Úvodník

Autobus
smrti
+

ogram
r
P
V
T

týždenník mesta Rimavská Sobota • cena 10 Sk (0,33 €) • číslo 37 • ročník 41. • 16. september 2008

Senior GS-ECAV Dušan German počas aktu inštalácie zborovej farárky Viktórie Lisákovej.

Inštalácia evanjelickej farárky
S

obota 6. septembra bola pre veriacich slávnost- obcí nášho regiónu. V kultúrnom programe vystúpil
nou. V evanjelickom a. v. chráme Božom v Rimav- zborový ekumenický spevokol, vokálne kvarteto, sóskej Sobote sa konala inštalácia zborovej farárky Mgr. listka Viera Slatinská, Klárika Koóšová a deti z Evanjelickej základnej školy v Rim. Sobote.
Viktórie Lisákovej. Kázeň na slávnostných Službách
Božích mal biskup ZD-ECAV Milan Krivda a biskup „Byť farárkou je osobné povolanie. Znamená slúžiť, pomaďarskej ECAV Tomáš Fabínyi. Akt inštalácie V. Li- máhať, niečo lepšie dať tomuto svetu a svedčiť o rasákovej, ktorá je farárkou jedenásť rokov, vykonal se- dostnej zvesti- evanjeliu, pretože ľudia strácajú pokoj
nior GS-ECAV Dušan German. Medzi hosťami boli aj a hľadajú zmysel svojho života. Prostredníctvom tohto
povolania chcem prispieť niečím dobrým.
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
Géza Erdélyi, kazateľ Bratskej jednoty baptistov Ben- Inštalácia pre mňa znamená zodpovednosť za cirjamín Uhrín, zástupca Rímskokatolíckej cirkvi dôstoj- kevný zbor - jedno krásne zhromaždenie 400 ľudí od
ný pán Jozef Dluhoš, zástupca Židovskej náboženskej veku 0 až do rokov, keď ľudia zomierajú. Z nich je asi
obce Dušan Rybár, zástupcovia evanjelického a. v. štvrtina maďarských veriacich. Musím sa o nich starať
cirkevného zboru zborový dozorca Jaroslav Bagačka, a ľúbiť ich,“ vyjadrila sa krátko po inštalácii Viktória
Zsolt Főző a Pavel Dovala, vedúci oddelenia kultúry Lisáková, ktorá dostala od svojich veriacich veľa kvetia starostlivosti o občana mestského úradu Štefan Ba- nových a iných drobných darčekov.
láž, poslanci mestského zastupiteľstva, BBSK, poslakan
nec NR SR Zsolt Simon, primátori miest a starostovia
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Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Verejnosťou
otriasla správa
o tragickej
dopravnej
nehode slovenského autobusu
v Chorvátsku. Zahynulo pri
nej 14 ľudí. Nehoda sa stala na
diaľnici Záhreb - Split medzi
mestami Gospič a Lovinac.
Ako informovali celoslovenské médiá, autobus pri veľkej
rýchlosti zišiel z cesty. Prerazil
ochranné kovové zábradlie
a narazil priamo do betónovej konštrukcie nadjazdu
Mogorič. Po náraze z neho
zostala iba hromada železa.
Príčina je nejasná, hovorilo sa
o mikrospánku i prasknutej
pneumatike. Za 14 obeťami
vyhlásila naša vláda na minulý
utorok štátny smútok. Sústrasť
vyjadrili i predseda vlády
R. Fico a prezident I. Gašparovič. Mnohí si pri takýchto
nešťastiach kladú otázky: dalo
sa nehode predísť? Prečo sa
to stalo práve im a vtedy?
I keď sa takéto tragédie mnohých dotknú a súcitia
s pozostalými, možno majú
pravdu fatalisti, ktorí tvrdia, že
vlastnému osudu neujdeš...

Euro Rima Expo
V Dome kultúry v Rim. Sobote
sa od 26. do 28. septembra
uskutoční 3. ročník všeobecnej kontraktačno-predajnej
výstavy cezhraničnej spolupráce. Otvoria ju v piatok 26.
9. o 14, hodine. Organizuje ju
mesto Rim. Sobota a SpišView-Trading, s. r. o., Spišská
Nová Ves. Výstava bude
zameraná na cestovný ruch,
stavebníctvo, bývanie, hobby,
spotrebný tovar, potraviny. Jej
cieľom je prezentácia slovensko-maďarskej spolupráce.
kan
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Mimoriadne zasadnutie VMČ sídl. Západ, Sobôtky a Kľačian

O lekárni, kosení a vandaloch

H

lavnou témou mimoriadneho zasadnutia
VMČ sídl. Západ, Sobôtky a Kľačian, ktoré
prebehlo začiatkom mesiaca, bola žiadosť nového majiteľa pozemku na sídl. Západ Ing. M.
Kalinu o odpredaj ďalšej časti pozemku.
Mieni ho upraviť, zosúladiť s okolím a plánuje
aj rozšírenie prístupovej komunikácie slúžiacej na zásobovanie. V tejto súvislosti vystúpil
poslanec Ján Zvara. Uviedol, že pozemok bol
odpredaný P. Törkölymu za účelom vybudovania lekárne a predajní s drogeriovým tovarom,
a to za zníženú cenu. To, že ho neskôr predal
podnikateľovi Ing. Kalinovi, považuje za podraz. J. Zvara spochybnil aj legitimitu takéhoto

kroku bez hlasovania mestského parlamentu.
Ing. Kalina vo svojej žiadosti deklaroval nemennosť pôvodného zámeru vybudovať lekáreň
a predajňu drogeriového tovaru. Členovia
výboru sa zaoberali aj aktuálnymi problémami
na sídl. Západ. Podporili návrh predsedu Ing. J.
Slávika častejšie kosiť medzi ZŠ Š. M. Daxnera
a obchodnými priestormi. Podľa názoru obyvateľov je však vysoká burina aj okolo sídliska
a pri veterinárnom stredisku. Problémom je aj
to, že nepokosená palina je silným alergénom.
Podnety týkajúce sa kosenia budú adresované
TSM. Podpredsedníčka VMČ Z. Lukáčová upozornila na to, že na novom detskom ihrisku sa
schádzajú vandali a feťáci. Robia hluk a hádžu

Hlavný kontrolór mesta riešil anonymnú sťažnosť

Čierne stavby
na Šibeničnom vrchu?

N

a stole hlavného kontrolóra mesta Ing.
Ľudovíta Csanka sa už druhýkrát ocitla
písomná sťažnosť anonyma. Uvádza sa v nej,
že ako obyvateľ Veternej ulice na Šibeničnom
vrchu v Rim. Sobote je svedkom toho, ako niektorí obyvatelia tejto ulice svojvoľne zaberajú
pozemky nachádzajúce sa za hranicami ich
pozemkov a oplocujú si ich. Dokonca na nich
vyrástli aj „čierne“ stavby - skleníky, pivnice, drevárne a pod. Anonym ďalej tvrdí, že
spomínané pozemky sú vo vlastníctve mesta.
Podľa slov Ing. Csanka prvá písomná sťažnosť
adresovaná mestu, prednostovi mestského
úradu a jemu ako hlavnému kontrolórovi bola
podaná vlani na jeseň. Druhá tento rok. I keď
nebýva zvykom zaoberať sa anonymnými sťažnosťami, riešila sa preto, lebo sú v nej uvádzané
konkrétne mená.
„Podľa mňa však nič sťažovateľovi nebránilo
v tom, aby sa podpísal, alebo aby prišiel na
mestský úrad a informoval sa o skutočnostiach,“
vyjadril sa Ing. Ľ. Csank. Dodal, že sťažnosť
bola postúpená na právne a majetkové oddelenie MsÚ. V stanovisku podpísanom vedúcou
tohto oddelenia JUDr. Zdenkou Ivanikovou sa
uvádza, že nie je celkom známe, prečo sa pán
anonym stará o majetok, ktorý je v osobnom
vlastníctve osôb žijúcich na Veternej ul. Na ich
pozemkoch sa síce nachádzajú stavby, možno
„čierne“, bez povolenia, ale tieto pozemky nie sú
a nikdy neboli vlastníctvom mesta. Čo sa týka
ďalších dvoch občanov nahlásených pánom
anonymom, tí pravdepodobne zaberajú časť
pozemku vo vlastníctve mesta. A preto budú
zo strany mesta vyzvaní odstráneniť oplotenie
a jeho preloženie na majetkovoprávnu hranicu,
resp. na odkúpenie pozemku. Túto skutočnosť
je však potrebné dokázať buď zameraním

pozemku, alebo vytýčením hraníc pozemkov.
Čo sa týka ďalšieho obyvateľa, je predpoklad,
že oplotenie má na majetkovoprávnej hranici,
(presne zistiť hranice pozemku je však možné
len zameraním, geometrickým plánom, resp.
vytýčením hraníc pozemku), pretože mu mesto
v r. 2004 zamenilo pozemok o výmere 356 m2.
Na pozemku sa síce nachádza stavba, preto ho
stavebný úrad vyzve predložiť povolenie potrebné na realizáciu takejto stavby. Všetci, ktorí
majú na pozemkoch v tejto lokalite postavené
akékoľvek stavby, budú obdobne ako tento
obyvateľ vyzvaní predložiť stavebné povolenie,
resp. oznámiť ohlásenie drobnej stavby. Toľko
sa uvádza v odpovedi na sťažnosť, ktorá nemôže byť doručená, pretože sťažovateľ nenechal
svoje meno ani adresu. Hádam si ju prečíta
v našich novinách. Dobrou správou však je,
že sťažností veľa nie je. Podľa slov hlavného
kontrolóra od začiatku roka ich zaevidovali len
19, vrátane podnetov a žiadostí o riešenie. Najčastejšie sa týkali psov. Vlani bolo 28 sťažností
a predvlani až 44.
M. Kanalová

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.

do okien okolitých panelákov piesok. Riešenie
je problematické, nakoľko zmiznú, keď sa blíži
mestská polícia, alebo sa tvária, že sú slušní.
Diskutovalo sa aj o potrebe úpravy prevísajúcich stromov, úprave miest po výkopových
prácach, preplnených kontajneroch i nepríjemnom zápachu šíriaceho sa z poľa po hnojení.
Členovia VMČ sa zhodli na tom, že by bolo
potrebné vybudovať detské ihrisko pri prvom
monobloku, ktorý je nevyužitý. Rezonoval aj
problém nebezpečnej cesty v Tomašovej, kde
chýba chodník, a deti chodia do školy po vozovke. Prítomní na zasadnutí kladne hodnotili
asfaltovanie ulíc a ústretovosť mesta.
kan

Poznámka:

Útočisko
vandalov

Zdá sa, že opustené a chátrajúce budovy sa stávajú útočiskom asociálnych
živlov. Nie je tomu inak ani s budovou na
Cukrovarskej ul. v Rim. Sobote. Tá patrí
známemu rimavskosobotskému podnikateľovi. Podľa podnikateľov, ktorí majú svoje
prevádzky v jej blízkosti, v chátrajúcej
stavbe sa zabývali bezdomovci. Tí robia
v noci hluk a údajne si aj niečo nepovolene zoberú. Dokonca sa tam stretávajú aj
mladiství „feťáci“. Niekoľkokrát musela
zasahovať aj mestská polícia. Stavba je
momentálne na predaj, jej sprevádzkovanie a odsunutie asociálov na iné miesto by
problém podnikateľov vyriešilo.
amb
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Porada vedenia mesta bola v predstihu, pretože primátor išiel na dovolenku do USA

Oživia bývalú budovu ZŤS?

V

kancelárii primátora mesta sa minulý
pondelok konala porada vedenia, ktorej
sa zúčastňujú aj vedúci mestských organizácií.
Okrem všeobecných tém, akými je príprava
na blížiacu sa mestskú radu, zastupiteľstvo
a Gemersko-malohontský jarmok, sa prítomní
zaoberali aj projektom oživenia schátranej
bývalej budovy ZŤS. V tejto súvislosti vystúpil
na júnovom zasadnutí rimavskosobotských poslancov projektový manažér Ardbeg Consulting
Ladislav Komiňák, ktorý mestu navrhol spoluprácu pri príprave tohto projektu. Skonštatoval,
že mienia na to získať financie z EÚ. O tie však
nemôže požiadať súkromná spoločnosť, ale

mesto. Mesto by malo 320-miliónový (10 622
054,04 EUR) projekt kofinancovať sumou 16,5
mil. Sk (547 699,66 EUR). Touto problematikou
sa budú poslanci zaoberať na svojom zasadnutí
23. septembra.
„Myslím si, že toto riešenie je dobré a prostriedky z EÚ treba využiť. Ak pomôže aj SARIO,
projekt by mohol byť vydarený. Kofinancovanie
je podmienené tým, že mesto bude vlastníkom celého areálu. Musíme teda poslancov
presvedčiť, aby tento zámer podporili. Projekt
musí byť podaný do 17. októbra,“ informoval
nás primátor mesta Š. Cifruš. Ďalej uviedol, že
porada vedenia sa uplynulý týždeň konala skôr

Mlyn vo Veľkých Teriakovciach
mení svoju tvár

O

d začiatku rekonštrukcie vodného mlyna
v obci Veľké Teriakovce ubehlo necelých
osem mesiacov a vzhľad tejto kultúrnej pamiatky sa mení na nepoznanie. Po statickom zabezpečení, vybudovaní inžinierskych a technických
sietí prebiehali práce na rekonštrukcii strechy.
V súčasnosti pokračuje obnova mlyna rekonštrukciou fasády, výmenou okien a podláh. „Do
dnešného dňa bolo v rámci projektu preinvestovaných takmer 6 mil. korún. Finančné prostriedky na projekt sú nám poskytované formou
predfinancovania, čo v praxi znamená, že sú
nám zaslané na účet na základe predložených
účtovných dokladov od dodávateľa v lehote do
90 dní od ich vystavenia. Z tohto dôvodu nám
boli doteraz poskytnuté necelé 4 mil. korún,“
povedala manažérka projektu a predsedníčka
združenia Elena Kubaliaková. Dodala, že ďalším
problémom sú nepredvídané náklady súvisiace
s rekonštrukciou mlyna. Presiahli výšku 1,5 mil.
korún a budú sa ich snažiť získať z iných zdrojov. „Koncom septembra začíname so zberom
historických predmetov, ktoré sa v minulosti
využívali v roľníctve, mlynárstve, pekárstve a

pri rôznych domácich prácach. Okrem toho nás
zaujímajú akékoľvek materiály o histórii mlynov
a regiónu i o spôsoboch obživy v minulosti a tradičných remeslách,“ povedala E. Kubaliaková.
Realizátorom projektu je Občianske združenie
OZVENY Hrachovo a rekonštrukciu objektu
mlyna realizuje stavebná firma PS - NOVOPS,
a.s., Lučenec. Projekt je podporený grantom
z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom finančného mechanizmu EHP a nórskeho
finančného mechanizmu. Spolufinancovaný je i
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
M. Kubaliaková

ako obvykle, pretože sa chystal na dovolenku
„za veľkú mláku“. Má totiž v mestečku Racine
krstnú mamu. Prezradil, že naposledy bol
v USA v r. 1995.
„Amerika je krajina obrovských možností a demokracie. Uplatnia sa tam schopní a šikovní
ľudia. Sú tam však aj oblasti so žobrákmi.
Tam je každý odkázaný sám na seba. Čo sa
týka pohostinnosti, my - Slováci sme oveľa
pohostinnejší ako Američania. Veľmi časté sú
polotovary. Ak si z chladničky nevyberieš jedlo,
tak neješ. Američania sa väčšinou stravujú
v reštauráciách,“ skonštatoval Š. Cifruš.
kan

Primátor
na počítačovom
kurze
Do konca minulého týždňa trval vyše
mesačný počítačový kurz pre zamestnancov rimavskosobotského mestského úradu.
Jeho cieľom bolo získanie certifikátu
ECDL, resp. Európskeho vodičáku. Účastníci získali nové zručnosti a vedomosti
v oblasti práce s výpočtovou technikou a
zároveň si rozšírili, či obnovili pôvodné.
Na tento projekt bol schválený finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR
a Európskeho sociálneho fondu vo výške
1 725 549,10 Sk (57 277, 74 EUR). Kurzu sa
zúčastnil aj prvý muž mesta Štefan Cifruš.
„Kurz zameraný na získanie "vodičského
preukazu" na PC sa administratívnym pracovníkom určite zíde. Mysl ím si však, že
v dnešnej dobe ovládať prácu na počítači,
pracovať s internetom a e-mailom by mal
vedieť každý úradník,“ podčiarkol primátor mesta, ktorému používanie internetu či
počítača nerobí problém. Dokonca využíva
aj internetbanking.
kan

Dobrovoľní hasiči v Lukovištiach oslavovali

V

Lukovištiach si pripomenuli 95. výročie vzniku tamojšieho Dobrovoľného
hasičského zboru (DHZ). Dobrovoľná požiarna
ochrana má v regióne Gemera a Malohontu
bohatú históriu. Vznikla z potreby občanov
vzájomne si pomáhať v nešťastí, ohrození
životov, zdravia a majetku požiarmi a živelnými pohromami. V boji proti týmto živlom
spájali svoje sily obecné komunity, hasičské
spolky a organizácie požiarnej ochrany. Človek v priebehu svojho vývoja, aby mohol žiť
a pracovať, potreboval oheň a vodu. Požiare,

ako i iné pohromy boli obávanými živlami aj
pre obyvateľov Lukovíšť. Preto bol v obci v roku
1913 20 členmi založený Dobrovoľný hasičský
zbor. Veliteľom bol Ján Šulko starší. Úcta patrí
všetkým jeho veliteľom a obetavým občanom
našej obce, ktorí venovali a venujú aj dnes svoj
čas, odborné znalosti v prospech svojich spoluobčanov, sú príkladom hodným nasledovania
a sú zapísaní v nemennej histórii obce navždy.
Kornélia Nosáľová,
OV DPO Rim. Sobota

Člen DHZ Ing. V. Bordáš (vľavo) počas príhovoru. Na
snímke vpravo je starostka obce Alena Segedyová.
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Na jarmoku aj Petra Kepeňová

N

a Malohontskej ul. a pri pošte sa v Rim.
Sobote 26. – 27. septembra uskutoční
XXVI. ročník Gemersko – malohontského
jarmoku. Návštevníkov čaká pestrý kultúrny
program. V piatok 26. septembra prebehne
na Hlavnom námestí vyhodnotenie súťaže
o najkrajší balkón, tanečno – hudobné vystúpenia detí MŠ, ZŠ mesta, slávnostné otvorenie
jarmoku primátorom mesta za účasti domácich
a zahraničných hostí, predstavenie divadla
PIKI – ÉLA HOP, krst knihy riaditeľky múzea
O. Bodorovej " Rimavská Sobota na starých
pohľadniciach" na radnici mesta, programový
blok CVČ RELAX, Pôsobivé farby jesene – pestrá paleta nových jesenných trendov kozmetiky
Oriflame, slávnostné otvorenie EURO - RIMA
EXPO v Dome kultúry, koncert dychovej hudby
Sobotienka, Super DÁRIDÓ – vystúpenie umel-

cov z Miškovca, populárne melódie v podaní
Roba Kazíka, Laci Strike a Street dance academy- tanečná show a súťaže, vystúpenie Petry
Kepeňovej a jej skupiny. V sobotu 27. septembra
bude na programe koncert dychovej hudby
SOBOTIENKA pri pošte a detský animovaný
program. Sprievodnou akciou podujatia je
26.- 28. septembra v Dome kultúry III. ročník
slovensko – maďarskej kontraktačno – predajnej výstavy EURO RIMA EXPO. V telocvični
na sídlisku Západ sa 27. septembra uskutoční
VII. ročník volejbalového turnaja žien o Pohár
primátora mesta a o 15:00 futbalový zápas.
Záujemcovia si môžu pozrieť v Mestskej
galérii výstavu Amálky Ľudmily Valenčíkovej
a v galérii Ganevia výstavu NAGYFERENC
Katalín. Nebudú chýbať ani jarmočné špeciality.
amb

Gemersko
- malohontský
jarmok
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 !!!

Súťaž primášov v Gemeri
Z

obce Gemer pochádza prvá rómska primáška Czinka Panna (tam je aj pochovaná)
a obec dodnes nezabudla na slávnu rodáčku.
Od roku 1992 stojí v centre dediny pomník.
Tento rok zorganizoval OV Csemadoku na jej
počesť prvýkrát aj primášsku súťaž. Milovníci rómskej hudby sa stretli na tejto súťaži
deviatykrát. Zúčastnilo sa jej 5 primášov. Život
rómskych hudobníkov nie je ľahký, vymreli celé
rómske hudobnícke rodiny. Po rómskej klasickej hudbe nie je dopyt a muzikanti, ktorí ostali,
chodia za prácou do zahraničia. Do Gemera
prišlo 5 mladých primášov, z ktorých najstaršia
- primáška - mala 20 rokov a najmladší 13.

Mladých primášov sprevádzala budapeštianská
kapela Nová generácia. Hodnotila ich porota, v
ktorej boli svetoznámi budapeštianski primáši.
Súťažiaci mali na programe Monti čardáš, jednu
ľubovoľne vybranú skladbu a sprevádzali aj
speváka. Súťaž vyhral ešte len 14-ročný žiak
ZŠ Mihálya Tompu v Rim. Sobote Béla Botos
pred Mártonom Puskom z Tornale a Viktorom
Busom z Rimavskej Seči. Na druhý deň v Dome
kultúry v Rim. Sobote bol prebehol galaprogram, kde okrem víťazov vystúpili aj známi
budapeštianski speváci: János Bokor, Klára
Szentendrei a Katalin Madarász.
János Juhász Dósa

Reakcia na článok: „DJ Melo o kultúre a športe"

Naše noviny sú na strane futbalu
V

mestskom týždenníku sa objavil článok
pod názvom „DJ Melo o kultúre a športe“. Autor sa v ňom zaoberá katastrofálnym
stavom amfiteátra v Rimavskej Sobote i vôbec
kultúry, akú mesto svojim obyvateľom počas
leta ponúklo. Na druhej stane prípadný zánik
Mestského futbalového klubu spája s naším
týždenníkom. V prípade kultúry s ním môžeme
naplno súhlasiť, veď sme aj na stránkach nášho
týždenníka kritizovali konanie podujatí na
Hlavnom námestí. A čuduj sa svet, pár dní na to
sa už konal koncert v amfiteátri...
Čo sa týka futbalu, však nemôžeme mlčať. Boli
to totiž práve Gemerské zvesti plus Soboťan,
ktoré ostro vystúpili proti akýmkoľvek snahám
o likvidáciu futbalu, alebo úvahám o vystúpení z I. ligy a pokračovaní v nižších súťažiach.

Nevieme, kto sa skrýva pod umeleckým menom
DJ Melo, ale že je na veľkom omyle, o tom niet
pochýb. Do redakcie sme dostali desiatky ďakovaní a uznaní za články, v ktorých sa staviame
jednoznačne za záchranu futbalu v meste. Teší
ma, že boli medzi nimi aj uznanlivé slová zo
strany chlapcov z Fanklubu. DJ Melo zrejme
nečítal článok „Nedovoľme likvidáciu futbalu“
z 18. augusta, ani „Na margo týždňa“, či „Nie
futbal zavinil úpadok mesta“ z 25. augusta. A to
všetko uverejnených v Gemerských zvestiach
plus Soboťan. Jasne z nich vyplýva naša snaha
nedovoliť zánik futbalu v meste. Ak si tie články
autor prečíta, zistí, že sme v tejto otázke na
jednej lodi, a minimálne sa nám ospravedlní.
Dr. Štefan Szántó,
šéfredaktor Gemerských zvestí plus Soboťan

Víťaz súťaže primášov Béla Botos.

Tragická
nehoda
v Blhovciach

V Blhovciach sa 6. septembra stala tragická
nehoda. 28-ročný mladík pracoval v sklade
s elektrickým vrtákom, ktorý skratoval.
Gabriel B. utŕžil vážne zranenie, ktorému
okamžite podľahol. Zanechal po sebe dve
maloleté deti. Starší syn začal teraz chodiť
do prvého ročníka základnej školy. Táto
tragédia nebola v rodine prvá. Zosnulý
nepoznal otca, pretože sa utopil v jazere.
Tragická správa šokovala obyvateľov Blhoviec a na pohrebe sa zúčastnila takmer
celá dedina. Počas smútočného obradu
plakal aj kňaz.
jdj

Spoločenský život
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Recenzia filmu Juraja Jakubiska Bathory,
ktorý videlo vyše 300 tisíc divákov

Krvilačná upírka alebo zdiskreditovaná žena?

5

Film Bathory:
Kasový trhák

N

ajnovší filmový počin režiséra a scenáristu Juraja
Jakubiska je film Bathory. Na
Slovensku ho už videlo vyše
300 tisíc ľudí. Mimoriadna
osobnosť Alžbety Báthoryovej
zamestnáva historikov už storočia. Ešte aj dnes, takmer 400
rokov po jej smrti, sa pohľady
na jej život a vinu rozchádzajú.
Naozaj bola krvavá grófka,
kúpala sa v krvi mladých
dievčat, aby si zachovala
večnú mladosť? Alebo to bola
pôvabná, veľmi vzdelaná žena
ovládajúca niekoľko jazykov,
zaujímajúca sa o prírodné
vedy a liečiteľstvo? Táto žena
nielen svojím pôvabom ale
aj bohatstvom mnohých
iritovala. Preto sa ju zrejme
snažili zdiskreditovať a obrať
o majetok. Juraj Jakubisko má
na tento kontroverzný prípad
vlastný názor a snaží sa ho
divákom objasniť prostredníctvom filmu. Film je príbehom
o Alžbete Báthoryovej a jej
nenaplnenej láske k slávnemu talianskemu maliarovi
Caravaggiovi, o manželskom
pute najmocnejších uhorských
rodov Báthoryovcov a Nádasdyovcov a o intrigách palatína
Juraja Thurza. Dej filmu sa
odohráva na prelome 16. a 17.
stor. v bývalom Uhorsku,
v čase plnom náboženských
vojen, rozporov a konfliktov,
vrátane dlhotrvajúcej vojny
s agresívnymi tureckými dobyvateľmi. Alžbete Báthoryovej
zaistili legendy nezávideniahodnú slávu a zápis v Guinessovej knihe rekordov ako
najväčšej a najkrvavejšej vrahyne všetkých čias. Jej prípad
je ale nejasný, nepodložený.
Pravdou však je to, že súdneho procesu sa nedočkala...

Aj sobotský divák si mohol vychutnať dlho
očakávaný film režiséra Juraja Jakubiska Bathory. Kino Orbis ho uviedlo 3.-7.
septembra. Ako nám povedala vedúca kina
Eva Zibríková film videlo 2500 ľudí. Takúto
návštevnosť mal len veľkofilm Titanic alebo rozprávka Leví kráľ, ktoré sa premietali
v 90-tych rokoch. Reprízu filmu Bathory
plánujú začiatkom novembra. Do kina
zavítala aj naša redakcia spolu s kolegami
z Gömöri Hírlap. Po varení gulášu a kladení vencov k soche známeho maďarského
básnika M. Tompu pri príležitosti 140.
výročia jeho úmrtia to bola tretia spoločná
akcia oboch redakcií.
amb

Stretnutie
Konrádovčanov
Jakubisko sa držal všetkých
historických údajov a známych faktov, ale zapojil do filmu aj svoju fantáziu a rukopis.
Natáčanie prebiehalo v rokoch
2005 a 2006 v Čechách aj na
Slovensku vo filmových ateliéroch Koliba Bratislava, ale aj
na vyše 20 hradoch. Vo filme
vystupuje viac ako 110 hovorených postáv, komunikujúcich
po anglicky, maďarsky, česky,
slovensky a latinsky. V komparze si zahralo vyše 4000
ľudí. Bolo natočených 74 000
metrov materiálu. Punc filmu

dáva aj hviezdne obsadenie
Anna Friel (Báthory), Karel
Roden (Thurzo), Franco Nero
(kráľ Matyáš II. Habsburský),
Hans Matheson (Caravaggio),
Vincent Regan (Ferenc Nádasdy). Vo vedľajších úlohách
si zahrali Bolek Polívka, Jiří
Mádl, Monika Hilmerová a Lucie Vondráčková. Zaujímavá
je postava vedmy, čarodejnice
a liečiteľky, ktorú stvárnila
manželka J. Jakubiska Deana
Horváthová, ktorá je zároveň
aj producentkou filmu.
M. Kanalová

Z listu čitateľa

Gemerské zvesti majú štýl
Gemerské Zvesti prešli mnohými zmenami. Nehovoriac o rôznych aférach. V súčasnosti sú regionálne noviny na dosť vysokej úrovni, sú prehľadnejšie, štýlovejšie aj poučné. Články M. Kanalovej
majú zas šmrnc. Pevne verím a dúfam, že budete v tomto trende pokračovať aj naďalej.
Miroslav Trenka

V rimavskosobotskom dome kultúry sa
6. septembra konalo stretnutie Konrádovčanov. Pri speve a hudbe sa stretlo okolo
päťdesiat Soboťanov, ktorí majú svoje korene v obci Konrádovce. Mnohí sa stretli po
prvý raz, porozprávali si životné príbehy
či vymenili skúsenosti. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy najstaršieho z nich, Alexandra Fröhlicha. „V Rimavskej Sobote
žije 100 rodín, ktoré majú svoje korene v
tejto obci. Bol by som rád, keby sme sa tu
takto stretávali každý rok. Na budúci rok
plánujeme pozvať aj „Konrádovčanov“,
ktorí žijú v Lučenci, Veľkom Krtíši, Zvolene, Martine, Žiline a ďalších mestách,“
povedal Fröhlich.
„ Prvá písomná zmienka o obci pochádza
z roku 1341. Konrádovce boli baníckou
obcou, v jej blízkosti sa ťažil čadič a bazalt.
Aj preto sa stretnutie uskutočnilo v prvý
septembrový týždeň, kedy sa slávi deň
baníctva,“ uviedol jeden z organizátorov
Ľudovít Žibrita. Dodal, že v obci žilo 11 národností, pričom najpočetnejší boli Nemci,
Juhoslovania, Česi, Slováci, Maďari. Na
stretnutí si prítomní zvolili výbor, úlohou
ktorého bude informovať ich o situácii
v obci.
amb
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Vnímam,
teda žijem !
N

aši predkovia boli múdri ľudia, keď tvrdili,
že čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na
zajtra. Od začiatku roka som pozitívne vnímala,
čo sa udialo v našom meste Rimavská Sobota.
Osoba s ťažkým telesným postihnutím chce
žiť rovnako plnohodnotný život ako zdraví
spoluobčania. Ako súčasť života telesne postihnutých občanov -vozičkárov robíme prieskum
na odstraňovanie bariér a vylepšenie životného
prostredia hlavne od r. 2006. A nie bezvýsledne.
Poslankyňa MsZ A. Antalová predkladala po-

slancom požiadavku na schválenie a kofinancovanie schválenie úprav priechodov cez vozovku
a chodníka v centre mesta. Musím vyzdvihnúť
prístup riaditeľa TSM P. Rábelyho, že dodržia-

Kútik pre gazdinky
Zapekané rezne

Občania ďakujú
Ako predsedníčka ZO JDS a Klubu dôchodcov v Hrnčiarskych Zalužanoch sa chcem za všetkých
členov poďakovať Ing. Jozefovi Mlynárovi a starostom obcí Sušany Štefanovi Václavikovi a Hrnčiarske Zalužany Milanovi Markotánovi za pomoc pri rekonštrukcii rodinného domu v Hrnčiarskych
Zalužanoch. Toto sociálne zariadenie – domov dôchodcov rodinného typu a denný stacionár bolo 27.
augusta odovzdané pre občanov obidvoch obcí prestrihnutím pásky starostom obce Hrnčiarske Zalužany Milanom Markotánom a riaditeľom Domova dôchodcov v Sušanoch Ing. Jozefom Mlynárom.
Rodinný dom sa rozhodla darovať bezplatne pre všetkých dôchodcov Mária Slaninová, obyvateľka
obce Hrnčiarske Zalužany. Znovu je doma vo svojom vlastnom rodinnom dome, s ktorým sa podelila aj s ostatnými spolubývajúcimi z Domova dôchodcov zo Sušian. Aj naša ZO JDS a KD dostala
ponuku využívať tieto priestory na zasadaciu činnosť, nacvičovanie rôznych programov – osobitne v
súbore Hrnčiarka, v ktorom účinkujú aj naši členovia Jednoty dôchodcov a Klubu dôchodcov. Kolektív súboru si zaslúži vďaku za úsilie vo voľnom čase, ktorý venujú nacvičovaniu programu. Osobitné
uznanie sa zaslúži umelecká vedúca súboru Ľubka Markotánová, ktorá sa so svojimi členmi postarala na tomto podujatí o dobrú atmosféru. Piesňami z mladosti našich starých rodičov zameranými
aj na život v Domove si získali sympatie všetkých prítomných. Na záver podujatia bolo občerstvenie
pri hudbe. Je len na škodu veci, že na otvorenie prevádzky nového objektu neprišli pozvaní hostia
z BBSK a ani žiadna televízia. Toto zariadenie soc. služieb financoval BBSK a dotáciu poskytlo aj
MPSVR SR. Za finančné prostriedky občania našich obcí ďakujú.
Eva Chovanová

Tohtoročná výstavná a expozičná činnosť Gemersko – malohontského múzea bola bohatá.
Odrazilo sa to aj na návštevnosti za prvý polrok.
Do konca augusta navštívilo múzeum 12 157
návštevníkov. Za celý minulý rok to bolo okolo
13 000. Najviac ľudí navštívilo múzeum v máji.
Najväčší záujem bol o výstavu Rimavská Sobota

Klubová a krúžková
činnosť MsKS – Domu
kultúry v Rim. Sobote
(september-december)

Potrebujeme: 600g bravčových rezňov, 100g šunky, 100g tvrdého syra, strúhanku, hladkú múku,
olej, 2 pochúťkové smotany, 4 vajcia, soľ, mleté korenie.
Postup: Rezne naklepte, osoľte, okoreňte, obaľte v strúhanke, vo vajci a v múke. Z oboch strán
opečte na oleji. Teplé poukladajte na pekáč a na každý rezeň položte plátok šunky a syra. Vajcia
vymiešajte s pochúťkovou smotanou, ochuťte soľou a korením. S takto pripravenou smotanovou
zmesou zalejte rezne a prikryté zapekajte 20 minút. Pred koncom posypte postrúhaným syrom
a ešte 10 minút zapekajte. Podávajte s opekanými zemiakmi. Dobrú chuť!
J. Molnárová

Záujem o výstavy
a expozície rastie

vali aj určené parametre. Znížený obrubník je
1 800 mm so sklonom maximálne 1:8. Vedenie
úradu práce tiež musím pochváliť, pretože
pripravilo projet na odbúranie architektonickej
bariéry pri vstupe do budovy. Po roku 1989 sa
začal proces integrácie, vybudovali sa špeciálne
upravené byty pre vozičkárov. MsZ, MsÚ ako
aj komisia ŽP sa snažia umožniť vozičkárom
prístup do budov v meste. Vyslovujem poďakovanie za prijatie vo svojej kancelárii a za pozitívny rozhovor prednostke obvodného úradu J.
Uhrinovej a poslankyni A. Vargicovej.
Môžem si želať, že skvalitnením prostredia
okolo nás doprajeme všetkým šancu a radosť
zo života.“! ĎAKUJEM
B. Gírethová, členka komisie ŽP

na starých pohľadniciach, Rieka Slaná a Ľudové
náhrobky Gemera – Malohontu a Novohradu.
V najbližších mesiacoch prebehne v múzeu
v rámci Gemersko – malohontského jarmoku
krst knihy Rimavská Sobota na starých pohľadniciach. Gemersko-malohontské osvetové
stredisko v spolupráci s múzeom otvorí výstavu
Rimavskosobotský výtvarný salón. Čo sa týka
Mestskej galérie, navštívilo ju do konca augusta 5200 ľudí. Ako nás informovala jej vedúca
G. Garlatyová, konalo sa tu 6 výstav. Najúspeš-

Aerobic — každý pondelok a štvrtok od
18,30 hod. začína od 8. septembra (Basic
Aerobic, Body Styling).
Joga — cvičí sa každú stredu od 18. hod.
Orientálne tance (brušné tance)
— každý pondelok o 18. hod., vítané sú
všetky vekové kategórie; cieľom je osvojiť
si základnú pohybovú techniku a hlavné
prvky orientálneho tanca.
Klub tanečného športu Impulz
— súťažné spoločenské tance: I. skupina deti - utorok od 15. hod., II. skupina
mládež - utorok o 16. hod., III. skupina
seniori - streda o 18. hod. začiatočníci, 19.
hod. pokročilí (spoločenské tance a tanečné novinky aj pre dospelých).
Hip-Hop a Disko tance — pre mládež
od 11 rokov každý utorok a piatok od
14,30 hod.
Crazy Model´s — štúdio manekýnok
pre deti, mládež a dospelých (módne
prehliadky, hostesky a pod.)
Pre všetky kurzy a krúžky sú zabezpečení
kvalifikovaní lektori, moderná technika,
vhodné technické a praktické vybavenie.
POZOR!!! Pripravujeme nový tanečný
klub pre všetky vekové kategórie. Informácie: DK - p. Koniarová, tel.: 56 21 550

nejšia bola výstava 19 maliarov Bienále maľby,
ktorá zaujala 990 návštevníkov. Veľký ohlas
zaznamenala výstava Stredoveké nástenné maľby v srdci Európy. Značne navštevované boli aj
Tvorivé dielne. V tomto roku pripraví galéria ešte
výstavu mladej sochárky Ľudmily Valenčíkovej,
medzinárodnú výstavu výberu maliarov s názvom Olejomaľba a projekt autorskej výstavy a
monografie významného umelca regiónu Bélu
Bacskaiho.
amb
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Ako je to s halou T-18 na Šibeničnom vrchu?
V

roku 2001 požiadala FHG Slovakia, a. s.,
zastúpená Ing. Júliusom Vrábľom, mesto
Rimavská Sobota o prevádzkovanie haly T -18.
Dôvodom bolo založenie ŠK Tempus, ktorý sa
začal venovať výchove mládeže v tenise a vo futbale. FHG Slovakia, a. s, ako firma blízka majiteľom (konateľom ŠK Tempus) bola schopná sprevádzkovať dovtedy takmer nefunkčnú halu T–18
(užívali ju akurát členovia zápasníckeho oddielu
TJ Lokomotíva RS, občas iní) správu mali TSM.
Po rôznych rokovaniach, na ktorých ako prvú
požiadavku uvádzal Ing. Július Vrábeľ, že mesto
nebude prispievať ani korunou, s týmto nesúhlasil Zápasnícky oddiel TJ Lokomotíva zastúpený p. Krahulcom. Argumentoval, že nemajú
peniaze na vyplatenie réžie a mesto im nedáva
nič na činnosť. Po rokovaniach s predstaviteľmi
športových oddielov tenisu, futbalu, zápasenia
a mesta bolo dohodnuté, že správca FGH Slovakia, a. s., dostane do výpožičky halu T–18 (urobí revíziu elektriny a prepíše elektrické hodiny
na seba) a umožní oddielom podľa zápisnice
z 18.10.2001 vstup do haly. Mesto Rim. Sobota
bude prispievať na časť nákladov za elektrinu
a vodu po predložení faktúr od SEZ a SS vodární.
Bude sa to považovať ako sponzorské od mesta
pre šport, najmä pre zápasníkov, ktorí nemali
peniaze na činnosť. Po viacerých nedodržaniach
zmluvy zo strany mesta boli dohodnuté dodatky k zmluve, ktoré mali riešiť situáciu. Vždy bol
problém s platením faktúr, pretože mesto meškalo s platbami. V roku 2005 po výraznom zvýšení
cien elektrickej energie (náklady cca 500 tis. Sk
– 16596,96 EUR) bola požiadavka správcu o jednorazový príspevok 450 tis. Sk (14 937,26 EUR)
na prevádzku. Po návrhu mesta (Ing. Fabovej)
sa dohodlo, že mesto prispeje správcovi 370 tis.
Sk v roku 2006 a v ďalších rokoch sumou, ktorú

Hala T - 18 v roku 2000.

odsúhlasí mestské zastupiteľstvo. Mesto umožní zriadenie bufetu (čo sa malo považovať za
sponzorské od mesta)?! S týmito podmienkami
FGH Slovakia súhlasila. Žiaľ, suma odsúhlasená
MsZ nebola vyplatená v termíne ani raz, čo je
v rozpore so zmluvou. Aj v rokoch 2006 a 2007
meškalo mesto s platbami. Úmysel správcu bol
po vyplatení dohodnutého príspevku urobiť
opatrenia na zníženie finančných nákladov na
chod haly. Príspevok na rok 2008 odsúhlasený
MsZ však nebol dodnes vyplatený. FGH Slovakia bola nahradená správcom TJ ŠK Tempus.
Od začiatku správca zdôrazňoval a propagoval,
že svojou činnosťou vytvorí finančný príjem
na ostatné náklady týkajúce sa prevádzky haly
T–18 ako upratovanie (cca 100. tis. Sk – 3319,39
EUR), opravy a údržba, rekonštrukcia, kúrenie,
palubovky, inovácie priestorov a pod. Mesto
bolo povinné podľa zmluvy prispievať na elektrinu a vodu, kde náklady pri spotrebe 130 000 KW
v roku 2002, 100 000 KW v roku 2005, by dnes

Gymnázium s novým názvom
N

ový školský rok sa rozbehol a nejedna
škola pripravila pre svojich žiakov novoty.
Novinkou pre školy je aj nová školská reforma,
vďaka ktorej dostali školy viac priestoru učiť
po svojom. Gymnázium v Rim. Sobote na Ul.
P. Hostinského vychádzalo pri tvorení školského vzdelávacieho programu zo skúseností z
alternatívneho učebného plánu v maturitných
ročníkoch. Maturant si vybral 18 hodín na predmety, ktorým sa chce venovať. Školu navštevuje 575 študentov. Prvákov je okolo 94. Ako
uviedol riaditeľ školy J. Čeman, cieľom školy
je v prvom rade dostatočne pripraviť študentov
na štúdium na vysokej škole. Od septembra na
škole otvorili štátnu jazykovú školu, na ktorú sa
prihlásilo 300 študentov.
„Nabádal som študentov, aby sa do štátnej
jazykovej školy prihlasovali. Podľa nového školského zákona nahrádza táto skúška maturitu

z cudzieho jazyka,“ uviedol J. Čeman. Naďalej
pokračujú medzinárodné projekty CISCO
a PITMAN. Študentov čaká aj nový predmet
spoločenská výchova. Škola sa môže pochváliť
vynoveným bufetom. Ten funguje v spolupráci
s SOU služieb a Združenou strednou školou
poľnohospodárskou a potravinárskou.
„V apríli sme podali projekt na rekonštrukciu
budovy. Jeho schválenie čakáme v najbližších
mesiacoch,“ povedal Čeman. Dodal: „Žiadame
50 mil. Sk, z ktorých sa plánuje zateplenie
budovy, výmena strešného plášťa a zastrešenie átria.“ Od 3. septembra sa škola oficiálne
volá Gymnázium Ivana Kraska. Čestný názov
bude škole odovzdaný 18. septembra. Pri tejto
príležitosti odhalia v priestoroch školy bustu
Ivana Kraska.
amb

predstavovali minimálne sumu 800 tis. Sk.( 26
555,14 EUR). Počas rokov 2002 – 2005 zaplatila
FGH Slovakia, a. s., v dôsledku neplatenia faktúr
TSM penále cca 12 000 Sk (398,33 EUR), čo nebolo od mesta žiadané. Rád by som zdôraznil, že
hala T–18 je funkčná od roku 2001. Uskutočnilo
sa v nej mnoho podujatí k spokojnosti verejnosti
vo všetkých druhoch športu, ktoré k nej patria
(liga zápasenia, majstrovstvá Slovenska, Gemerský pohár, hádzaná, mini liga vo futbale, turnaje
malých detí vo futbale a iné). Dovolím si tvrdiť,
že hala T– 18 je cez rok navštevovaná viac ako
napr. plaváreň, či zimný štadión, futbalový štadión, na ktoré mesto aj cez TSM prispieva oveľa väčšími čiastkami. A ešte jedna poznámka:
Príspevok vo výške 370 000 Sk (12 281,75 EUR),
ktoré odsúhlasilo MsZ, nie je možné považovať
za príspevok pre činnosť ŠK Tempus. Príspevok
je na prevádzku haly, ktorú ŠK Tempus využíva
4 mesiace v roku pre deti, kým iné kluby (zápasenie, hádzanári) po celý rok.
Ing. Július Vrábeľ

BBSK
podporil
obce
Banskobystrický samosprávny kraj vyčlenil finančné prostriedky na zlepšenie
dostupnosti a informovanosti samospráv
okresov Rimavská Sobota a Revúca
v oblasti možností čerpania finančných
prostriedkov na svoje rozvojové aktivity,
spracovanie strategických dokumentov
a pod. Regionálna rozvojová agentúra,
Združenie pre rozvoj regiónu Gemer –
Malohont v Rimavskej Sobote, Ul. SNP
č.21 (pri poisťovni APOLLO) od 01.augusta do konca roka poskytuje bezplatné
poradenstvo, konzultácie a informácie pre
starostov obcí, a to v rozsahu 320 hodín.
V prípade záujmu starostov zorganizuje
odborné semináre k jednotlivým výzvam.
Samosprávy majú jedinečnú možnosť
získať bezplatne potrebné informácie
a odborné poradenstvo, a tak dosiahnuť
reálne výsledky pre svoje rozvojové aktivity. Dvere kancelárie sú všetkým starostom
a zástupcom samospráv otvorené v pracovných dňoch pondelok až piatok od
8.00 do16.00 hod. Kontaktovať sa môžu
aj na tel. č. 047/5811185, alebo cez rrars@
mail.t-com.sk. Tešíme sa na Vás!
Juliana Uhrinová,
RRA RS
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Projekt zahraničnej spolupráce
N

ová školská reforma, medzinárodné projekty a konferencia. To sú hlavné činnosti
Základnej školy P. Dobšinského v Rim. Sobote
v najbližšom období. Školu navštevuje 653
žiakov. Prvákov je v troch triedach 57, čo je na
hornej hranici povoleného počtu. Ako uviedol
riaditeľ školy Mgr. Ivan Gecko, na školskú
reformu, ktorá začala platiť od 1. septembra, je
škola pripravená. Podľa nej dostali školy viac
priestoru vyučovať po svojom. V 1. a 5. ročníku
pribudnú hodiny cudzieho jazyka, slovenského
jazyka, matematiky a informatiky. V minulých
dňoch získala škola na projekt „Program celoživotného vzdelávania COMENIUS - školské

partnerstvá“ finančný príspevok vo výške
25.000 eur ( 753 150 Sk). Ten je zameraný na
cezhraničnú spoluprácu s partnerskými školami, medzi ktorými prebehne 24 výmenných
pobytov žiakov a učiteľov. Do tohto dvojročného projektu sa zapojili školy z Rumunska,
Bulharska, Veľkej Británie, Poľska, Talianska
a Turecka. Turecko koordinuje celý program.
Autorkou projektu je Mgr. Jana Hanuštiaková. V týchto dňoch finišuje dvojročný projekt
„Rozvoj európskej dimenzie v pedagogickom
procese v regióne Rim. Sobota“. 52 pedagógov
ZŠ okresu získa certifikát z informatiky – tvorba web stránky a 52 pedagógov ZŠ a SŠ okresu

Divácky úspešná vernisáž
V

Mestskej galérii v Rim. Sobote sa 10.
septembra uskutočnila vernisáž výstavy
mladej autorky Amálky Ľudmily Valenčíkovej,
ktorá prilákala okolo tridsať návštevníkov.
Autorka tu prezentuje práce, ktoré vznikli
počas jej štúdii, hlavne v rámci diplomovej
práce, a prináša aj nové posuny v autorkinom
programe. Výber cyklu objektov, reliéfov a akcií
pod názvom Vnútorné priestory sú zhmotnené
predstavy o vlastnom intímnom priestore autorky, ktorá ponúka divákovi vstup do tejto krehkej
situácie. Rozmerný objekt bielej kocky ukrýva
vo vnútri žijúci organizmus vytvorený asamblážou z rôznych materiálov, ako sú priesvitná pvc

Hľadám uchádzačov
na pozíciu:

MANAGER
OBCHODNEJ
SKUPINY
pre okres Rim. Soboty
Podm.: maturita, živnosť
Tel: 0905 303 521
2219-37

PREDAJ UHLIA
a palivového dreva
Uhoľný sklad,
Cintorínska 3646
Rimavská Sobota,
t. č. 56 323 66

1290-40

fólia, vatelín, gáza, silikón, drevo, kovový drôt,
pletivo, sieťovina, špagát, ale aj zvuk a svetlo,
ktoré majú schopnosť expresívne zapôsobiť na
diváka. Výstavu tvoria objekty, reliéfy, plátna,
videoinštalácia, digitálne tlače, projekcie performancií a akcií. Nový cyklus bielych objektov
„something missing“ je o hľadaní a spomínaní
na opustený vnútorný a vonkajší priestor,
premiestnením, cestovaním alebo životnou
zmenou. Ľudmila Valenčíková je absolventkou
sochárskeho ateliéru Juraja Bartusza na košickej Katedre umení a intermédií TU (2006). Jej
výstava potrvá do 17. októbra.
amb

získa osvedčenie z anglického jazyka. Okrem
toho sa zo získaných prostriedkov zakúpili
počítače, notebook a rôzna audiovizuálna
technika. 24. septembra zorganizuje škola 2.
ročník okresnej konferencie ZŠ a SŠ s medzinárodnou účasťou pod názvom „Nové prístupy vo
vyučovaní.“ Je výstupom vyššie menovaného
projektu. Autorkou projektu je zástupkyňa
riaditeľa školy Mgr. Ľubica Kubiňáková. Projekt
je realizovaný v rámci prvého programového
obdobia 2004 – 2006, škola získala financie vo
výške takmer 5,5 mil. Sk (182 566, 55 eur).
amb

oznamy
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Školské stravovacie zariadenia pri MŠ a ZŠ v pôsobnosti
zriaďovateľa mesta Rimavská Sobota

O Z N Á M E N I E
Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem
dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené zmocnenie vyplýva
pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne
cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava
v zariadeniach školského stravovania pripravuje, MŠ SR pre stanovenie
výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na
základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny
kraj) všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. Zverejnené rozpätie nadobúda účinnosť od 1. 9.
2008, je platné aj pre zriaďovateľov súkromných, cirkevných škôl a školských zariadení.
1. S účinnosťou zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 9.
2008 zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného
príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami

Zariadenie školského stravovania
pri ZŠ Š. M. Daxnera, v Rimavskej Sobote
Podľa vyhlášky 366/2007 Z. z budú dostávať žiaci - stravníci tkz. zápisné lístky ,,Prihláška na stravovanie", ktorá bude záväzná na šk. rok
2008/2009. Prihlášky boli rozdané v mesiaci júni. Novým žiakom v mesiaci 9/2008.
Vedúca školského stravovacieho zariadenia vypracovala projekt ,, Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2008" . Projekt bol
úspešný a získal finančné prostriedky vo výške 300 000,- Sk. Projekt je
zameraný - časť na elektronizáciu t.j. zavedenie čipových kariet na stravu
( platidlo) s tým spojený program na dochádzku, evidencia, normovanie

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK
NA JESENNÉ UPRATOVANIE:
19.9. – 26.9.2008
Šibeničný vrch – križovatka ul. Veternej a Lieskovej, Križovatka Rožňavskej a Školskej ul.
Tomašová – Tomašovská ul. pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu
26.9. – 3.10.2008
K.Mikszátha - parkovisko
A. Markuša
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete
3.10. – 10.10.2008
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Vinica – pri obchode
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bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
2. Pri poskytovaní jedál a nápojov - II. večere pre kategóriu stravníkov od
15 - 18/19 rokov v Internátnych školách a školských zariadeniach sa postupuje v súlade s § 10 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.
3. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa
vekovej kategórie stravníkov 15 -18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.
Konverzný kurz: 1€ = 30,1260

Finančné pásma pre školské stravovanie
Finančný limit - cena 1 obeda na deň:
Základná škola:
I. stupeň:
		
II. stupeň:
		
SŠ a zamestnanci:		
Cudzí stravníci: 		

25,- Sk
27,- Sk
30,- Sk
58,- Sk

(0,83 €)
(0,90 €)
(1,- €)
(1,93 €)

Materská škola:
Finančný limit
Potraviny:
Dotácia HN:
Rodič hradí:

Desiata:

Obed:

Olovrant:

Spolu:

8,-/0,27!
6,2,-

19,/0,63!
18,1,-

7,- /0,23!
2,5,-

34,-/1,13!
26,8,-/27,-!

Všetky ostatné finančné pásma sú zverejnené na stránkach:
www.minedu.sk , www.ksubb.sk

atď. a časť na obnovenie prvotného vybavenia kuchyne. Realizácia projektu začala počas letných mesiacov, čo sa týka elektronizácie – kabeláž,
terminály na čipové karty, prenosné čítačky a pod. Ukončenie elektronizácie je predpokladané do konca septembra 2008. V mesiaci 9/2008 budú
mať žiaci zatiaľ ešte stravenky. Od 10/2008 by mali žiaci postupne prejsť
na čipové karty, ktoré si musí stravník zakúpiť sám. Cena čipovej karty
je cca 50,- Sk, obalu je cca 7,- Sk . Čipová karta je prenosná z ročníka do
ročníka. V prípade straty alebo poškodenia si musí stravník zakúpiť novú
čipovú kartu. Čipové karty si žiaci zakúpia počas mesiaca september, kde
ich vyzve vedenie jedálne. Priebežne Vás budeme informovať o ďalších
krokoch v realizácii projektu.
Vypracovala: Trochová Marta, externý metodik pre ZŠS

10.10. – 17.10.2008
Dúžava – pri cintoríne
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom
Sabová - pri bytovkách
Veľkoobjemový kontajner - VOK je určený na
zber objemného odpadu. Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad : stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky,
výbojky, monočlánky, pneumatiky, akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Na odpad
zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu
skompostovaný, bude v tých istých termínoch
pristavený druhý – osobitne označený kontajner (VOK). Občania môžu odovzdávať v priebehu celého roka odpady (vč. odpadu zo zelene,
ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný) zdarma v Zbernom stredisku odpadov
v areáli fi. BRANTNER GEMER, na Košickej
ceste č.344. Odovzdať môžu papier, drevo, že-

lezný šrot, drobný stavebný odpad, objemný
odpad (vč. spotrebnej elektroniky), textil (použité šatstvo), PET-fľaše a plasty, problémové
látky – akumulátory, monočlánky (monočlánky
možno odovzdať aj v predajniach Hypernova,
Billa, Kaufland, v predajniach Elektro SFOS na
Školskej ul., J.R.A. na ul. SNP, ELEKTRÓN na
Rožňavskej ul., GM-PORST a VM-2 na Hlavnom
námestí a vo vestibule MsÚ), žiarivky a výbojky,
prázdne obaly z náterových hmôt a pod. Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka
odovzdať zdarma v areáli fi. DETOX (areál býv.
ZŤS na Košickej ceste). Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční 18.10.2008.Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK
budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek. Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade,
oddelení životného prostredia – č. tel. 5604648,
5604665, v spoločnosti BRANTNER GEMER
(EKORIS) - č. tel. 5811223 resp. vo fi. DETOX –
č.tel. 5604153.
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Nehnuteľnosti
• Predám garzónku s balkónom na
ulici Malohontskej, cena 380 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám garzónku s balkónom na
ul. Malohontskej, cena 385 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám 2-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 714 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám 2-izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná rekonštrukcia, cena 1 290 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám 2-izbový byt na ulici
Mikszátha, cena 720 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám 2-izbový byt na sídl. Rimava, cena 832 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1313-37

• Predám 2-izbový byt na ul. Poručíka Ušiaka, cena 730 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám 3-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 240 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám 3-izbový byt na ul.
Daxnera, cena 1 530 000,- Sk
(vlastné kúrenie, nájom 1100,- Sk)
Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 300 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám 4-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 780 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 230 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 1 750 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1313-37

• Predám rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 3 500 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1313-37

• Predám záhradný dom v obci
Hrachovo, cena 195 000,- Sk.Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 2 600 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
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1313-37

• Predám rodinný dom v Bakte,
cena dohodou. Kontakt: 0902
700 400.
1313-37

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/pod benzínovou pumpou Slovnaft/, cena 500,- Sk/m². Kontakt:
0902 700 400.
1313-37

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/Šibeničný vrch-ul. Gaštanová/,
cena 800,- Sk/m². Kontakt: 0902
700 400.
1313-37

• Predám stavebný pozemok na
Kružne, cena 100,- Sk/m². Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám pozemok /orná pôda/ na
Kružne, cena 30,- Sk/m². Kontakt:
0902 700 400.
1313-37

• Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 1050,-Sk/m².
Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám halu na rôzny druh podnikania v interviláne Rim. Soboty.
Kontakt: 0902 700 400.
1313-37

• Predám alebo dám do dlhodobého
prenájmu 3-izbový byt v OV na ul.
Rožňavskej v Rim. Sobote. Info:
0918 133 160.
1300-38		
• Predám 1-izbový byt na Západe.
Cena dohodou. Tel: 0915 826 268.
1302-39		
• Predám záhradku v záhradkárskej
osade Nižná Pokoradz 1. Terasovitá, bez chatky. Tel: 0902 328 585.

v centre mesta. Tel: 0948 507 653
1329-39

• Prenajmem obchodné priestory
v centre RS, na prízemí, vlastný
vchod, výklad do ulice. Rozmery
od 20 do 130 m2. 0903 306 291

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

1330-42

1117-37

• Dám do prenájmu obchodný
priestor na sídlisku Západ pri
zimnom štadióne, cena dohodou,
kontakt: 047/5625 202

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

1331-38

• Predám trojizbový byt na sídlisku
Západ na ulici Ludvika Svobodu,
cena dohodou, kontakt: 0904
151 165
1332-38

• Dám do prenájmu 4-izbový byt,
sídlisko Západ, R. Sobota. Tel:
0905 716 494
1260-38

• Predám 2-izbový byt v OV v centre
mesta, pôvodný stav, zachovalý. Cena 750 000,- Sk. Tel: 0907
821 009

1317-39

• Dám do podnájmu radovú garáž
pri železničnej stanici. Tel: 5624
077, 0908 384 041.
1318-38

• Predám rod. dom s veľkou záhradou v Zacharovciach, 3 izby,
možnosť prístavby, ÚK, žumpa –
potrebné dorobiť. Cena dohodou.
Tel: 0910 373 381 po 17. hod.
1319-37

• Kúpim 2- alebo 3-izbový byt. Volať
po 16.00 hod. na t.č.: 0904 892 117
1327-42

• Prenajmem zariadenú garzónku

Zamestnanie
• Prijmem barmana/-nku do baru
v RS. Tel: 0905 207 260.
1299-39

1301-40

• Predám 4-izbový DB v Hnúšti. Tel:
0918 149 200

• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru barmanov, servírky,
kuchárov do PIZZERIE a FASTFOODU. Podmienkou je kvalifikácia
v odbore. Tel: 0903 511 076

1269-38

• Predám 3-izbový byt s balkónom
a vymenenými plastovými oknami. Por. Ušiaka 5, Rim. Sobota, 7.
posch., sídl. Západ. Informácie na
t. č.: 0903 831 194
1271-38

• Predám 3-izbový byt v OV, v centre mesta. Cena dohodou. Tel:
0915 956 899, 0907 232 104
• Predám 3,5-izbový tehlový družstevný byt v centre mesta Rim.
Sobota. Cena dohodou. Kontakt:
0908 599 522, 0911 599 522

• Kúpim 1-izbový byt v Hnúšti. Tel:
0904 976 120.

• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
106
		
		

1265-37

• Predám rozostavaný RD na IBV
Sobôtka (hrubá stavba). Tel: 0905
446 136.
1304-37		
• www.makroreality.sk
1305-19		
• Predám garzónku. Tel: 0914
187 839.

1311-38

1185-37

• Kúpim stavebný pozemok na
Sobôtke. Platba v hotovosti. Tel:
0905 319 133, 0907 330 177

1263-37

1278-39

• Predám 2-izbový byt na sídl.
Západ. Čiastočne prerobený. Len
hotovosť. Tel: 0904 117 092.

1244-37

• Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru obchodného
zástupcu, fakturanta. Podmienky:
ukončené stredoškolské vzdelanie, vodičský preukaz skupiny B,
morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť. Tel: 0903 511 076

1303-39

1306-39

• Predám 2-izb. byt na Družstevnej 42 a spálňu a obývačku. Tel:
047/56 32 060

1285-37

• Prenajmem byt v Rim. Sobote,
Hnúšti, Tisovci. Tel: 0904 454 045
1287-39

• Kúpim byt v RS-centrum, Západ.
Tel: 0918 560 622
1288-39

• Predám 2-izbový byt alebo vymením za 3-izbový byt na Západe.
Tel: 0908 911 735
1291-37

• Dám do prenájmu obchodné
priestory v centre RS oproti Domu
textilu, ul. SNP. 1. miestnosť – na
prízemí, výklad, vchod z ulice,
20 m2. 2. miestnosť – na prízemí,
malý výklad, 23 m2. Tel: 0903
306 291

1301-40

• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru murárov – obkladačov s praxou, za výhodných
podmienok. Tel: 0903 511 076.
1301-40

• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru pracovníkov do
skladu. Podmienkou je morálna
bezúhonnosť. Tel: 0903 511 076
1301-40

• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru vodiča. Podmienky:
vodičský preukaz skupiny C,
morálna bezúhonnosť. Tel: 0903
511 076.
1301-40

• Za výhodných platobných podmienok prijmeme šičky v stoji /
aj nekvalifikované/ pre automobilový priemysel v ČR. Týždenné
zálohy, doprava a ubytovanie
zabezpečené. Tel: 051 77 33 888,
0907 089 669
1309-38

• Veľmi dobre ohodnotená práca
v zinkárni v ČR. Týždenné
zálohy, doprava a ubytovanie
zabezpečené. Tel: 051 77 33 888,
0907 089 669.

1124-38

1309-38

• Predám 3-izbový veľký byt . Lacno
– do 600 000,- Sk. Dohoda možná.
Súrne. Tel: 0907 531 820
1191-38		
• Kúpim alebo zoberiem do podnájmu 2-izbový byt. Tel: 0911 214 630
1670-44		

• Prijmeme mužov na práce pri
výrobe protihlukových stien, za
veľmi výhodných platobných podmienok v ČR. Týždenné zálohy,
doprava a ubytovanie zabezpečené. Tel: 051 77 33 888, 0907
089 669.
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1309-38

• Prijmeme mužov – betonárov,
za veľmi výhodných platobných
podmienok v ČR. Týždenné
zálohy, doprava a ubytovanie
zabezpečené. Tel: 051 77 33 888,
0907 157 004.
1309-38

• Prijmeme pracovníkov do pekárne
na záp. Slovensku. Aj pomocných
pracovníkov. Tel: 051 758 22 33,
051 77 33 888, 0907 157 004.
1309-38

• Nemecká nadnárodná spoločnosť
rozbieha obchodné zastúpenie
v regióne. Obsadenie voľných
pozícií pre ambicióznych ľudí zameraných na výsledky. Tel: 0915
974 408.
1323-37

• Firma LIOS, spol. s r.o. prijme do
pracovného pomeru skladníka.
Bližšie informácie na tel. čísle:
047/56 21 519, lios@lios.sk
1277-37		
• Prijmem kaderníčku do RK
Štúdia, živnosť vítaná. Tel: 0903
551 931
1286-39

• Nachtclub CÉZAR Rakúsko –
Graz hľadá dievčatá od 19 rokov.
Výborné finančné podmienky,
veľká klientela, ubytovanie a strava zabezpečená. Nemčina nie je
podmienkou. Kontakt: +43/664
95 39 383, +43/664 12 06 667
Mobil: 0907 110 295
1202-37		
• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta pre pracovnú pozíciu – vodič rozvozu. Požiadavky: vod. preukaz B (C skupina
výhodou), prax vo vedení vozidla.
Tel: 047/5811868, 5633788,
0903/632250, koro@koro.sk
1253-37			
• Ponúkam prácu. www.sohars.sk
Aj invalidi.

• Kompletný finančný servis! Dobrá
pôžička. Tel: 0915 950 427.
• Stredoškolský profesor doučuje
anglický jazyk, pripravuje na
maturity. Tel: 0907 853 164

• Predám štvorčlenný stan s nafukovačkami a spacákmi, staršie
bicykle, ručný vozík, zabíjačkový
kotol, peterky (kachle), nábytok
z 50.-60. rokov, koberce, sudy na
víno. Tel: 0907 592 521

1261-38

1326-38

• Vykonávam murárske práce. Tel:
0907 661 544

• Predám el. pís. stroj. Tel: 0911
178 826

1270-37

1204-37

• Hľadám doučovateľku k 13-ročnému chlapcovi. Denne na 2 hodiny.
Tel: 0904 432 055 – len SMS.

• Predám obýv. stenu v dobrom
stave, kombinovanú detskú
postieľku a prerobenú chladničku
na mrazničku - nový motor. Tel:
047/56 26 477

1324-38

1258-40

• Vyrábate a chcete predať? www.
sohars.sk, 0907 831 424
1281-45

•	Brúsenie, tmelenie parkiet. Tel:
0902 748 202
1212-42		
• Vykonávame všetky stavebné
práce murárske, klampiarske,
vodárenské, zámočnícke, bytové
jadrá, stavbu striech, rekonštrukciu a izoláciu striech. Tel: 0907
173 956
1249-44

• Firma LAKY ponúka maliarske,
murárske práce, sadrokartóny,
ulož. plávajúcej podlahy, obklady,
dlažby, zatep. fasády, prerob.
kúpeľní a iné stavebné práce. Tel:
0907 531 820
1137-37

• Ako ušetriť energiu. www.sohars.
sk
1149-43

• Plastové okná, výrobky za cenu
výrobcu. Francisciho 1. Tel: 0907
831 424, www.sohars.sk
1151-43

• Silikónové tesnenie okien. Tel:
0907 831 424, www.sohars.sk
1152-43

• Doveziem štrk, piesok, šotolinu
a kameň. Za výhodné ceny. Tel.
0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39			

1153-38

Služby
• Spracovanie účtovníctva. Tel: 0911
846 062
649-37

• Milé dámy – od 2.9.-jesenná akcia
v Moletke na Železničnej č. 9
v RS.
1218-37		
• Milé moletky – príďte si doplniť
jesenný šatník – akcia – výhodný
nákup – kostýmčeky, kabelky,
kozmetika, blúzky, nohavice.
Zľavy do 30 %. Bolero, Železničná
č. 9, RS

Rôzne

1273-37

• Predám klavír v dobrom stave.
Lacno. Tel: 047/56 314 72, 0908
485 535
1257-38		
• Predám demižóny, rôzne veľkosti,
cena dohodou. Tel: 047/56 98 083
1262-37

• Predám obývaciu stenu, zachovalú. Cena dohodou. Tel: 0915
956 899
1279-37
		
• Predám ovos kŕmny. Tel: 0905
317 663
1172-37			
• Predám bločky na stavebný materiál alebo faktúry, cena 1,5 %. Tel:
0915 183 843
1005-37		

1671-38

• Predám odstavčatá. Tel: 0905
544 891
1673-37

• Predám britské modré mačiatka.
Cena 3500,- Sk. Volať po 17.00
hod. na tel.č.: 0910 788 561

1307-37

• Predám detské kočíky a cinkulár.
Tel: 56 23 190.
1308-37		
• Predám chladničku /180 l/
s mrazničkou /175 l/ Calex s dvoma kompresormi aj na faktúru.
Málo používaná, cena 3 000,- Sk.
Tel: 0908 520 990.

• Predám odstavčatá. Tel: 0910
948 193

		

Auto-moto
• Predám Š-120 L (1979), motor po
GO, ťažné, STK 2009. Tel: 0910
276 042.
1314-37

• Predám Š-Felicia kombi, 1,9 D, r.
výr. 2001, vo výbave, ťažné. Cena
dohodou. Tel: 0905 106 037.

1310-37

1320-37

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

• Radiátory panelové 1 m dlhé – 3
ks, predlžovací kábel 4 x 4 – 65
m s navijákom, chladničku
s mrazničkou „Calex“. Mobil: 0918
395 200, 047/56 23 332.

1298-38

1315-37

• Predám Fabiu za 130 000,- Sk. Tel:
0908 341 366
1321-37		
• Predám Škodu SuperB comfort
plus 1,9 TDI, 96 KW, 2004/5,
117000 km, šedá titán metalíza,

1219-37

1325-39

• Predám Škodu 105. Cena dohodou. Kontakt: 0902 318 418,
047/56 33 287
1283-38		
• 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		

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

Spomienka
Dňa 18. septembra
2008 uplynie 8 rokov, keď tragickou
smrťou vyhasol
taký mladučký
život nášmu drahému a milovanému
synovi, bratovi

Kamilkovi Mitterpachovi
z Rim. Soboty.
		

„Každý deň je bez Teba ťažký“. To, že
sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdciach nám bolesť zostala a tiché
spomínanie.
			
Mamka, otec, sestra s rodinou a rodina
Matzenauerová.

1328-37

1201-40

• Predám bravčovú masť väčšie
množstvo á 70,- Sk, kvalitná.
Tel: 56 985 60, 56 260 80, 0915
558 596.

full výbava, 100 % stav, cena
dohodou. Tel: 0903 385 501.

Zvieratá
• Predám 10-mesačného psíka sharpeja. Cena dohodou. Tel: 0904
456 850, 0902 794 995.
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„Keď už niet
snov a hviezd
vedúcich vdiaľ
ani miliónov slov
nezlomí ten žiaľ.“
Ďakujeme všetkým
príbuzným
a známym, ktorí
odprevadili na
poslednej ceste životom nášho drahého
zosnulého otecka, manžela a starého otca

Vladimíra Šťavinu
z Rimavskej Soboty,

		
ktorý nás navždy opustil 22.8.2008 vo
veku 83 rokov. Primárke ARO MUDr.
Kasáčovej a celému lekárskemu tímu
a zdravotným sestrám za ich starostlivosť
ďakujú manželka, syn s rodinou a dcéra.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. „I keď nie je medzi nami,
v našich srdciach žije s nami.“
Smútiaca rodina
Mamka, otec, sestra s rodinou a rodina
Matzenauerová.
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Máte doma hotovosť a nechcete mať starosti s eurokonverziou?
Máme pre Vás bezpečné a jednoduché riešenie.
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OTP Konto Euro-Štart

wBê5Oêh
6 kg, 4,5 l, rôzne druhy,
1 kg = 83,17 Sk/2,760 €,
1 l = 110,89 Sk/3,680 €

719,- Sk

Výhody OTP Euro-Štart Konta

¤©© ±¾ z

BEZPROBLÉMOVÁ ZMENA KORÚN NA EURÁ
Bezplatné *
- zriadenie a vedenie účtu,
- debetné a kreditné účtovné položky,
- vydanie platobnej karty Cirrus/Maestro
alebo VISA Electron,
- výbery v bankomatoch OTP Banky Slovensko, a.s.,
- platby na POS termináloch,
- vklady a výbery hotovosti,
- zrušenie platobnej karty a zrušenie účtu.

¡¦±¥¦ €

i:>êê ê
cena za 1 kg

¡ª© ±©ª z

vêyêê
5 l, 1 l = 50,80 Sk/1,686 €, v akcii aj 2 l,
olej Raciol za 106,90 Sk/3,55 € (125,90 Sk),
1 l = 53,45 Sk/1,774 €

299,- Sk

¢¥¤ ±¾ z
¨¤£ €

£±¦¤¨êü
ü
€

* Odpustenie poplatkov sa týka obdobia od 1.9.2008 do 31.1.2009.
1.2.2009 bude OTP Konto Euro-Štart konvertované na OTP Konto,
ak sa klient nerozhodne inak.

rUêê¡ê€êÓê£ª±¡¢¦ªêz

Pozícia:

PRACOVNÍK VÝROBY
Možnosť nástupu IHNEĎ

MAD

Náplň práce:

MANAGER PREDAJA
Možnosť nástupu IHNEĎ

- obsluha rezacej linky
- príprava textilného materiálu pre rezaciu linku

MAD

Náplň práce:
- komunikácia s pridelenými obchodnými partnermi
- príjem a spracovanie objednávok od klientov
- aktívne získavanie nových klientov
Požiadavky:
- min. SŠ vzdelanie s maturitou
- znalosť práce s PC – MS Office, Internet
- zodpovedný a aktívny prístup k práci
- komunikatívnosť
- schopnosť operatívne riešiť problémy
- odolnosť voči stresu
- schopnosť pracovať v tíme

Požiadavky:

- manuálna zručnosť
- zodpovedný a aktívny prístup k práci
- schopnosť pracovať v tíme
Našim zamestnancom ponúkame:

- perspektívu dlhodobého zamestnania
- kvalitný tréning prípravy a obsluhy rezacej linky
- bohatý sociálny program, teplá strava
- nadštandardné finančné ohodnotenie
MAD SR s.r.o., Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota
Žiadosti spolu s pracovným životopisom zasielajte
e-mailom na adresu: mad1@madsr.sk
kontakt: 0905 250 226
2221-37

Inzerujte v Gemerských Zvestiach

Prijmeme pracovníčku
do administratívy na pozíciu

Našim zamestnancom ponúkame:
- perspektívu dlhodobého zamestnania
- kvalitný tréning
- bohatý sociálny program, teplá strava
- nadštandardné finančné ohodnotenie
MAD SR s.r.o., Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota
Žiadosti spolu s pracovným životopisom zasielajte
e-mailom na adresu: mad1@madsr.sk
kontakt: 0905 250 226
2220-37

Inzercia
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Super
letné
zľavy

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.

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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HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Vodomerné
betónové
šachty
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Predám:

traktorovú vlečku 5 ton – 3 ks
cisternu na pitnú vodu – 1 ks
Cena dohodou.
Kontakt:
0908 848 200, 0908 249 963
1205-37

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

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

Otvorené aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Rimavská Sobota, Školská 244
Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk
PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0949 406 484
0902 304 428
2042-11

Firma EXPRESSTAV s.r.o.

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

1138-52

14 Šport
LIGA
PRÍPRAVIEK
1.kolo – 7. 9. 2008, Výsledky:
Kategória desaťročných
(roč. nar. 1998): Jupie Podlavice
– ŠK Tempus Rimavská Sobota
5:2, góly ŠK Tempus – Balyo, J.
Morong.
Kategória deväťročných
(roč. nar. 1999): Jupie Podlavice
– ŠK Tempus Rimavská Sobota
0:25 (J. Morong 5, Poljak, Rapčan
a Vilček po 4, Pagáč 3, Balciar a
Janíček po 2, Nôta)
Kategória osemročných
(roč. nar. 2000): Jupie Podlavice
–ŠK Tempus Rimavská Sobota
1:15 (Hruška 7, Filipiak 6, Szőke 2)
2. kolo ligy prípraviek
prebehlo 14. 9.
3. kolo – 21. 9. 2008
Fomat Martin – MŠK Závodie
Jupie Podlavice – K. N. Mesto
Podbrezová – Dukla BB
Ružomberok – Tepus R. Sobota
Čadca – MFK Zvolen
MŠK Žilina – Ajax Slimáčik
D. Kubín – Námestovo
4. kolo: 28. 9. 2008
MŠK Závodie – Námestovo
Ajax Slimáčik – D. Kubín
MFK Zvolen – MŠK Žilina
Tempus R. Sobota – Čadca
Dukla BB – Ružomberok
K. N. Mesto – Podbrezová
Fomat Martin – Jupie Podlavice
5. kolo – 5. 10. 2008
Jupie Podlavice – MŠK Závodie
Podbrezová – Fomat Martin
Ružomberok – K. N. Mesto
Čadca – Dukla BB
MŠK Žilina – Tempus R. Sobota
D. Kubín – MFK Zvolen
Námestovo – Ajax Slimáčik
6. kolo – 12. 10. 2008
MŠK Závodie – Ajax Slimáčik
MFK Zvolen – Námestovo
Tempus R. Sobota – D. Kubín
Dukla BB – MŠK Žilina
K. N. Mesto – Čadca
Fomat Martin – Ružomberok
Jupie Podlavice – Podbrezová
ˇ
7. kolo – 19. 10. 2008
Podbrezová – MSK Závodie
Ružomberok – Jupie Podlavice
Čadca – Fomat Martin
MŠK Žilina – K. N. Mesto
D. Kubín – Dukla BB
Námestovo – Tempus R. Sobota
Ajax Slimáčik – MFK Zvolen

16. 9. 2008

8. kolo –26. 10. 2008
MŠK Závodie – MFK Zvolen
Tempus R. Sobota – Ajax Slimáčik
Dukla BB – Námestovo
K. N. Mesto – D. Kubín
Fomat Martin – MŠK Žilina
Jupie Podlavice – Čadca
Podbrezová – Ružomberok
9. kolo –2. 11. 2008
Ružomberok – MŠK Závodie
Čadca – Podbrezová
MŠK Žilina – Jupie Podlavice
D. Kubín – Fomat Martin
Námestovo – K. N. Mesto
Ajax Slimáčik – Dukla BB
MFK Zvolen – Tempus R. Sobota
10. kolo –9. 11. 2008
MŠK Závodie – Tempus R. Sobota
Dukla BB – MFK Zvolen
K. N. Mesto – Ajax Slimáčik
Fomat Martin – Námestovo
Jupie Podlavice – D. Kubín
Podbrezová – MŠK Žilina
Ružomberok – Čadca
11. kolo –16. 11. 2008
Čadca – MŠK Závodie
MŠK Žilina – Ružomberok
D. Kubín – Podbrezová
Námestovo – Jupie Podlavice
Ajax Slimáčik – Fomat Martin
MFK Zvolen – K. N. Mesto
Tempus R. Sobota – Dukla BB
12. kolo –23. 11. 2008
MŠK Závodie – Dukla BB
K. N. Mesto – Tempus R. Sobota
Fomat Martin – MFK Zvolen
Jupie Podlavice – Ajax Slimáčik
Podbrezová – Námestovo
Ružomberok – D. Kubín
Čadca – MŠK Žilina
13. kolo –30. 11. 2008
MŠK Žilina – MŠK Závodie
D. Kubín – Čadca
Námestovo – Ružomberok
Ajax Slimáčik – Podbrezová
MFK Zvolen – Jupie Podlavice
Tempus R. Sobota – Fomat Martin
Dukla BB – K. N. Mesto
14. kolo –14. 3. 2009
MŠK Závodie – K. N. Mesto
Dukla BB – Fomat Martin
Tempus R. Sobota – Jupie Podlavice
MFK Zvolen – Podbrezová
Ajax Slimáčik – Ružomberok
Námestovo – Čadca
D. Kubín – MŠK Žilina
15. kolo – termín: 21. 3. 2009
D. Kubín – MŠK Závodie
MŠK Žilina – Námestovo
Čadca – Ajax Slimáčik
Ružomberok – MFK Zvolen

Podbrezová – Tempus R. Sobota
Jupie Podlavice – Dukla BB
Fomat Martin – K. N. Mesto
16. kolo – termín: 28. 3. 2009
MŠK Závodie – Fomat Martin
K. N. Mesto – Jupie Podlavice
Dukla BB – Podbrezová
Tempus R. Sobota – Ružomberok
MFK Zvolen – Čadca
Ajax Slimáčik – MŠK Žilina
Námestovo – D. Kubín
17. kolo – termín: 4. 4. 2009
Námestovo – MŠK Závodie
D. Kubín – Ajax Slimáčik
MŠK Žilina – MFK Zvolen
Čadca – Tempus R. Sobota
Ružomberok – Dukla BB
Podbrezová – K. N. Mesto
Jupie Podlavice – Fomat Martin
18. kolo – 11. 4. 2009
MŠK Závodie – Jupie Podlavice
Fomat Martin – Podbrezová
K. N. Mesto – Ružomberok
Dukla BB – Čadca
Tempus R. Sobota – MŠK Žilina
MFK Zvolen – D. Kubín
Ajax Slimáčik – Námestovo
19. kolo – termín: 18. 4. 2009
Ajax Slimáčik – MŠK Závodie
Námestovo – MFK Zvolen
D. Kubín – Tempus R. Sobota
MŠK Žilina – Dukla BB
Čadca – K. N. Mesto
Ružomberok – Fomat Martin
Podbrezová – Jupie Podlavice
20. kolo – termín: 25. 4. 2009
MŠK Závodie – Podbrezová
Jupie Podlavice – Ružomberok
Fomat Martin – Čadca
K. N. Mesto – MŠK Žilina
Dukla BB – D. Kubín
Tempus R. Sobota – Námestovo
MFK Zvolen – Ajax Slimáčik
21. kolo – termín: 2. 5. 2009
MFK Zvolen – MŠK Závodie

Ajax Slimáčik – Tempus R. Sobota
Námestovo – Dukla BB
D. Kubín – K. N. Mesto
MŠK Žilina – Fomat Martin
Čadca – Jupie Podlavice
Ružomberok – Podbrezová
22. kolo –9. 5. 2009
MŠK Závodie – Ružomberok
Podbrezová – Čadca
Jupie Podlavice – MŠK Žilina
Fomat Martin – D. Kubín
K. N. Mesto – Námestovo
Dukla BB – Ajax Slimáčik
Tempus R. Sobota – MFK Zvolen
23. kolo –16. 5. 2009
Tempus R. Sobota – MŠK Závodie
MFK Zvolen – Dukla BB
Ajax Slimáčik – K. N. Mesto
Námestovo – Fomat Martin
D. Kubín – Jupie Podlavice
MŠK Žilina – Podbrezová
Čadca – Ružomberok
24. kolo –23. 5. 2009
MŠK Závodie – Čadca
Ružomberok – MŠK Žilina
Podbrezová – D. Kubín
Jupie Podlavice – Námestovo
Fomat Martin – Ajax Slimáčik
K. N. Mesto – MFK Zvolen
Dukla BB – Tempus R. Sobota
26. kolo –30. 5. 2009
Dukla BB – MŠK Závodie
Tempus R. Sobota – K. N. Mesto
MFK Zvolen – Fomat Martin
Ajax Slimáčik – Jupie Podlavice
Námestovo – Podbrezová
D. Kubín – Ružomberok
MŠK Žilina – Čadca
26. kolo –6. 6. 2009
MŠK Závodie – MŠK Žilina
Čadca – D. Kubín
Ružomberok – Námestovo
Podbrezová – Ajax Slimáčik
Jupie Podlavice – MFK Zvolen
Fomat Martin – Tempus R. Sobota
K. N. Mesto – Dukla BB

Súťaž v malom futbale starších pánov
Gymnázium I. Kraska v Rim. Sobote organizuje dlhodobú súťaž v malom futbale starších pánov. Hrať sa bude v na umelej tráve pri gymnáziu v Športovom areáli Martinka Sucháča. Podmienkami účasti je vek
nad 35 rokov, platná súpiska družstva, družstvá musia mať jednotné
dresy a hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Hrací deň je piatok od
16,30 hod. podľa rozpisu. Rozhodcov zabezpečí usporiadateľ. Hrá sa
podľa pravidiel maléfu futbalu, počet hráčov na ihrisku je 5+1. Uzávierka prihlášok je do utorka 16. septembra do 16,30 hodine, po tejto
hodine prebehne aj losovanie súťaže. Hrá sa systémom každý s každým, súťaž je dvojkolová- jesenná a jarná časť. 1. kolo začína v piatok 19. septembra podľa vylosovania. Bližšie informácie: Mgr. Štefan
Koháry- tel.: 0905 699 158, Mgr. Attila Nagy- tel.: 0907 857 103, Mgr.
Milan Mihók-tel.: 0903 166 648.
red
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Majstrovstvá Európy juniorov v zápasení

K

ošická STEEL ARENA bola dejiskom
majstrovstiev Európy juniorov a junioriek v zápasení oboma štýlmi. Táto súťaž
mohla byť vyvrcholením juniorského veku
pre nášho talentovaného zápasníka Michala
Radnótiho, nakoľko je už od budúceho roku
senior. Hlavne po tom, ako reprezentoval
Slovensko vo Fínsku na európskom šampionáte seniorov. Z Európy juniorov nakoniec
nič nebolo. V gréckorímskom štýle štartoval
aj účastník šampionátu vo Fínsku Rigó z Komárna (jeho tréner je aj reprezentačným trénerom juniorov v tomto štýle). Na majstrovstvách Slovenska seniorov ho Michal porazil
na lopatky, na juniorských majstrovstvách
Slovenska v Komárne s ním prehral na body.
Bilancia bola 1:1. Možno by mali byť nejaké
kvalifikačné zápasy. Reprezentačný tréner si
však vybral svojho zverenca, čo sme asi aj
očakávali. Bola tu šanca ešte vo voľnom štýle,
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Relax pre športovcov

ktorý je Mišovou silnejšou stránkou. Je vo svojej váhe aj aktuálnym majstrom Slovenska. Na
šampionát do Košíc však nominoval reprezentačný tréner Roba Ollého, ktorý je majstrom
Slovenska tejto váhy u mužov. U juniorov štartoval v kategórii 66 kg. Tohto pretekára náš zápasník zatiaľ ešte neporazil. Prehral s ním aj
na majstrovstvách Slovenska na body. Bola to
asi dobrá voľba, lebo Ollé sa prebojoval v Košiciach do finále a obsadil 2.miesto. Miša však
to, že ho reprezentačný tréneri nenominovali
na košické majstrovstvá Európy, neznechutilo. Práve naopak, začal ešte viac a tvrdšie
trénovať, hoci v Rimavskej Sobote nemá také
podmienky ako jeho najväčší súperi z Košíc
a Bratislavy. A pevne kráča za svojím cieľom,
ktorý je účasť na olympiáde. Tam by bol rád,
keby za jeho menom figurovala oddielová príslušnosť Lokomotíva Rimavská Sobota.
J. Radnóti
Foto: Lajos Telek

Šport a hlavne svalnatí
športovci, to je naše!

Absolútnou víťazkou
bieloruská jazdkyňa

Úspešní
plastikoví
modelári

N

adšenci koní a jazdectva si na svoje
prišli 7. septembra na Košickej ceste na
Sobôtke. Konal sa tam IV. ročník jazdeckých
pretekov o Cenu Carminy. Organizátorom
pretekov bol jazdecký klub Carmina zo
Sobôtky, ktorý vedie 19- ročná jazdkyňa
Lucia Sihelská. 15 jazdcov súťažilo v parkúrovom skákaní v troch disciplínach:
parkúrové skákanie stupňa ZM do výšky 90
cm ( pre mladých a začínajúcich), parkúrové
skákanie stupňa Z s výškou prekážky 100 cm
a ľubovoľné skoky a voľba dráhy s výškou
prekážky do 110 cm. Jazdcov hodnotili
Katarína Vikiová a Ján Váradi. Súťaž sledoval
aj rimavskosobotský primátor Štefan Cifruš,
ktorý odovzdal víťazovi prvej disciplíny
Pohár primátora. Absolútnou víťazkou celej
súťaže sa stala mladá bieloruská jazdkyňa
Janina Haranyna, reprezentantka jazdeckého
klubu CARPATHIA EQUUS CENTER z Kráľa.

Posledné dve disciplíny vyhrala s koňom
Minsk. Druhá skončila pretekárka jazdeckého klubu Carmina Lucia Sihelská jazdiaca
na koňovi Ťuky Ťuk. Na treťom mieste
skončil František Máte, starosta obce Káloša,
z jazdeckého klubu Jo Cason Číž. Ako uviedla mama organizátorky podujatia Tatiana
Sihelská, s priebehom súťaže je spokojná. Na
budúci rok plánujú usporiadať dvojdňovú súťaž na ešte vyššej úrovni. Podujatie podporili:
generálny sponzor Einchenwald, s .r. o., Rim.
Sobota, predajňa Babylon, predajňa Mora,
Radoma, Spohypo, Kvetinárstva Jarka, Boržutová, Nagy, Trnavská, Cukráreň a pekáreň
Filo, obecné úrady Veľké Teriakovce, Klenovec, Zacharovce, Hrachovo, Zelenina a ovocie
Tibor Gál, p. Sojka z Vyšnej Pokoradze, p.
Parobek zo Šamarianky a iní.
amb

Výborné umiestnenia získali rimavskosobotskí
plastikoví modelári na súťaži All Kits Show
2008 v Banskej Bystrici. Súťaž usporiadal klub
figurkárov Herold, klub vojenskej histórie KVH
GOLIAN a mesto Banská Bystrica. Naše mesto
reprezentovali na súťaži štyria členovia klubu:
Erik Suňai, Michal Tóth, Daniel Barna a Igor
Filipiak. V seniorskej kategórii ČSS lietadlá od
r. 1945 získal Igor Filipiak striebornú medailu.
Žiak Daniel Barna si vo svojej kategórii prúdové
lietadlá odniesol striebornú medailu a s modelom lode HMS – Harwester získal bronz.
Klub plastikového modelárstava v Rim. Sobote
založil Igor Filipiak. Má 13 členov. Sídli v budove Domu Matice slovenskej na Bakulínyho ul.
Prostredníctvom klubu členovia prezentujú svoje modely a vymieňajú si skúsenosti a zručnosti. Okrem toho reprezentujú klub na súťažiach
na Slovensku i v zahraničí.
amb

Jazda sv. Huberta
Jazdecký klub Rimavská Seč srdečne pozýva
milovníkov koní na Jazdu sv. Huberta, ktorá
bude 20. septembra. Od 10. hod. prebehne
slávnostný nástup, od 10, 30 hod. do 14,00 Hubertova jazda a od 14,00 do 17,00 hod. dostihy a
záprahové preteky.
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Zápasníci Lokomotívy odštartovali jesennú časť súťaží

Z

ápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota
v prvý septembrový víkend odštartovali
druhý polrok súťaží. Prvou súťažou, na ktorej
štartovali, boli majstrovstvá Maďarska juniorov v zápasení voľným štýlom, ktoré sa konali
v Törökszentmiklósi. Farby Rimavskej Soboty
v Maďarsku hájil Michal Radnóti, ktorý ako
jediný má potrebné doklady na štart na majstrovstvách Maďarska. Bol jediným zahraničným pretekárom v štartovnom poli. Štartoval
v najviac obsadenej hmotnosti do 66 kg.
V konkurencii 15 zápasníkov obsadil 5.miesto.
Vyjadrenie jeho trénera Jozefa Radnótiho: „Je
pravda, že pred súťažou sme si dali za cieľ medailu. S 5.miestom určite nie som spokojný, ale
s výkonmi, ktoré odviedol na žinenke, spokojnosť určite vyjadriť musím. Mišo asi bude meniť
váhu a už bude štartovať v 66-ke. Potrebuje sa
v nej trochu udomácniť. Veľa nechýbalo k tomu,
že namiesto 5.miesta mohlo byť minimálne
finále. V štvrťfinále proti neskoršiemu víťazovi
tejto váhy podal veľmi dobrý výkon. Prvú tretinu vyhral 1:0 a v druhej minúty pred koncom
vykonal akciu, za ktorú mal dostať 3 body.
Trojica maďarských rozhodcov to však videla,
na moje počudovanie, opačne a pridelila body
súperovi. Som presvedčený, že pri ich korektnosti by už Mišo zápas doviedol do víťazného

Michal Radnóti
v červenom drese
v súboji na ME
seniorov vo Fínsku
proti neskoršiemu
majstrovi Európy.

konca. V tretej tretine už bol súper na koni a po
dvoch akciách v nej zvíťazil 4:2 a postúpil do finále, ktoré potom aj vyhral. V zápase o 3.miesto
sa opakoval scenár ako v semifinále. Pripadalo
mi to, akoby nebolo dovolené postaviť sa zahraničnému pretekárovi na stupeň pre víťazov.
Ešte k jednému problému, hoci veľmi nerád, sa
musím vyjadriť. Týka sa to tréningov a prípravy
našich zápasníkov. Od roku 1983 trénujeme
v telocvični T-18 na Šibeničnom vrchu. Ale čo
sa deje od júla sme ešte nezažili. Veľmi často
sa opakujú prípady, že je telocvičňa zavretá
a "vypožičiavateľ" ju odmieta otvoriť. Odpoveď

od pána Vrábľa je vždy tá istá: mesto mi dlhuje
peniaze, takže neotvorím. V takýchto prípadoch
nám neostáva nič iné, len ísť naháňať kondičku na lúku a zápasiť niekde na tráve. Také zlé
podmienky nemajú určite nikde inde. Už 3
týždne nie je v telocvični elektrina. Odpoveď tá
istá: mesto mi nevyplatilo peniaze na telocvičňu. Váhu na overovanie hmotnosti našich
borcov som musel preniesť k sebe domov,
nakoľko je to elektronická váha a chlapci sa
teda chodia po tréningoch vážiť k nám domov.“
jr

Široký sortiment od najlacnejších po luxusný tovar, u Nás aj slovenské výrobky.

RS - KERAMIKA
Všetko pre vašu kúpeľňu
Predajňa na ploche 200 m2
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OBKLADY
DLAŽBY
SANITÁRNA KERAMIKA
VODOVODNÉ BATÉRIE
PLÁVAJÚCE PODLAHY
ŠPÁROVACIE HMOTY
SILIKÓNY
SNP 20, 979 01 Rimavská Sobota, vedľa GH múzea, Mobil: 0907 182 875
e-mail: rskeramika@termosat.sk, otv. po. – pi.: 8.00 – 17.00, so.: 9.00 – 12.00
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Skvelý záver derby stretnutia

LAFC Lučenec- MFK Rimavská Sobota 2:2 (0:0)

V

zápase roka aspoň z pohľadu fanúšikov
vybojovali hráči MFK RS cennú remízu,
keď dokázali otočiť nepriaznivý vývoj stretnutia. Ešte 10 min. pred koncom prehrávali futbalisti Rim. Soboty dvojgólovým rozdielom. V tej
chvíli by nikto na nich nevsadil ani deravý groš.
Hráči v rimavskosobotských dresoch prejavili
veľkú vôľu a súdržnosť mužstva a nakoniec
potešili početnú výpravu svojich fanúšikov. V 1.
polčase si obe mužstvá nevypracovali vážnejšiu
možnosť a do streleckých príležitostí sa dostávali sporadicky. V úvodných minútach zahrávali
futbalisti Lučenca dva rohové kop, z ktorých
však neohrozili bránu brankára Kuciaka. Lučenec musel strieľať už v 9. min., keď sa zranil
Masár. V 13. min. pohrozili hostia strelou Sihelského, ktorá však minula domácu bránu. V 18.
min. ohrozili bránu hostí hráči Lučenca po centrovanej lopte odvrátil Janečka na rohový kop.
V 23. min. hráči MFK ohrozili bránu domácich
po strele Fila z priameho kopu. V 44. min. mali
možnosť otvoriť skóre stretnutia domáci, hlavička Boháčika skončila tesne vedľa. Polčas sa tak
skončil bezgólovým výsledkom. V 52. min. si
Kuciak bezpečne poradil s pokusom Boháčika.
V 64. min. otvorili skóre domáci, keď sa v skrumáži presadil domáci Očovan a dotlačil loptu za
bránkovú čiaru po tom, čo brankár MFK Kuciak
skvele zlikvidoval 2 strely, na dorážku bol však
už prikrátky. Domácich gól viditeľne prebral,
čo prospelo aj úrovni stretnutia. V 75. min.
sa po narážačke presadil Laurík a strelou pod

brvno zvýšil na 2:0. Hráči Lučenca sa uspokojili
s dvojgólovým vedením, začali brániť výsledok,
a to sa im vypomstilo. Hostia v snahe urobiť
niečo s výsledkom viac otvorili hru. V 80 min.
vrátil hráčov Rim. Soboty do zápasu srbský legionár Živanovič, keď znížil na 2:1 strelou z priameho kopu k žrdi. V 87. min. prišiel šok pre
domácich, keď hostia vyrovnali. Autorom gólu
bol Čižmár, ktorý potešil hosťujúcich fanúšikov.
Domáci diváci po tomto góle húfne opúšťali štadión. Naopak, v sektore fanúšikov RS vypukol
ošiaľ a radosť. Po záverečnom hvizde sa hráči
MFK spolu s fanúšikmi radovali z vybojovaného
bodu. Fanúšikovia MFK aj touto cestou ďakujú
hráčom, že sa nevzdávali a získali bod, ktorým
potešili v tomto prestížnom derby zápase svojich priaznivcov. Tí to aj patrične oslávili a ešte
dlho do noci bolo počuť v Lučenci skandovanie
spokojných Soboťanov. V budúcom čísle sa
ešte vrátim k nepochopiteľným a prehnaným
bezpečnostným opatrenia. Z môjho pohľadu
išlo o zbytočne vyhodené peniaze daňových
poplatníkov. Osobne som sa cítil ako zločinec.
Toľko policajtov nesprevádzalo ani Černáka ako
30-člennú skupinu fanúšikov Rim. Soboty, ktorí
sa rozhodli vycestovať na zápas vlakom.
V drese RS sa predstavil aj obranca Janečka,
ktorý má posilniť Banskú Bystricu. O jeho osude sa rozhodne v najbližších dňoch. Pred 1970
divákmi rozhodoval Šípoš.
ŽK: Janečka.
Zostava MFK RS: Kuciak-Janečka-Geri-Rubint-

1. KL východ
Rim. Sobota- Plešivec 5:3 (3341:3199)
Po krátkej pauze sa opäť začala 1. kolkárska liga východ. V rimavskosobotskej kolkárni sa stretli domáci s kolkármi z Plešivca. Zvíťazili
domáci v pomere 5:3.
Zostava KK RS: R. Šmatlík (591), I. Vanek (544), M. Kojnok (597),
L. Topor (533), O. Povinszký (535), t. Tavarszký (541). Nasledujúci
domáci zápas sa bude hrať v kolkárni 20.9. o 14:00 so Svitom. Turnaja
o Pohár mesta Rim. Sobota v auguste sa zúčastnilo 9 družstiev z Maďarska a Slovenska. Na prvom mieste skončili kolkári z Ózdu (2 322),
na druhom KK Rim. Sobota A (2280) a na treťom kolkári z Plešivca
(2177). V súťaži jednotlivcov si prvé miesto vybojoval Bialaszek György, druhé Matej Stršeň a tretie Ivan Vanek z KK Rim. Sobota. Z našich
kolkárov skončil O. Povinszký na 5. mieste, M. Kojnok na šiestom, R.
Šmatlík na 8 a T. Tavarszký na 10. mieste.
kan

Filo-Sihelský-Živanovič-Pisár-Gibala (90. min.
Morháč)-Čižmár (90. min. Vargic)-Líška (71.
min. Mujkoš).
V utorok 16. 9. sa na štadióne Na záhradkách
uskutoční prípravný zápas medzi MFK RS a reprezentačným tímom Malajzie. Začiatok stretnutia je o 15,30 hodine. Najbližší majstrovský
zápas bude v sobotu 20. 9 o 15. hod., súperom
MFK RS budú hráči Ružomberka B.
Ostatné výsledky 8. kola: Inter BA – Prievidza
2:0, Podbrezová- Šaľa 4:0, Trenčín- Košice B 5:0,
Dunajská Streda B – Michalovce 1:4, Ružomberok B- Humenné 4:1.
Zdeno Marek

Tabuľka po 8. kole
1. Inter BA

8

5

3

0

15:4

18

2. Šaľa

8

5

1

2

12:9

16

3. Rim. Sobota

8

4

3

1

9:5

15

4. Michalovce

8

4

2

2

16:9

14

5. Lučenec

8

3

3

2

15:12 12

6. Podbrezová

8

3

2

3

12:7

7. Trenčín

8

3

2

3

14:12 11

11

11:12 9

8. Košice B

8

3

3

3

9. Humenné

8

2

0

5

10:18 9

10. Prievidza

8

3

2

4

6:9

11. Ružomberok B

8

2

1

5

12:19 7

12. Dun. Streda B

8

0

2

6

6:22

8
2

AKADÉMIA VZDELÁVANIA

Od 9.9. do 30.9.2008 organizuje zápis
do kurzov ANGLICKÉHO a NEMECKÉHO JAZYKA.
Vstupné testy zdarma, bezkonkurenčné ceny.

ŠKOLENIE KURIČOV

uskutoční sa na základe NIP SR č. VVZ-000152-06.02.2
určené záujemcom o získanie kuričského preukazu skupiny B
v dňoch od 02.10. – 03.10.2008 od 08.30 hod.
Upozornenie: preukazy vydané pred účinnosťou zákona NR SR
č. 124/2006 Z.z. (t.j. do 1.7.2006) platili do 30.04.2008
(ak ste si ich do tohto dátumu neaktualizovali)

Ďalej ponúkame:

kurzy podvojného účtovníctva, PC, manažérske vzdelávanie,
kozmetická starostlivosť, kuchár-čašník, kaderníčka,
aranžovanie kvetov
Akadémia vzdelávania, Školská 7, Rimavská Sobota
Tel.č.: 047/56 31 922, 0918 797 080
e-mail: avrs.studijne@stonline.sk

Aurélius-Germanica lingua

Volejbalový turnaj žien
Volejbalový klub Slovan Rimavská Sobota pozýva verejnosť na VII.
Ročník volejbalového turnaja žien O Pohár primátora mesta, ktorý
sa koná pri príležitosti osláv 40. výročia založenia ženského volejbalu v Rimavskej Sobote a Gemersko-malohontského jarmoku. Turnaj
bude 27. septembra o 9. hodine v Športovej hale ZŠ M. Tompu na ul.
Novomestského na sídl. Západ. Turnaj podporili: Roľnícka spoločnosť
Bottovo, Gemer Nákup, a.s., Uni Agro a poisťovňa Uniqa Rim. Sobota.

ponúka:

KURZ NEMČINY pre začiatočníkov
Začiatok kurzu: 17.09.2008
Celkový počet účastníkov: 5
Prihlásiť sa môžete osobne:
Aurélius – Germanica lingua
Mikszátha 27, Rimavská Sobota
(zelený dom v blízkosti reštaurácie Európa a obchodnej akadémie)

alebo telefonicky: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová
2203_36
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servis / inzercia

16. 9. 2008

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
20. a 21.september
MUDr. K. Tormová,
Športová 1, č.t. 0905218275

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00
•Lekáreň Kaufland do 20:00
20.september sobota
lekáreň U leva
21.september nedeľa
lekáreň Kamilka

KINO
ORBIS
18. – 21. september
DOSTAŇTE
AGENTA SMARTA
Agenta Smart na záchranu
ľudstva neváha použiť tie najdokonalejšie technické vymoženosti. Akčná komédia USA,
MP od 12. r., titulky. Vstupné:
65 Sk. Začiatky predstavení: št. pi. o 17:45 a o 20:00
hod., so. ne. o 20:00 hod.
20. – 21. september
PENELOPE
Čo z nás robí krásnych sú
rozdiely. Komédia USA,
MP od 12. r., titulky.
Vstupné 59 Sk. Začiatok
predstavení o 17:45 hod.

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 Po-

DAROVALI KRV

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 9.9. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Pavol Miadok, Juraj Kiráľ, Zoltán Czene, Zsolt Šinko, Július Botto,
Július Csízi, Juraj Lacík, Milan Baldovský, Štefan Oravec, Igor
Daňko, Eva Poznánová, Ladislav Fazekaš, Patrik Fazekaš, Ján
Lupták, Vladimír Ružinský, Michal Maňúr, Vladimír Deák, Pavel
Šiška, Tomáš Gubala, Tibor Oštrom, Igor Varga, Mikuláš Baláž, Eva
Lenardová z Rim. Soboty, Ladislav Zsámbók zo Sabovej, Peter Lacko
z Hnúšte, Ľubor Palkovič z Veľ. Teriakoviec, Štefan Ráši z Hubova, Katarína Boráková, Štefan Deák, Štefan Deák ml. z Drienčian,
Gerhard Kubánek z Bátky, Edita Ďurišková z Niž. Valíc, Jozef Sarvaš
z Gortvy, Marian Stieranka z Hrachova, Odo Ocsovay z Lučenca,
Slavomír Kujan z Kyjatíc, Tibor Csatlós z Rožňavy, Peter Suja z Lehoty n Rim., Mária Pecsöková z Tornale, Anna Malatinská z Kocihy,
Matej Kaľavský z Klenovca, Gabriel Nagy, Kristína Ďurišková, Júlia
Magicová z Vyš. Valíc, Stanislav Vargic z Hrnč.Zalužian, René Sýkora z Hrnč. Vsi, Július Benko zo Sušian, Ľubomír Blaho z Čerenčian,
Ladislav Juhász zo Stránskej.
Prvýkrát darovali krv: Miroslav Fazekaš, Patrik Hazucha z Rim.
Soboty, Ladislav Valaskai, Ján Valaskai zo Studenej, Matej Bálint zo
Sušian.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

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

Dám do prenájmu
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
Tel.: 0907 83 0073

Hľadám:
administratívnu
pracovníčku

koradzi v budove kultúrneho
domu o výmere 110,62 m2.
Informácie: Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové
– referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604631,
5604626, 5604633. Žiadosti
zasielajte na Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rim. Sobota.

Mesto ponúka

•

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

•

Ambulancia chronickej bolesti
– je k dispozícii v Rimavskej
Sobote na Železničnej ul. č. 23
– II. posch.
• venuje sa: - chronickej bolesti,
hlavne chrbta, kĺbov, hlavy,
vnútorných orgánov, bolestiam
z nádorových i nenádorových
ochorení.
• okrem farmakologickej liečby
sú pacientom podávané: - infúzne
terapie, vaakumterapia, bloky
periférnych nervov, liečba akupunktúrou, či cezkožná elektrická
nervová stimulácia /TENS/.
• pacientom zo zdrav. poisťovne
UNION a DÔVERA liečbu
hradí poisťovňa
• poistenci z APOLLA sú limito-

vaní poisťovňou!
• pacienti zo VšZP a Spoločnej
ZP si liečbu hradia sami!
• pacienti sú objednaní na
presný termín a čas! Tel: 047/54
24 195 /Po, Str, Pia/

Konzultácia s plastickým
chirurgom - špecialistom
• Botox – redukcia mimických
vrások • Hyaluron – Restyllane
Intradermálny kolagén – náplň
dynamických aj mimických
vrások • Mezolift – okamžitá
rejuvenizácia • Kolagénová
modelácia pier.
V R.K. Štúdiu dňa 27.9.2008
Hlavné námestie, tel:
047/5632333
2218-37

Talianske
obklady a dlažby
*Projekt * Vizualizácia
* Kalkulácia
M: 0915 674 755
2202-37

Prijmeme pracovníkov
do strážnej služby
v Hnúšti, Revúcej a Tornali.
Výhodné platové podmienky.
Podmienka: preukaz
odbornej spôsobilosti.
Kontakt: 0902 924 582,
0905 546 394
príp. 047/76 31 208
1266-37

Podmienky:
- stredoškolské vzdelanie
- práca na počítači

čašníka / -Čku
KONTR. TECHNIKOV
(všetky vod. preukazy)
Tel. číslo: 0918 392 513

Sťahovanie
a preprava tovaru
Fiat Ducato 2,3 JTD,
r.v. 2007 – ponúkam do
prenájmu prípadne hľadám
pokračovateľa leasingu.
Tel: 0908 948 971

2227-36

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

2085-52

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou
školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda,
Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota
Prijme nástupom ihneď:
- učiteľ (ka) prvého stupňa / podmienka
vysokoškolské vzdelanie v danom odbore/
- vychovávateľ (ka) pre ŠKD / podmienka
úplné stredné vzdelanie v danom odbore/
Prihlášky posielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou
s vyučovacím a výchovným jazykom
maďarským – Alapiskola és Óvoda
Dúžavská cesta 11/1054
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/58 12 133 – hosp., 35 – riaditeľ

