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V Detoxe majú aj mačky
Recyklačný fond a spoločnosť Detox, s. r .o, zaoberajúca sa zberom, recykláciou a zneškodňovaním odpadov,
usporiadala minulý týždeň tlačovku a exkurziu do Centra fyzikálno-chemických úprav tejto spoločnosti v Rim.
Sobote. Jej témou bolo nakladanie s odpadovými olejmi a projekty firmy Detox zamerané na zber a zhodnocovanie odpadových olejov. Zaujímavosťou boli tri mačky, ktoré voľne pobehovali v areáli firmy a lovili myši,
resp. sa s nimi hrali. Ako keby boli bioindikátormi čistoty životného prostredia. Viac sa dočítate na str. 3.

kan

Asi po polroku
bude naša
redakcia opäť
skladať účty
poslancom
mestského
parlamentu na utorkovom
zasadnutí. Deje sa tak na návrh
poslanca Brndiara počas júnového zastupiteľstva. My však
s tým žiadne problémy nemáme (okrem toho, že hodnotiace
správy nás oberajú o čas), pretože my skladáme účty každý
týždeň. A to našim čitateľom,
ktorí vidia výsledky našej
náročnej práce. Určite si všimli,
že sa zlepšila grafika, tlač i obsah. O tom svedčia i pochvalné
listy, ktoré dostávame. Chcela
by som sa poďakovať čitateľom
za ich podporu v mene celého
redakčného kolektívu, že
nám veria napriek neustálym
(a vždy tým istým) kritikom,
ktorí napriek našej tvrdej práci
a vysokej inzertnej a čitateľskej
základni neustále spochybňujú
opodstatnenosť mestských
novín. Gemerské zvesti sa
prostredníctvom Slovenskej
pošty distribuujú aj do regiónu.
Uvedomujeme si rezervy, ktoré
máme. Veď na trhu je aj konkurencia. Naďalej sa budeme
snažiť o to, aby sme vám prinášali pútavé a objektívne správy.

Poslanci aj o hospodárení a odmenách

V

zasadačke MsZ v bývalom Župnom dome v Rim.
Sobote prebehne v utorok 23. septembra od 9.
hod. rokovanie poslancov mestského parlamentu. Na
programe bude správa o činnosti mestskej rady, majetkovoprávne otázky, návrhy niekoľkých VZN mesta,
informatívna správa o vymáhaní daňových nedoplatkov a ostatných pohľadávok, hospodárenie mesta za
1. polrok 2008, ako aj návrh na 3. zmenu rozpočtu.
Poslanci sa budú zaoberať aj správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, správou z kontroly plnenia
uznesení MsR a MsZ za 1. polrok 2008, návrhom na poskytnutie odmeny primátorovi mesta, jeho zástupcovi
a hlavnému kontrolórovi, správou o činnosti a hospodárení OZ Mestský futbalový klub Rim. Sobota, zhod-

notením činnosti redakcie Gemerské zvesti a Gömöri
Hírlap a informáciou o postupe výstavby RO Zelená
voda. Rokovať sa bude aj o kofinancovaní projektov
revitalizácie areálu ZŤS na priemyselný park Gemer
(PPG), kompostárne i rekultivácie skládky TKO v
Uzovskej Panici. Na programe bude aj dohoda o partnerskej spolupráci medzi Mestom Rimavská Sobota
a Mestom Bjelovar v Chorvátsku, informatívna správa
o príprave programového rozpočtovania v meste, ako
aj správa o príprave zavedenia eura. V závere rokovania bude predložený aj návrh na schválenie ceny tepla
dodávaného spoločnosťou Energobyt s účinnosťou od
1. 9. 2008. Mestské zastupiteľstvo je verejné.
kan

Realitná kancelária

www.drslovakia.sk
0902 700 400

Akcia: Brav. stehno bez kosti SK 145 Sk/kg
Lečo klobása SK 55 Sk/kg
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

Vaša lekáreň

najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

riešenia pre krajšie
bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167
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Rekonštrukcia Kvetnej tŕňom v oku?
N

ašu redakciu oslovil Ing. Erik Faršang
z Rim. Soboty. Jeho podnet sa týkal
rekonštrukcie Kvetnej ulice, resp. výstavby
asfaltového chodníka a vozovky.
Napísal nám, že podľa neho malo byť na takúto
akciu vydané stavebné povolenie a vypracovaná projektová dokumentácia, čo sa nestalo.
„Celé riešenie stavby je dosť nevhodné a podľa
mňa došlo k porušeniu stavebného zákona.
Preto som dal podnet na Obvodné oddelenie
Policajného zboru v Rim. Sobote,“ uviedol Ing.
E. Faršang.
V tejto súvislosti sme oslovili vedúcu oddelenia
stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy mestského úradu Ing. Annu Csincsíkovú.
Uviedla, že rekonštrukcia Kvetnej ulice, ktorá
začala 3. septembra, sa rieši na základe nespočetných požiadaviek občanov. Niekoľkokrát
ju na MsZ interpelovala aj poslankyňa Božena
Gecková. Preto ju TSM zahrnuli do tohtoročného plánu práce. Mimochodom, potreba
rekonštrukcie ulíc v Tomašovej vyzerajúcich

ako poľné cesty zaznela niekoľkokrát aj na verejných hovoroch občanov s primátorom mesta.
Nepríjemnú situáciu s tvoriacimi sa kalužami
na nich po dažďoch a vysokú prašnosť v lete
niekoľkokrát kritizovala aj poslankyňa Alica
Csobová. „Ešte pred rekonštrukciou sa konalo
pracovné stretnutie, na ktorom boli prítomní aj
vlastníci rodinných domov z Kvetnej ulice, aby
sme ich oboznámili s prípravami prác a mohli
zohľadniť aj ich prípadné pripomienky. Pán
Faršang prišiel na stretnutie so svojou starou
mamou, ktorá je vlastníčkou rodinného domu,
kde má trvalý pobyt, ale ani jednu pripomienku
nepredostrel. Potom nám prišiel od neho list
a aj niekoľko e-mailov. Uvádzal v nich, že s takouto rekonštrukciou nesúhlasí, pretože na ich
rodinný dom bude zatekať dažďová voda, že sa
komunikácia má riešiť nanovo vybudovaným
podkladom. Riaditeľ TSM mu pritom vysvetlil,
prečo sa práce vykonávajú takýmto spôsobom:
horný podklad vyhovuje, naň pôjde asfaltový
kryt, vedľa školy je už niekoľko rokov vybudo-

Žiadajú detské ihriská

vaný otvorený rigol, do ktorého bude odvádzaná dažďová voda, komunikácia bude vyspádovaná od rodinných domov, takže dažďová voda
nebude môcť v žiadnom prípade stekať na ich
dvor,“ vysvetlila Ing. A. Csincsíková. Dodala,
že na mestský úrad prišiel list od ostatných
vlastníkov rodinných domov, ktorí napriek
kritike Ing. Faršanga žiadali, aby sa v prácach
pokračovalo. Na margo podnetu na políciu
uviedla, že žiadny zákon porušený nebol. Podľa
jej slov si práce nevyžadujú stavebné povolenie
ani územné rozhodnutie, pretože to nie je novostavba, ale iba rekonštrukcia jestvujúcej ulice.
„V stavebnom zákone sa pri ohlásení uvádza, že
udržiavacie práce, ktoré neovplyvňujú stabilitu
stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, životné
prostredie alebo to nie je kultúrna pamiatka,
tak si ohlásenia nevyžadujú. My sme konali na
základe tohto ustanovenia,“ skonštatovala Ing.
Csincsíková.
M. Kanalová

vÝSTAVY v MÚZEU
Najlepšie produkty Maďarska
6.októbra – 11. októbra 2008
V priestoroch Gemersko-malohontského
múzea sa uskutoční v dvoch výstavných
priestoroch prvá Medzinárodná výstavná
prezentácia ocenených produktov Maďarskej republiky. V spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom v Banskej
Bystrici sa predstavia najlepšie produkty.
Akcia sa koná pod záštitou predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja
Milana Murgaša.

Zo sadadnutia Výboru mestskej časti Staré mesto - Chrenovisko

V

priestoroch mestského úradu sa uplynulý štvrtok uskutočnil výbor mestskej
časti Staré mesto – Chrenovisko. Ako hosť bol
prizvaný zástupca TSM Dieneš. Prítomných
informoval o činnosti tejto organizácie v tejto a
iných lokalitách ako i o plánovaných opravách.
Členov výboru zaujímala situácia ohľadom
opravy Železničnej ul. Ako Dieneš povedal,
túto ulicu plánujú opraviť v budúcom roku, ale
keďže nemajú dostatočnú techniku, opravia len
jednu stranu. Dieneš uviedol že, rozbité schody
a sfunkčnenie fontány na Daxnerovom námestí
tento rok TSM nestihnú zrealizovať. Poslanec
L. Rigó informoval o mimoriadnych zasadnutiach mestského zastupiteľstva, na ktorých sa

rozhodlo o prenajatí parkovacích a odstavných
plôch firme Brantner Gemer, s. r .o, ako aj o
činnosti komisie výstavby. Výbor mestskej časti
podal podnet na riešenie katastrofálneho stavu
chodníka a parkoviska pred bytovkou na ul. B.
Bartóka. Žiadal zakotviť prostriedky na opravu
týchto častí do rozpočtu mesta na rok 2009.
Výbor nemá námietky s kúpou pozemku na
ul. Jesenského, o ktorý má záujem MUDr. Jurkemik. Padol aj návrh na vybudovanie detských
ihrísk na Šibeničnom vrchu a Daxnerovom
námestí a vyriešenie nevyhovujúcich kanalizačných poklopov. Výbor prerozdelí sumu 4000 Sk
pre CVČ Relax a Klub dôchodcov.
amb

Najkrajšie kŕmidlo III. ročník
14. októbra – 15.novembra 2008
Gemersko-malohontské múzeum sa pripojí
k oslavám Európskych dní vtáctva, ktoré
sa každoročne usporadúvajú v mesiaci
október v Európe i vo svete. III. ročník
súťaže a výstavy s názvom „Najkrajšie
kŕmidlo“, pre žiakov druhého stupňa
základných škôl a osemročných gymnázií
v okrese Rimavská Sobota zaháji múzeum
14.októbra.
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Detox je lídrom na trhu recyklácie opotrebovaných olejov

V

rámci celého Slovenska podporil za vyše
šesť rokov svojej existencie Recyklačný
fond (RF) rozšírenie zberu a zhodnotenia
odpadových olejov sumou 198,2 mil. Sk (6,58
mil. EUR). Z toho jednokomoditným projektom
poskytol 175,7 mil. Sk (5,83 mil. EUR) a na
73 viackomoditných projektov, realizovaných
hlavne v mestách a obciach, poskytol ďalších
22,5 mil. Sk (0,75 mil. EUR). Zvýšenie podielu
spracovaných odpadových olejov sa tak zvýšilo
približne na trojnásobok. Informoval o tom
predseda správnej rady RF Ing. Juraj Dlhopolček. Lídrom na trhu recyklácie opotrebovaných olejov je spoločnosť Detox. Kým v roku
1999 spracovala 352 t opotrebovaných olejov,
v súčasnosti je to viac o 7 tisíc t z celkového
odhadovaného množstva cca 17-20 tisíc t ich

výskytu na Slovensku. Ako uviedol konateľ
Detox Ing. Lórant Vojček, od r. 2002 podporil
RF 13 ich projektov sumou 61,3 mil. Sk (2,035
mil. EUR). Opotrebovaných olejov sa týkalo 7
projektov. Tie boli podporené sumou 55,6 mil.
Sk ((1,845 mil. EUR). Vďaka podpore RF vznikol tak v Rim. Sobote jeden z najmodernejších
spracovateľských závodov odpadových olejov
v strednej Európe. Medzi najvýznamnejšie
projekty podporené fondom patrí dobudovanie
centra fyzikálno- chemických úprav, analytické meranie obsahu chlóru, ťažkých kovov a
iných kontaminantov v odpadových olejoch a
vybudovanie recyklačnej linky na spracovanie
olejových filtrov. V júni tohto roka Detox požiadal Recyklačný fond o ďalšiu dotáciu projektu
Rozšírenie sieťového zberu odpadových olejov.

Jeho hlavným cieľom je vytvorenie rámcových podmienok na efektívny, kontrolovaný a
bezpečný zber odpadových olejov a nakladanie
s nimi. Spoločnosť Detox, založená v r. 1992,
patrí medzi najprogresívnejšie slovenské spoločnosti v oblasti zberu, prepravy a zhodnocovania odpadov. Sídlo spoločnosti je v Banskej
Bystrici, kde sa nachádza aj Centrum fyzikálnochemických úprav odpadov s technológiami
na zhodnotenie svetelných zdrojov s obsahom
ortuti a na zneškodnenie odpadových chemikálií neutralizáciou. V prevádzkach v Rim. Sobote
a v Banskej Bystrici pracuje 90 zamestnancov.
V súčasnosti zmluvne zabezpečuje zber a spracovanie olejov pre takmer 1 100 klientov.
kan

Požiar v Detoxe doteraz otázny

Príďte na Euro
Rima Expo

P

V Dome kultúry v Rim. Sobote prebehne
od 26. do 28. septembra 3. ročník všeobecnej kontraktačno-predajnej výstavy cezhraničnej hospodárskej spolupráce Euro Rima
Expo. Slávnostne ju otvoria v piatok 26.
septembra o 14. hodine. Výstavu, ktorej
cieľom je prezentácia slovensko-maďarskej
spolupráce, organizuje Mesto Rim. Sobota
a Spiš View Trading, s. r. o., Spišská Nová
Ves. Bude zameraná na cestovný ruch,
stavebníctvo, bývanie, hobby, spotrebný tovar, potraviny a autosalón. Podľa
vyjadrenia konateľky a výkonnej riaditeľky
spoločnosti SVT Ing. arch. M. Kleinovej
na svoje si prídu aj ženy, pretože súčasťou
výstavy bude aj prezentácia oblečenia
a kozmetických výrobkov. Jedna z kozmetických firiem dokonca sľubuje, že nik
neodíde bez darčeka. Firmy budú prezentovať aj zdravotnícke pomôcky, kvalitné
maďarské vína, sedacie súpravy, bytové
doplnky, sypané čaje, darčekové predmety,
ale i stromčeky, ruže a rododendróny, čo
určite ocenia záhradkári. Medzi okolo 40
vystavovateľmi zo Slovenska a Maďarska
budú aj dve firmy z Rim. Soboty. Svoj stánok bude mať aj Mesto Rimavská Sobota
a Euroregión Slaná a Rimava.
kan

redmetom rôznych špekulácií a dohadov
je doteraz požiar, ktorý vypukol v lete
v r. 2006 v Detoxe. Najprv horelo v Bratislave,
neskôr aj v Rim. Sobote. Policajné vyšetrovanie
bolo ukončené s tým, že páchateľ je neznámy.
Podľa konateľa Detoxu Ing. L. Vojčeka dodnes
sa nevie, či bol požiar spôsobený zvonka lebo
zvnútra. Bezpečnostné opatrenia však porušené neboli. Požiar v Rim. Sobote sa dotkol skladu olejov a skladu rozpúšťadiel. Prácu v sklade
olejov obnovili do jedného mesiaca po ňom.
„Na pracoviskách sme navyše vybudovali
antistatické podlahy a zaviedli sme trvalú
24-hodinovú ochranu objektu profesionálnou
strážnou službou. V rámci prevencie sme

začali spolu s hasičmi usporadúvať aj pravidelné cvičenia,” vyjadril sa konateľ Detoxu.
Dodal, že spoločnosť vynaložila na likvidáciu
priamych škôd po požiari v Rim. Sobote asi 6
mil. Sk (199,164 EUR). Do nových technológií
a kapacít, ktoré boli znehodnotené, však mieni
investovať ďalšie desiatky miliónov. Už bola
postavená nová hala na zber znehodnotených
olejov. Vyžiadala si náklady 11 mil. Sk (365,133
EUR). Investície do technológie predstavovali
ďalších asi 10 mil. Sk (331,939 EUR). Nedávno sa začal stavať aj nový sklad rozpúšťadiel
v hodnote asi 25 mil. Sk (829,845 EUR).
kan

Odhalili bustu Ivana Kraska
O

d 1. septembra nesie rimavskosobotské
gymnázium čestný názov Gymnázium
Ivana Kraska. Pri príležitosti udelenia názvu
odhalili 18. septembra v priestoroch školy
bustu tohto významného básnika. Slávnostného aktu sa zhostili básnikovi vnuci
Jana Bujnová a Boris Botto. Na výnimočnom
podujatí sa okrem poslancov BBSK, riaditeľov základných a stredných škôl a predstaviteľov iných inštitúcii mesta zúčastnil aj
poslanec Národnej rady SR za SNS J. Líška.
Program pokračoval v dome kultúry, kde
Dana Čuláková, riaditeľka odboru gymnázií
na ministerstve školstva, odovzdala čestný
názov riaditeľovi školy Jánovi Čemanovi.
Odznelo aj literárne pásmo nazvané „ Básnik zraňovaný samotou“. Desiatim bývalým
pedagógom školy odovzdali ďakovné listy.
Slávnosť ukončilo vystúpenie folklórneho
súboru Háj, ktorý pôsobí pri rimavskoso-

botskom gymnáziu už od roku 1975.
„ Myšlienka pomenovať školu po tomto
významnom predstaviteľovi slovenskej
moderny vznikla pred dvoma rokmi. Rozhodujúce bolo, že škola v obci Lukovištia,
ktorá ako jediná niesla Kraskovo meno, bola
vyradená zo site škôl. Myslím si, že tento
významný dejateľ si zaslúži takúto poctu,“ uviedol riaditeľ gymnázia J. Čeman.
amb

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

emersko – malohontské osvetové stredisko
v Rim. Sobote v spolupráci s Protidrogovým fondom rozbehlo v septembri tohto roku
trojročný cyklus tvorivých dielní pod názvom
Edukačná prevencia závislosti – práca v skupine
zameraná na prevenciu závislosti. V každom
roku sa uskutočnia dve víkendové stretnutia.
Počas stretnutí sa vyškolia realizátori prevenčných programov a projektov, ktorí pracujú
s deťmi a mládežou vo voľnom čase, počas
vyučovania alebo v kultúrno- osvetovej práci.
Cieľom školenia je prispieť k zvýšeniu sociálnych a komunikačných zručností realizátorov
prevenčných programov a informovanosti o

aktuálnych poznatkoch či nových trendoch
v prevencii adresovanej deťom a mládeži. Na
konci školení získajú účastníci certifikát.
„Myšlienka tohto projektu vyplynula z nového
školského zákona. Ten ukladá vedeniu každej
školy vymenovať koordinátora prevencie sociálno - patologických javov, ktorý prejde takýmto školením,“ uviedla koordinátorka projektu
Mgr. Anetta Cvachová. Dodala:„Koordinátori
nebudú poradcami len pri drogovej prevencii,
ale aj pri rodinných problémoch, gemblerstve či
záškoláctve.“ Druhé školenie prebehne 11. - 12.
októbra.
amb

Parkovné sa znovu vyberá

O

d utorka 9. septembra musia vodiči za parkovanie na Hlavnom námestí v Rim. Sobote opäť
platiť. Ceny za parkovné, ktoré vyberá zodpovedná pracovníčka, zostali nezmenené. Parkovacie karty na dlhšie obdobie je možné si zakúpiť v areáli Technických služieb mesta. Ako je
známe, mestské zastupiteľstvo v auguste schválilo prenechanie verejných parkovísk a odstavných
plôch na území mesta spoločnosti Brandtner Gemer, s. r. o. Výška nájmu predstavuje 98% zo
sumy získanej za podnájom prenajatých plôch, zisk pre spoločnosť sú 2% z vybratej sumy.
amb

Kútik pre gazdinky
Tažin

Potrebujeme: 500 gr cestovín mušličky, 500 gr kuracej pečienky, 250 gr kečupu, 6 vajec, vegetu
podľa chuti, cibuľu a petržlenovú vňať.
Postup: Mušličky uvaríme v osolenej vode. Pečienku orestujeme na oleji s osmaženou cibuľkou.
Do nádoby dáme uvarené mušličky, pridáme orestovanú pečienku, kečup, vegetu, petržlenovú vňať
a vajcia. Všetko spolu zmiešame, dáme na vymastený pekáč a zapečieme vo vyhriatej rúre.
Dobrú chuť.
J. Molnárová

Týždeň maďarskej kuchyne
Spojená škola v Rimavskej Sobote pozýva verejnosť na 7. ročník akcie Týždeň maďarskej kuchyne.
Uskutoční sa 22.-26. septembra v zariadeniach Čierny orol a Junior komplex. Jedlá pripravia žiaci,
majstri odbornej výchovy a zamestnanci školy v spolupráci s partnerskou školou v Maďarsku. Príďte si pochutiť na špecialitách maďarskej kuchyne, ako je maďarský guláš, bravčové stehno Erdélyi,
hortobátske palacinky, halászlé a iné.

Dožinkové slávnosti
V sobotu 20. septembra sa v Bottove konali
Dožinkové slávnosti. Usporiadali ich obec
Bottovo, BBSK, Gemersko-malohontské
osvetové stredisko a Miestny odbor Matice
slovenskej v Rim. Sobote. V rámci nich sa
konala pietna spomienka pri Pamätníku
Ivana Kraska pri príležitosti 80. výročia
jeho návštevy v Bottove. Nechýbali ani
tvorivé dielne remesiel, výstava poľnohospodárskych strojov a náradí, dožinkových
vencov, plodov zeme a paráda na koňoch.
V kultúrnom programe vystúpil detský
folklórny súbor Mladosť z Klenovca,
klenovskí heligonkári FS Vepor, folklórna
skupina Škorec z Vidinej a FS Háj z Rim.
Soboty. Večer sa účastníci slávností zabávali na ľudovej veselici pri ľudovej hudbe
FS Vepor z Klenovca.
kan

Bez záchytného bodu
V galérii Ganevia v Rim. Sobote bola otvorená výstava rimavskosobotskej sochárky,
výtvarníčky a pedagogičky Katalin Nagyferenc s názvom Bez záchytného bodu. Na
výstave dominuje sochárska tvorba s religióznou tematikou – Utrpenie, Pokušenie
Evy, Bez záchytného bodu, Ježiš a Mária,
Zuzana a starci i Svätá rodina. Súčasťou sú
i diela s mytologickým námetom – Ikaros,
Prometeus, ale aj s námetmi z maďarskej
histórie a literatúry – Starý Hun, Zsigmond
Móricz, Gemerské motívy. Početné sú
portréty známych osobností - Tompa, Sv.
František z Asisi, ale aj obyčajných ľudí Ujo Gérecz, či Starenka z Gömörszőllősu.
Obľúbeným materiálom Katalin Nagyferenc je drevo – slivka, čerešňa, orech, dub,
ale zaoberá sa aj odlievaním z kovu, či
tesaním do kameňa. Vystavené sú i olejomaľby a grafiky. Organizátorom výstavy
je OZ Oxymoron a MsKS v Rim. Sobote.
Výstavu podporilo ministerstvo kultúry a
potrvá do 17. októbra.
amb
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Radošinčania v Rimavskej Sobote

Č

o ste sa (ne)naučili v živote, nájdite u nás a
naopak – sľubuje predstavenie Radošinského naivného divadla, ktoré teraz začína svoju 46.
sezónu. Pred hojným počtom divákov v Rimavskej Sobote predstavilo hru Stanislava Štepku
Stvorenie sveta. Bola to stá repríza predstavenia.
Autor, známy humorom, v nej zobrazuje prvé
desaťročia ľudstva. Radošinské naivné divadlo
od roku 1963 predstavilo niekoľko legendárnych
hier, ako Jááánošííík, Generál, Alžbeta Hrozná,
Delostrelci na Mesiaci, Konečná zastávka atď.
V tejto sezóne má v repertoári okrem Stvorenia
sveta aj hry Veľké ilúzie, Desatoro, Sedem hlavných hriechov, Hra o láske, Lastovičie rozprávky,
Štedrý divadelný večer. Tento rok radošínčania
navštívili aj Austráliu. Stanislav Štepka v hre
Stvorenie sveta ukazuje, ako mohol podľa neho
stvoriť svet pán Všemohúci, a keď už má na to
možnosť, tak sám zahrá pána Boha. Keď je na
javisku, hra výborne funguje, má veľa vtipov,
pointy. Problém je vtedy, keď je v pozadí, akoby
si najlepšie pointy nechal len pre seba. Richard
Felix je v úlohe opice výnimočný, ale ako Kain
už nie je presvedčivý. Aj Adam (Mojmir Caban)
a Eva (Maruška Nedomová) v prvej časti hry vo

chvíľach "stvorenia" ukážu svoje komediálne
schopnosti. V druhej časti hry, keď sa už len
márne prizerajú na to, čo sa stane s ich deťmi
Kainom a Abelom, už nenájdu svoje miesta. Aj
Všemohúci sa už len zriedkavo objaví na scéne a minú sa aj dobré nápady. Niektoré chvíle

sú trápne ako pre hrajúcich, tak aj pre diváka.
Škoda, že pán Boh už nenašiel východisko a riešenie na to, ako ďalej. Stvorenie sveta by bolo
jednoznačne jednoduchšie.
jdj, foto: Ctibor Bachratý

Teplý vrch nás (pri srdci) veru neohrial...

P

osezónne počasie prvého septembrové- Hotel Oliver ponúkal svoje stravovacie a občerstvovacie služby v záhradnej terase nazvanej
ho víkendu prinieslo aj v našom regióne
teploty okolo 30 stupňov. Občas bolo slabo ,,Dobrá terasa". Dobré to však s ňou zďaleka nebolo. Obsluha v bufete bola zúfalo pomalá a nepod mrakom a zafúkal vietor, ale celkove sa dá
skonštatovať, že na september sme mali nadmie- stíhala pružne vybavovať ani len zopár objednávok (nevieme si predstaviť, aké rady sa tu mohli
ru horúci letný deň - ako stvorený na kúpanie
a slnenie. Preto sme sa vybrali do terénu a za- tvoriť počas letného nátresku). Pivo sa dlho
penilo, kofola bola teplá a "zvetraná" a chutila
mierili na Teplý Vrch. Vody nádrže Teplý Vrch
sú najteplejšími prírodnými vodami na Sloven- ako brečka. Pritom deci kofoly stálo astronomicsku. A skutočne sa dá povedať, že nájsť v sep- kých 7 Sk! (holt, konkurencia bola kompletne
tembri 20-stupňovú prírodnú vodu na Sloven- zavretá...). Nápoje v chladničke neboli doplnené a vlastne ani nebolo treba - chladnička bola
sku len nie je také ľahké. Bola však výborná, i
keď trochu zakalená a zelenkavá. Ale také sú vypnutá, a tak sa ponúkali zbytky ,,chladených
nápojov" v teplote rovnajúcej sa približne vonprírodné vody všeobecne. Možnosť kúpať sa
využili aj desiatky ďalších návštevníkov, kto- kajšiemu vzduchu.
rí sa počas dňa pozvoľna trúsili do prázdneho To však ešte nebolo všetko - alkohol obsluha naareálu. Bol pekne upravený, žiadne odpadky lievala priamo z police bez akéhokoľvek chladenia. Ani na požiadanie vám nik nevystavil k náa všade navôkol dostatok smetných košov.
pojom pokladničný bloček. Pani za pultom vám
Ale to je asi tak všetko. I keď pripúšťame, že po
objednávku zrátala v "linajkovom" zošite ako za
sezóne už poloosirelé rekreačné areály v zásade
,,dožívajú", predsa len istá úroveň služieb a po- starých socialistických čias a dovidenia. Jediné
nuky musí zostať zachovaná. Ak je areál otvore- pozitívum v tejto jedinej posezónne otvorenej
prevádzke boli jedlá - šikovná obsluha, chutná
ný a vyberá sa vstupné! Žiaľ, v prípade Teplého
polievka, rovnako tak druhé jedlá. Ak by ste však
Vrchu sme nepochopili, za čo sa ono vstupné
(50 Sk/osoba) v ten deň vyberalo. I keď bol Tep- chceli tatarku či kečup, máte smolu. To sa už po
lý Vrch uprataný a pokosený, na žiadnom stano- sezóne nenosí. Ešte malý zázrak - k teplám ste
dostali ako účet aspoň paragónový bloček!
visku s kohútikom netiekla pitná voda. To môže
byť skutočne zásadný problém pre ubytovaných Čo teda dodať na záver? Táto štatistika bola
v kempe, ktorí inú možnosť získania vody ne- smutná. Uvedomujeme si, že je po sezóne, ale
taký zúfalý stav sme nečakali. Pritom v lete pomajú. Záchody boli špinavé a nepredstaviteľne
páchli. Z vyše desiatky stánkov s občerstvením čas sezóny patrí Teplý Vrch medzi vynikajúce
nebol otvorený po celý deň jediný! Otvorená areály so všetkými službami a ponukou, aká má
byť. Avšak skupinka maďarských turistov v túto
bola iba drevená ubytovňa s honosným titulom
sobotu iba ,,zírala" v nemom úžase, kde sa to
,,hotel" Oliver.

dostali. A to je škoda. Lebo svoje zážitky si odnesú domov a roztrúsia ich medzi známymi.
Podnikatelia v turistickej oblasti v regióne Gemera teda majú čo dobiehať. Lebo kým je otvorené a vyberá sa vstupné, sezóna vlastne neskončila. A každý turista je turista. Treba si ho vážiť. Aj
tu niekde treba hľadať príčiny poddimenzovanej
návštevnosti nášho regiónu. Septembrový Teplý
Vrch nás teda - a určite ani iných rekreantov - pri
srdci veru neohrial...
Jaroslav Verlík, gemerinfo.sk

Program GMOS
23. 9. — Rimavskosobotský výtvarný salón — výstava neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov, Gemersko-malohontské
múzeum v Rim. Sobote.
26.-28. 9. — Návraty k hudobným tradíciám —
 cezhraničný folklórny festival
netradičných ľudových nástrojov - obce
Klenovec a Mihálygerge.
26. 9. — Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva — seminár o tradičnej ľudovej kultúre, Miestne kultúrne stredisko
Klenovec o 14. hod.
30. 9. — Čarovná studnička — tvorivá
dielňa a výchovný koncert, ZŠ Rimavská
Baňa o 8, hod.
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Podnikanie ako životná stratégia
R

egionálna rozvojová agentúra Združenie
pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont
v Rimavskej Sobote má plné ruky práce pri realizácii aktivít projektu Youngbusiness.net 3. Už
v tretej etape sú realizované aktivity na podporu
podnikania mladých v strednej Európe. Projekt
je podporený v rámci programu Leonardo da
Vinci, do ktorého sa zapája stále viac partnerov.
Jeho cieľom je aj trvaloudržateľnosť programu
na podporu malého a stredného podnikania pre
mladých. Predkladateľom úspešného projektu
Youngbusiness.net je WYEC London Tooting,
do ktorého je zapojených okrem predkladateľa
8 inštitúcií z Maďarska, Rumunska, Slovinska,
Poľska a Slovenska. Regionálna rozvojová agentúra Rimavská Sobota sa úspešnou realizáciou
projektu YBN2 zaslúžila o to, že do projektu
YBN3 mohla zapojiť nové inštitúcie, a to Mesto
Rimavská Sobota a Regionálnu rozvojovú agentúru v Moldave nad Bodvou. Pracujú na tom, aby
posilnili sociálnu adaptáciu a rozvíjali vrstvu
malých a stredných mladých podnikateľov.
V dňoch 27 – 29. júna sa uskutočnila medziná-

rodná konferencia v Rimavskej Sobote za účasti
všetkých zahraničných partnerov aj vedúceho
manažéra projektu Michaela Manninga – Priora, ktorý navštívil aj podnikateľský inkubátor v
Moldave nad Bodvou. Inkubátor už funguje aj
vo Fiľakove, riadi ho nezisková organizácia Tectum. Novovybudovaný podnikateľský inkubátor
v Moldave nad Bodvou si vyslúžil pozornosť
a pochvalu. Aj napriek tomu, že okres Rimavská
Sobota sa zaraďuje medzi najzaostalejšie okresy
na Slovensku, v tomto meste nie je zatiaľ vytvorený „skalový“ inkubátor, hoci je potrebný. Táto
situácia je na zamyslenie hlavne pre zástupcov
mesta, ktorí sú partnerom RRA v tomto projekte
a spolu s BBSK sú spoluzakladateľmi „ Konzorcia“ na podporu malého a stredného podnikania
v zaostalých regiónoch SR.V rámci programu
prebiehajú vzdelávacie programy, o ktoré je veľa
záujemcov. V týchto dňoch sa skončilo vzdelávanie zamestnancov RRA Moldava nad Bodvou,
kde zamestnanci RRA Rimavská Sobota odovzdali svoje skúsenosti získané v programoch
YBN.1 a YBN.2. O vzdelávací program majú záu-

jem aj zamestnanci z RRA Lučenec, Veľký Krtíš
a Fiľakovo, ktorí sa tiež zapojili do 15-dňového
tréningu s názvom „Podnikanie ako životná
stratégia“ a ktorý sa skončí odovzdaním osvedčenia s akreditáciou Ministerstva školstva SR.
V mesiacoch máj a jún sa do programu zapojilo
aj 5 Rómov. Z programu vznikli dva nové podnikateľské subjekty v oblasti perspektívneho
a rastúceho stavebníctva a zabezpečili pracovné miesta pre ďalších 10 ľudí. RRA Rimavská Sobota plánuje aj študijnú publikáciu v rómskom
jazyku a v spolupráci s obchodnou akadémiou
zorganizujú podnikateľskú súťaž pre žiakov 3.
ročníka stredných škôl v Rimavskej Sobote, ktorej víťaz sa zúčastní medzinárodnej súťaže stredných odborných škôl z partnerských krajín. Projekt YBN2 a YBN.3, ktorý RRA Rimavská Sobota
realizuje pod názvom „Rozvoj a podpora podnikania mladých v strednej Európe“, bol úspešne
zapojený aj do súťaže o najlepší podnikateľský
projekt roka 2008. Držme im palce nielen v súťaži, ale aj v ďalších aktivitách.
moly/RRA

XXVI. Gemersko – malohontský jarmok
26. – 27. september 2008 (Rimavská sobota, Ul. Malohontská a parkovisko pri pošte)
EURO RIMA EXPO
26. – 28. september 2008
(Dom kultúry Rim. Sobota)
III. slovensko – maďarská
kontraktačno – predajná výstava

Výstavy:
Amálka Ľudmila Valenčíková
— vnútorné priestory
/socha, objekt/ (Mestská galéria)
Nagyferenc Katalín
— grafika, maľba, sochy
(Galéria Ganevia, Dom kultúry)

Jarmočné špeciality:
Firma LAMATA, s. r. o, zabezpečuje
občerstvenie – bab guláš, mega
palacinky, jarmočné batôžky a iné
(ochutnávka, predaj pri Dome
kultúry)

Piatok

26. september
Kultúrne podujatia
na Hlavnom námestí
09.30
Vyhodnotenie súťaže o najkrajší
balkón a predzáhradku
(Radnica mesta)

10.00
Programový blok MŠ, ZŠ mesta
(tanečno – hudobné vystúpenie
detí)

11.00
Slávnostné otvorenie jarmoku
primátorom mesta za účasti
domácich a zahraničných hostí

11.15
ELÁ HOP – predstavenie divadla PIKI.

11.30
Slávnostné prijatie domácich
a zahraničných hostí – Krst knihy
„Rimavská Sobota na starých pohľadniciach“ (Radnica mesta)

13.00
Programový blok CVČ Relax

14.00
Slávnostné otvorenie
EURO – RIMA EXPO (Dom kultúry)
Pôsobivé farby jesene – pestrá
paleta nových jesenných trendov
kozmetiky Oriflame – výstavka,
extravagantné líčenie, súťaže o ceny

15.00

Sobota

27. september
Kultúrne podujatia
na Hlavnom námestí
10.00
Koncert dychovej hudby
Sobotienka (pri pošte)

Koncert dychovej hudby Sobotienka

10.00

16.30

Detský animovaný program

Super DÁRIDÓ
– vystúpenie umelcov z Miškovca

18.00
Populárne melódie v podaní
ROBA KAZÍKA

19.00
LACI STRIKE a STREET DANCE ACADEMY – tanečná show a súťaže pre vás

20.30
Petra Kepeňová a jej skupina

21.30
MAPEZ —
 rocková skupina
z Budapešti

11.00
Koncert country skupiny Bluetrend

Športové podujatia
09.00
VII. ročník volejbalového turnaja
žien O pohár primátora (telocvičňa
sídlisko Západ, ul. Novomeského)

15.00
futbalový zápas
MFK Rim. Sobota —
 FK Prievidza

Školstvo
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Vyučujú aj deti s mentálnym postihnutím
E

vanjelická základná škola na Daxnerovej
ul. v Rim. Sobote funguje od 1. septembra
2004. Na Slovensku existuje len päť podobných
zariadení. Školu navštevuje v tomto školskom
roku 147 žiakov, z toho je 12 prvákov. Škola si
už v minulých rokoch vytvárala svoj vlastný
učebný plán. Aj preto v rámci novej školskej
reformy, ktorá dáva školám viac priestoru učiť
po svojom, zatiaľ zmenu nerobili.
„Naším cieľom nie je vyučovať nové predmety,
ale postupne zakotviť náboženstvo do iných

predmetov. Keďže sme evanjelická škola,
žiaci sa učia 2 hodiny náboženstva týždenne. V rámci neho sa pred prvou vyučovacou
hodinou, obedom a po skončení vyučovania
modlia. Okrem toho sa v utorok ráno konajú
v evanjelickom kostole Služby Božie,“ povedala
riaditeľka školy Marcela Bellová. Dodala: „Čo sa
týka vyučovania cudzích jazykov, naši žiaci sa
v prvej triede učia 1 hodinu v týždni angličtinu,
od tretej triedy sú to 3 hodiny. V siedmom ročníku sa vyučuje 5 hodín angličtiny a 3 hodiny

nemeckého jazyka. Na škole sú zriadené aj
dve triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Mrzí nás, že z projektov na získanie finančných
prostriedkov na rekonštrukcie budov sú cirkevné školy vylúčené. Máme však od premiéra R.
Fica prísľub, že v druhom projektovom období
z nich budú môcť čerpať financie aj cirkevné
školy.“ Škola získava financie aj od rôznych
neziskových organizácií. Z týchto prostriedkov
nakupuje učebné pomôcky.
amb

Budú členom I. Slovenského
strojárskeho klasteru
S

tredné odborné učilište – strojárske v Rim.
Sobote pôsobí v meste vyše dvadsať rokov.
Od 1. septembra sa premenovalo na Strednú odbornú školu. V novom školskom roku otvorila
škola pre študentov 4- ročný študijný odbor mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik,
3- ročný učebný odbor autoopravár s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, strojný
mechanik, obrábač kovov. Pre žiakov, ktorí
ukončili školskú dochádzku v nižšom ako deviatom ročníku alebo deviaty ročník neukončili,
otvorila škola 2 – ročný učebný odbor technické
služby v autoservise. Navštevuje ju 305 žiakov,
z toho je v piatich triedach 111 prvákov.
„Odbory mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik s vyučovacím jazykom slovenským a
maďarským sú tzv. športové triedy zamerané na
futbal. Študenti z týchto tried reprezentujú ŠK

Stretnutie po 30 rokoch
v

ZŠ P.K. Hostinského na Družstevnej ul. v
Rim. Sobote sa minulú sobotu uskutočnilo po 30 rokoch od skončenia 9. ročníka milé
stretnutie býalých spolužiakov so svojou triednou učiteľkou. Účastníci si znovu posadali do
svojich lavíc a zhovárali sa o tom, čo prežili za
toto obdobie. Triednu učiteľku Bendíkovú stretnutie milo prekvapilo a povedala tieto pekné slová: "Boli ste mojimi prvými žiačikmi, ktorým
som bola triedna hneď po nástupe na učiteľskú
dráhu. Boli ste mojimi najmilšími a všetky ďalšie triedy počas 30 rokov som stále porovnávala
s vami, prvými a v mojom srdci najlepšími.“
Ako býva zvykom, účastníci stretnutia sa presunuli do Meštianskeho domu pri Hlavnom
námestí, kde v príjemnom prostredí pri dobrom
vínku a večeri pokračovalo rozprávanie
životných príbehov až do neskorej noci.
Ing. Alexander Štefan

Tempus, MFK RS alebo iné kluby v regióne. Z
našej školy vzišli takí kvalitní hráči, akým je Pisár alebo Sihelský,“ uviedol riaditeľ školy Karol
Kisantal. V najbližšom období sa chce škola stať
členom I. slovenského strojárskeho klasteru,
ktorý funguje od 1. septembra. „Hlavným zámerom členstva v klastere je nadviazať kontakty
so zamestnávateľmi z iných regiónov, ktorí by
umožnili našim absolventom vykonávať odborný výcvik vo svojich podnikoch. V súčasnosti
sa to deje v priestoroch bývalej ZŤS. Ďalším
zámerom je získať od strojárskych podnikov
financie na zakúpenie moderných strojov, ktoré
by slúžili pri výučbe,“ vyjadril sa K. Kisantal.
Vedenie školy podalo požiadavku na získanie
akreditácie obsluhy CNC – strojov. Podalo aj
projekt na vybudovanie umelého trávnika.
amb
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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.

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

Tel: 0908 948 971

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk
Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085

2003

2080-52

Ç>S\WOhS

·

^`SYOÐR{V]
 ÛÞóìäëòíÜáéèéåÚíäèï
■ âÚÝçÞïÞxähéÚéâÞëèïÚçâÞ¥ãÚìçhéëÚïâÝå]
■ çÞéèíëÞÛîãÞíÞëîfâíÞxÚÚçâëîfâçÞáçîíÞxçèìèî
■ éÞçâÚóÞçÚfèäèxïÞä
■ ìíÚfqóÚïèåÚ
■

&"
ððð§éëèïâÝÞçí§ìä

M: 0908 931 360
2201-52

AKADÉMIA VZDELÁVANIA

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

KOLENIE KURI OV

uskuto ní sa na základe NIP SR . VVZ-000152-06.02.2
ur ené záujemcom o získanie kuri ského preukazu skupiny B
v d och od 02.10. – 03.10.2008 od 08.30 hod.
Upozornenie: preukazy vydané pred ú innos ou zákona NR SR
. 124/2006 Z.z. (t.j. do 1.7.2006) platili do 30.04.2008
(ak ste si ich do tohto dátumu neaktualizovali)

ÏèåÚãíÞóÚÝÚëæèçÚ³

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.

®

alej ponúkame:
kurzy podvojného ú tovníctva, PC, mana érske vzdelávanie,
kozmetická starostlivos , kuchár- a ník, kaderní ka, aran ovanie kvetov

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

Potrebujete predať, kúpiť dom,
byt, pozemok, chalupu?
Radi Vám pomôžeme.
Kontakt:
e-mail: alwado@alwado-reality.sk,
www.alwado-reality.sk,
0904 504 504.
Volať: Po – Pia: 8.00 – 17.00 hod.

Akadémia vzdelávania, kolská 7, Rimavská Sobota
Tel. .: 047/56 31 922, 0918 797 080
e-mail: avrs.studijne@stonline.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

oznamy / inzercia
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Predajňa pánskych
odevov zn. OZETA pripravila
verným zákazníkom
akciu:

Oblek zn. OZETA 1 000,- Sk zľava
Košeľa + kravata za 1 Sk
Dám. prechodné kabáty
1 990,- Sk       990,- Sk
Ďakujeme, že kupujete slovenské výrobky.
2238-38

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

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.
•

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENIE

10.10. – 17.10.2008
Dúžava – pri cintoríne
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom
Sabová - pri bytovkách

Mesto Rimavská Sobota oznamuje vlastníkom, nájomcom a držiteľom pozemkov v kat.
území Vyšná Pokoradz začatie konania
o obnove evidencie niektorých pozemkov
a právnych vzťahov k nim (ROEP).
Správa katastra v Rimavskej Sobote, ako
príslušný orgán v zmysle § 3 ods. 2 písm.
a) a písm. b) zák. NR SR č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon) začalo v zmysle
§ 5 zákona dňom vyvesenia tohto oznámenia
konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom
území Vyšná Pokoradz určeným operátom je
pôvodný katastrálny operát.

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa
uskutoční 18.10.2008.Prípadné ďalšie miesta

1. Vyzýva vlastníkov, nájomcov pozemkov
a ďalšie oprávnené osoby, aby poskytli údaje

3.10. – 10.10.2008
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Vinica – pri obchode

o pozemkoch o ich užívaní a o právnych
vzťahoch k nim, ktoré sú im známe z doterajšieho usporiadania právnych vzťahov k týmto
pozemkom.
Údaje je potrebné poskytovať komisii na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov
k nim (ďalej len komisii) zriadenej pre kat.
územie Vyšná Pokoradz v lehote do 31.10.2010
a to v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.00
hod.
2. Určuje vlastníkom a ďalším účastníkom
konania na predkladanie listín o právnych
vzťahoch k pozemkom, ktoré nepredložia
osoby v bode 1. tohto oznámenia lehotu do
30.01.2008 a to v pracovných dňoch od 9.00
hod. do 16.00 hod.
Údaje a listiny je potrebné predkladať komisii
– predsedkyni komisii Anne Brezovickej na
Mestský úrad v Rimavskej Sobote, Ul. Svätoplukova č. 9 – referát správy majetku, III. poschodie, č. dverí 25, č. tel. 047/5604633.
3. Poučuje účastníkov konania o možnosti podať návrh na vydanie rozhodnutia o nadobudnutí vlastníctva k pozemkom vydržaním podľa
§ 11 ods. 1 zákona a to aj dedičom oprávneného držiteľa. Návrh možno podať len na účely
konania a najneskôr s podaním námietok proti
výpisu z návrhu registra obnovenej evidencie
pozemkov.

10 inzercia
Nehnuteľnosti
•	Predám garzónku s balkónom na
ulici Malohontskej, cena 380 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400
1357-38

•	Predám garzónku s balkónom na
ul. Malohontskej, cena 385 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400
1357-38

•	Predám garzónku s balkónom na
ul. Malohontskej, cena 360 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400
1357-38

•	Predám 2-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 714 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400
1357-38

•	Predám 2-izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná rekonštrukcia, cena 1 290 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400
1357-38

•	Predám 2-izbový byt na ulici
Mikszátha, cena 720 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400
1357-38

•	Predám 2-izbový byt na sídl. Rimava, cena 832 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400
1357-38

•	Predám 2-izbový byt na ul. Poručíka Ušiaka, cena 730 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400
1357-38

•	Predám 3-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 240 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400
1357-38

•	Predám 3-izbový byt na ulici Daxnera, cena 1 530 000,- Sk (vlastné
kúrenie, nájom 1100,- Sk.). Kontakt: 0902 700 400
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•	Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 3 500 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400
1357-38

•	Predám záhradný dom v obci Hrachovo, cena 195 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400
1357-38

•	Predám rodinný dom v Rimavskej Sobote, cena 2 600 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400
1357-38

•	Predám rodinný dom v obci Bakta, cena dohodou. Kontakt: 0902
700 400
1357-38

•	Predám rodinný dom v Tisovci,
cena 1 450 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400

Sk + dohoda. Tel: 0948 114 767
1360-39

• Súrne zoberiem do podnájmu
1-izbový byt. Tel: 0905 628 123
1362-40

• Kúpim rod. dom blízko Rim. Soboty so záhradou. Každú ponuku
zvážim. Tel: 0910 373 381 po 18.00
hod.
1363-38
•	Predám 2,5 izbový byt na Malohontskej, cena 950 000,- Sk. Tel:
0907 548 893
1366-39

• Dám do prenájmu 2-izbový byt na
Malohontskej od 1.10.2008. Tel:
0907 548 893

1260-38

•	Predám 4-izbový DB v Hnúšti. Tel:
0918 149 200
1269-38

1271-38

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

•	Predám pozemok v Rim. Sobote
/Šibeničný vrch-ul. Gaštanová/,
cena 800,- Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400
1357-38

1373-39

•	Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 1 050,- Sk/m2
Kontakt: 0902 700 400

•	Predám pôdu v okolí Rim. Soboty.
Tel: 0907 170 150

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

1357-38

•	Predám alebo dám do dlhodobého
prenájmu 3-izbový byt v OV na ul.
Rožňavskej v Rim. Sobote. Info:
0915 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.
1303-39		
• www.makroreality.sk
1305-19		
•	Predám garzónku. Tel: 0914
187 839.

1357-38

•	Predám halu na rôzny druh podnikania v interviláne Rim. Soboty.
Kontakt: 0902 700 400
1357-38

•	Predám budovu na rôzny druh
podnikania v Dražiciach. Kontakt:
0902 700 400
1357-38

1374-38

1342-41

•	Predám garáž na sídl. Rimava. Tel:
047/56 33 246, 0907 204 258

1357-38

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

• Dám do dlhodobého prenájmu
2-izbový zrekonštruovaný byt
oproti Hypernove. Nájom 8 500,Sk/mes. Kontakt: 0904 880 760

1357-38

1349-40

1317-39

•	Predám 4-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 780 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400
1357-38
•	Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 230 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400

• Dám do podnájmu zariadený, jednoizbový byt. Tel: 0907 287 796
1350-38		
•	Predám 1-izb. byt v centre mesta
na ul. Malohontskej. Tel: 0917
087 904

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

1352-39

1327-42

1357-38

•	Predám 4-izbový byt na ul. L.
Novomeského. Tel: 0903 529 308

•	Prenajmem zariadenú garzónku
v centre mesta. Tel: 0948 507 653

1353-40

1329-39

•	Predám 1-izbový byt na Západe
v OV. Cena 390.000,- Sk. Tel: 0904
289 033

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

1357-38

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

•	PARK REAL INVESTMENT,
s.r.o. ponúka: 1-izbový byt, cena
420 000,- Sk; 2-izbový byt, cena
880 000,- Sk; 3-izbový byt, cena
1 040 000,- Sk s garážou; 4-izbový
byt, cena 1 100 000,- Sk. Kontakt:
0908 901 639, www.pri-real.sk

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

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

1332-38

1368-39

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

1357-38

1357-38

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

•	Predám rodinný dom v Tomašovej
na ul. Okružnej. Cena 900 000,Sk. Inf. na č.t.: 0905 444 775

1357-38

•	Predám 3-izbový byt na ul.
Rožňavskej, cena 1 130 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400

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

1331-38

•	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

1367-39

•	Predám 2-izbový byt v R. Sobote
na Západe. Tel: 047/56 27 184
1333-39		
•	Predám rodinný dom s veľkou
záhradou a pozemok. Tel: 0905
556 390

1357-38

priestor na sídlisku Západ pri
zimnom štadióne, cena dohodou,
kontakt: 047/5625 202

1345-38

1358-38

•	Predám 2-izbový komplet prerobený byt v OV v Hnúšti za 600.000

1306-39

•	Predám 2-izbový byt na sídl.
Západ. Čiastočne prerobený. Len
hotovosť. Tel: 0904 117 092.
1311-38

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

1318-38

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

1330-42

• Dám do prenájmu obchodný

1278-39

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

1288-39

• 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
1124-38

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

Zamestnanie
• KORO, s.r.o. hľadá vhodných
kandidátov pre pracovné pozície –
vodiči rozvozu. Požiadavky: vod.
preukaz B (C skupina výhodou),
prax vo vedení vozidla. Tel:
047/58 11 868, 56 33 788, 0903
632 250, koro@koro.sk
1343-40

• 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,

Inzercia
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prax v obchode výhodou. Mzda
od 20 000,- Sk. Tel: 0903 449 164,
vkosin@koro.sk
1344-39

• Legálne opatrovanie v Rakúsku!
0910 158 697
1347-40

•	Hľadáme mladých ambicióznych
ľudí na administratívu v kancelárii
– telefonáty, vypisovanie zmlúv,
korešpondencia, atď. Info: 0918
815 088, 0910 108 714
1348-38

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

• Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru obchodného
zástupcu, fakturanta. Podmienky:
ukončené stredoškolské vzdelanie, vodičský preukaz skupiny B,
morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť. Tel: 0903 511 076
1301-40

• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru barmanov, servírky,
kuchárov do PIZZERIE a FASTFOODU. Podmienkou je kvalifikácia
v odbore. Tel: 0903 511 076
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.
1309-38

•	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.
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		
•	Prijmem kaderníčku do RK
Štúdia, živnosť vítaná. Tel: 0903
551 931
1286-39			
•	Ponúkam prácu. www.sohars.sk
Aj invalidi.
1153-38

Služby
• Firma BAURIS s.r.o. ponúka
kompletnú realizáciu záhrad /
zavlažovací systém + výsadba /.
Tel: 0907 751 762
1334-40

práce murárske, klampiarske,
vodárenské, zámočnícke, bytové
jadrá, stavbu striech, rekonštrukciu a izoláciu striech. Tel: 0907
173 956
1249-44

• 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			

Rôzne

•	Poskytujem úvery pre zamestnaných aj na dobu určitú, dôchodcov, ženy na MD. Otvorili sme
kanceláriu na ul. Svätoplukovej 18
(1. poschodie) oproti MsÚ v Rim.
Sobote. Tel: 0902 464 091, www.
proficredit.sk

•	Predám obývaciu stenu a sedaciu
súpravu, cena 16 000,- Sk. Zachovalý stav. Tel: 0908 265 822
1338-38		
•	Predám zemiaky 6 Sk/kg + kováčsku vyhňu. Tel: 0917 087 912

1336-38

1359-38

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

• Kúpim používaný, zachovalý sporák za prijateľnú cenu. Tel: 0918
433 806

1337-39

• Súkromné vyučovanie literatúry
a jazykov nemeckého, ruského
a českého. Literatúra k dispozícii.
Ing. M. Němcová, Družstevná 24,
RS
1354-39

• Veštenie z kariet, minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Čerenčianska
22 /hneď vedľa úradu práce/
v RS. Otv.: Po-Pi : 9.00 – 15.00 h.
Kontakt: 0915 228 482
1356-40

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

1371-39

•	Predám chladničku s mrazničkou
(180 / 50 l). Cena: 2000,- Sk. Tel:
0903 845 939.
1372-39

•	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
1326-38

•	Predám klavír v dobrom stave.
Lacno. Tel: 047/56 314 72, 0908
485 535
1257-38		

Zvieratá

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

•	Predám šteniatka bíglov, bez
papierov. Tel: 0905 123 176
1335-40		
•	Predám 200 kg kŕmnika. Tel:
047/56 96 581
1339-39		
•	Predám prasatá, cena dohodou.
Tel: 0907 878 560
1340-39		
•	Predám 10-dňové teliatko SS. M:
0905 701 764

1258-40

1365-38

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

1370-42

1298-38

• Kompletný finančný servis! Dobrá
pôžička. Tel: 0915 950 427.
1324-38

• Stredoškolský profesor doučuje
anglický jazyk, pripravuje na
maturity. Tel: 0907 853 164
1261-38

1281-45

• Brúsenie, tmelenie parkiet. Tel:
0902 748 202
1212-42		
• Vykonávame všetky stavebné

•	Predám nosnice. Tel: 0903 551 161
•	Predám 10-mesačného psíka sharpeja. Cena dohodou. Tel: 0904
456 850, 0902 794 995.
1671-38

•	Predám odstavčatá. Tel: 0910

11

948 193
1201-40

			

Auto-moto
•	Predám Škodu Fabia Sedan 1.4
MPi, r.v. 09/2001, výbava comfort,
vo výbornom tech. stave (2 x airbag, el. okná, tiahlo, zimné pneu.
s diskami, defend lock, atď.).
Nikdy nehavarované, pravidelne
servisované, po výmene rozvodov,
filtrov a oleja. Najazdené 130 000
km, prvý majiteľ. Cena 165 000,Sk, možnosť dohody. Tel: 0905
743 364
1341-38		
•	Predám Fiat Marea 1.6, 16 V, r.v.
97, STK, EK, dobrý tech. stav,
el. okná, zrkadlá, centrál, ABS,
klimatizácia. Tel: 0918 607 001
1351-39

•	Predám Fiat Tempru bez ŠPZ. Tel:
0918 599 501
1361-40

•	Predám Aviu-plachtovú 31.1.L.,
modrá. Vo veľmi dobrom stave:
striekaná, nové pneu, brzdy po
GO, spojka po GO, cena 60.000,Sk. Tel: 0905 870 321
1364-40

•	Predám Škodu SuperB comfort
plus 1,9 TDI, 96 KW, 2004/5,
117000 km, šedá titán metalíza,
full výbava, 100 % stav, cena
dohodou. Tel: 0903 385 501.
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		

„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
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Máte doma hotovosť a nechcete mať starosti s eurokonverziou?
Máme pre Vás bezpečné a jednoduché riešenie.

OTP Konto Euro-Štart
Výhody OTP Euro-Štart Konta
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.
* 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.

DOPRASTAV, a.s.

Cukráreň a pekáreň Filó,

prijme do pracovného pomeru
žeriavnikov na vežové žeriavy.
Nástup možný ihneď.

Ponúka široký sortiment cukrárskych
a pekárskych výrobkov.

Mechanizačno-dopravný závod (MDZ)

Hl. námestie 23, R.Sobota

Na objednávky upečieme rôzne druhy tort.
Na základe objednávky zabezpečíme rozvoz
pek. a cukr. výrobkov pre obchodníkov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania zasielajte na adresu:
Doprastav, a.s. MDZ, Hronská 1, 960 93 Zvolen
telefonický kontakt: 0918 824 604
e-mail: maria.bizikova@doprastav.sk
2236-38

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

Tel: 047/58 111 90
Pizzéria HALY-GALY v Rim. Sobote
prijme do pracovného pomeru:
• čašníčku – nástupný plat 10 000,- Sk
• pracovníka na rozvoz pizze – nástupný plat 10 000,- Sk
• kuchára, kuchárku – nástupný plat 15 000,- Sk
INFO: 047/56 34 777
2243-38

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

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

2085-52
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Výkonné a robustné
pre najťažšie úlohy
5 000 Sk
/ 165,97 €

BONUS
FINANCOVANIE
PROFI

Husqvarna 359

Spoľahlivá reťazová píla s ľahkou údržbou je pomocníkom pre celý
rad úloh v profesionálnej prevádzke. Výkon 2,9 kW/3,9 k – dĺžka lišty
15“/38 cm – hmotnosť bez lišty a reťaze 5,5 kg. Súčasťou ponuky je kupón
na príslušenstvo v hodnote 5 000 Sk / 165,97 € zadarmo.

23 490 Sk / 779,73 €
Mesačná splátka 940 Sk* / 31,20 €*

5 000 Sk
165,97 €

BONUS

FINANCOVANIE
PROFI

Husqvarna 372 XP
Profesionálna píla určená pre náročné práce. Nízka hmotnosť, vysoký výkon a príjemné ovládanie. Výkon 3,9 kW/5,3 k – dĺžka lišty
18“/45 cm – hmotnosť bez lišty a reťaze 6,1 kg. Súčasťou ponuky je kupón
na príslušenstvo v hodnote 5 000 Sk / 165,97 € zadarmo.

26 990 Sk / 895,90 €

Mesačná splátka 1 080 Sk* / 35,85 €*

* Priama platba 20 % + 20 splátok, RPSN 0 %. Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.
Predaj na splátky iba v predajniach označených logom Husqvarna® financovanie.
Husqvarna® financovanie je zabezpečené spoločnosťou ESSOX SK s.r.o.
Ceny sú uvedené vrátane DPH a sú iba doporučené. Akcia platí do 15. 10. 2008.

Spoločnosť Husqvarna neustále vyvíja výrobky, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná
ochranná známka. Copyright © 2008 HUSQVARNA. Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

SERVIS – predaj lesnej a záhradnej techniky
MOPIS VILIAM SAUER
Mierová 97, 982 01 TORNAĽA
Tel: 047/55 23 846

Rimavskosobotská posádka Marbet Racing teamu sa minulý víkend zúčastnila ďalšieho podujatia Tempus rally, ktoré sa tentokrát konalo v Poprade. Gabriel Molnár s Marianom Hrinkom zasadli do špičkového vozidla
Citroen C2 R2 v triede A6, ktoré mali prenajaté z Čiech. S týmto vozidlom
štartovali po prvýkrát. Čakalo ich ťažkých 16 rýchlostných skúšok s celkovou dĺžkou viac ako 200 km. Po prvom dni sa v absolútnom poradí
umiestnili na 17. mieste. Cieľ pretekov bol ešte ďaleko, a tak sa v sobotu
ráno pustili do bojov o ďalšie sekundy. Po absolvovaní všetkých rýchlostných skúšok čakalo v cieli posádku prekvapenie v podobe 3. miesta
vo svojej triede. Podarilo sa im poraziť aj posádku z Francúzska, ale aj
viacnásobného majstra Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu Jara
Homolu. V absolútnom hodnotení skončili na peknom 14. mieste. Ďalšie
preteky, na ktorých sa posádka zúčastní, budú 11.-12.oktobra.
Peter Ehn

Slovenský cykloklub Rimava sa predstavuje
Od r. 1999 funguje v Rim. Sobote Slovenský cykloklub Rimava. Názov
sme si vypožičali od rieky Rimava, ktorá tečie cez naše mesto. Hlavnou
aktivitou klubu je organizovanie cykloturistických programov v tuzemsku a v zahraničí. Ročne ich usporiadame 15 až 20. Okrem zimných mesiacov máme 2 – 3 podujatia mesačne s rôznou náročnosťou. Dobre sa
nám spolupracuje s domácim turistickým klubom (KST mesta RS), navzájom sa zúčastňujeme na akciách. Navštevujeme aj rôzne medzinárodné
amatérske preteky. Veľmi populárne sú domáci Fatransko-strážovský cyklomaratón, moravský Beskyd Tour a maďarský Šalgó kupa. V rámci našich
možností sa zúčastňujeme aj na zrazoch klubov SCK (napr. Okruh okolo
Poľany 2000 – 2002, NZCT Bystrá 2000, NZCT Sigord 2001, NZCT Počúvadlo 2003, Cyklotúra Slovenským a Aggtelekským krasom 2004). Tretina všetkých výletov je 2- až 4-dňových. Vďaka získaným sponzorským
príspevkom ponúkame pre svojich členov zaujímavé zľavy pri účasti na
klubových akciách. Počet členov za jednotlivé ročníky sa pohybuje cez
20, niektorí sú až z Maďarska. Pre svojich členov poskytujeme zľavy na
klubové akcie. V roku 2000 sme si prvýkrát obliekli vlastný klubový dres,
na ktorom okrem sponzora propagujeme hlavne náš oddiel. Naše aktivity propagujeme aj v novinách a cez TIC. Spolu s touto inštitúciou sme
vypracovali sieť doporúčaných cyklotrás pre Mikroregión Rimava a Rimavica, ktorý v roku 2003 vyšiel aj v knižnej podobe (Turistický sprievodca
Rimavskou dolinou). V roku 2005 ku klubovým dresom pribudli aj krátke
cyklonohavice v našich farbách. Každoročne vydávame propagačný zošit
a malý vreckový kalendár s našimi akciami a informáciami o nás. Od roku
2005 vykonávame na požiadanie aj sprievodcovskú činnosť so zameraním
na aktívnu dovolenku. Od začiatku roka 2007 sme zaradení na webovú
stránku mesta Rim. Sobota. Chceme tak pokračovať v propagácii cykloturistiky medzi širšou verejnosťou.
Kontakt: Slovenský cykloklub Rimava, Rožňavská 10/30, Rim. Sobota, email: maksi@pobox.sk, tel. č. 0907 136 117 (Maksi Š.).
Štefan Makši, predseda Slovenského cykloklubu Rimava
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VK Slovan oslavuje 40. výročie
svojho založenia
Volejbalový tím v r. 1969,
kapitánka Šárika Schmidtová
v hornom rade v strede s č. 2.

V

talová, Edita Benda-Kubincová (žije v Mníchove). V tretej garnitúre nemožno nespomenúť
sestry Marcelu Mičkovú-Balcárovú a Lýdiu
Rendekovú-Balcárovú, ale i hráčky, ktoré prišli
z iných oddielov Alenu Kudlíkovú st. (Spišská
Nová Ves) a Mgr. Janu Kurekovú (Slávia UK BA).
V súčasnej štvrtej garnitúre hráčok je Zora Megelová-Juhaniaková, Lýdia Rendeková, Kristína
Pálmayová-Kočišová, Jarka Drugdová, Alena
Kudlíková ml., Alexandra Hrivnáková, Mariana
Chodúrová a ďalšie. Prvým trénerom bol JUDr.
Štefan Baláž, ďalšími Ľubo Geľo, Igor Antal, Mgr.
Jana Kureková, Jana Deáková-Babicová, JUDr.
Igor Kališ, RNDr. Peter Nôta. Mgr. Jozef Mitter
a Mgr. Rastislav Šimko. Žiačky v súčasnosti trénujú Gita Bobeková a Marcela Mičková. Najväčšie úspechy dosiahla 2. garnitúra pri postupe do
2. ligy (skup. Východ), tretia, ktorá si udržala 1.
ligu. Druhú najvyššiu súťaž hrávajú volejbalistky dodnes pod vedením trénerky A. Kudlíkovej.
Vlani skončili na vynikajúcom 2. mieste za postupujúcou Spišskou Novou Vsou.
„Uvidíme, ako dopadne naše družstvo v súťažnom ročníku 2008/09. Ak sa nám naskytne príležitosť umiestniť sa na 1. mieste v 1. lige, urobíme všetko pre to, aby sme hrali baráž o postup
do extraligy. To si však vyžiada posilnenie kádra
o 1-2 hráčky a aj financie,“ uviedol na margo cieľov prezident VK Slovan Š. Baláž.
Poďakovanie patrí vedeniu bývalej TJ Slovan,
ktorá zastrešila a finančne podporila klub až do
r. 2003, riaditeľstvu Spojenej školy, kde volejbalistky roky trénovali a hrávali zápasy, riaditeľstvám obchodnej akadémie, ZŠ P. Dobšinského,
Š. M. Daxnera a P. K. Hostinského, kde trénovala
mládež, všetkým hráčkam za reprezentáciu, trénerom, sponzorom a Mestu Rim. Sobota, ktorí
podporovali klub, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na vybudovaní športovej haly na sídl. Západ
pri ZŠ M. Tompu na Novomestského ul., kde
budú volejbalistky v tomto školskom roku hrať
a trénovať. Osobitné poďakovanie patrí generálnemu sponzorovi VK Ing. M. Juríčkovi- Roľníckej spoločnosti Bottovo, firmám Gemer nákup, a.
s., Uni Agro, poisťovni Uniqa Rim. Sobota, ako aj
ostatným, ktorí podporujú náš volejbalový klub.

olejbalový klub Slovan Rimavská Sobota za Červenú hviezdu BA. V r. 78-88 bol predseoslávi 40. výročie svojho založenia. Pripo- dom VK Ing. Daniel Sivák, riaditeľ PNPZ. Jeho
menie si ho VII. ročníkom volejbalového turnaja zásluhou sa vybudovalo 5 volejbalových kurtov
žien O Pohár primátora mesta, ktorý sa koná za futbalovou tribúnou. Pomohla v tom aj okresv športovej hale na ZŠ M. Tompu na Novomeské- ná odborová rada, konkrétne Mária Kališová.
ho ul. na sídl. Západ v sobotu 27. septembra o 9. V r. 1988-90 viedol klub Veno Balcár. Od r. 1990
hodine aj pri príležitosti Gemersko-malohont- je prezidentom klubu JUDr. Štefan Baláž. Podľa
ského jarmoku. VK Slovan eviduje v súčasnos- jeho slov v začiatkoch vzniku VK pomáhali aj
ti 65 členov. Jeho prezidentom je JUDr. Štefan členovia výboru Miroslav Madžo, Peter Bolha,
Baláž, ktorý ho spolu so Šárkou Moncoľovou- Štefan Klaubert, MVDr. Jaroslav Barto, Igor AnSchmidtovou a vtedajším pedagógom SEŠ Kolo- tal a neskôr aj JUDr. Igor Kališ.
„Chcem týmto ľuďom poďakovať za to, že sa svomanom Udvardym založil. Písal sa rok 1968.
„Zúčastnili sme sa vtedy výstupu mládežníkov jou prácou podieľali na vytvorení základov klubu,“ povedal Š. Baláž.
na Rysy. Z ekonomickej školy tam bolo asi 10
dievčat, ktoré vyhrali volejbalový turnaj. Zís- Za úctyhodných 40 rokov sa vystriedali 4 generácie hráčok. Prvá generácia bola vedená
kali dresy, sieť a lopty. Spomínané hráčky ma
oslovili, či by sme nešli do riadnej súťaže. A tak kapitánkou Šárikou Schmidtovou –Moncoľovznikol volejbalový klub, ktorý fungoval pri TJ vou, z družstva najdlhšie hrali Mária MáteováSlovan RS. Neskôr sme sa premenovali na VK Dušeková, MUDr. Zlatka Kontrová- Očovaiová.
Slovan. Prvej krajskej súťaže sme sa zúčastnili Druhá garnitúra bola vedená Ing. Elenou Šivapred 40 rokmi a odvtedy súťažíme pravidelne,“ rovou-Pechovou. Pod jej vedením hrali najdlhšie
zaspomínal si Š. Baláž. Pokračoval: „Spočiatku Jana Deáková-Babicová, Mgr. Eva Božutová-Viteková, Mgr. Mária Máteová-Dušeková, Vlasta
sme hrávali v ekonomickej škole. Zostavili sme
M. Kanalová
kvalitné družstvo zo študentiek tejto školy, NsP Šinglárová-Struhárová, Darina Myslovicová-Ana neskôr ich doplnili gymnazistky, ktoré sa súbežne venovali aj atletike pod vedením trénera
Mgr. Vladimíra Kobelovského, bývalého učiteľa
telesnej výchovy v ZŠ P. Dobšinského. Po roku
fungovania klubu postúpili naše volejbalistky na
krajské majstrovstvá, kde skončili na peknom 2.
mieste“.
Po 3 rokoch účinkovania sa družstvu podarilo
postúpiť do 2. ligy, kde účinkovalo 8 rokov v skupine Východ. Potom prišla reorganizácia a tým,
že dievčatá skončili na 2. mieste, sa dostali do
celoslovenskej II. ligy. Tam hrávali 8 rokov.  Potom prišla celoslovenská reorganizácia a vytvorili sa 2 prvé ligy, kde hráčky hrávajú v skupine
Východ dodnes. Je to druhá najvyššia súť na
Slovensku. Prvým predsedom volejbalového oddielu bol v r. 1968-78 stredoškolský profesor na
vtedajšej SPTŠ Ing. Ondrej Kontra. Jeho zásluhou sa vybudovali volejbalové kurty pri Domove
mládeže na Školskej ul. Jeho dcéra Soňa bola
Družstvo I. ligy vo volejbale žien VK Rim. Sobota 2007/2008: horný rad zľava: generálny sponzor klubu Ing.
tiež volejbalistka, a keď išla študovať na vysoM. Juríček, Z. Megelová, K. Pálmayová, A. Hrivnáková, J. Drugdová, A. Kudlíková st., prezident klubu JUDr.
Š. Baláž, dolný rad zľava: L. Rendeková, L. Kačániová, M. Chodúrová, S. Bartová, A. Kudlíková ml.
kú školu do Bratislavy, hrala volejbal v extralige
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Zápasníci Lokomotívy úspešní v Prievidzi

D

obré výsledky dosiahli zápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota na kvalitne
obsadenom medzinárodnom turnaji v zápasení voľným štýlom v Prievidzi. V štartovnom
poli 169 zápasníkov zo 7 štátov boli 7 zápasníci z Rimavskej Soboty, z ktorých sa najviac
darilo Petrovi Matúšovi v hmotnosti do 62
kg v kategórii mladších žiakov. V priebehu
celej súťaže sa prezentoval výborným výkonom. Porazil s prehľadom všetkých svojich
súperov a obsadil 1.miesto. Vo finále zvíťazil
nad strieborným z majstrovstiev Slovenska
Szeilerom zo Šamorína. Medzi staršími žiakmi sme mali zastúpenie tiež len v jednej váhe,
a to do 73 kg, ale hneď tromi pretekármi. Najlepšie sa umiestnil Rastislav Tóth. Po tom, ako
vyhral svoju skupinu v semifinále, podľahol
tesne Bodnárovi z Košíc (strieborný z majstrovstiev Slovenska). V súboji o 3.miesto však
nedal svojmu súperovi šancu a získal bronz.
Menej sa darilo Michalovi Záhradníkovi, ktorý obsadil konečné 7.miesto.Výkonom však
nesklamal, nakoľko to bola jeho prvá súťaž.
V prvom zápase na prekvapenie vyradil po
lopatkovom víťazstve majstra Slovenska tejto váhy Špačeka z Bratislavy. Potom však na
body podľahol Bodnárovi z Košíc, ktorý ne-

skôr v semifinále porazil nášho Tótha . Jakub
Kováč po jednom víťazstve a dvoch prehrách
(jedna s nich bola z oddielovým kolegom
Tóthom) obsadil 9.miesto. Medzi juniormi vo
váhe do 66 kg štartoval Michal Radnóti. Obsadil 4. miesto.
Vyhral svoju skupinu po víťazstvách nad veľmi silným Poliakom Pawlakom a zápasníkom
B. Bystrice. Postúpil do semifinále, kde mu
bol súperom juniorský vicemajster Európy
Ollé z Košíc. Vo veľmi vyrovnanom zápase
mu podľahol a nastúpil o 3.miesto znovu proti Poliakovi, ktorý sa tam prebojoval z repasáže. Poliakovi sa odveta podarila po víťazstve
o jeden bod v 2. tretinách. V kategórii do 84
kg získal Richard Totkovič bronzovú medailu
po tom, ako prehral s vicemajstrom Európy
Pálinkášom z Košíc a bronzovým z majstrovstiev Európy Pašekom z Česka. Porazil však
súpera z Bratislavy a Nitry. Lukáš Loskot vo
váhe do 96 kg obsadil 5.miesto. Súčasťou turnaja bolo aj zvyšovanie kvalifikácie rozhodcov
zápasenia. Aj tu si zástupcovia nášho oddielu
počínali úspešne a Ing. Ivan Pivník a Michal
Radnóti úspešne zvládli skúšky a stali sa rozhodcami II. triedy.
J. Radnóti

Relax pre športovcov

Foto: Lajos Telek

Žeby som aj ja
išla zápasiť?

Naši džudisti tretí v Maďarsku

V

sobotu 13. septembra sa zúčastnili džudisti
oboch oddielov z Rimavskej Soboty medzinárodného turnaja žiakov a žiačok v Maďarsku v Miškovci.
Turnaja sa zúčastnilo 167 športovcov z 15 oddielov Slovenska a Maďarska. Výsledky sú uspokojivé i napriek
tomu, že mladí džudisti začali svoj tréningový proces
len pred týždňom. Prvé miesta obsadili Patrik Boršoš
(do 33 kg mini), Karol Jakab (do 50 kg mini), druhé
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miesta si vybojovali Juraj Antal (do 33 kg mini), Robert Mihály (+ 55 kg mini), Andrik Bence (do 30 kg
ml. žiaci), tretie miesta obsadili Ádám Jakab (do 33
kg mini),Jaroslav Maďar (do 50 kg mini), Richard Útis
(do 33 kg mini), štvrté miesto obsadil Filip Zachar (do
55 kg mini). V celkovom hodnotení družstiev skončila
Rimavská Sobota na treťom mieste.
Ľubomír Antal, tréner

1. KL východ
V. Šariš B-KK Rim.Sobota
1,5:6,5 (3080:3124)
V ďalšom kole 1. KL východ sa
rimavskosobotským kolkárom
darilo. KK Rim. Sbotoa vyhral nad
družstvom V. Šariš B. „Výsledok
ukazuje, že sme dokázali vhodne
nasadiť našich hráčov na domácich, čím prakticky po polovici
zápasu bolo 3:0 a 56 kolkov pre
nás. Posledná trojica dokázala
odolať náporu domácich hráčov a
dotiahnuť zápas do víťazného konca. Vo V. Šariši sa nám podarilo
vyhrať po dlhých šiestich rokoch,“
vyjadril sa Róbert Šmatlík z KK
Rim. Sobota.
Zostava KK Rim. Sobota: P. Toma
(531), M. Kojnok (570), I. Vanek
(508), R. Šmatlík (538), L. Topor
(479), T. Tavarszký (498).
V nedeľu 14. septembra sa do
ročníka zapojili aj dorastenci, ktorí
štartovali na turnaji v Podbrezovej.
Marika Toporová obsadila 10.
miesto, 12. miesto obsadil Dominik Prílepok, 13. miesto Michelle
Hartwigová a na 16. mieste skončila Michaela Čelinská. Dorastenecké družstvo Rim. Soboty obsadilo
celkovo 7. miesto.
kan
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Ušetríte 699,- Sk/23,20 €
POZNÁTE Z TV

24. 9. - 7. 10. 2008

q5êRêy

yê >L>

Panvica PRESTO s pokrievkou 28 cm
+ Kuchynský zásobník 4v1
PRESTO serpenyő fedővel 28 cm
+ fóliatároló 4 1-ben
pri kúpe samostatne panvica
za 1199,- Sk/39,80 €
zásobník za 499,- Sk/16,56 €

45-dielna, materiál: tvrdené sklo,
vhodné do mikrovlnnej
rúry aj umývačky riadu

1599,- Sk

z

,©©©±¾êz

pri zakúpení oboch
položiek súčasne

££±¡¦ €

££±¡¦ €

24. 9. – 30. 9. 2008

24. 9. – 30. 9. 2008
ZĽAVA
40%

ZĽAVA
37%

POZNÁTE Z TV

Mletý mäsový
prípravok z bravčového
a hovädzieho mäsa MIX
500 g, balené v ochrannej atmosfére,
1 kg = 59,80 Sk/1,984 €,

ên
cena za 1 kg

159,- Sk

©©©±¾êz

49,90 Sk

©© ±¾ z
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ª±©© €
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V!HODNÉ POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
PRE VA"E AUTO
KONIEC ROKA SA BLÍ#I !!!
CHCETE SI AUTO VYHODNEJ"IE POISTI$ - VIETE %O MÁTE UROBI$ !!!

Objem v cm3

Ro&né poistné
pre FO do 27 rokov

Cena v '

Ro&né poistné
pre FO od 27 rokov

Cena v '

do 900

2,796

92.94

1,632

54.17

901- 1300

3,936

129.46

2,292

76.08

1301 - 1500

5,748

192.52

3,348

111.13

1501 - 1800

6,588

219.08

3,840

127.46

1801 - 2000

8,340

278.83

4,860

161.32

2001 - 2500

11,100

371.77

6,480

215.10

14,448

481.31

8,424

279.63

nad 2500

Ceny sú prepo!ítané v konverznom kurze 1 EUR = 30,1260 SKK

Uvedené ceny platia pre:
v!etky nové poistenia osobn"ch a dodávkov"ch vozidiel do 3 500 kg
nov"ch klientov bez spôsobenej !kody za posledné 2 roky
pois#ované vozidlo, ktoré nebolo v predchádzajúcom poistení (PZP) poistené v na!ej spolo$nosti
ul. Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
+ 421 905 894 381
www.universalsk.sk
Sme v budove ved(a OO PZ Rimavská Sobota na prvom poschodí &.d.8

Šport
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Zaslúžené víťazstvo

MFK Rim. Sobota – MFK Ružomberok 1:0 (1:0)

V

zápase 9. kola si domáci futbalisti pripísali do tabuľky tri body po najtesnejšom
výsledku. V prvom polčase sa hral lepší futbal.
Po zmene strán už veľa vzruchu pred oboma
bránkami nebolo. Hostia z Ružomberka si
počas 90. min nevypracovali vážnejšiu gólovú
príležitosť. Naopak, domáci hlavne v prvom
polčase pálili možnosti zvýšiť vedenie a tak
museli o svoje víťazstvo tuho bojovať až do
posledného rozhodcovho hvizdu. Hráči Rim.
Soboty sa ujali vedenia už v 15. min. stretnutia,
keď sa presadil najlepší strelec mužstva Gibala
a otvoril skóre zápasu. V tej chvíli by málokto
uveril, že to bude jediný gól. Hostia sa iba sporadicky dostávali k šestnástke domácich. V 17.
min. sa po prvý krát dostali k strele. Brankára
Kuciaka však neohrozili. V 26. min. mali šancu
domáci zvýšiť náskok, svoju príležitosť nepremenili. V 30. min. po prieniku Sihelského Pisár
strelou z hranice šestnástky iba tesne minul žrď
brankára hostí Penksu. V 33. min. po peknej
kombinácii strela Gibalu končí tesne vedľa.
V 35. min. po prieniku a centri Mráza hlavičkoval Gibala nad bránu hostí. V prvom polčase sa
neudialo už nič zaujímavé. Do kabín odchádzali
spokojnejší domáci. V 55. min. sa po centri
Mráza dostával do príležitosti Gibala, hlavičkoval však nepresne. V 65. min. prišla gólová
šanca Sihelského, obranca Ružomberka však

v poslednej chvíli odkopol loptu na rohový kop.
Po tejto možnosti sa hostia snažili o vyrovnanie,
ale domáci ich k ničomu nepustili a zaslúžene
zvíťazili. Pred 571 d. rozhodoval Richtárik.
ŽK: Ádám – Živanovič.
Zostava MFK RS: Kuciak – Filo – Geri – Rubint
– Mráz – Sihelský – Živanovič (90. min. Čižmár)
– Ádám ( 63. min. Muňkoš) – Lazúr – Pisár –
Gibala(86. min. Líška).
Hlasy trénerov: Domáci tréner Karol Kisel:
„Z výsledkom som spokojný. Škoda len, že sme
nestrelili viac gólov. Hlavne v prvom polčase
sme mali k tomu mali príležitosti a tak sme sa
až do samého konca museli obávať o výsledok,
aj keď moji zverenci nedovolili hosťom prakticky nič.“ Tréner hostí Ladislav Molnár: „V prvom
polčase sme hrali zbytočne ustráchane. V druhom sme sa zlepšili, ale bez riadnej strely na
bránu sa nedá poriadne bodovať. Domáci boli
lepší a zaslúžene vyhrali.“
V desiatom kole sa hráči MFK RS opäť predstavia na domácej pôde. Ich súperom budú futbalisti Prievidze. Hrá sa v sobotu 27. septembra
o 15:00 hod.
Ostatné výsledky 9. kola: Michalovce – Trenčín
2:3, Šaľa – Inter B 1:1, Humenné – Dunajská
Streda B 3:2, Prievidza – Lučenec 1:1, Košice B –
Podbrezová 1:2.

Ako sa vyháňa fanúšik z hľadiska

A

ko sa vyháňa fanúšik z hľadiska, názorne
predviedli organizátori futbalového stretnutia Lučenec – Rimavská Sobota. Fanúšikovia
sa rozhodli na toto derby stretnutie vycestovať
vlakom. Na vlakovej stanici v Rim. Sobote bolo
všetko v absolútnom poriadku, či už zo strany
fanúšikov, ako aj polície, ktorá ich sprevádzala.
Týmto všetkým pánom patrí poďakovanie za
bezproblémový príchod do Lučenca. Problémy
sa začali až v Lučenci. Hneď po vystúpení z vlaku bol všetkým odobratý občiansky preukaz na
kontrolu totožnosti. Policajtov tam bolo toľko,
akoby očakávali „mafiánske rande“. Pripomínam, že nemali hlásenie o výtržnostiach, ktoré
by robili fanúšikovia cestou. Pobehoval tam aj
jeden dôležitý pán. Až doteraz som si myslel, že
žijem v demokracii, ale tento exotický zážitok
to minimálne spochybnil. Tí, čo dali príkaz na
toto zviditeľnenie, by sa mohli zamestnať u bieloruského prezidenta Lukašenka. Po tom, ako
sa skončil tento "cirkus", sa fanúšikovia slušne
presunuli na štadión. Keď sme tam dorazili,
usmernili nás k osobitnému vchodu. To som
ja osobne privítal. Prekvapenie nás čakalo pri
vchode, keď sme zistili, že sa tam nedajú kúpiť
lístky. Keď sa chcel niekto občerstviť, nemal
šancu. Strážna služba dokonca nedovolila fanúšikom preniesť ani minerálnu vodu v plastových
fľašiach. Našťastie tam boli aj ľudia, ktorí mali
pochopenie a dovolili jednému z nás zaobstarať občerstvenie. Nikdy som nemal nič proti

opatreniam, ktoré sú opodstatnené, ale v tomto
prípade sa mi to zdalo prehnané. Dôkazom
toho je aj to, že ani pred zápasom, počas neho
a po ňom nedošlo k žiadnym incidentom.
Fanúšikovia oboch klubov sedeli po zápase dokonca pri pive, kde pri dobrej nálade preberali
stretnutie. Argumentácia, že túto „buzeráciu“
nariadil SFZ, neobstojí. V Lučenci vyhrali fanúšikovia, ale aj tí, ktorí si plnili povinnosti čestne
a poctivo. Škoda tých pár jedincov z radov
usporiadateľov, ktorí sa chceli zviditeľniť za
každú cenu. Všade sa nájdu aj takí aj takí. Či už
je to z radov fanúšikov, strážnej služby alebo
polície. Treba však jasne oddeliť, kto je fanúšik
a kto mafián a zlodej. Privítanie v Lučenci mi
pripomínalo situáciu, ako keby do vášho mesta
prišli zločinci. Potvrdil mi to aj jeden policajt,
ktorý povedal, že je to smiešne, ale dostali
také príkazy. Všetka česť! Nabudúce, keď naše
mužstvo zavíta do Lučenca, všetci si kúpime
lístky na hlavnú tribúnu. Aspoň sa nebudeme
musieť brodiť nepokosenou cestou na štadión.
Vy, ktorí vydávate takéto nezmyselné príkazy
z pôdy SFZ, vyháňate fanúšika zo štadióna.
Dúfam, vážení vševedovia, že si pamätáte na
návštevnosť v kvalifikačnom zápase Slovensko
– Severné Írsko, kde prišlo iba 5000 ľudí. Z toho
bola polovica z Írska. Takýmto prístupom si
fanúšika na svoju stranu nezískate.
Zdeno Marek

Tabuľka po 9. kole
1. Inter BA

9

5

4

0

16:5

19

2. Rim. Sobota

9

5

3

2

10:5

18

3. Šaľa

9

5

2

2

13:10 17

4. Michalovce

9

4

2

3

18:12 14

5. Podbrezová

9

4

2

3

14:8

6. Trenčín

9

4

2

3

17:14 14

14

7. Lučenec

9

3

4

2

16:13 13

8. Humenné

9

4

0

5

13:20 12

9. Košice B

9

2

3

4

10:18 9

10. Prievidza

9

2

3

4

7:10

11. Ružomberok B

9

2

1

6

12:20 7

12. Dun. Streda B

9

0

2

7

8:25

9
2

Zdeno Marek

Marek Janečka
odchádza do Dukly
V derby zápase Lučenec - Rim. Sobota
odohral posledný zápas v rimavskosobotskom drese opora zadných radov
25- ročný Marek Janečka. Za služby, ktoré
Marek odviedol pre Rim. Sobotu mu patrí
poďakovanie. Fanúšikovia v Rim. Sobote
mu želajú v novom klube veľa úspechov
a aby sa v drese Banskej Bystrice presadil
v najvyššej súťaži a tým dokázal, že v Rim.
Sobote sú hráči, ktorí majú potrebnú kvalitu. Vďaka Marek a veľa športového šťastia
a úspechov.
Zdeno Marek

Remíza
v medzinárodnom
zápase
MFK Rim. Sobota - Malajzia 2:2 (1:1)

V prípravnom medzinárodnom zápase
remizovali futbalisti MFK RS na svojom ihrisku s reprezentačným výberom
Malajzie. Reprezentácia Malajzie bola na
sústredení v Zlatých Moravciach. V histórii
rimavskosobotského futbalu sa stalo po
prvýkrát, že hráči Rim. Soboty nastúpili
proti reprezentačnému mužstvu. Počas
zápasu doťahovali náskok súpera, keď
v prvom polčase vyrovnával na 1:1 útočník
Čižmár. V druhom upravil na konečných
2:2 hlavičkou Živanovič. Tréner Kisel dal
v tomto priateľskom stretnutí príležitosť
všetkým hráčom, ktorí toho v majstrovských zápasoch veľa neodohrali. Stretnutie
nakoniec splnilo to, čo od neho obe mužstvá očakávali. Rozhodoval Olšiak.
Zdeno Marek
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
7. a 28.september
MUDr. A. Dulovičová,
K. Mikszátha 1, č.t. 5623196

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00
•Lekáreň Kaufland do 20:00
27.september sobota
lekáreň Média
28.september nedeľa
lekáreň Dr. Max v Kauflande

KINO
ORBIS
24.- 25. september
ZOZNÁMTE SA S DAEVOM
Jeho vnútorný svet je vesmírne bohatý. Dobrodružný, rodinný film USA, MP, dabing.
Vstupné: 60 Sk. Začiatok
predstavení o 17:45 hod.
24. – 25. september
AMOROV ÚLET
Romantická komédia,
v ktorej vás z príliš veľkej
lásky môže aj poraziť. Doslova. Film USA, MP, titulky.
Vstupné 59 Sk. Začiatok
predstavení 20:00 hod.
26.27.28. september
WALL – E
Po 700 rokoch práce, kvôli
ktorej ho vyrobili, konečne
zistí, k čomu bol predurčený. Animovaná komédia
USA, MP, dabing. Vstupné
59 Sk. Začiatky predstavení o 16:00 a 17:45 hod.
26.27.28. september
SUPERHRDINA
Zelené elasťáky v akcii!
Komédia USA, MP od 12. r.,
titulky. Vstupné 60 Sk. Začiatok predstavení o 20:00 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,

DAROVALI KRV

EUROMOTEL
Restaurant

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 16.9. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Katarína Klincková, Jozef Gríger, Roman Oros, Ján Galo, Igor Andráš, Ján Stehlík, Radoslav Rimavec, Roman Drugda, Ladislav Radič,
Miloš Trocha z Rim.Soboty, František Zvozil, Radoslav Urbanec,
Pavel Petráš, Vladimír Sakáč, Filip Grác, Anna Grácová z Hnúšte,
MUDr.Jozef Holý, Ivan Holý, Lucia Holá z Hačavy, Miroslav Kováč,
Denisa Hrušková, Diana Bencová, Vojtech Radič, Ján Vranský
z Klenovca, Alžbeta Ištóková, Barnabáš Ištók, Viktor Tóth z Levkušky, Elena Uhrinová, Ondrej Uhrin zo Sabovej, Jaroslav Pap z M.
Teriakoviec, Ľubomír Urc z Utekáča, Miroslav Chromek, Vladimír
Bystriansky z Tep. Vrchu, Martin Malík, Ján Malík z Hrnč.Zalužian,
Ján Zvara z Drienčan. Prvýkrát darovali krv: Imrich Jacso z Vlkyne,
Viera Bodová, Branislav Bodo z Hačavy.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

•

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

•

LILIPUT
detské odevy
pri pošte v Rim. Sobote

Nový
jesenný
tovar
2222-36

Vás pozýva na:

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

Alena
Laudárová
Nábytok od slovenských
a českých výrobcov

AKCIA
na vybrané
druhy tovaru

B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047-5631524, 0903 530 819
2125-18

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

Košická cesta, Rimavská Sobota

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

Prijmeme: - čašníka /-čku
- pracovníčku na recepciu
– administratívnu
Podmienky:
- maďarský, anglický jazyk
- SŠ vzdelanie
- práca na PC (jednoduché účt.)
Tel: 0918 392 513

PRENÁJOM:

- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
Tel: 0907 830 073

STK prijme:

- kontr. technikov
(všetky vod. preukazy)
- administratívnu pracovníčku
Tel: 0907 830 073

Vážení zákazníci,
predajňa OSCOM
(bývalý Quatro butik)

Vás pozýva na nákup:
•široký výber
spoločenských kostýmov,
šiat, blúzok

1290-40

• dámske a pánske
pletené pulóvre, vesty
• dámske zimné plášte
(slovenská výroba)
• pánske obleky
(slovenská výroba)
Tešíme sa na návštevu

2241-41

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

