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Nazreli sme
do zákulisia cirkusu

DFOB4L

úvodník

Extrémne horúčavy lákajú

Ovládnu nás
roboty?

K VODE

Extrémne, takmer 40- stupňové
horúčavy prilákali počas uplynulého týždňa množstvo ľudí na
Kurinec. Mnohí využili možnosť
okúpať sa v 25-metrovom bazéne,
ktorý spravujú Technické služby
mesta Rimavská Sobota. Priemerná denná návštevnosť bola
300 až 350 ľudí a teplota vody
okolo 25 stupňov C. Niektorí z
návštevníkov tejto rekreačnej ob-

lasti sa na vlastné riziko kúpali aj
vo vodnej nádrži. Pri nej sme našli
aj stany a rybárov, ktorí lovili ryby.
Športovo-rekreačná zóna počas
popoludňajších horúčav, ktorú
vybudovalo mesto za pomoci
grantu z EÚ, zívala prázdnotou.
Dozvedeli sme sa však, že záujem
o športové vyžitie je až večer, keď
teploty klesnú. Pripomíname, že
návštevníkom sú k dispozícii štyri

tenisové kurty, volejbalové ihrisko,
dve ihriská na plážový volejbal,
minigolfový areál s 21-jamkovým
ihriskom a detské ihrisko s pieskoviskom. Mnoho Soboťanov však
nie je spokojných s tým, že areál
oddychu, resp. plážové kúpalisko
v meste sa neprevádzkuje niekoľko
rokov pre nevyhovujúci technický
stav. Kúpaniachtiví využívajú aj
krytú plaváreň.
kan
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poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,
tel./fax: 56 31 055, email:predajna.rs.datex.sk

Notebook FSC Amilo Pro V3515:
procesor Intel Celeron M450 (2GHz),512MB RAM,80GB disk, DVD
napaľovačka, 15,4“ LCD obrazovka, LAN, WLAN (Wifi), 4 x USB2.0,
Express Card 34/54, oper.systém Microsoft Windows XP Home CZ
(vrátane DPH 19%):
2285

19 990

Ku každej počítačovej zostave z cenníka flash USB 1GB zadarmo!

www.jazmin.sk

Železničná ul. 23

KONCERT
SKUPINY PEHA

2286

Akcia: sedliacka klobása - 140 Sk/kg
masť pražená - 28 Sk/kg

2049

riešenia
pre krajšie bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167

Vaša lekáreň

Nenechajte si ujsť koncert skupiny
Peha, ktorý bude 2. augusta o
20. hod. v rimavskosobotskom
amfiteátri. Viac informácií poskytne
MsKS. Vstupné: predpredaj 130
Sk, v deň koncertu 160 Sk.
2416

2293

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

Nedávno som
čítala článok o
autonómnych
robotoch, schopných rozhodovať
sa bez príkazov
ľudí. Začínajú sa využívať najmä
vo vojenskej oblasti. Robotická
hliadka dokonca stráži hranicu
medzi Severnou a Južnou Kóreou.
Nad nasadením takýchto robotov
mnohí krútia hlavou a pýtajú sa:
Ak niekoho zabijú, čia to bude
vina? Niektorí vedci tvrdia, že
závažnejšie problémy nastanú,
keď sa roboty začnú využívať
aj v civilnej sfére. Je mnoho
futuristických filmov, v ktorých
roboty po čase ovládli planétu
Zem a vyhubili ľudstvo. Nechcem
privolávať katastrofický scenár,
ale takáto umelá inteligencia
môže mať v budúcnosti naozaj
veľký vplyv na ďalší osud ľudstva.
Čo ak sa začne po čase správať
predátorsky a zistí, že ľudia jej
prekážajú? A čo ak takýchto
robotov niekto zneužije na svoje
zlé úmysly a bude sa snažiť takto
ovládnuť svet? Je vôbec ľudstvo
pripravené na príchod robotov?
Nech je to už tak, či onak, jedno je
isté. Predtým, ako sa autonómne
roboty začnú využívať aj v civilnej
sfére, ľudia by si mali zvážiť riziká,
ktoré im hrozia...
Marta Kanalová,
šéfredaktorka

2295
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Ženatí hrali futbal proti slobodným
Dni obce Čerenčany a športový deň Mikroregiónu Rimava a Rimavica
Súťažilo sa a oslavovalo v rámci Dní obce Čerenčany a športového dňa Mikroregiónu Rimava a
Rimavica. Ženatí a slobodní hrali futbal. Pomáhal
každý, kto vedel. Aj napriek tomu zvíťazili slobodní,
ale z príjemnej zábavy sa tešili všetci účastníci.
Po skončení tejto súťaže 5-členné družstvá jed-

notlivých obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica
súťažili v kopaní jedenástok. Prvé miesto si vybojovalo družstvo z Rimavského Brezova, ktoré získalo
putovný pohár. Druhé miesto patrilo družstvu z
Kružna a tretie družstvu z Čerenčian. Jednotlivci
pokračovanie str. 3

Byť nezamestnaným...
V našom okolí vôbec nie je jednoduché zamestnať sa. Keď sa tak
aj stane, nie je žiadnou raritou,
keď niekoho v práci neoceňujú
dostatočne; ešte k tomu od neho
vyžadujú aj nejakú prácičku
navyše a akosi mu zabudnú za
to zaplatiť (raz, dvakrát...). Keď
sa ale dotyčný ozve pre to, čo si
zaslúži, tak dostane, čo mu patrí:
ak sa nepáči, môže odísť, však
sa nájdu na jeho miesto viacerí.
Veru, aj sa nájdu a on sa stane
„zaevidovaným“.
Ak niekto túži po nejakej príležitosti, lepšom plate alebo po
lepších pracovných podmienkach, musí za prácou cestovať na
západ našej krajiny, alebo až do
zahraničia. Akosi sa už aj tunajšie úrady práce špecializujú na

zahraničné ponuky: ak ste frézar,
sústružník, obrábač kovov, alebo
maliar, do Čiech ste sa mohli
vybrať už aj včera.
Lenže pre každého nie je
jednoduché vybrať sa len tak do
sveta. A nech mi nikto nehovorí,
že je normálne, keď mladý, vysokoškolsky vzdelaný človek robí
radšej manuálnu prácu, stovky
kilometrov ďaleko, lebo by sa
svojím povolaním tu neuživil. No
poznám aj iné prípady, keď známy (tiež s čerstvým diplomom)
navštevoval rekvalifikačné kurzy
pre nezamestnaných. Trvalo to
rok. Potom sa vybral do hlavného
mesta, kde si napokon vytúženú
prácu našiel. Žije tam už niekoľko rokov a vrátiť sa domov nemieni. No nie je to absurdné?! Už

ani vysoká škola nie je zárukou,
že sa tu zamestnáte. Nehovoriac
o tom, že za tú istú prácu „tam
ďalej“ platia niekoľkonásobne
viac.
Myslím si, že dovtedy, kým
minimálne mzdy v našom okolí
nemôžu konkurovať sociálnym
dávkam, sa nič nezmení. Ľudia
nebudú mať motiváciu ísť do
práce, keď tam zarobia len toľko, koľko im štát aj tak pridelí.
Zvýšením platov (aspoň bližšie k
úrovni iných krajov) by sa určite
zvýšila aj kvalita práce, lebo vtedy
by to stálo za to. No obávam sa,
že takéto zmeny sa k nám dostanú zo západu až vtedy, keď tam
už bude opäť čas na ešte lepšie
podmienky.
Veronika Tóthová

Stanislav Čop po roku odchádza zo ZŠ Š. M. Daxnera

Odchod progresívneho riaditeľa
Mnohých prekvapila správa o odchode
RNDr. Stanislava Čopa z postu riaditeľa
ZŠ Š. M. Daxnera na Ul. Dr. V. Clementisa
v Rim. Sobote. Bolo to aj tým, že túto funkciu vykonával len rok. Navyše škola pod
jeho vedením začala napredovať. Svedčí o
tom množstvo aktivít, vrátane obnovenia
vydávania školského časopisu i zriadenia
nových počítačových učební. V súvislosti
s nečakaným odchodom S. Čopa z funkcie
sa objavilo množstvo kontroverzných názorov. Preto sme sa ho opýtali, čo ho viedlo
k jeho náhlemu rozhodnutiu.
„Bolo to niekoľko okolností. V prvom rade
sú to zdravotné problémy, som prepracovaný, potrebujem si oddýchnuť, lebo som
sa svojej práci venoval denne takmer desať
hodín. Boli to aj osobné a rodinné záležitosti. Čo sa týka mojich detí, budem mať
dvoch vysokoškolákov a z platu riaditeľa
školy sa to utiahnuť jednoducho nedá,“
vysvetlil S. Čop. Dodal, že v priebehu
roka dostal niekoľko pracovných ponúk.
V súčasnosti ich má päť, z ktorých sú

Vážení čitatelia, nakoľko z dôvodu
technických problémov v minulom
čísle nebol dokončený úvodník
Jazykoví puristi, zaradili sme ho
do obsahu nášho týždenníka opäť.
Za vzniknuté chyby sa ospravedlňujeme.

úvodník

Jazykoví puristi
O pozornosť médií a menší rozruch
počas „uhorkovej“ sezóny sa postaralo Ministerstvo kultúry SR. Pripravuje zákon, na základe ktorého by
mali úradníkov a novinárov skúšať
akademici, či ovládajú spisovnú slovenčinu. Absurdné, však? Komu to
prospeje? Aký to bude mať význam?
Mňa ako stránku zaujíma viac prístup úradníkov a ich schopnosti
vybaviť potrebné záležitosti ako to,
či bezchybne hovoria spisovnou
slovenčinou. A čo sa týka novinárov,
v médiách pracujú korektorky, ktorých úlohou je vychytať chybičky. V
súvislosti s pripravovaným zákonom
sa vynára množstvo nejasných otázok: Čo bude s úradníkmi, ktorí si
dobre odvedú svoju prácu, ale ich
používanie spisovnej slovenčiny
nebude dokonalé? A prečo majú byť
skúšaní len novinári a úradníci? Ľudia vykonávajúci iné povolania, ako
napr. učitelia, lekári, zdravotné sestry,
predavači atď. nemusia vo verejnom
styku dokonale ovládať spisovný
jazyk? Myslím, že by bolo omnoho
zaujímavejšie, keby akademici namiesto novinárov a úradníkov skúšali
predsedu SNS Jána Slotu, známeho
používaním vulgarizmov. Vyzerá
to tak, že určité politické strany sa
pripravovaním absurdného zákona,
z ktorého zrejme trčí „maďarská
slama“, chcú zviditeľniť...
Marta Kanalová
šéfredaktorka

niektoré i v Čechách. Zvažuje ich,
ale zatiaľ sa definitívne pre žiadnu z
nich nerozhodol.
„Pre školu som urobil všetko, čo som
vedel a čo sa dalo. Mám dobrý pocit
z toho, čo sa mi podarilo dosiahnuť.
Som rád, že som bol na tejto škole,
sú tu odborníci i vynikajúci žiaci.
Skúsenosti, ktoré som získal, ma
posunuli ďalej. Pri mojej práci mi
veľmi pomohol zriaďovateľ - mesto,
počnúc primátorom i vedúca oddelenia školstva mestského úradu,
poslanci za sídl. Západ i členovia
výboru tejto mestskej časti. Podali
mi pomocnú ruku a dobre sa s nimi
spolupracovalo,“ povedal na záver
S. Čop.
kan
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15. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti
Matičiari, členovia SNS i pamätníci položili 17. júla pri
príležitosti 15. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti
SR kytice kvetov a venček k pamätníku Š. M. Daxnera a k
súsošiu J. F. Rimavského a M. M. Bakulínyho na Nám. Š.
M. Daxnera v Rim. Sobote. Podujatie iniciovala prednostka
obvodného úradu Jana Uhrinová. Deklarácia o zvrchovanosti SR bola prijatá Slovenskou národnou radou a v tom
období ju iniciovali Matica slovenská a Slovenská národná
strana. Touto deklaráciou SNR vyhlásila zvrchovanosť SR
ako základ suverénneho štátu slovenského národa.
„Podľa nás to bol veľmi významný a dôležitý krok k samostatnosti a zvrchovanosti, čo je túžbou každého národa.
Boli to hektické časy, nie všetci si uvedomovali a ešte ani
dnes po 15 rokoch si neuvedomujú význam samostatnosti, Európe správajú ako k seberovnému,“ vyale myslím si, že po čase každý príde na to, že je lepšie žiť v jadrila sa J. Uhrinová.
kan
suverénom, zvrchovanom štáte, ku ktorému sa v súčasnej

Vynovujú chodník pri múzeu
Celkové náklady si vyžiadajú okolo 700 tisíc korún

Pracovníci Technických
služieb mesta Rimavská
Sobota už niekoľko dní
vynovujú chodník na Ul.
SNP a časti Fábryho ulice
pri Gemersko-malohontskom múzeu. Neodradia
ich pritom ani horúčavy,
ktorým sa mnohí po daždivejšom a chladnejšom
letnom počasí, potešili.
Ako nás informoval riaditeľ TSM Pavel Rábely,
chodník má dĺžku 180
metrov a šírku 2,5 metra.
Jeho obnova zahŕňa osadenie zámkovej dlažby,
osadenie vnútorných a

dokončenie zo str. 2

kan

Letná škola umenia

Ženatí hrali...

kopali aj jedenástky roka 2007.
Prvé miesto a putovný pohár
získal Peter Šlajferčík ml., druhé
Matej Kmeť a tretie Peter Babic.
Odmeny za dobré brankárske
výkony získali František Študenc
a Drak, ktorí chytili po 11 jedenástok. Počas športových súťaží
prebiehala aj súťaž vo varení
gulášu. Prvé miesto udelila päťčlenná porota Jaroslavovi Kupcovi, druhé Ondrejovi Komorovi
a tretie súťažiacemu z Vyšného
Skálnika. O kvalitách súťažných
gulášov nebolo pochýb, nakoľko
sa v priebehu dňa všetky minuli,
a návštevníci boli s občerstvením nadmieru spokojní. Ženy
z OZ Čerenčienka pripravili
rôzne súťaže aj pre najmladších

úpravu vonkajších obrubníkov.
„Chodník pri troch prechodoch pre chodcov
upravíme tak, aby mohli
cez cestu bez problémov
prechádzať aj vozičkári.
Celkové náklady na jeho
úpravu, ktoré sme mali
naplánované na tento rok,
sú cca 700 tisíc korún.
Predpokladáme, že práce
by mali byť ukončené okolo 20. augusta,“ povedal P.
Rábely. Ďalej uviedol, že v
pláne sú opravy aj ďalších
chodníkov v meste.

účastníkov podujatia. Za súťažné
výkony boli odmenení sladkou
pochúťkou. V podvečer vystúpili
heligonkári z Klenovca, s ktorými
sme si všetci zaspievali. Podujatie
vyvrcholilo diskotékou na futbalovom ihrisku. K jeho zdarnému priebehu prispeli obyvatelia
obce Čerenčany, ale aj poslanci
obecného zastupiteľstva, OZ
Čerienka, Ján Drugda, členovia
futbalového oddielu ŠK Čerenčany, gulášmajstri, Potraviny
ANJA Čerenčany, Presso sport
Čerenčany, Pekáreň MIVE Hnúšťa, SVM ELEKTRO Rim. Sobota
– Anton Spodniak a SPOHYPO
Kľačany- Rim. Sobota. Všetkým
patrí poďakovanie.
Miloš Očenáš,
starosta obce

Letnú školu umenia pod názvom
Neseďte doma, príďte do galérie
organizuje Mestská galéria v
Rimavskej Sobote pre všetkých,
ktorí majú radi umenie a chcú
vyskúšať niečo nové v dňoch 21.
7., 25. 7., 28. 7., 15. 8. a 18. 8.
Preto ,ak sa nudíte, neseďte doma,
príďte do galérie a urobte si test na
„art positive“. Na výstave Kataríny Czikorovej a Juraja Valicu HOT
DOG popustite uzdu fantázie,
zahrajte sa sami na umelcov alebo
dizajnérov a vytvorte si vlastné
logo, tajné písmo alebo si namaľujte tričko, ktoré bude spĺňať
všetky vaše predstavy. Hlavným
cieľom Letnej školy umenia je
pripraviť program pre mladých
(ale aj starších) návštevníkov, v
ktorom môžu hravou formou vytvoriť výtvarné diela a cez vlastný
zážitok a skúsenosť lepšie porozumieť výtvarnému umeniu.

v skratke
V Sušanoch
sa bude oslavovať
Počas dní obce Sušany od 27. 7
do 29. 7 sa uskutočnia oslavy 600.
výročia prvej písomnej zmienky o obci. V piatok 27.7 bude na
programe od 19. hod. pozývačka
na oslavy- sprievod obcou i vystúpenie dychovej hudby v oddychovej zóne. V sobotu sa o 10.
hod. v kultúrnom dome uskutoční
slávnostné zasadnutie obecného
zastupiteľstva, stretnutie rodákov
obce i prehliadka pamätnej izby.
Od 14. hod. pripravili organizátori
na ihrisku TJ zábavno-spoločenský program pre deti, od 16. 30
hod. futbal bývalých hráčov Sušian a od 21. hod. bude zábava v
sále kultúrneho domu. V nedeľu
o 11. hod. sa v kostole sv. Anny
bude slúžiť slávnostná odpustová
sv. omša a o 15. hod. vystúpi v sále
kultúrneho domu folklórny súbor
s ľudovým rozprávačom Jánom
Valentíkom.
Pracovné stretnutie
mestskej partnerskej
skupiny
Na Mestskom úrade v Rim. Sobote
sa konalo 18. júla pracovné stretnutie mestskej partnerskej skupiny.
Tvoria ju zástupcovia mestského
úradu, mestského zastupiteľstva,
štátnej správy, neziskových organizácií a podnikateľskej sféry k
projektu mesta Koncepcia rozvoja
mesta Rimavská Sobota na obdobie 2007-2013, podporeného nenávratným finančným príspevkom
zo ŠF EÚ prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR. Cieľom pracovného
stretnutia bolo vypracovať základný rámec pre SWOT analýzu mesta, resp. definovanie súčasných
silných a slabých stránok rozvoja
mesta, príležitostí a ohrození pre
budúcnosť, ako aj predpokladanú
víziu jeho rozvoja pre nasledujúce
programovacie obdobie v jednotlivých oblastiach činnosti v náväznosti na strategické dokumenty
vyšších úrovní – Národný strategický referenčný rámec a Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK. Analytická fáza spracovania dokumentu by mala byť
ukončená ku koncu augusta a
bude prezentovaná prostredníctvom webovej stránky mesta, aby
aj obyvatelia mesta mali možnosť dokument pripomienkovať
a prezentovať svoje očakávania.
Hlavným cieľom projektu je podporiť vyvážený regionálny rozvoj
prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti mesta Rimavská Sobota.
Ing. Eva Muráriková
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Aj pre najnáročnejších klientov

Slovenská sporiteľňa otvára
zrekonštruovanú pobočku v Brezne
Slovenská sporiteľňa slávnostne otvára zrekonštruované
obchodné miesto v Brezne na
Námestí M. R. Štefánika 44.
V modernejších priestoroch
nájdu klienti komplexné služby vrátane zmenárne a dvoch
bankomatov. Nová pobočka
má výhodnú polohu v centre
mesta. Regionálna riaditeľka
v Banskej Bystrici Janka Benčová verí, že návštevníci tejto
pobočky ocenia aj rozšírené
otváracie hodiny - denne od
8.00 do 17.00 hod. „Pobočka
je prispôsobená najnáročnej-

ším požiadavkám klientov,
preto verím, že sa v nej budú
cítiť príjemne, čo sa prejaví na
ich spokojnosti s našimi službami,“ dodáva. Služby tejto
pobočky Slovenskej sporiteľne využíva v súčasnosti viac
ako 23 tisíc klientov z Brezna
a blízkeho okolia. Podobne
ako na celom Slovensku aj v
tomto regióne prudko rastie
záujem o úvery. Od januára
2007 si prostredníctvom nich
obyvatelia požičali 70 miliónov korún.
pr
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B Cisco Olymp 2007
Na Technickej univerzite v Košiciach
sa 29. a 30. júna uskutočnilo národné
a medzinárodné finále študentskej
súťaže Cisco Olymp 2007. Študenti
stredných a vysokých škôl zapojení
do programu Cisco Networking
Academy predviedli svoje vedomosti
a schopnosti v oblasti počítačových
sietí. Na súťaži nechýbali ani študenti štátneho Gymnázia v Rimavskej
Sobote. Medzinárodnú študentskú
súťaž Cisco Olymp 2007 organizovala spoločnosť Cisco Slovakia v
spolupráci s Technickou univerzitou
v Košiciach. Jej cieľom je umožniť
študentom stredných a vysokých
škôl prezentovať svoje vedomosti
z oblasti počítačových sietí, ktoré

získali štúdiom v rámci programu
vzdelávania Cisco Networking Academy. Víťazi z regionálnych kôl si
zmerali svoje sily v národnom kole,
ktoré bolo súčasne aj medzinárodným. Do medzinárodného kola
súťaže sa zapojilo 47 študentov zo
7 krajín Európy. Okrem Slovákov
sa na vyvrcholení tohto ročníka
Cisco Olymp zúčastnili aj študenti
stredných a vysokých škôl z Česka,
Nemecka, Ukrajiny, Bulharska,
Rumunska a Maďarska. Jednotlivci
ako aj tímy súťažili v 4 kategóriách,
pričom v troch išlo o medzinárodnú
súťaž. Riešiteľské úlohy boli rozdelené na teoretickú a praktickú
pokračovanie str. 6

Nazreli sme do zákulisia

Slávny vyše 300-ročný Cirkus Humberto aj v Rimavskej Sobote
Určite si mnohí pamätáte na seriál Cirkus
Humberto, ktorý divákom ukázal cirkusové
zákulisie. A práve tento vyše 300 rokov existujúci cirkus rozloží tento týždeň svoje šapitó
v Rimavskej Sobote pri krytej plavárni. Na
pestrý program sa môžu diváci tešiť od 28. 7 do
1.8.. Predstavenia budú každý deň o 18. hodine.
Posledné vystúpenie sa uskutoční 1. 8. o 16,30
hod., predpredaj vstupeniek je počas týždňa
pri tržnici od 9. hod. ráno. Principál cirkusu,
72-ročný Bohumil Navrátil, nám prezradil, že
na Slovensku sú už tretiu sezónu. Pochodili
celú Európu, strednú Áziu, Rusko a divákom sa
predstavili aj na Sibíri. I keď pred piatimi rokmi
ľudia veľmi na vystúpenia nechodili, teraz je
situácia iná. Cirkus začína prežívať renesanciu
a stáva sa lákavým.
„Najviac ľudí chodí vo Francúzsku a Holandsku.
Jazdia tam veľké cirkusy s kapacitou až 5000
návštevníkov. Záujem je vyšší aj preto, lebo
tamojší ľudia majú vyššiu životnú úroveň,“ vysvetľuje riaditeľ cirkusu B. Navrátil. Čo sa týka
zviera, v Cirkuse Humberto je ich neúrekom, až
90: kone, ťavy, lamy, hady, pudlíky, medvede a
15 levov. Také stádo levov nedrží žiadna zoo.
Na mäso pre ne minú denne okolo 8 tisíc korún. Cirkus tvorí 40 ľudí. Polovica z nich patrí
do rodiny Navrátilovcov. Externí sú klauni z
Poľska a technický personál. Na predstaveniach
vystupuje rozvetvená rodina Navrátilovcov:
synovia, vnúčatá principála, rodina jeho brata
a bratrancov. Na budúce vystúpenia sa deti
pripravujú od malička. Nacvičenie artistického
čísla totiž trvá niekoľko rokov. Syn Bohumil,
umeleckým menom Bob Navarro, sa venuje
drezúre koní a levov. Za drezúru má každú sezónu prestížne ceny v Monte Carle. Syn Hynek
cvičí medvede, ťavy a pudlíky. Drezúra šeliem je
náročná, sú aj úrazy. Krotitelia sa nad tým už ani

nepozastavujú. „Starosti nám občas narobia
aj veľmi odvážni diváci, ktorí si neuvedomujú
nebezpečnosť šeliem. V Ústí nad Labem opitý
študent dovtedy kopal do klietky s levmi, pokiaľ
si jeden nepovedal, že stačí. Stačilo, aby sa
mu noha dostala len kúsok dovnútra. Vzápätí
sa mu do nej zakvačil lev labou, zatiahol ju
dnu a odhryzol až
v oblasti panvy.
V Bielorusku zas
chcela jedna žena
pohladkať leva pri
nozdre a prišla o
ruku,“ povedal
principál, ktorý
vstáva zo všetkých
najskôr. Už o piatej ráno. Ostatní
majú budíček o
šiestej. Do desiatej hodiny musí
technický personál nakŕmiť zvieratá. Práce majú
rozdelené všetci
členovia rodiny.
Niektorí sa pripravujú na vystúpenie, iní idú po
žrádlo pre zvieratá. Manželky vykonávajú bežné
domáce práce, varia a učia deti. Vystúpenie
začína o 16. a 18. hodine. Kým odíde posledný
návštevník z areálu, je 21 hodín. Potom sa
upratuje manéž. Tieto práce končia o desiatej,
ale aj neskôr.
„Potom sa všetci zídeme, ak je ešte čas, rozdelíme si úlohy na ďalší deň. Ak nie je, nechávame
to na druhý deň. Spávať chodievame okolo polnoci, niekedy aj neskôr,“ prezradil B. Navrátil.
Dovolenky cirkusanti nepoznajú. Deti chodia
do školy v zime, cez sezónu sa učia podľa indi-

viduálneho študijného plánu. Principál prestal
vystupovať ako 52-ročný, odvtedy sa venuje
manažovaniu cirkusu. Všetko má naplánované dopredu a myslí aj na zdanlivé maličkosti.
Nič nenecháva na poslednú chvíľu. Vždy má
na predstavení prichystané auto na odvoz do
nemocnice, keby sa niekomu niečo stalo. V zime

je Humberto v bývalých objektoch poľnohospodárskeho družstva v Lisej nad Labem. Niektorí
cirkusanti vystupujú cez zimu na galapredstaveniach v zahraničí. Tí, čo zostávajú doma, trénujú program budúcej sezóny v novopostavenej
hale. V zimovisku sú budovy, kde býva rodina
Navrátilovcov a pracovníci technického personálu. Život cirkusantov je dobrodružný, bohatý
na zážitky z ciest, ale aj náročný a namáhavý.
Nikto z rodiny Navrátilovcov by si však nevybral inú kariéru ako cirkusovú. Cirkus má totiž
rodinnú tradíciu.
Marta Kanalová
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Otvorí ešte mestská pláž svoje brány?
Leto je tu a všetci túžime po zaslúženom oddychu. Väčšina ľudí
najradšej relaxuje pri vode a vychutnáva si sladké leňošenie. Aké
však máme možnosti v našom
meste a blízkom okolí?
Asi najpopulárnejším strediskom
oddychu je rekreačné zariadenie
Kurinec. Hoci sa tu už niekoľko
rokov pracuje na výstavbe luxusného aquaparku, jeho dokončenie
je v nedohľadne.
Tento rok však konečne dlhodobé
práce priniesli prvé ovocie v podobe
areálov na minigolf, plážový volejbal a tenis. Ak sa však chcete počas
horúcich dní schladiť a zaplávať si v
bazéne, budete sa musieť uspokojiť
len s tým schladením. Funkčný je tu
len jeden bazén, ktorý je vždy preplnený obyvateľmi nášho mesta. Pre
plávaniachtivých návštevníkov je
jedinou možnosťou jazero, v ktorom sa však už môže kúpať len na
vlastnú zodpovednosť, pretože nezodpovedá normám hygienikov.....
Kým mladí uprednostňujú Kurinec, rodiny s malými deťmi radšej
zainvestujú do benzínu a doprajú si
oddych v rekreačnom zariadení na
Teplom Vrchu. Vodná nádrž Teplý
Chcete získať výučný list?
Spojená škola- SOU služieb
Rimavská Sobota umožní v
rekordne krátkom čase získať výučný list v odboroch kuchár, čašník, kaderník, murár, predavač,
elektromechanik. Záujemcovia
nech sa prihlásia na sekretariáte
školy.

Chcete získať MATURITU?
Spojená škola- SOU služieb
Rimavská Sobota umožní získať
maturitu pre absolventov učebných odborov SOU v odboroch
spoločné stravovanie, elektrotechnika, prevádzka obchodu,
odevníctvo, vlasová kozmetika.
Záujemcovia nech sa prihlásia
na sekretariáte školy.
Chcete získať ABSOLUTÓRIUM?
Spojená škola- SPŠ potravinárska Rimavská Sobota umožní
získať absolutórium v pomaturitnom ročníku hygiena potravín.
Vhodné pre uchádzačov s ukončenou maturitou akejkoľvek školy. Záujemcovia nech sa prihlásia
na sekretariáte školy.

Vrch je známa najteplejšou vodou na
celom Slovensku, a preto ju každoročne vyhľadávajú nielen obyvatelia
nášho mesta, ale aj zahraniční turisti.
Okrem plávania si môžete s deťmi
zašantiť na tobogánoch, zabicyklovať na vodných bicykloch,
vypožičať si čln a dokonca
sa previezť na vyhliadkovej
lodi po celej nádrži......
Hoci medzi najpopulárnejšie zariadenia patria už
spomínané strediská, niektorí vycestujú za oddychom aj na kúpalisko do
Tornale či Poltára. Pre bežného človeka je však veľmi
nákladné navštevovať tieto zariadenia každý deň,
keďže sa okrem vstupenky
musí platiť aj za cestu autobusom či benzín. Väčšina
Soboťanov si však pamätá
časy, keď sa týmto problémom nemuseli zapodievať,
pretože priamo v meste
fungovala mestská pláž.
Pláž, ktorá vzhľadom na svoju polohu
nemala konkurenta. Tá však už niekoľko rokov chátra.
Príčina? Za všetkým hľadaj peniaze.
Toto pravidlo sa potvrdilo aj v tomto
prípade, keďže zariadenie spadá pod
technické služby mesta, ktoré nevedeli vykryť náklady. Problém sa snažili

riešiť napúšťaním vody z Rimavy,
keďže čistú vodu si nemohli dovoliť.....
A tak dnes musia Soboťania
cestovať za relaxom, hoci priamo
v meste máme stredisko, ktoré

potrebuje!).....
Aj keď to vyzerá beznádejne,
všetci veríme, že pláž raz opäť
otvorí svoje brány a my sa už
nebudeme musieť zapodievať
otázkou, kam za letným rela-

by po zrekonštruovaní mohlo
opäť fungovať. Na ,,oživenie“
by však potrebovalo šikovného
podnikateľa, ktorý by vzal na
seba toto veľké riziko, alebo niekoho , kto by vypracoval projekt
na revitalizáciu tohto strediska
(Podnikavci, kde ste? Mesto vás

xom.
No dovtedy sa musíme zmieriť
s tým, že oddych pri vode nás
vyjde draho. Ja však verím, že v
našom meste žijú ľudia, ktorým
záleží na tom, aby si ich deti
mohli vychutnávať čaro leta
na mestskej pláži tak, ako oni

Kto je skutočný žobrák?
Nemudruj o minulosti, nesnívaj o budúcnosti, ale chop sa okamihu
a uč sa od tej chvíle...
V poslednom čase som sa viackrát ocitla v západnej časti nášho
kraja. Pokojne by som mohla povedať, že vo veľkomeste.
Tam to kypí životom, kultúrou,
koncertmi, divadlom. Či si už
obyvatelia dovolia viac- či menej,
človek si len porovnáva. Počas
nákupu so svojou dcérou sme
pred obchodným centrom naďabili na ustarostenú Rómku,
ktorá kľačala pred TESCOM a
v ruke vyrvalo držala plechovku
s mincami.
„Dajme jej tam desať korún,“
navrhla som dcére, ktorú to
poriadne ohúrilo.
„Mami, veď dnes už nikto nedá
desať korún ani žobrákovi,“ povedala a vzápätí z kabelky vytiahla päťdesiatkorunáčku. Podala ju
žobráčke a išla ďalej.

„Doma v Rimavskej Sobote
máme tiež žobráčika,“ pomyslela som si, keď som sa začiatkom
týždňa poprechádzala po našom
mestečku. Pred starou poštou
som zbadala Rómku, ktorá tam
vysedáva viackrát do týždňa.
Dala som jej desať korún. Veď
sme v Rimavskej Sobote.
„Nebudem mať ani menej, ani
viacej,“ pomyslela som si. Cez
víkend som navštívila náš Kaufland, urobila som menší nákup
– hlavne čerstvé pečivo. Spomenula som si, že mi chýbajú
moje obľúbené časopisy, ktoré
si pravidelne kupujem aj kvôli krížovkám. Sledovala som
pokladníčku, či mi náhodou
nebudú chýbať nejaké drobné.
Našťastie to dopadlo dobre.
Vtom som pri pokladni zbadala

„moju Rómku“ v ružovkastej
blúze, ovešanú zlatom a náramkami. Tlačila pred sebou vozík,
plný nákupov. Žasla som. Kačka,
mäso, alkohol a prací prášok v
obrovskom množstve.
„Tritisíc dvesto,“ povedala nahlas pokladníčka. Rómka pokojne vytiahla peniaze a rútila sa k
východu aj so svojou početnou
rodinou.
„Pekný víkend,“ pozdravila ma.
„Pekný deň aj vám,“ slušne som
sa odzdravila a pobrala ďalej.
Tešila som sa na svoje krížovky.
Ozaj, tá minulá bola poučná.
Tajnička znela: Nemudruj o
minulosti, nesnívaj o budúcnosti
ale chop sa okamihu a uč sa od
tej chvíle.
Budem.
ba
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časť. V teoretickej časti, ktorú tvoril vedomostný on-line test v
angličtine, sa preverujú znalosti základných koncepcií sieťovej
techniky. Praktická časť bola orientovaná na fyzickú stránku sietí
a študenti v nej museli preukázať svoje schopnosti pri prepájaní a
konfigurácii sieťových komponentov a odstraňovaní chýb. Naša
skupina študentov (Gabriel Varga, Ján Pecsők, Vladimír Ďuro a
Tomáš Bredár) po vynikajúcom výsledku na regionálnom kole dokázala, že sa vie presadiť nielen na národnej, ale aj medzinárodnej
úrovni. Najúspešnejším členom nášho tímu bol Tomáš Bredár
(na fotografii vpredu), ktorý v kategórii PT obsadil 2. miesto na
Slovensku, resp. 5. miesto v medzinárodnom kole. Úspešný bol aj
Ján Pecsők, ktorý v najnáročnejšej kategórii UNI získal vynikajúce
5. miesto na Slovensku, predbehol aj zopár vysokoškolákov. V
súťaží jednotlivcov HS1 dosiahol Gabriel Varga 4. miesto. Náš
tím (Ján Pecsők, Vladimír Ďuro a Tomáš Bredár) dokončil súťaž
v HS3 na 6. mieste.
Ing. Kristián Kovács

Návšteva splnomocnenkyne

SČK podával vodu

Rimavskú Sobotu navštívila 20. júla nová splnomocnenkyňa Vlády SR pre rómske komunity Anina Botošová.
Stretla sa so starostami obcí, v ktorých je vysoký počet
rómskeho obyvateľstva. Na pracovnom stretnutí bol aj
podpredseda BBSK pre rozvoj menšinovej politiky Jozef
Šimko. Diskutovalo sa o problémoch, ktoré obce trápia,
akými sú nezamestnanosť, nedostatočná infraštruktúra,
potreba rekonštrukcie ciest, škôl a školských zariadení
i chýbajúce financie na tieto účely. Témou stretnutia
bola aj pomoc pri podávaní projektov a čerpaní financií
z eurofondov. Viac prinesieme v ďalšom čísle nášho
týždenníka.

Westernový deň
Pracovníci Územného spolku Slovenského
Červeného kríža v Rimavskej Sobote pomáhali
počas uplynulého týždňa v neznesiteľných
horúčavách. Na Ulici SNP podávali okoloidúcim
pohár chladeného občerstvenia – minerálky
alebo nesýtenej vody. Takáto pomoc mnohých
uponáhľaných kupujúcich, vychádzajúcich z
okolitých obchodov, príjemne prekvapila.
kan

kan

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote pozýva na
Westernový deň- Zlatá horúčka v Rimavskej Sobote.
Podujatie sa uskutoční v Mestskej záhrade pri amfiteátri
v sobotu 28. júla od 10. hodiny. Čaká na vás program a
súťaže pre deti, jazda na koňoch, ukážky v ryžovaní zlata aj s
certifikátom, country hudba a silné stroje s vôňou benzínu.
Od 15. hod. bude na programe streľba z historických zbraní,
scénky Túlavých vlkov, súťaže dospelých o zdatného pivára,
v hode šípkami a jazde na koni. Od 16. hod. vystúpia country
skupiny Bluetrend a M.E.L.L. z Rim. Soboty a Pacifik zo
Zvolena. Večer od 20. hod. bude v saloone (Golden park)
country bál pri živej hudbe. Dobové oblečenie vítané.
Vstupné je 30 Sk pre dospelých a 10 Sk pre deti.

z listov čitateľov

Hasiči pomohli v núdzi
Nečakaná udalosť sa stala 18. júla medzi
12,30 a 14,10 hod.. Bol som doma s deťmi sám. Manželka bola v práci. Deti sa
hrali ako v každý iný deň. Mladšia dcéra
počas svojej zábavy nechtiac zatvorila
dvere do spálne tak, že som ich nevedel
otvoriť. Našťastie som neprepadol
panike a zatelefonoval na tel. č. 150.
Vysvetlil som službukonajúcemu, čo sa
stalo. Bez váhania vyslal ku mne domov
výjazdovú skupinu, ktorá sa v priebehu
vyše polhodiny snažila dvere otvoriť bez
poškodenia. Vedia totiž, že v súčasnosti
stoja dvere okolo 2 tisíc korún a každý
si rozmyslí, kde minie svoje ťažko zarobené peniaze. Touto cestou by som sa
chcel úprimne poďakovať za pohotovú
reakciu a celkový výcvik našich chlapcov
slúžiacich na Okresnom riaditeľstve
HaZZ v Rim. Sobote. Riaditeľ tejto inštitúcie pplk. Július Beracko môže byť na
svojich podriadených právom hrdý.
Zoltán Házik ml.

Kultúrne slávnosti gemerských Maďarov
V Širkovciah sa 14. júla uskutočnili
XVI. Kultúrne slávnosti gemerských
Maďarov. Už tretí rok boli spojené s dňom obce. Zorganizoval ich
Oblastný výbor Csemadoku v Rim.
Sobote, Gemersko-malohontské
osvetové stredisko a samospráva obce
Širkovce s finančnou podporou ministerstva kultúry a podnikateľov. Na
podujatí sa zúčastnilo okolo 500 ľudí,
medzi nimi bol aj poslanec NR SR
Zsolt Simon. V pestrom kultúrnom
programe vystúpili tanečný súbor

Mákvirág, ženské folklórne skupiny
z Gemerských Dechtárov, Veľkého
Blhu, Hostíc, zo Starej Bašty, tanečný
súbor Palóc Táncműhely z Fiľakova.
Hosťom podujatia bol Gergely Agócs
a hudobná skupina Fonó z Budapesti,
ktorá mala premiéru svojej platne na
Slovensku práve tu. Je na nej výber
gemerských ľudových piesní. O rok sa
Kultúrne slávnosti gemerských Maďarov uskutočnia vo Veľkom Blhu.
Text :moly, Foto: Attila Gecse
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pohotovostné služby

POZOR ! POZOR !
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) sa presťahovala
z doterajších priestorov na
Daxnerovej ulici do priestorov
novovybudovaného Zdravotníckeho strediska Rimava
na Dobšinského ul. (vedľa
Diagnostického centra Dg.,
resp. oproti detskému zdravotnému stredisku a tlačiarni
Gemko).

V pracovných dňoch od
16.00 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa.
Voľné dni a sviatky: od 7.30
do 7.30 hod. nasledujúceho
dňa. Dobšinského ul., Rimavská Sobota, čís. tel. 56 33 333
- LSPP dospelých, 56 34 444
- LSPP detí.
ZUBNÝ LEKÁR

V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00
hod.
28. 7 a 29. 7.
MUDr. SEKELSKÁ D.
ZŠ Dobšinského
tel. 5631 566
V prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.
LEKÁRNE

Darovali krv

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa
17.7.2007 bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi: Zdena Šmidtová, Milan Petrinec, Ivan
Vigoda, Ladislav Radič, Ján Boľf, Zuzana Hazuchová,
Silvia Mišáková, Rudolf Pivarník, Gejza Styavina, Marian
Obšel z Rimavskej Soboty, Aladár Bán z Bátky, Vojtech
Radič, Gejza Cibuľa z Klenovca, Csilla Gállová z Petroviec,
Ján Farkaš, Pavel Turis z Hnúšte, Vojtech Petrecz z Gemerskej Vsi, Štefan Malček
z Rimavských Janoviec, Stanislav Mucha z Rimavskej Píly, Peter Kováč z Tisovca,
Štefan Lámer zo Sušian, Miroslav Fačka z Lehoty nad Rimavicou, Miroslava
Bitalová z Bakty, Božena Jánošíková, Zuzana Jánošíková z Bottova, Jozef Kvietok
z Čerenčian
Prvýkrát darovali krv: Michaela Fábryová z Rimavskej Soboty, Alžbeta Adamová z
Jesenského, Ivan Fačka z Lehoty nad Rimavicou
Všetkým darcom krvi ďakujeme
Územný spolok SČK Rim.Sobota

SOU strojárske Rimavská Sobota
Školská 15., 979 01 Rimavská Sobota, Tel:
047/5634230

EŠTE STÁLE MÁTE ŠANCU
získať maturitu a prihlásiť sa na nadstavbové štúdium
na SOU strojárskom v Rimavskej Sobote v školskom
roku 2007/2008
Stačí, ak máte :
- výučný list v odbore ( automechanik, strojný mechanik, mechanik opravár, každého zamerania)
- chuť študovať
- podanú prihlášku do 31. júla 2007
Staňte sa maturantom v odbore : strojárstvo

Vo¾né pracovné miesta

Začiatky o 19.00 a 21.00 hod.


24. júl

Indián
a sestrička

Komu prekáža láska?
Ko nakamel o kamiben?
Český film.
Začiatok predstavenia:
19:00 hod.


24. júl

Bestiář

Česká romantická komédia.
Nový film režisérky Ireny
Pavláskovej na motívy
populárnej knihy Barbary
Nesvadbovej.


26.27.28.29. júl

Smrtonosná
pasca 4.0

Bruce Wlillis je John
McClane a svet ho znovu
potrebuje. Akčný thriller
USA. V piatok , sobotu a v
nedeľu len o 19:00 hod.



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá
z prehľadu voľných pracovných miest nasledovné voľné pracovné
miesta nahlásené zamestnávateľmi:
27.28.29. júl

V pracovných dňoch:

Čislo 23

Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00

Pravda si ťa nájde. Mysteriózny thriller USA. Začiatky
predstavení: 21:00 hod.

VÍKEND:
28.7. sobota U leva
29.7. nedeľa Polianka
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.



OZNAMY



Bližšie informácie osobne alebo telefonicky na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, Čerenčianska č. 18, kancelária č. 319,
tel. 54 16 103, 54 163 19 a na webovej adrese www.upsvar.sk.



INZERCIA, OZNAMY
NEHNUTEĽNOSTI
 Predám 3- izbový družstevný

byt s balkónom na sídl. Západ.
Tel.: 0903 284 352, po 17.00 hod.
047 / 56 27 087.
1568- 30

 Vymením 2-izb. byt na sídl.
Rimava za 1- izb. + doplatok. Tel.:
0905 710 225

634- 32

Prenajmem obchodné a kancelárske priestory v Tornali. Telefón: 0907483060, 0905351785.


769-30

75-30

Zamestnaná žena s 3 deťmi
súrne vezme do prenájmu 1-2
izbový byt v RS. Zariadený je
vítaný. 0910615108.
737-37
 Prenajmem garsónku v
centre Rim. Soboty. Tel.: 0908
280 300

1576-30
 Ponúkame do prenájmu
nebytové priestory (100 m2) na
Hlavnom námestí v Rim. Sobote.
Info: 0911900476, 047/5631766.

753-30

Kúpim rodinný dom. Tel.
č.: 5649364 po 19,00 hod.,
0903845939.
 Predám v Širkovciach
č.d.165 4-izbový prízemný rodinný dom s 15 á záhradou.Cena:
320.000,-.Inf. 0915807022


767-31

Predám 5-izbový rodinný dom na Tehlovej č.7, jeden
a pol podlažný + kuch.,kúp.,
nová strecha, garáž vo výstavbe
za 1.450.000,- Sk.. Kontakt:
0907884276, 0918072191.


641-31
 Predám 1-izbový byt na
Malohontskej 20, prebieha úprava – možnosť dokončenia podľa
želania kupujúceho. Kontakt:
0914196233.

786-31

Predám 2-izb. dom so záhradou spolu 1700 m2 Pavlovce
okres R.S. Cena dohodou. Kontakt: Dr.Takáčová 0905120269.


790-29 a 31

Predám dom blízko Rim.
Soboty m.č. Cena dohodou. Tel.
047/5625813.


795-30

Máte kontakty
na Rumunsko?
Výborný zárobok!

1578
 Dám do dlhodobého
prenájmu dva + 1 izbový byt na
Rožňavskej ul. v RS. Kľudné
miesto, 2.poschodie. Mobil:
0908520931.

na upratovanie prevádzkových
priestorov. Č.t.: 0911 644 472.
821-33

Hľadám k sebe spoločníka
na murárske práce - aj nevyučeného. Tel.: 0911 506 505.


827

POĎAKOVANIE

Volajte:

„Nezomrel
ten, kto ostáva v našich
srdciach!“
Dňa 2.7.2007
nás navždy
opustil náš
milovaný
manžel, otec,

0915 950 427

759-30

Predám 2-izbový družstevný byt s balkónom v OV na
sídl. Západ. Inf.: 0903 542 869,
047/5623 433 – večer po 18.00 h.



831-31

Dám do podnájmu 1-izbový
zariadený byt v centre mesta. Č.t.:
0903530272.

727-31

Predám dom 10 km od RS,
smer Husiná. Cena 550.000,- Sk.
Info: 0903369981

centre mesta RS za 3-izbový v
centre mesta RS + doplatok.
Tel.: 0915 974 641.



Dám do prenájmu 2-izbový
byt, Jánošíkova ul., RS. T. č.:
0910409466.



Dám do podnájmu 3-

797-31

Kúpim garáž vo Včelinci za
rozumnú cenu. Tel.: 0911615007.


727-31

 Prenajmem obchodné a kancelárske priestory v Tornali. Telefón: 0907483060, 0905351785.



-izbový byt v centre mesta. Tel.:
0907813660.

23. júl 2007

ZAMESTNANIE



772-30


805-31

Predám dom na Chrenovisku. Tel.: 0915 844 269.

 Výberové konanie na
pozície: manažér, sprostredkovateľ finančných služieb. Info
na č.0908901609 p. P.Kováč.
Kancelária: Hviezdoslavova 28,
Rim. Sobota.

731-30



807-32

Predám rodinný dom vo
Veľkom Blhu. Cena dohodou.
Tel.:0911 675 426.


Účtovná firma hľadá
mzdovú účtovníčku na polovičný pracovný úväzok. Tel.:
0905507653.


Predám dom s dvomi budovami v Rimavskom Brezove. Cena
dohodou. Č.t.: 047/54 95 192,
mob. 0911 506 505.


826

Dám do podnájmu 3-izbový
byt v centre mesta. Tel.: 0907 813
660.


797-31
 Dám do prenájmu 2-izbový
byt v centre, č.t. 0905 478 054.

806

Dám do podnájmu 1-izbový
byt. 0908 866 428.


Hľadám spolupracovníkov
na ponúkanie úverov, vysoké
provízie. 0907855501.


758-30

Obchodná firma hľadá
atraktívne dievčatá na hostesing. Tel.: 0903479208.


829-31
 Ponúkam do dlhodobého
prenájmu 2-izbový byt na Jánošíkovej ul. v RS. Tel.: 0905 508 433.

830-31
 Dám do prenájmu obchodné priestory v centre mesta.
Budova pred rekonštrukciou.
Prenájom od septembra 2007.
0910 939 575.

801-34
 Dáme do prenájmu nebytové priestory na 1.poschodí v budove na ul.SNP č.22 v Rim. Sobote,
55 m2, nadštandardné vybavenie.
Cena dohodou. Kontakt: 0902
960 444.

Architektonický ateliér
v RS prijme do TPP kresličov. SŠ, VŠ vzdelanie,
nástup ihneď. Mobil:
0911150302.

770-30

IZONT s.r.o.
Prijmeme do zamestnania
skladníka – prax v skladovom
hospodárstve (potravinársky
sortiment) a obchodného
zástupcu. Inf. : 047/5632169,
0904504504


808

Ponúkam do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt na
Dobšinského ul. v RS. Tel.: 0915
974 641.


 Nová prevádzka po
rekonštrukcii prijme barmanky resp. barmanov.
Výborné platové podmienky. Č.t.: 0905 644
472.
819-32

780-32

Prijmeme vyučenú
cukrárku. Inf.: 0903531470,
0903527301, 5631264.


783-30

Prijmem čašníčku aj upratovačku s praxou. Výhodne.
Ihneď – 0905213476.


784-30

Prijmem brigádnikov na
predaj ovocia a zeleniny. Možný
aj trvalý prac. pomer. Mzda
10-15 tisíc. Nástup ihneď.
0918417291.

Ponúkam do prenájmu nebytové
priestory za veľmi výhodné ceny v
budove VÚB, Francisciho 1, Rim.
Sobota za účelom zriadenia kancelárie alebo na rôzne služby.
Zamestnám vyučeného pánskeho
holiča /-ku a maséra /-ku. Tel.: 0908
948 971.
824-32



791-30

Spoločnosť KORO ponúka pracovné miesta na pozíciu
vodičov distribúcie. 047/5811
868, 0903 632 250.


803-31
 Prijmem barmanky. Č.t.:
0911 644 472.

833-31

Vymením 2-izbový byt v

Július Sakál

Ďakujeme všetkým, ktorí ho
odprevadili na poslednej ceste,
za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary.
Smútiaca manželka,
syn Július, dcéra Danka
s rodinami.

744-30

825-31



starký a prastarký

820-33


Prijmeme upratovačku

ČS SLOVNAFT,
Košická cesta 50,
Rimavská Sobota,
prijme do TPP
pracovníka /-čku
na pozíciu

obsluha
pokladne

Požiadavky:
komunikatívnosť
bezúhonnosť
ochota pracovať na smeny.
Tel.: 0905 257 824.
822-31

23. júl 2007

Sobotňajším úvodným kolom prvej
futbalovej ligy, v ktorom Mestský
futbalový klub Rimavská Sobota
privítal v derby- stretnutí susedný
Lučenec, sa začala jesenná časť
futbalových súťaží ročníka 2007 2008. Okrem republikových súťaží
však má náš región bohaté zastúpenie aj v krajských súťažiach, kde je
štart naplánovaný na 5. augusta.
Pozrime sa preto, aká je situácia
v kuchyni mužstiev, ktoré nás
reprezentujú v súťažiach od III. po
V. ligu dva týždne pred úvodným
výkopom.
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ktorí sa v konečnej tabuľke umiestnili na 3. mieste. Ambície a plány
tohto celku boli rozhodne smelšie
pred sezónou a Tisovčania sa netajili ani postupovými snami. Lenže
sen opäť nedosnívali a napriek
dobre rozbehnutej sezóne sa im II.
liga opäť vzdialila. Mužstvo, ktorého kostru trovili bývalí hráči FC
Rim. Sobota, bratia Šándorovci a
Sihelský, nemôže mať iné ciele ako
postup ani v nastávajúcej sezóne.
Otázne však je, či sa mu podarí udržať svojich kľúčových hráčov aj pre
ďalší ročník. Veľkou neznámou je
otázka ďalšieho účinkovania Revú-

Dr. Štefana Szántóa. Okrem zmeny
na poste trénera však nastala aj
dôležitá zmena v myslení hráčov,
ktorí mali v zimnej príprave iný
prístup k svojim povinnostiam
ako na jeseň. Vydareným krokom
bolo aj značné omladenie mužstva
a príchod skúseného brankára
Benka. Mužstvo ukázalo svoju
kvalitu hlavne v druhej polovici
jarnej časti, keď dosiahlo niekoľko
pozoruhodných výsledkov doma
i na súperových ihriskách. Nízky
vekový priemer kádra, ako aj plánovaný príchod nových posíl, o ktorých sa zatiaľ vedenie klubu nechce

hol vyvážiť sklamanie z druhého
miesta v súťaži.
Hnúšťa skončila na 3. mieste, čo sa
dá považovať za adekvátne umiestnenie vzhľadom k tréningovým
možnostiam a k zloženiu kádra.
Tréner Marian Petrok, ktorý bol
vodcom aj na ihrisku ako hráč, dokázal z mužstva vyťažiť maximum a
pod jeho vedením nie je Hnúšťa bež
šance na dobré umiestnenie aj v
novom ročníku. Zvlášť po tom, ako
sa dal počuť manažér klubu Milan
Tazberík, že v silách mužstva je
dosiahnuť aj lepšie umiestnenie, čo
by korešpondovalo s postupovými

Pred štartom krajských súťaží

Pozreli sme sa do kuchyne mužstiev hrajúcich v krajských majstrovstvách

III. liga

V najvyššej krajskej súťaži má náš
región zastúpenie vďaka rezerve
MFK Rimavská sobota, ktorý má
sídlo v Martine. Tento celok, aj
keď hrá pod hlavičkou Rimavskej
Soboty, predsa len tvoria zväčša
hráči Martina. Úlohou rezervy by
malo byť poskytnúť priestor hráčom, ktorí sa menej presadzujú v
„áčku“, ako aj dorastencom, ktorí
kvôli veku vyzliekli dorastenecký
dres. Rezerva Rim. Soboty, ktorá
dokončila jarnú časť súťaže pod
vedením Viliama Ilka, mala dosť
značné problémy so záchranou.
Nakoniec skončila na 11. mieste a
uchovala si tretiu ligu aj pre nastávajúci ročník. V ňom už mužstvo
povedie opäť nový tréner - v osobe
bývalého lodivoda Ružomberka B
Ľubomíra Páleníka, pretože Viliam
Ilko prijal ponuku Zvolenčanov.
To, že aký káder bude mať nový tréner k dispozícii, je v tejto etape ešte
málo známe. Nie je isté ani to, kde
nakoniec zakotvia rimavskosobotskí dorastenci, a aké posily zoženie
martinské vedenie. Len poznamenávame, že záujem o „béčko“ opäť
prejavil primátor Tornale Ladislav
Dubovský, ale vedenie MFK Rim.
Sobota, zrejme ponaučené zo
skúseností s pred roka, sa radšej
rozhodlo pre Martin. Či to bol
dobrý ťah, o tom rozhodne práve
sa začínajúca sezóna.
IV. liga

V druhej najvyššej krajskej súťaži
reprezentujú náš okres tri mužstvá:
Tisovec, Jesenské a Hajnáčka, ale
smelo sem môžeme zaradiť aj Revúcu, ktorá patrí územne pod náš
oblastný futbalový zväz. Z tohto
kvarteta boli v uplynulom ročníku
najúspešnejší futbalisti Tisovca,

cej. Mužstvo, ktoré malo výbornú
jeseň, ba raketový štart aj do jarnej
časti súťaže, v polovici vybuchlo
ako prederavený balón. Dovolíme
si povedať, že nebyť dostatočného
bodového zisku, by mali Revúčania v závere značné problémy so
záchranou. Prehrávali zápas za
zápasom, ba v Ružinej opustili
ihrisko predčasne... Nakoniec
síce skončili na 7. mieste tabuľky,
ale v ostávajúcich dvoch týždňoch
zrejme budú
mať čo robiť,
aby sa na
nový ročník
zmobilizovali. O Hajnáčke platí skoro
to isté ako o
Revúcej.
Dobrá jeseň,
mizerná jar.
Zverenci Jozefa Patakiho
síce skončili
na 10. mieste, ale jar
mali veľmi
nepresvedčivú. Utrpeli
aj niekoľko
ťažkých porážok (v Selciach 0:7,
v Jesenskom 0:4, v Tisovci 0:6) a
je otázne, ako sa dokážu pripraviť
na nový ročník, v ktorom ich opäť
povedie tréner Jozef Pataki. Počuť
hlasy, že už bez Ruszóa a Budayho,
ktorí si hľadajú, alebo už aj našli
nové kluby... Na záver sme nechali
FK Jesenské, mužstvo, ktoré malo
v minulom ročníku tiež dvojakú
tvár. Na jeseň pod vedením trénera
Milana Mihóka získalo len 7 bodov,
aby po jeho odvolaní opäť zverili
opraty do rúk vtedajšieho športového riaditeľa a predtým trénera

vyjadrovať, môže byť prísľubom do
novej sezóny.
Náš región bol v uplynulom ročníku zastúpený v V. lige taktiež
štyrmi mužstvami. Kým Veľký
Blh a Hnúšťa tvrdili muziku v boji
o postup, zatiaľ mali Lubeník a
Klenovec jediný cieľ, a tým bola
záchrana. Veľký Blh ako nováčik
všetkých prekvapil. Pustil sa do

ambíciami.
Lubeník síce skončil nakoniec na
8. mieste, čo je oproti minulosti
krokom vpred, zvlášť keď si uvedomíme, že mužstvu odpočítali
šesť bodov, ale veľký odstup nemali
ani od vypadávajúcich mužstiev.
Starosta obce Ľubomír Kisel je
s účinkovaním spokojný a tvrdí,
že sa na súčasnom kolektíve dá
stavať.
Klenovec: Žiaľ aj napriek šiestim

súťaže nebojácne a zrazu sa stal
jedným z kandidátov na postup !
Stačili však dve zaváhania a bolo
po radosti. Najprv si dali vlastný
gól funkcionári klubu, keď postavili v zápase s Klenovcom hráča,
ktorý bol v treste, a potom svoj
podiel pridali aj samotní hráči prehrou v Lubeníku. Stálo to miesto
aj trénera Romana Kudlíka, ale
bolo neskoro. Nový tréner Marek
Valkučák, ktorý povedie mužstvo
aj v novej sezóne, síce ešte doviedol svoj celok k víťazstvu v Péhári
ObFZ, ale tento úspech už nemo-

bodom, získaným pri zelenom
stole, sa Klenovčanom záchrana
nepodarila. Neúspech má hlboké
korene a je dobre, že príčiny zostupu poznajú aj kompetentní funkcionári klubu, ktorí pod vedením
starostu obce Pavla Struhára urobia určite všetko, aby sa už o rok
vrátili do V. ligy. Tam ich v tomto
roku nahradia Rimavské Janovce,
ktoré pod vedením Júliusa Nôtu
suverénnym spôsobom vyhrali
okresnú súťaž. O ich problémoch,
ambíciách a plánoch však pripravujeme osobitný článok.
s

V. liga
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Prípravky ŠK Tempus na medzinárodných turnajoch

23. júl 2007

Mladí futbalisti - ročníky narodenia 1996,1997,1998,1999 - uzatvorili svoju sezónu súťažou Ligy
prípraviek, kde ročník 1996 skončil
na peknom druhom mieste za MŠK
Žilinou, ročník 1997 skončil na
treťom a ročník 1998 na šiestom
mieste. V súťaži štartovalo 12 mužstiev každej kategórie. Poďakovanie
patrí hlavne klubu za ich ochotu,
finančnú podporu. Záver sezóny
patril medzinárodným turnajom.
RIMAVSKÁ SOBOTA 23.6.
2007 Dni Tempusu:
Na pôde ŠK Tempusu sa uskutočnil turnaj organizovaný pod záštitou
predsedu BBSK Milana Murgaša:
Prípravka 1999 ŠK Tempus
– SASE Šalgotarján 0:1,1.Mfk Košice 4:1,MFK Rožňava 1:0, Dukla
Banská Bystrica 2:0.
Konečné poradie:1.SASE Šalgotarján,2.ŠK Tempus 3.Dukla BB.

Prípravka 1997 ŠK Tempus
– 1.Mfk Košice 4:0,MFK Rožňava
2:1.

Konečné poradie:1ŠK Tempus,2.
MFK Rožňava,3.1.MFK Košice.
Vydarený deň pokračoval zápasmi
v jednotlivých kategóriách:
prípravka 1996- mladší žiaci
4:3,starší žiaci- dorast 1:2,
Zápas sponzorov – Verzus rodičia 4:4.

Poďakovanie patrí hlavne
organizátorovi v spolupráci so
sponzormi. Sponzori turnaja: Ján
Hruška, firma Topas a
rodina Kočišová, Viliam
Katreniak, Csaba Lehocký, p. Balog, p.Martiš,
Zdeno Balciar, podnikateľ v Agosektore, Ladislav Šťavina a rodičom
Čieškovej,Václavikovej,
p.Lisému, p.Kretovi,
p.Udvardymu.
EGER 28.6.-1.7.
2007
Prípravka 1996, prípravka 1997
skončili obaja na peknom 5.mieste.
PREŠOV 1.-5.7.2007
Prípravka 1999
Najlepšie si počínal ročník 1999,
ktorý po prvýkrát štartoval na najpočetnejšom turnaji Fragária Cup v

Stará Ľubovňa – MFK Rim. Sobota 1:0 (0:0) – v I. lige

Ženský futbal ožíva (8.)

Prehra na pôde nováčika

Futbalisti MFK Rim. Sobota cestovali v sobotu na pôdu nováčika I. ligy do Starej Ľubovne,
kde nečakane stratili body. Opäť sa ukázalo,
že mužstvo má problémy so strieľaním gólov,
a keď sa k tomu pridala hrubá chyba obrancov päť minút pred koncom zápasu, z bodov
sa tešili domáci. V zápase, v ktorom mali
hostia plno šancí na strelenie gólu, sa nakoniec zrodil výsledok 1:0. Zostava MFK Rim.

Sobota: Pulen-Janečka, Kaščák, Rubunt,
Mráz- Sihelský, Filo (Tomáš), Živanovič,
Lazúr-Pisár (Čižmár), Líška. Po obdržanom
góle v 85. minúte uvidel Rubint (nová posila
MFK z maďarského Diósgyőru) červenú
kartu za napadnutie zberača lôpt. V 3. kole
privíta MFK Rim. Sobota na svojom štadióne
v sobotu o 18. hod. Inter Bratislava.

V rámci VI. Dní obce sa v Jesenskom uskutočnil v sobotu medzinárodný futbalový turnaj,
ktorého víťazom sa stali domáci futbalisti. Tí
sa pomaly rozbiehali a s nováčikom V. ligy s
Rim. Janovcami postúpili len na pokutové
kopy (8:7), ale vo finále, predovšetkým parádnym prvopolčasovým výkonom, zdolali

treťoligové Fiľakovo.
Výsledky turnaja:
Jesenské- R. Janovce 0:0 (na pokutové kopy
8:7), Fiľakovo-Petervására (Maďarsko) 4:3.0
3. miesto: Pétervására- R. Janovce 5:0, finále:
Jesenské-Fiľakovo 3:2 (góly domácich: Lakatos 2, Mogyoródy).
s

Pohár starostu patrí Jesenskému

Futbalový aktív
V reštaurácii Mladosť sa v piatok 20. júla konal aktív
Oblastného futbalového zväzu v Rim. Sobote, na
ktorom sa rozhodlo o zaradení mužstiev do jednotlivých súťaží. Podľa slov sekretára ObFZ Jána Forgona, bude mať i. trieda 12 účastníkov, II. trieda 10 a III.
trieda zatiaľ 6. Štart jesennej časti oblastných súťaží
je naplánovaný na 19. augusta. Zaradenie mužstiev
do jednotlivých súťaží prinesieme v najbližších číslach nášho týždenníka.
s

Gemerské
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číslo 28

ročník 40.

Prešove, kde z 24 mužstiev skončil
na 5.mieste.
ŠK Tempus-1.FC Tatran Prešov
5:0 g. Balciar 2,Morong 2,Hruška,
FC Strommi Tallinn 3:1 g. Rapčan,
Hruška, Morong, FC Bohemians
1905 Praha 2:0 g. Morong ,Kočiš,
1.MFK Košice I.4:1 g. Hruška
2,Balciar,Morong, FC Minsk II.1:1
g. Janíček, FC Brasov II.3:0 Kont.,
FC MTZ-RIPO Minsk I.0:1,FC
MTZ-RIPO Minsk I.0:1. Základnú skupinu vyhral ŠK Tempus.
Osemfinále: ŠK Tempus Rim. Sobota - FC Ranto Riga 0:0 (4:3)PK,
Štvrťfinále: ŠK Tempus Rim. Sobota - MFK Košice 0:1.Chlapcom
patrí veľká vďaka za reprezentáciu
klubu.
RUŽOMBEROK 5.-6.7.2007
Pr í p r a v k a 1 9 9 8 - F C N i t r a
0:2,Dolný Kubín 0:2,MFK Košice
0:5.

s

OZNAM
Primátor mesta Rim. Sobota
Štefan Cifruš pozýva širokú
verejnosť na prvé verejné
zasadnutie Mestského futbalového klubu, ktoré sa uskutoční 25. júla o 18.00 hod. v
guľovej sále Domu kultúry v
Rim. Sobote.

Ženským futbalom
proti drogám - týmto
heslom si pripomíname oslavy 15. výročia
vzniku klubu pod záštitou Banskobystrického
samosprávneho kraja,
ktoré vyvrcholia turnajom RS - LC - Salgótarján 29.júla ( nedeľa)
na umelej tráve MFK.
Ďalšími partnermi akcie sú mesto, MFK,
Spojená škola a ObFZ
v Rimavskej Sobote.
Klub rôznymi akciami
propagoval dievčenský
futbal v okrese a okolí,
taktiež sa zúčastňuje
rôznych turnajov, z ktorých treba pripomenúť
účasť na Fragaria Cupe
v Prešove. Tentokrát
sme nehrali o medailové umiestnenie, ale s
hrdosťou môžeme Soboťanky pochváliť, že
v silnej medzinárodnej
konkurencii zanechali veľmi silný dojem
.Zo siedmich zápasov
3 vyhrali, 2 remizovali a 2 prehrali (so

strieborným a štvrtým
družstvom v celkovom
hodnotení).
Záverom pozývame
všetkých priaznivcov
ženského futbalu a aj
tých, ktorí ešte dievčatá
futbal hrať nevideli,
aby na tento turnaj
prišli. Hráčky, ktoré v
dávnejšej dobe obúvali
súťažné kopačky, nech
zavolajú na mobil:
0907 267 515.
Taktiež aj dievčatám a
ženám, ktoré majú odvahu a chuť, s radosťou
na tejto akcii
uvítame. Uzávierka
počtu hráčok je do
piatku 27. júla. V ďalšom čísle sa dozviete o
ženskom futbale viac
a taktiež bude známe
vylosovanie 1.ligy
(1.kolo začíname doma
18.8.).Redakcia sa taktiež ospravedlňuje za
technickú chybu, ktorá
sa stala pri poslednom
článku (nezverejnená
fotografia).
Mgr. Róbert Galamb
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