktorý v minulom
roku značil cyklotrasy v mikroregióne Teplý
Vrch. V najbližších dňoch sa začínajú práce v
teréne, zamerané na zmapovanie súčasného
stavu, prerokovanie vedenia trasy s dotknutými
inštitúciami a vyhotovenie fotodokumentácie.

Štúdia uskutočniteľnosti je nevyhnutným podkladom na prípravu a realizáciu projektu ekologickej trasy medzi mestom Rimavská Sobota a
obcou Hrachovo v prvej etape, s pokračovaním
cez Hnúšťu až do Klenovca v ďalších etapách.
Predbežné vedenie trasy je navrhnuté pozdĺž
rieky Rimavy. Bude obsahovať návrh vedenia
trasy so značením, súvisiacou infraštruktúrou
(oddychové miesta, lavičky, mostíky atď.),
relevantnými architektonickými a informačnými prvkami (informačné tabule atď.). V rámci
projektu budú navrhnuté aj balíky produktov
na využitie trasy v oblasti rozvoja cestovného
ruchu v regióne Malohont a jeho okolí. Cieľom

projektu, ktorý bude nadväzovať na štúdiu,
je vybudovanie samostatnej komunikácie pre
bezpečnú nemotorovú dopravu s kvalitným
povrchom s využitím najmä pre cyklistov a korčuliarov na princípe „greenways“ (zelené cesty,
z angl.) Greenways sú trasy, ktoré prispievajú k
zdravšiemu životnému štýlu obyvateľov, zlepšujú možnosti pre nemotorovú dopravu, rekreáciu
a turizmus, podporujú ochranu prírodného a
kultúrneho dedičstva, vzdelávanie a zabezpečujú trvalo udržateľné využívanie miestnych
zdrojov.
Mirka Kubaliaková

Kvapka krvi SNP

Symbolický dar života a nádeje pre chorých
V

obci Čierny Potok sa uskutočnil už III.
ročník Kvapky krvi na počesť 64. výročia
SNP. Predchádzajúce dva ročníky miestny Klub
darcov krvi spolu s obecným úradom a ZO
SZPB v súčinnosti s Národnou transfúznou
službou SR, pracovisko Banská Bystrica sa
uskutočnili koncom augusta tesne pred výročím
SNP. Avšak pre nedostatok krvi v nemocniciach
počas vrcholu dovolenkovej sezóny po dohode
s NTS SR, pracovisko Banská Bystrica sa tretí
ročník uskutočnil v piatok 8. 8. 2008. Dovolenková sezóna sa odrazila aj na počte darcov krvi.
Prišlo ich takmer 30, avšak krv odobrali „len“
19 darcom. Z tohto počtu bola jedna prvodarkyňa - Ing. Anna Sebíňová z Veľkého Krtíša,
avšak rodáčka z Čierneho Potoka. Myšlienka
organizovania takejto akcie vznikla v Čiernom

MUDr. Janka Kotrčová pri vyšetrení pred odberom krvi Ing.
L. Štangu z Rim. Soboty.

Lásky nie je nikdy dosť
A

ko poďakujú kvety za spásonosnú rosu
z neba? Ako poďakujú deti za lásku,
priehrštím rozsievanú práve tam, kde treba??
Jednoducho očami, bez slov rozzvonia krásno
na duši úsmevom toľkým ako dúha; A nikto
netuší, kde sa neraz vzalo vo farskej záhrade
toľko motýľov. Ibaže Božie slnko – tam HORE
vie, zvedavosťou mesiac júl zahorí ešte viac, čo
zažije táto nezvyčajná rodinka s deťmi vo veku
od 3 do 14 rokov. Veď Biblický tábor bol práve
o tom, že staršie deti sa starali o mladšie, učili
sa hravou formou nepoznanému, vierouke, empatii; bez okrikovania: To nesmieš! Nemôžeš!
Musíš! Nič také nebolo. Ani telka... Deti sa na
„faru“ tešili, lebo každý nový deň bol plný prekvapení, láskavého slova a aj maškrtníci si prišli
na svoje. Domov sa im nechcelo, keď prišli
rodičia po ne. Je to na neuverenie, ale všetko do

Potoku pred tromi rokmi ako symbolický dar
života a nádeje pre chorých spoluobčanov, ktorí
krv potrebujú k obnoveniu zdravia a k záchrane
života. SNP bolo pre obyvateľov Čierneho
Potoka pred 64 rokmi tak isto nádejou prežitia.
Vtedy obec ešte okupovalo horthyovské vojsko
a nakoľko takmer všetci jeho obyvatelia boli
slovenskej národnosti, nyllassiovci neskôr po
potlačení SNP dňa 4. 11. 1944 odvliekli z obce
a okolitých osád celkom 12 civilistov a nechali
ich odtransportovať do koncentračných táborov.
Desiati z nich sa nikdy nevrátili. Organizátori
akcie tak symbolicky zdôraznili, že krv je nenahraditeľná tekutina a je nezmyselné ju prelievať
vo vojnách. Nech tečie k záchrane životov a nie
k ich vyhasínaniu.
JUDr. Jozef Pupala

Pátranie po hľadanej osobe

detailov pripravila a na celé dni sa stala dobrou
„mamou“ všetkým deťúrencom pani Mgr.
Viktória Lisáková, tunajšia evanjelická farárka
a.v. Ráno o ôsmej privítala každé dieťa s úsmevom, dobrým slovom a popoludní okolo 17- tej
rovnako, bez náznaku únavy vyprevadila. Prečo
o tom písať?! Preto, že keď sa rozdelí šťastie
a radosť týchto detí aj medzi vás, bude jej viac!
Aj lásky. Tej nikdy nie je dosť. Je krehkejšia
ako motýlie krídla, neprivierajme oči, ani dlane
prisilno... Ja že iba POĎAKUJEM pani farárke
za všetko jednou vetou. Na otázku čo sa ti páčilo z prázdnin u nás najviac, šesťročný Šimon
odpovedal šibalským úsmevom: „Na fare...“
Všetkým prázdninujúcim deťom želám šťastné
vykročenie do nového školského roku.
Mascha

Polícia v Brezne sa
obracia na občanov
so žiadosťou o pomoc
a spoluprácu pri
pátraní po hľadanom
30-ročnom Františkovi Brusznyickom
z Valaskej, prechodne
bytom Kociha v okrese Rimavská Sobota.
Na menovaného je Okresným súdom
v Leviciach vydaný príkaz na zatknutie
pre prečin úverového podvodu. František
Brusznyicki sa v mieste trvalého ani prechodného pobytu nezdržiava a nie je známe súčasné miesto jeho pobytu. Žiadame
občanov, ktorí by vedeli podať akékoľvek
informácie k hľadanému mužovi, aby ich
oznámili na ktoromkoľvek útvare PZ, alebo
na známe tel. číslo 158.
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Mesto Rimavská Sobota na základe uznesenia
MsZ č. 49/2008 zo dňa 29. apríla 2008 vypisuje

verejnú ponuku

Super
letné
zľavy

na predloženie investičných zámerov
za účelom výstavby nasledovných zariadení
• obchodné centrum
• bicross ihrisko
• športovo-relaxačné tenisové centrum

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

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.

www.vasakupelka.sk, e-mail: gsi@pmxmail.sk

Sociálna
ubytovňa

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

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

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.

10 inzercia
Nehnuteľnosti
• Predám garzónku s balkónom na
ulici Malohontskej, cena 380 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400
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v Rimavskej Sobote (v blízkosti
obchodnej akadémie a reštaurácie
EURÓPA). Tel: 0904 821 835

1023-33

• Dáme do prenájmu rodinný dom
na Šibeničnom vrchu v Rimavskej
Sobote. Tel: 0904 821 835

• Dlhodobo prenajmem 1-izb. byt
v centre RS. Platby mesačne: Ak
1 osoba – 5000,- Sk, ak 2 osoby
– spolu 6000,- Sk. Kontakt: 0918
433 806

• Predám trojizbový dom s garážou
v Tomašovej k rekonštrukcii. Tel:
0908 393 937

1120-35

• Predám 3-izbový byt v Rim.
Sobote. Cena dohodou. Tel: 0903
557 257
1123-36		
• Predám 2 a 3 izbový byt. 2-izbový
s balkónom v OV. Cena: 650 000,Sk. 3-izbový s loggiou. Cena:
750 000,- Sk. Tel: 0905 382 280
1126-35		
• Predám 2 a 3 izb. byt na sídlisku
Západ v RS. Zn.: Výhodne. Viac
info na t. č. 0905 382 280 alebo na
www.realityexkluziv.sk
1127-35		
• Predám rodinný dom vo Veľkom
Blhu. Tel: 0903 413 823
1128-36		
• Predám veľký 2-izbový byt v OV
na sídlisku Západ. Tel: 047/56
27 184 - po 19. hod.
1130-35			
• Predám 4-izb. byt, sídl. Rimava
D1, murované jadro. Tel: 0907
828 911, 0905 286 121

1193-34

• Predám 3-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 240 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400
1193-34

• Predám 3-izbový byt na ulici Daxnera, cena 1 530 000,- Sk (vlastné
kúrenie, nájom 1100,- Sk). Kontakt: 0902 700 400
1193-34

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 300 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400
1193-34

• Predám 4-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 780 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400
1193-34

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 1 750 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400
1193-34

• Predám rodinný dom v obci Malé
Teriakovce, cena 800 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400
1193-34

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 2 330 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400
1193-34

• Predám pozemok v Rim. Sobote,
cena 500,- Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400
1193-34

• Predám pozemok v Rim. Sobote,
cena 800,- Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400
1193-34

• Predám stavebné pozemky
v lukratívnej časti Tomašová,
cena 1050,- Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400
1193-34

• Predám 2-izb. byt v OV, s balkónom, sídl. Rimava. Cena dohodou.
Tel: 0907 770 627.
1113-34

• Kancelária 25 m2 na prenájom
oproti MsÚ. Tel: 0915 875 849
1117-37

• Dám do podnájmu od septembra 1-izbový byt zariadený na
Malohontskej ul. v RS. Tel: 0918
068 628
1118-36

• Dáme do prenájmu kancelársky
priestor 25 m2 na ulici Mikszátha

• Predám garáž. Tel: 0903 218 353

1164-34

• Predám 2-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 714 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400
• Predám 2-izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná rekonštrukcia, cena 1 500 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400

0948 603 259
941-34

1119-35

1193-34

1193-34

Malohontskej, 5. poschodie, bez
balkóna. Cena: 450 000,- Sk. Tel:
0904 014 202

1131-35

• Dám do prenájmu 3-izbový byt
na Západe od 1.9.2008. Tel: 0904
560 293 – po 14.hod.
1133-35

• Predám 3-izbový rodinný dom
s garážou, dvorom, malou
záhradou a vedľajšími miestnosťami. Cena 57 000 Eur. Tel: 0915
805 393
1135-36

• Predám 2-izbový luxusný zariadený byt v Jesenskom, podlahové kúrenie, klíma, záhradka,
možnosť kúrenia s krbom. Cena
750 000,- Sk. Tel: 0907 874 091
1136-36

1166-35

• Predám 2-izbový byt v OV v centre
mesta Tornaľa. Cena 450 000,- Sk.
Tel: 0904 870 133
1167-34

• Predám 4-izbový byt na Malohontskej ul. č. 49. Tel: 0908 945 241
1171-34

• Predám garzónku s balkónom
v centre mesta. Tel: 047/56 49 116,
0915 610 315 – po 19.hod.
1177-34

• Predám na ul. Rožňavskej 3,5-izbový tehlový byt v OV (so zariadením), 2. poschodie, 2 balkóny,
tiché prostredie, pekný, slnečný.
Treba vidieť. Cena 850 000,- Sk.
Dohoda možná. Tel: 047/56
21 297
1179-35

• Predám 2-izbový byt. Tel: 0907
874 759
1185-37

• Predám 3-izbový byt, balkón, OV,
sídl. Západ, ul. Kirejevská 39.
Cena dohodou. Tel: 047/56 49 614
1668-35

• Predám 1-izbový byt v OV v Rimavskej Sobote na sídlisku Západ,
na ul. Clementisa. Cena: 390 000,Sk. Tel: 0904/289 033
1189-34

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
v centre mesta komplet prerobený a zariadený. Kontakt: 0907
176 725
1195-35

• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109

1035-33

• 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

• Predám 2-izbový byt v centre
mesta. Cena 750 000,- Sk. Treba
vidieť. Tel: 0903 218 353
1142-35		
• Prenajmeme veľký 3-izbový zariadený byt v centre. Kontakt: 0903
543 582

• Na predaj byty, domy v Rs, Lc...
www.realityexkluziv.sk
850-35		
• Výhodne predám 14 km od Rim.
Soboty chatu a záhradu. Tel: 0908
808 595

1145-36

935-34

1046-33

• Predám RD vo V. Teriakovciach.
Tel: 0907 831 424, www.sohars.sk

• Predám záhradu v Tormáši a vo
Vinici. Tel: 0908 393 937

• Dáme do prenájmu na dlhodobo
zariadenú garsónku v strede mesta pre jednu osobu. Tel: 047/56
31 620

• 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

1161-34

924-34

• Predám 2-izbový byt na Západe.
Tel: 0908 911 735

• Predám garzónku v B1. Tel: 0904
307 733

1162-34

997-34

• 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

• Predám 1-izbový byt na Západe
v OV. Cena dohodou. Tel: 0915
826 268

• Predám pekný 4-izbový dvojgeneračný byt na Západe. Cena 790 tis.
Sk. Tel: 0908 735 792

1163-35

1005-35

• Predám 1-izbový byt v OV na ul.

• Predám 3-izbový byt v OV. Tel:

1150-36
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• 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

1047-34

• Predám 2-izbový byt, OV, balkón,
v centre, pôvodný stav, 12.poschodie. Tel: 0911 347 741
1049-33

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

Inzercia
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1055-33

• Dám do podnájmu zariadenú
garzónku. Tel: 0902 428 561
1057-33

• Dám do prenájmu garáž pri kasárňach. Tel: 0908 557 005

Tel: 0905 663 642
1108-33

Zamestnanie

1058-34

• Prijmem predavačku (môže byť aj
dôchodkyňa) do školského bufetu
v Rim. Sobote s nástupom od
1.9.2008. Tel: 0903 829 248

1661-34

1114-36

• Prenajmem prerobený 2,5 izbový
byt v centre mesta. Tel: 0948
507 653 – volať do 19.00 h

• Prijmem predavačku do butiku
s odevmi. Tel. 0902 417 017

1062-33

• Prijmeme vyučenú kuchárku
s praxou. Tel: 0903 696 191.
1122-36		
• Prijmeme upratovačku do Hypernovy v Rim. Sobote. Tel: 0910
631 629
1125-34		
• Prijmem vodiča mikrobusu – preprava osôb – Budapešť a okolie.
Podmienky: prax, maďarský
jazyk. 150 000,- Ft/mesiac + ubytovanie. Tel: 0907 804 425
1134-36		
• Ponúkam prácu. www.sohars.sk
Aj invalidi.

1072-33

• Kúpime poľnohospodársku pôdu
v okolí Rim. Soboty. Tel: 0903
449 164
1086-35

• Dám do dlhodobého podnájmu
3-izbový byt na Malohontskej ul.
s balkónom, čiastočne zariadený.
Tel: 0948 687 786
1087-33

• Na predaj starší rodinný dom
s veľkou záhradou (866 m2) v Tomašovej, ul. Malá č. 3. Tel: 0907
761 060
1089-35		
• Predám dvojpodlažný rodinný
dom v Rimavskej Sobote na
ulici A. Markuša 18. Kompletne
zateplený v roku 2007. Tel: 0911
555 676, 0910 920 312
1090-34		
• Predám 2-izbový byt v Bátke.
Komplet prerobený. Cena dohodou. Tel: 0915 672 530
1091-33

• Na predaj viac RD v okolí RS. Tel:
0915 672 530

1116-34

• Zamestnám predavačku do kvetinárstva. Mobil: 0905 666 953
1669-34

• Prijmem čašníčku do denného
baru. Kontakt: 0907 176 725
1196-35

1093-33

1007-33

• Predám 3-izbový byt v OV v centre
mesta. Cena dohodou. Tel: 0907
232 104, 0915 956 899.

• Prijmem predavačku.
Tel: 0902 566 857

1094-34

• Dám garáž do podnájmu.
Tel: 0949 219 468

• Krajčírska firma prijme na celý
resp. polovičný pracovný úväzok
pracovnú silu. Tel: 0903 507 898

1098-33

1020-33

• Predám 2-izb. byt na sídl. Západ,
pôvodný stav, OV, cena dohodou.
Tel: 0918 343 402

• Prijmem krajčírku do výroby
odevov. M: 0908 930 711

• Predám murovanú chatu s 2 árovým pozemkom na Kurinci. Tel:
047/5621 504
1665-33

• Predám 3-izbový tehlový byt na
ul. Rožňavskej. Murované jadro,
nová kuchyňa. Cena dohodou.

1014-35

1027-34

• Legálne opatrovanie v Rakúsku.
Mobil: 0910 158 697
1028-36

• Prijmem čašníčku alebo brigádničku do denného baru. Kontakt:
0907 176 725
1662-34

• Zamestnám šikovnú dôchodkyňu

1151-43

1152-43

• Vykonávam murárske práce. Tel:
0907 661 544
1176-34

• Prijmeme väčší počet murárov na
stavebné práce za výhodných platobných podmienok do Bratislavy.
Tel: 051/77 33 888, 0907 157 004

• Pestovateľská pálenica Nižný
Skálnik začína sezónu pálenia
2008/2009 1.9.2008. Nahlasovanie
p. Juhaniak S. Tel: 0914 101 918

1074-35

1188-35

• Prijmeme majstra na stavbu
s miestom výkonu práce v Bratislave za veľmi výhodných platobných podmienok. Tel: 051/77
33 888, 0907 157 004

• Vypracúvam podnikateľský
zámer na poskytnutie finančného
príspevku na začatie podnikania
z úradu práce. Tel: 0910 337 587

1075-35

• Zváračská škola v Rim. Sobote
ponúka záujemcom zváračské
kurzy. Možnosť zamestnania po
absolvovaní kurzu. Kontakt: 0904
416 836, 0905 638 707

• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta pre pracovnú pozíciu
regionálny obchodný manažér
pre východné Slovensko. Náplň
práce: komunikácia s kľúčovými
obchodnými partnermi v pridelenom regióne, príprava a riadenie
podporných akcií. Požiadavky: SŠ
vzdelanie s maturitou, príjemné
vystupovanie, vod. preukaz B,
prax v obchode výhodou. Tel:
0903 449 164, vkosin@koro.sk

1186-35

• Plastové okná, výrobky za cenu
výrobcu. Francisciho 1. Tel: 0907
831 424, www.sohars.sk

1071-36

• Prijmem čašníčku. Ihneď. Tel:
0905 213 476

• Predám 1-izbový byt v OV na
Jánošíkovej ul. v RS. Tel: 0907
113 379

1106-34

• Silikónové tesnenie okien. Tel:
0907 831 424, www.sohars.sk

• Hľadám zdravotnú sestru do
ambulancie praktického lekára na
trvalý pracovný pomer. Nástup
ihneď. Tel: 0903 671 003

1076-35

• Prijmeme mladých ambicióznych
ľudí na prácu v kancelárii, PC,
administratíva, výborné platové
podmienky. Tel: 0915 156 040

• Ako ušetriť energiu. www.sohars.
sk

1069-34

1170-35

1180-36

1137-37

1149-43

• Zoberiem do partie elektrikára.
Práca po celej SR. 150 Sk/hod.
Tel: 0902 042 894

1153-38

ulož. plávajúcej podlahy, obklady,
dlažby, zatep. fasády, prerob.
kúpeľní a iné stavebné práce. Tel:
0907 531 820

• Pestovateľská pálenica v.o.s., N.
Skálnik prijme 2 pracovníkov
na pozíciu páleničiar na sezónu
2008/2009. Informácie na č. tel.:
047/56 95 529, 56 95 247

• Prijmeme vedúceho stavby za
výhodných platobných podmienok s miestom výkonu práce
v Bratislave. Tel: 051/77 33 888,
0907 157 004

• JARA FASHION prijme vedúcu
predajne, predavačky a krajčírku
na novootvorenú prevádzku
v Rimavskej Sobote. Kontakt: 0918
638 446

1092-33

• Prijímeme mladých ambicióznych
ľudí na prácu v kancelárii, práca
s PC, administratíva, výborné platové podmienky. Tel: 0907 503 582
1065-33

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
v centre mesta, komplet prerobený a zariadený. Kontakt: 0907
176 725

Dobrý silný dom je na predaj.
Tel: 0908 156 689
1068-33		
• Predám 1-izbový byt v OV na Gorkého 2, čiastočne prerobený. Cena
520 000,- Sk, dohoda možná. Tel:
0905 304 453

alebo invalidnú. Tel: 0905 385 012
1059-33
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1194-35

589-33

• Vykupujem a opravujem – reštaurujem starožitné nábytky. Tel:
0908 318 445
762-33

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

• Doveziem štrk, piesok, šotolinu
a kameň. Za výhodné ceny. Tel.
0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39			
• Brúsenie, tmelenie parkiet.
M: 0902 748 207

1083-35

1034-34

• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta pre pracovnú pozíciu
asistentka / asistent nákupu
MTZ. Náplň práce: spolupráca pri
zabezpečovaní nákupu surovín,
obalov a služieb pre potreby
výroby. Požiadavky: SŠ vzdelanie
s maturitou, príjemné vystupovanie, vod. preukaz B. Tel: 0903
449 164, nakup@koro.sk, vkosin@
koro.sk

• 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

1084-35

1052-34

• KORO, s.r.o. ponúka voľné
pracovné miesta v potravinárskej
výrobe vo výrobnom závode
Rimavská Sobota. Info: 047/58
11 868, 56 33 788, 0903 632 250

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

1085-35

Služby
• Firma LAKY ponúka maliarske,
murárske práce, sadrokartóny,

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,
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izolácia plochých striech. Kontakt:
0907 173 956
1064-33

• Opravujem šijacie stroje.
Tel: 0907 129 509, LC.
1070-35

• “Pozor“ nie sme firma ako ostatní
ani konkurenti. Sme lacní a dobrí
a zároveň kvalitní robotníci. Zatepľovanie, bytové jadrá, obklady
a dlažby, maľovanie, vakovanie
a iné. Tel: 0918 298 233
1082-34

• Chcete žiť zdravo? Máte zdravotné
problémy? Na Vaše problémy Vám
ponúkame produkty z prírodných
zdrojov, produkty s liečivými
účinkami, ktorých základným
zložením je aloe vera. Miesto
prednášky: Kultúrny dom. Čas
prednášky: 16.08.2008 o 17.00
hod. Predajca produktov aloe
vera: Kovács József, Kovácsová
Monika.
1081-33		
• Antikvariát ASTRA, Družstevná
24, Rim. Sobota. Po –Pi od 10.00 –
18.00 hod.
1097-34

• Kvalitný pôžičkový servis! Dobrá
pôžička. Kontakt: 0915 950 427
1099-34

• Vypracúvam podnikateľský
zámer na poskytnutie finančného
príspevku na začatie podnikania
z úradu práce. Tel: 0910 337 587
1101-34

• OZNAM - Pestovateľská pálenica v Lukovištiach oznamuje
záujemcom o pálenie ovocných
destilátov, že dňa 15. augusta
2008 začína výrobnú sezónu
2008-2009. Boľfová Viera v. r.,
vedúca OPS. Kontakt: Tel:047/56
90 101, 047/56 90 119, mob.: 0902
712 535
1107-33

• Upratovacie služby, bytové aj
nebytové priestory. Fa: LK SERVIS,
tel: 0907 566 271
1111-34

Rôzne
• Predám nábytok z 50–60. rokov,
čerpadlo, cirkulárku, staršie
bicykle, ručný vozík, hrnce,
zabíjačkový kotol, peterky. Cena
dohodou. Tel: 0907 592 521
1144-35
• Predám ovos. Tel: 0915 625 196
1148-35
• Predám šrotovník a predám sklenenú váhu do 500 kg. Tel: 0908
599 936, 047/56 26 734
1154-35		
• Predám poľné brány – 8 ks. Tel:
047/56 22 816
1155-34
• Predám zrkadlo v ráme 163 x 54
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cm. Tel: 0904 927 427
1157-34
• Predám šaty na moletku + 2 kožuchy. Tel: 0905 286 121
1158-34
• Predám čiernu stenu 2,5 m. Tel:
0904 927 427
1159-34
• Predám 3 ks biele skrine zo spálne. Tel: 0904 927 427
1160-34
• Predám rohovú sedaciu súpravu
+ 2 kreslá, francúzsku manželskú
posteľ a detskú vyťahovaciu dvojposteľ. Cena dohodou. Tel: 0908
669 647
1168-35
• Predám kuchynskú linku + set do
jedálne – stôl, 2 taburetky a rohová lavica. Cena 8000,- Sk, resp.
dohodou. Tel: 0905 982 178
1169-35
• Predám ovos kŕmny. Tel: 0905
317 663
1172-37		
• Predám pšenicu, jačmeň – tritikale, ovos za 400,- Sk za q. Tel. 0902
114 558, 0910 587 096
1174-34		
• Predám nový horský bicykel
„MECKENZIE HILL 800“. Plne
odpružený, kotúč. brzdy vpredu
a vzadu. Cena: 13 600,- Sk, dohoda možná. Tel: 0908 859 768
1187-34
• Predám bločky na stavebný materiál alebo faktúry, cena 1,5 %. Tel:
0915 183 843
1005-37		
• Predám zachovalý hlboký detský
kočík s prenosnou taškou. Cena
2800,- Sk. Tel: 0907 087 012

tézanov, 17-mes. Cena dohodou.
Tel: 0903 591 847
• Predám šarpeja psíka, 10-mes.
Cena dohodou. Tel: 0903 591 847

• Predám plechovú, prenosnú,
pozinkovanú garáž. Tel: 047/5621
999

1183-35

1109-35

1182-35

• Predám 18-mes. psa bordo doga.
Cena dohodou. Tel: 0903 591 847
1184-35

• Predám 2 býčky, 3-mesač. – len
spolu. Tel: 56 90 252

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

1015-33

1031-33

• Predaj – ošípané 130-160 kg. Cena
45 Sk za 1 kg. Tel: 0908 938 264
1095-34			
• Predám kŕmniky od 150 kg do 180
kg. Tel: 047/56 23 504

Auto-moto
• Predám Š-OCTÁVIA Combi 1,9
TDI, 110 kW, Rv 2001, v max.
výbave, v 100 % stave, 180 000
km, cena 235 000,- Sk. Tel: 0904
216 178

• Predám kravu s 10-týždňovým
teľaťom – slov. strakaté. Tel: 0902
712 652
1141-35

• Predám 6-týžd. šteniatka jack
russel. Tel: 0905 243 936
1146-35

• Predám šteniatko yorkshire teriéra. Tel: 0918 403 115
1165-34		
• Predám šteniatko westíka, 3-mes.
Cena: 2000,- Sk. Tel: 0903 591 847
1181-35

• Predám chovný pár westíkov, mal-

z Rimavskej Soboty.
Osud nevráti, čo čas vzal, zanechal len
spomienky a v srdci žiaľ. Nič viac Ti už
nevieme dať, len kytičku kvetov na hrob
a spomínať. Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
		
Smútiaca rodina

Dňa 28.8.2008
uplynú 4 roky čo
nás navždy opustil
milovaný manžel,
otec a starý otec

• Predám Š-OCTÁVIA, 1,9 TDI, 81
kW, SLX, r. výroby 1998, 105 000
km, 170 000,- Sk, v dobrom stave,
1. majiteľ, servisná knižka. Tel:
0903 559 534
1132-35

• Predám 5-stupňovú prevodovku
Š-130, suché poloosy + nové podbehy Š 120. Tel: 0902 294 061
• Predám Fiat STILO, r.v. 2003, 1,6,
16 W, 105 ps, trojdverový, 52 000
km, červená farba. Cena dohodou.
Tel: 0905 509 871
1666-43		
• Predáme Citröen JUMPER 2,5
TDI, r.výroby 2000. Cena dohodou. Tel: 0903 903 539

Zvieratá

Pavla Jambricha

1115-35

1140-35

1088-33

Dňa 23. augusta
2008 sme si
pripomenuli
6. výročie od
tragického úmrtia
nášho syna a brata

1078-34

• Predám detský hlboký kočík 3
kombinácia TAKO. Cena 3000 Sk.
Tel: 0911 039 059
1079-34			
• Predám radiátor 4 ks, lacno. Tel:
0907 040 373
• Predám obilie. Tel: 047/56 31 862,
0902 150 978

Zoznámenie

• Francúzsky buldoček-predám
šteniatka. Tel: 0908 260 932, 0910
533 919

1192-35

1021-34

1073-33

Tel: 0911 999 765
1067-33

1147-36

• Kúpim zimné pneumatiky 13r alebo len disky na DAEWOO Matiz.
Tel: 0904 881 684
1190-35

• Predám Škodu FAVORIT 135 L,
benzín + LPG. STK+EK platné, r.v.
1990, dobrý stav.Cena dohodou.
Tel: 0910 277 652
1197-35

• Rozpredám na súčiastky Š-120
model M. Tel: 0904 881 684
1018-33

• Predám Renault-19 v pojazdnom
stave (aj na súčiastky). Cena
dohodou.
Tel: 0918 809 857
1660-34

• Predám PEUGEOT 406 combi 2.0,
šedá metalíza tmavá, r.v. 2001.
Komp. výbava. Cena dohodou.

Štefan Molnár

z Rimavskej Soboty.
		
„Prestali pre Teba hviezdy svietiť, prestalo
slnko hriať. Ale tí, čo Ťa radi mali, neprestali na Teba spomínať“.

„Keď už niet
snov a hviezd
vedúcich vdiaľ,
ani milión slov
nezlomí ten žiaľ.“
Ďakujeme všetkým
príbuzným
a známym,
ktorí odprevadili na poslednej ceste
životom nášho drahého zosnulého
otecka, manžela a starého otca

Ladislava Chlepka

z Figy,
ktorý nás opustil 2.8.2008 vo veku 67 rokov. Primárovi chirurg. odd. pánu primárovi Hanáčkovi a celému lekárskemu tímu
a zdravotným sestrám za ich starostlivosť
ďakujú manželka, syn a dcéra s rodinou.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. „I keď nie je medzi nami,
v našich srdciach žije s nami“
		
Smútiaca rodina

Chceme sa poďakovať Ing. Pavlovi Keľovi
s rod. za finančnú podporu pri príležitosti
posviecky kostola v Malých Teriakovciach.
				

ĎAKUJEME
CZ Malé Teriakovce.
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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
Ponúkam na predaj
stavebný pozemok na
Molnárke.
Veľkosť: 3500 m2. Cena
dohodou. Info: 0908 931 360
2183-35

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

Oznamujeme verejnosti, že na Okresnom súde v Rimavskej Sobote bolo
zriadené informačné centrum, v ktorom dotknutí účastníci získajú všetky
informácie ohľadne súdnych konaní.Informačné centrum zabezpečuje
styk s verejnosťou každý pracovný deň v čase od 08.00 hod. do 11.30 hod.
a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Tel.č. inf. centra 047/5621039
JUDr. Peter Zachar ,predseda okresného súdu
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KAMENÁRSTVO
Ulický
Nová prevádzka
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RIMAVSKÉ ZALUŽANY 145, 980 53
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
2036

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

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

Oznamujeme záujemcom, že od 3. 9. do 12. 9. 2008 (15:00 – 17:00) prebieha

ZÁPIS NA KURZY ANGLIČTINY
so slovenskými a anglickými lektormi

v našom jazykovom centre
na ulici Cukrovarskej 47 v Rimavskej Sobote
(za Obchodnou akadémiou)
PONÚKAME:
• kurzy pre všetky vedomostné stupne, pre deti i dospelých • prípravu na maturitu, štátnu skúšku, certifikáty • konverzačné kurzy
s anglickým lektorom • obchodnú angličtinu pre firmy  • individuálne hodiny • preklady, tlmočenie
Tel./fax: 047/55 222 55, mobil: 0903 262 274 (Mgr. R. Molnárová)
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PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0949 406 484
0902 304 428
2042-11

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

Tel: 0908 948 971
2003

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

2085-52

PENIAZE
Chcete?

Dáme!!!
Rýchle pôžičky

M: 0905 303 521
www.peniazeprevas.sk

Jazdecký klub ARAMIS ponúka možnosť jazdy na koni
vždy v stredu a v sobotu
v popoludňajších hodinách.
Terénna jazda pre pokročilých –
300 Sk
Hodinová jazda pre začiatočníkov
– 250 Sk
JK ARAMIS, Vinica – Šutovka,
Rim. Sobota

2189-32

2205-36

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.
M: 0908 931 360
2201-52

Aurélius-Germanica lingua
ponúka:

Voľné
pracovné
miesta

* PREKLADY Z NEMECKÉHO JAZYKA
DO SLOVENSKÉHO A OPAČNE
*KURZY NEMČINY pre začiatočníkov
Od septembra na novej adrese: Mikszátha 27
979 01 Rimavská Sobota

(v blízkosti obchodnej akadémie a reštaurácie EURÓPA)

Tel: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová
2203_36

Spojená škola, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota

Chcete získať výučný list?

Spojená škola – SOU služieb Rimavská Sobota umožní v rekordne krátkom čase získať výučný list v oboroch kuchár, čašník, kaderník, murár, predavač, elektromechanik. Záujemcovia
nech sa prihlásia na sekretariáte školy.
Chcete získať maturitu?

Spojená škola – SOU služieb Rimavská Sobote umožní získať maturitu pre absolventov
učebných odborov SOU v odboroch spoločné stravovanie, vlasová kozmetika. Záujemcovia
nech sa prihlásia na sekretariáte školy.
Chcete získať absolutórium?

Spojená škola – SPŠ potravinárska Rimavská Sobota umožní získať absolutórium v pomaturitnom štúdiu hygiena potravín. Vhodné pre uchádzačov s ukončenou maturitou akejkoľvek
školy. Záujemcovia nech sa prihlásia na sekretariáte školy.
Č. tel.: 047/56 23 011

CUKRÁRENSKÁ VÝROBA
- LONGAUEROVÁ, Rim. Sobota – cukrár (vyučený)
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o., Žilina
(TESCO HNÚŠŤA) – SBS
pracovník (vyučený)
VK TRADE, s.r.o., Hnúšťa –
predavač mäsa (vyučený)
INDECO, s.r.o., Rim. Sobota – skladník ( USO- vzdelanie), stolár (vyučený)
EUROWOOD PLUS, s.r.o.,
Čerenčany – stolár (vyučený),
vedúci výroby ( USO – vzdelanie)
JA MI DA, s.r.o, Rim.Sobota – upratovačka (ZŠ)
MAGA, s.r.o., Čerenčany
– zvárač CO2 (vyučený)
Bližšie informácie sa dozviete na
t.č.047/2450407, 2450407, alebo
osobne na ÚPSVR v Rim. Sobote,
Čerenčianska 18, na č.d. 209.

Predám novú vnútornú
dlažbu SUMATRA (svetlá
béžová), rozmery 34x34,
1. trieda, množstvo 37,4 m2.
Cena 160,- Sk/m2.
Tel: 0903 237 035
1664-34

Firma EXPRESSTAV s.r.o.

vykonáva zemné
práce – odvoz,
stroje JBC, 3CX,
UNC + LIAZ.
Tel: 0911 802 401

1138-38

Predám dom na Teplom
Vrchu. Cena dohodou.
Tel: 0907 070 772
2207-34

Firma LIOS spol. s r.o. prijme do pracovného
pomeru OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU
pre stredoslovenský kraj
Požiadavky: - dobré komunikačné schopnosti
		
- prax obchod. zástupcu
Ponúkame: - prácu v stabilnej spoločnosti
		
- dobré platové podmienky
Bližšie informácie na tel. čísle: 047/56 21 519,
lios@lios.sk
1139-35
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Propozície okresnej ligy v malom futbale pre súťažný ročník 2008/2009
Riadiaci súťaže: ŠK TEMPUS Rim. Sobota
Riadenie súťaží: RADA OLMF riadi 1. ligu
v malom futbale. Usporiadateľ: Usporiadateľom
majstrovských stretnutí OLMF sú družstvá uvádzané na prvom mieste vo vyžrebovaní. Hracie
dni a začiatky jednotlivých stretnutí: Hracím
dňom 1. okresnej ligy malého futbalu je piatok
a začiatky jednotlivých stretnutí sú nasledovné:
16:00 hod., 16:50 hod., 17:40 hod., 18:30., 19:20
hod., 20:10 hod.
Zásady pre zmeny termínov: stretnutia sa
zásadne predohrávajú!! Družstvo, ktoré žiada
o zmenu termínu, môže tak urobiť len na
základe písomnej dohody so súperom. Po
splnení týchto úkonov družstva žiadajúceho
zmenu termínu RADA oznámi svoje rozhodnutie zverejnením v úradnom spravodaji. RADA
si vyhradzuje právo určiť aj iné termíny, alebo
zmeniť hracie časy v odôvodnených prípadoch,
resp. nepotvrdiť aj včas podanú žiadosť o zmenu termínu.
Miesta stretnutí: stretnutia prvej ligy sa odohrajú na umelom trávniku v areáli ŠK TEMPUS.
O spôsobilosti hracej plochy rozhoduje s konečnou platnosťou delegovaný rozhodca stretnutia.

Úhrada nákladov: Každé družstvo hrá majstrovské stretnutia na vlastné náklady.
Predpis: Okresná liga v malom futbale sa hrá
podľa úplných pravidiel malého futbalu.
Štart hráčov: V súťaži môžu štartovať hráči,
ktorí dovŕšili 16 rokov. Hráči mladší ako 18
rokov musia mať súhlas rodičov. Hráči všetkých
vekových kategórii musia mať potvrdenia
o lekárskej prehliadke, ktorá je platná 1 rok. Do
tejto doby sa započítava aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná
posledná lekárska prehliadka. Za dodržanie
tohto článku je zodpovedné družstvo.
Hracia doba: Hracia doba majstrovských
stretnutí je 2x 20 minút, hrubý čas s prestávkou max. 5 minút. Každé družstvo si môže
v jednom polčase riadneho času vyčerpať
oddychový čas v trvaní jednej minúty ( TIME
OUT). O tento oddychový čas môže požiadať
vedúci družstva, alebo v jeho neprítomnosti kapitán družstva. Oddychový čas udelí rozhodca
pri najbližšom prerušení hry a len vtedy, keď
je lopta mimo hry. Ak si družstvo nevyberie
oddychový čas v prvom polčase, v druhom
polčase nemá právo čerpať si dva oddychové

časy, ale len jeden. Počas predĺženia oddychový
čas nemá právo čerpať ani jedno mužstvo aj
napriek tomu, že ho v predchádzajúcom priebehu hry nečerpalo.
Podmienky účasti: Družstvo musí mať
v každom zápase platnú súpisku tak, aby bolo
možné v prípade požiadania súperom vykonať
konfrontáciu. V prípade, že hráči obidvoch
družstiev nastúpia v dresoch rovnakej farby,
musí si družstvo v rozpise uvedené ako hosťujúce zmeniť dresy, alebo si obliecť rozlišovačky.
Súpiska: Každé družstvo musí mať na súpiske
uvedených minimálne 8 a najviac 15 hráčov.
Systém súťaže v súťažnom ročníku: 1. liga
OLMF sa hrá systémom každý s každým dvojkolovo jeseň – jar na určených ihriskách podľa
vyžrebovania.
Prihlášky do súťaže treba doručiť do 27.
augusta na adresu ŠK TEMPUS, Lieskovská
č.d. 3, 97901 Rim. Sobota. V tento deň bude
o 17:00 hod. vyžrebovanie súťaže OLMF, preto
je účasť všetkých vedúcich družstiev žiadaná. 1. kolo začne v piatok 5. septembra.
Ing. Július Vrábeľ,
predseda OLMF v Rim. Sobote

Medzinárodná lukostrelecká súťaž

Členovia lukostreleckého klubu Bašta z Rimavskej Soboty

M

uflón, medveď, tiger, prériový pes,
leopard, divá sviňa, líška, zajac, bažant, sova, divá kačka, ale aj krokodíl, pštros
a morka. To sú zvieratá, ktoré ste mohli vidieť
pri Žánovskom potoku v sobotskom lese na 1.
medzinárodnej lukostreleckej súťaži 3D. Samozrejme, že išlo iba o terče, ktoré boli napodobeninami zmienených zvierat. Naozajstnú zážitkovú poľovačku malo 16. augusta 46 pretekárov.
Súťaž usporiadal rimavskosobotský lukostrelecký klub Bašta. Okrem zápolenia si súťažiaci

vzájomne vymenili aj skúsenosti. Súťažilo sa
v 20-tich rôznych kategóriách v závislosti od
typu luku a veku. Strieľalo sa na 3 D ciele. Terče
divých zvierat zapožičala Telovýchovná jednota
Sarkány SC z Tiszaujvárosu, ktorej členovia
získali na súťaži niekoľko prvých miest. Po
niekoľkohodinovej „poľovačke“ si pretekári
mohli pochutiť na vynikajúcom kotlíkovom
guláši. Počas vyhodnotenia bolo najlepším
ostrostrelcom udelených 33 rôznych medailí.
Každý pretekár dostal diplom za účasť v súťaži

Vedúci lukostreleckého klubu Bašta Tibor Lévay

a päť najúspešnejších lukostrelcov bolo odmenených trofejami. Osobitnú cenu získal najlepší
pretekár súťaže Atilla Varga, člen klubu Sarkány
zo Šalgótarjánu. Členovia rimavskosobotského
lukostreleckého klubu Bašta si domov odniesli
5 zlatých medailí. Získali ich L. Nagyová, A.
Vörös, K. Ternóczki, A. Marek a T. Lévay.
moly
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Pálkovács vypadol z olympiády

Relax pre športovcov

S

oboťanovi Zoltánovi Pálkovácsovi sa na
olympijských hrách v Pekingu nedarilo.
Súťažil v kategórii džuda do 100 kg. Vypadol
však už v 1. kole. 27-ročný pretekár VŠC
Dukla Banská Bystrica prehral vo vyrovnanom súboji s Eduardom Costom z Argentíny.
Zolovi sa teda nesplnilo očakávanie dostať sa
medzi siedmich najúspešnejších džudistov.
Nepodarilo sa mu ani vylepšiť si olympijskú
bilanciu, pretože pred štyrmi rokmi podľahol
v Aténach Francúzovi Lemairovi tiež v 1.
kole. Podľa šéftrénera Rastislava Mezovského nezvládol zápas takticky a doplatil na
dve hluché miesta v prvej polovici súboja.
Jeho výkon dokonca označil za prispatý. „Čo sa dá robiť. Niekto prehrať musí,

tentoraz som to bol ja. Môžem sa zbaliť a
letieť domov," povedal krátko po neúspechu
pre denník Pravda sklamaný džudista.
kan

73-ročný štátny tréner parašutistov Dušan Domský je aj výborným pilotom

Čaká na 3100. zoskok

Foto: Lajos Telek

Žeby som aj ja išla na olympiádu
do Číny? Veď postavu na to mám.

Lenka Nagyová zlatá

Slovenský parašutistický tím na finále svetového pohára 2007 v Locarne, v strede štátny tréner Dušan Domský.

Š

tátny tréner parašutistov Domský prežil
detstvo v Rim. Sobote. Na nedávnych
IV. majstrovstvách sveta v parašutizme
v Boľkovciach úspešne viedol našu reprezentáciu. Slovensko skončilo v silnej konkurencii na ôsmom mieste. Štátny tréner
parašutistov Dušan Domský, rodák z Jeseku
na Orave, prežil časť detstva v Rim. Sobote.
Spolu z rodičmi a sestrou žil v dome na
Tomášovej ulici, neskôr v meste. Jeho otec
Ondrej pôsobil aj ako kantor v evanjelickom
kostole. Práve tu niekde začal snívať, že sa
raz stane parašutistom. S parašutizmom
sa dostal do kontaktu na strednej škole
v Piesku. Prihlásil sa do parašutistického
oddielu a spravil si výcvik. Prvý zoskok
absolvoval v roku 1954 na letisku v Sliači.
V tom istom roku nastúpil na vojenčinu
k výsadkovému vojsku. Po ukončení vojenskej služby pokračoval v parašutistickom
výcviku v Očovej pod vedením zaslúžilého
majstra športu J Krivoňa. S počtom zoskokov stúpala jeho výkonnosť. Postupne sa
stal majstrom kraja. Bol aj členom družstva,
ktoré vytvorilo rekord v presnosti pristátia

a získalo titul majstra sveta. Na majstrovstvách Slovenska niekoľkokrát vyhral súťaž
v akrobacii a v presnosti pristátia. V roku
1969 vyhral s tímom ČSSR v Juhoslávii otvorené majstrovstvá v parašutizme. V 70- tych
rokoch začal budovať slovenské reprezentačné družstvo. Po tragédii v roku 1972, keď
sa zabilo 13 československých parašutistov,
sa stal trénerom ČSSR. Hneď na prvých MS
v roku 1974 v Szolnoku sa pod jeho vedením
stalo družstvo ČSSR absolútnym majstrom
sveta, ženy skončili štvrté. Absolvoval 3099
zoskokov, posledný, keď mal 43 rokov.
„ Číslo som chcel zaokrúhliť zoskokom
na sedemdesiate narodeniny, ale sa to
nepodarilo. Hádam to ešte stihnem,“ hovorí
73-ročný tréner. Okrem parašutizmu je
aj výborným pilotom, má nalietaných približne 3500 hodín. Teraz žije s manželkou
v Lučenci. Tá má za sebou 10 zoskokov. Má
tri deti, dve dcéry a syna.
Hovorí: „Obidve dcéry chceli skákať, ale
som ich od toho odhovoril. Predsa je to iný
pocit, keď tam hore vidíte svoje dieťa.“
Martin Ambróz

Športový a lukostrelecký spolok Árpád v Rétságu usporiadal tento mesiac medzinárodnú
lukostreleckú súťaž v dedinke Novohrad
(Nógrád) v Maďarsku. Prebehla na tamojšom
hrade. Nechýbali na nej ani súťažiaci z rimavskosobotského lukostreleckého klubu Bašta.
Ani tento raz neprišli domov bez ocenenia.
Tibor Lévay v kategórii kladkové luky získal
druhé miesto. Lenka Nagyová (na snímke) si
v kategórii tradi vybojovala zlatú medailu.
moly, Foto: T. Lévay

Preteky v love kapra
Výbor mestskej organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote oznamuje, že 13. septembra sa uskutočnia tradičné
preteky v love kapra na VN Ožďany. Začiatok
je o 7. hodine. Očakávame vašu účasť!
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Úradovali rozhodcovia!

MFK Rim. Sobota – AS Trenčín (0:0)
V

šlágri 5. kola nastúpili futbalisti MFK RS
proti súperovi z Trenčína, ktorý ešte minulú sezónu pôsobil v najvyššej súťaži. O frašku
sa v tomto zápase postaral hlavný rozhodca
Anguš, ktorý bol jeho hlavnou postavou.
Bohužiaľ, v negatívnom svetle. V ostatnom
čase sa stáva častejšie, že rozhodcovia majú iný
meter, keď rozhodujú zápasy Rimavskej Soboty.
Pre budúcnosť bude asi lepšie, keď budeme
hrať svoje zápasy bez rozhodcov a delegátov
a futbalový zväz ušetrí peniaze na ich platy.
Môže sa prehrať, však aj súper je na ihrisku, ale
urobiť zo zápasu to, čo urobil Anguš, je silná
káva. Tento zápas mal byť ozdobou súťaže.
Rozhodca bol však proti a prispel k nervozite,
ako na ihrisku, tak aj v hľadisku. Domáci začali
svižnejšie. V 4.min ohrozili brankára Volešáka
strelou z priameho kopu. V 6. min rozhodca
prehliadol, alebo nechcel vidieť faul, po ktorom
mal Szorát dostať kartu. V 18. min pohrozili
hostia. Strela Križka skončila v náruči Kuciaka.
V 21. min skončil strelecký pokus Fila na múre
hostí. V 35. min sa domáci dočkali gólovej
radosti. Hlavný rozhodca však neuznal Gibalovi
gól. Na konci polčasu vylúčil hlavný rozhodca
domáceho maséra. Do druhého polčasu lepšie
vstúpili domáci. V 47.min mal možnosť otvoriť

skóre stretnutia Sihelský, jeho pokus skončil
nad bránkou. V 50. min. poslal nebezpečný
center Filo. V 60. min sa mala pískať penalta
po faule na Sihelského. Rozhodcova píšťalka
však zostala nemá. Už o minútu na to rozhodca
kompenzoval na druhej strane, keď po faule na
Hlohovského neodpískal penaltu v prospech
Trenčína. V 78. min. zahral obranca Trenčína
Szorát v pokutovom území rukou, čo po zápase
aj priznal. Na prekvapenie všetkých ju hlavný
rozhodca nevidel. Následnú strelu Živanoviča
vyrazil brankár Trenčína na roh. V 84. min.
Živanovič opečiatkoval po strele z priameho
kopu brvno brány hostí. V posledných desiatich
minútach zápasu spustili domáci na trenčiansku bránu „oheň a síru“, ale bez gólového
efektu. V nadstavenom čase mal ideálnu gólovú
príležitosť Sihelský. Jeho strela z piatich metrov
skončila nad prázdnou bránou hostí. Mužstvá
sa tak rozišli za nerozhodného stavu. Po zápase
odprevádzal hlavného rozhodcu Anguša piskot
a nadávky, ktoré si vyslúžil svojím trápnym
rozhodovaním. Domáci fanúšikovia odmenili
futbalistov za dobre odvedený výkon búrlivým
potleskom. Aktéri stretnutia sa napokon zhodli,
že jediný, kto prehral, bol rozhodca, ktorý
svojím slabým výkonom znehodnotil futbal

a urazil divákov. Fanúšikovia vyzývajú vedenie
MFK RS, aby spravilo všetko pre to, aby dotyčný pán viac nerozhodoval naše zápasy. Nech si
píska doma na fujare. Alebo nevie alebo... . Tak
sa futbal na Slovensku nepohne z miesta.
Hlasy trénerov: Ivan Galád, Trenčín: „
Prišli sme sem s cieľom neprehrať, čo sa nám aj
so šťastím podarilo. Vedel som, že Rim. Sobota
má dobré mužstvo. K výkonu rozhodcov sa
príliš nebudem vyjadrovať. Urobili chyby na
obidvoch stranách.“
Domáci tréner K. Kisel: „ Mrzí ma, že sme nevyužili gólové šance. Je ťažké dosiahnuť dobrý
výsledok pri tom, ako a čo pískal rozhodca.
Radosť z futbalu bola potlačená jeho zlým
výkonom.“
Pred 785 divákmi rozhodoval Anguš.
ŽK: Mráz, Živanovič – Geri.
Zostava MFK RS: Kuciak – Janečka – Rubint
– Geri – Mráz – Sihelský – Živanovič – Pisár(59.
min Vargic) – Ádám – Filo – Gibala.
Ostatné výsledky 5. kola: Inter BA – Ružomberok B 2:1, Šaľa – Humenné 1:0, Prievidza
– Dunajská Streda B 2:0, Lučenec – Podbrezová
0:0, Košice B – Michalovce 1:1.
Zdeno Marek

Prehra so cťou

ŽP Šport Podbrezová- MFK Rimavská Sobota 1:0 (0:0)

V

zápase 6. kola podľahli futbalisti MFK RS
po bojovnom a dobrom výkone futbalistom z Horehronia najtesnejším rozdielom.
Zápasu by viac svedčila deľba bodov. Opäť však
úradovali rozhodcovia. Je to už klasika v ich
podaní až na prvý zápas proti Košiciam, kde
pískali objektívne. V ostatných zápasoch robia
chyby žiaľ, na našej strane v neprospech Rim.
Soboty. Človek má pocit, že to robia naschvál,
alebo čakajú nejakú zaujímavú finančnú motiváciu za to, že budú pískať objektívne zápasy
Rim. Soboty. Je to hanba a nefér voči klubu,
ktorý veľmi ťažko získava financie na svoj chod,
ďalej voči hráčom MFK, ktorí v jesennej časti
súťaže odvádzajú dobré bojovné výkony, ale
proti rozhodcovskej mafii sú bezmocní. Tak
tomu bolo aj v sobotňajšom stretnutí v Brezne.
Po zápase som videl bezmocnosť a hnev našich
hráčov a trénerov. Dotyčný rozhodca, ktorému
ani neviem prísť na meno, totiž rozhodoval aj
zápas v Dunajskej, kde sa vyznamenal tým, že
nariadil v náš neprospech pokutový kop, ktorý
videl iba on, v samom závere zápasu. Pán rozhodca, v neposlednom rade urážate fanúšikov
a divákov, ktorí aj napriek celkovej situácii vo
futbale na Slovensku ešte chodia na zápasy.
Na záver iba toľko: máme najlepšie mužstvo
v súťaži a najlepších fanúšikov, ktorí sú hrdí na

hráčov Rim. Soboty za to, že aj napriek nepriazni rozhodcov, hrajú a bojujú za farby mesta.
Už v úvode zápasu mali futbalisti RS ideálnu
možnosť otvoriť skóre stretnutia v 4 min., strela
Gibalu však skončila na žrdi brankára domácich Hanáka. V 8. min. pohrozili aj domáci,
zahrávali 2 rohové kopy po sebe, ale istá obrana
Rim. Soboty ich bez problémov odvrátila. V 20.
min. sa ocitol na hracej ploche po faule Gibala,
hlavný rozhodca však na prekvapenie vytiahol
žltú kartu nášmu hráčovi za protest. V priebehu 10 min. udelil ŽK štyrom našim hráčom,
domácich však netrestal. V 36. min. strelecký
pokus Fila skončil u domáceho brankára. V 43.
min. prišla druhá veľká príležitosť hráčov MFK,
domáci obranca však vykopával z bránkovej
čiary. V 51. min. domáci pohrozili hlavičkou
bývalého hráča Rim. Soboty Tomka. V 59. min.
prišiel rozhodujúci okamih stretnutia. Strelou
žrdi z hranice šestnástky zabezpečil domácim víťazstvo Snitka. Po tomto góle sa už veľa
zaujímavého neudialo. Treba pripomenúť, že
hlavný rozhodca nedovolil našim hráčom vojsť
do šestnástky domácich.
Pred 950 divákmi rozhodoval Hádek.
ŽK: Mráz, Kuciak, Filo, Gibala, Vargic.
Zostava MFK RS: Kuciak-Janečka-RubintGeri-Mráz-Sihelský-Živanovič-Ádám (53. min.

Vargic)-Filo-Pisár-Gibala.
V 7. kole privítajú futbalisti MFK RS na svojom
ihrisku vedúce mužstvo tabuľky Inter BA v sobotu 30. augusta. Začiatok stretnutia je o 16,30
hodine.
Ostáva veriť, že vyhrá futbal, a že hlavnou
postavou nebudú rozhodcovia.
Ostatné výsledky 6. kola: Inter BA- Lučenec 1:0, Humenné- Košice B 2:0, TrenčínPrievidza 0:0, Dunajská Streda B- Šaľa 1:2,
Ružomberok B – Michalovce 2:2.
Zdeno Marek

Tabuľka po 6. kole
1. Inter BA

6

4

0

0

12:3

14

2. Šaľa

6

4

1

1

8:5

13

3. Rim. Sobota

5

3

1

1

5:2

10

4. Michalovce

5

2

2

1

9:7

8

5. Podbrezová

6

2

2

2

7:5

8

6. Trenčín

6

2

2

2

9:8

8

7. Lučenec

5

2

2

1

6:5

8

8. Košice B

6

1

3

2

5:6

6

9. Humenné

5

2

0

3

4:8

6

10. Prievidza

6

1

2

3

4:6

5

11. Ružomberok B

6

1

1

4

8:14

4

12. Dun. Streda B

6

0

2

4

4:12

2

19

Servis / Inzercia
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
29. august MUDr. M. Kretová, ul.
Športova 1, č.t. 5622619
30. a 31. august MUDr. V. Schmiedt,
SNP 4, č.t. 5626643
1. september MUDr. M. Holíková
ul. Športova 1, č.t. 5631572

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00
•Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
29. august piatok lekáreň
Pri nemocnici štátny sviatok
30. august sobota lekáreň Média
31. august nedeľa lekáreň Dr. Max
v Kauflande
1. september pondelok lekáreň
Média štátny sviatok

KINO
ORBIS
28.29.30.31.aug.
LOVCI DRAKOV
Pridaj sa k nám! Animovaný, dobrodružný Fr./Nem./
Lux. MP. Vstupné: 60 Sk,
dabing. Začiatky predstavení len o 18:00 hod.
28.29.30.31.aug
LET´S DANCE 2
Je jedno odkiaľ si, záleží čo
chceš... Tanečný romantický
film USA, MP od 12 r. Vstupné 55 Sk, titulky. Začiatok
predstavení len o 20:00 hod.

Aj vy môžete zachrániť
život, ak darujete krv
Slovenský Červený kríž organizuje bezplatné darcovstvo krvi a
pomáha tak zabezpečiť dostatočné množstvo krvi pre pacientov v nemocniciach. Za týmto
účelom vyhlasuje celoslovenskú
akciu „Prázdninová kvapka krvi“,
nakoľko práve v letnom období
počas dovoleniek je pravidelných
darcov krvi málo, ale úrazov je
viac. ÚzS SČK Rimavská Sobota
aj touto cestou vyzýva hlavne
tých, ktorí ešte krv nedarovali
a váhajú, aby to skúsili práve
teraz. Príďte, rozšírte rady našich
bezpríspevkových darcov krvi
a darovaním krvi pomôžte zachrániť niekomu život! Odbery krvi sa
uskutočňujú každý utorok od 6,30
hod do 9,30 hod na Hematologicko-transfúznom odd. nemocnice
v Rimavskej Sobote. Ďakujeme!
ÚzS SČK Rimavská Sobota

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 12.8.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Pavel Belic, Barnabáš Múčik, Irena Lukačková, Ladislav Ebergényi,
Beata Trochová, Jaroslav Baláž, Zuzana Tanková, Mária Adamovičová, Eva Szajková, Miroslav Bordáš, Monika Holíková, Pavel Bokor
z Rimavskej Soboty, Ján Ľupták, Anna Ľuptáková z Oždian, Pavel
Varga, Drahomíra Sasáková, Marcel Marcinek, MVDr. Milan Kamenský z Tornale, Vladimír Chromek, Ján Rohár z Teplého Vrchu, Ľubomíra Vargová z Kurinca, Ján Roštár z Hostišoviec, Štefan Malček
z Rim. Janoviec, Richard Bálint z Klenoca, Simona Masárová, Robert
Masár, Ing. Ľubomír Porubiak, Anna Kyzeková z Hnúšte, Zoltán
Horváth z Vyš. Valíc, Henrieta Hegedüsová, Imrich Bodor z Dol.
Zahorian, Henrieta Kurčíková z Kružna, Branislav Bakša z Hrnč.
Zalužian, Ján Korub, Ján Korub ml. z Bottova, Katarína Zagyiová
z Hostíc, Alfréd Kövári z Aboviec
Prvýkrát darovali krv: Tibor Molnár, Milan Turčáni z Rim.Soboty,
Anna Pajprpvá z Hodejova, Zoltán Szabó z Blhoviec, Martin Marcinek, Eva Marcineková z Tornale, Mária Lisičanová z Vrboviec.
Na mimoriadnom odbere krvi dňa 7.8.2008 bezplatne darovali krv
nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi: Jana Kovácsová, Róbert
Ádám z Rim. Soboty, Štefan Kožár z Ruminiec.
Dňa 19.8.2008 bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví
darcovia krvi :
Štefan Mogyoródi, Ivana Matušková, Renáta Galdíková, Peter Lecsö,
Gejza Styavina, Dušan Kubík z Rim. Soboty, Ing. Ján Tomenga, Ladislav Borák z Hnúšte, Ján Kochan, Mgr. Ľubomír German z Klenovca,
Zoltán Sonkoly, Zoltán Zobola z Tornaľe, Miroslav Talán zo Sobôtky,
Ján Kurčík z Českého Brezova, Milan Kováčik z Poltára, Ľubomír Kožiak zo Žiaru, Alexej Bášti z Tácht, Ondrej Bolacsek z Kráľa, Zoltán
Váradi z Čížu, Miroslav Böd, Miroslav Kuna, Jozef Böd z Jesenského,
Peter Daniš z Oždian, Albert Tamáš, Mária Tamášová z Niž. Valíc,
Dušan Kochan, Andrej Kochan z Vyš. Pokoradze.
Prvýkrát darovali krv: Ružena Óvaryová z Gem. Michaloviec, Zuzana
Kalászová z Rim. Soboty, Richard Očovay z Vyš. Pokoradze.

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.

•

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

Svätopluka 22, R. Sobota (centrum mesta naproti MsÚ –administratíva). tel. 0903 237 035.

Stvorenie sveta

•

Radošinské naivné divadlo uvedie 132. septembra o 19. hod. v divadelnej sále Domu kultúry v
Rim. Sobote hru Stvorenie sveta. Vstupné je 150
Sk (4,98 EUR) v predpredaji (do 8. septembra)
a 200 Sk (6,64 EUR) od 9. septembra. Platné sú
aj kultúrne poukazy! Informácie a rezervácia
vstupeniek na tel. č. 56 21 550 (p.Koniarová).

•

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:

Obec Rimavské Janovce

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.

na základe Uznesenia OZ č. 8/08 zo dňa 12.08.2008
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, 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 písomne na Obecný úrad Rimavské Janovce do 02.09.2008 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

OZTK ponúka

•

na prenájom miestnosti v budove na ulici Kráľa

•

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ
s VVJM-Alapiskola és Óvoda,
Dúžavská cesta, Rimavská Sobota-Rimaszombat
prijme s nástupom od 1. septembra učiteľa /-ku.
Podmienky: - vysokoškolské vzdelanie pre prvý stupeň ZŠ.
Žiadosti s telefónnym kontaktom posielajte na
adresu: ZŠ s MŠ s VVJM-Alapiskola és Óvoda,
Dúžavská cesta 11/1054, 979 01 Rimavská Sobota

