UâäEFOOÓLNFTUB3JNBWTLÈ4PCPUB

ŘÓTMP SPŘOÓL

DFOB4L

+ TV PROGRAM
TeLKA

zvesti
(FNFSTLÏ

QPOEFMPLPLUØCFS

úvodník

Horúce noviny?
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viac na str. 2
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Najlacnejšia laserová tlačiareň
CANON LBP 2900
rozlíšenie tlače 2400x600 dpi
až 12 str./ min. pri čierno-bielej tlači
rýchla tlač prvej strany, rozhranie USB 2.0
v cene (vrátane DPH 19%) 3000 Sk

obchodného domu Family Center,“
informovala nás O. Fabová. Dodala,
že do rozpočtu bola zarátaná aj suma
pokračovanie na str. 2

Marta KANALOVÁ,
šéfredaktorka

2293

V úvode rokovania sa zaoberali hospodárením mesta za 1. polrok 2007
a návrhom na 3. zmenu rozpočtu
mesta. Materiály predložila vedúca
ekonomického oddelenia mestského
úradu Oľga Fabová. Podľa rozboru
hospodárenia príjmy celkom činili
222, 999 mil. Sk a výdavky 147,
158 miliónov. Mesto teda hospodárilo s prebytkom až 75, 841 mil. Sk.
Podľa vyjadrenia O. Fabovej veľký

prebytok vznikol preto, že v I. polroku mesto hospodárilo v úspornom
režime najmä z dôvodu rozpočtového provizória, čo dokazuje plnenie
výdavkov len na 40,2 %. Poslanci
schválili 3. zmenu rozpočtu s prebytkom 6, 277 mil. korún.
„Boli predložené dva návrhy, ktoré
vypracoval mestský úrad. V pôvodnom bol započítaný príjem za
čističku odpadových vôd 26 mil.
a za pozemok pri nej 9 mil. korún.
V druhom, ktorý prešiel, bol tento
príjem vypustený ale započítaný
príjem 13 mil. za predaj pozemku
vedľa Hypernovy pre developerskú
firmu C.F.H. PART na realizáciu

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

MONTAG s.r.o
KONTAKT:
0905 705 966
58 11 788

2825-40

2227

www.jazmin.sk

Železničná ul. 23, RS

KÚPIME SKLAD
alebo RODINNÝ
DOM alebo
pozemok
vhodný na podnikanie (sklad)

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

Vaša lekáreň

2286

V utorok 2. októbra pokračovali rimavskosobotskí poslanci
v prerušenom rokovaní z 25.
septembra. Spočiatku ich bolo
prítomných 15.

Zvláštny prípad
sa stal minulý
týždeň jednému
z kolportérov,
predávajúcich
naše noviny. Prišiel k nemu jeden z okoloidúcich
a kúpil si Gemerské Zvesti. Bez
toho, aby si ich prečítal ich s patričným komentárom roztrhal a hodil do smetnej nádoby. Reakcia
nášho kolportéra prekvapila. Niet
divu, také niečo sa v Rimavskej
Sobote bežne nestáva. V súvislosti s takýmto prejavom sa vynára
niekoľko otázok: Aké pohnútky
viedli kupujúceho k takejto neprimeranej reakcii? Išlo mu o to,
ako znechutiť kolportérovi predaj,
urobil to z nenávisti, niekto ho
zmanipuloval, bol nahnevaný, alebo chcel takýmto spôsobom len
upútať pozornosť ako opomenutý
človek? Nech je to tak, či onak, jedno je isté. Napriek tomu, že noviny
roztrhal, zaplatil za ne a aj takýmto
spôsobom nám urobil reklamu.
A mimochodom, dal mi námet aj
na nový úvodník...

AKCIA: tlačenka- vák. bal. 85 Sk/kg
bravčový parízer 60 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota
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Mestská polícia sa posilní
Poslanci mestského parlamentu
schválili rozšírenie počtu príslušníkov Mestskej polície v Rim.
Sobote k 1. januáru 2008 o šesť,
čím sa zvýšia náklady o 1,710
mil. korún.
Náklady na ich školenie budú 270 tis.
korún. Poslancom boli predložené
dve alternatívy, pričom v druhej bolo
navrhnuté zvýšenie počtu mestských
policajtov o deväť.
„Bol by som spokojnejší, keby poslan-

Poslanecký
maratón dobehnutý
dokončenie zo str. 1

330 tis. Sk na dokončenie ZUŠ
a 40 tis. na počítačovú techniku
pre Gemerské Zvesti.
Najväčšie kritiky poslancov
sa týkali výdavkov, ktoré sú
v súvislosti s projektovou dokumentáciou kasární v objeme 1,7
mil. korún a výdavkov na mzdy
a odvody pracovníkov mestského úradu v rámci organizačnej
štruktúry. Niektorí poslanci
vytýkali aj počet pracovníkov
meského úradu.
kan

ci schválili 9 ľudí, lebo tým sú väčšie
možnosti ich využitia. Spokojný však
som, nakoľko v súčasnosti má MsP
len 9 príslušníkov, čo nepostačuje.
Potrebujeme prijať mladých, ambicióznych a zodpovedných ľudí, nakoľko
sa nebudú využívať na riešenie dopravných priestupkov ale na kontrolu
dodržiavania verejného poriadku
a ustanovení všeobecne záväzných
nariadení mesta v poobedňajších
a nočných hodinách,“ uviedol náčelník MsP Peter Berecz.
kan

Poslanci prehodnocovali MsBS
Rimavskosobotskí poslanci prehodnocovali dosiahnuté výsledky
hospodárenia Mestskej bytovej
správy za obdobie január – júl
2007. Vzali na vedomie aj informáciu o postupe možnej komplexnej
obnovy bytového nájomného
domu č. 1 na Dobšinského ul. 4042 a schválili ďalší postup pri jej
realizácii.
„V novembri uplynul rok, ako som
nastúpil do funkcie konateľa MsBS.
Mojím hlavným cieľom bolo zlepšiť
komunikáciu s vlastníkmi bytov i so zástupcami nájomných bytov, primátorom mesta i s ostatnými pracovníkmi.
To bol totiž prvý predpoklad na úspešné zvládnutie problémov, ktoré boli.

Dnes môžem povedať, že spolupráca
bola úspešná,“ skonštatoval Svetozár
Müller. Ďalej uviedol, že sa im podarilo
prostredníctvom verejných dražieb
znížiť vo veľkej miere pohľadávky
na úseku bytov, ktoré sú vo vlastníctve, ale aj v nebytových priestoroch
a nájomných bytoch. V súčasnosti sa
venuje komplexnej obnove bývania –
možnosti čerpania zdrojov zo Štátneho
fondu rozvoja bývania s výhodným
úrokom. Strata na mandátnom účte
mesta i účte spoločnosti bola 22 mil.
korún. Novému manažmentu sa ju
podarilo znížiť o 13 miliónov.
„Sú však aj nedobytné pohľadávky,
ktoré musia ísť na odpis,“ uviedol S.
Müller.
kan

Horúce odmeny
Horúcou témou bol návrh na poskytnutie odmeny za I. polrok primátorovi mesta, jeho zástupcovi
a hlavnému kontrolórovi. Počas diskusie si poslanci vyžiadali aj krátku
prestávku. Napokon sa uzniesli na
tom, že primátor mesta Štefan Cifruš
dostane odmenu vo výške 20 % súčtu
platov za hodnotené obdobie, jeho
zástupca Pavel Piliarik vo výške 15 %
a hlavný kontrolór Ľudovít Csank vo
výške 5%. Primátor sa odmeny vzdal
v prospech občianskeho združenia
MFK, ktoré pripravuje z radov detí
a mládeže budúcich športovcov.
Viceprimátor sa vzdal odmien za
zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva v prospech mesta.
Prezradil nám, že sa vzdáva aj polročnej odmeny.
kan

O daňových dlžníkoch i kasárňach
Na svojom októbrom zasadnutí
sa poslanci zaoberali aj správou
o vymáhaní daňových nedoplatkov a ostatných pohľadávok
mesta. Boli informovaní aj o
tom, že daňoví dlžníci budú po
upozornení zverejnení na mestskej internetovej stránke a na
úradnej tabuli mesta. Poslanci
sa zaoberali i správou o kontrolnej činnosti, ako aj správou o
kontrole plnení uznesení MsR a
MsZ za I. polrok, ktoré predložil
hlavný kontrolór mesta Ľudovít
Csank.
Bola prerokovaná tiež správa o stave
prípravy a perspektívnom využití
areálu bývalých kasární na rozvojové aktivity. Poslanci skonštatovali
nevyhovujúci stav technickej infraštruktúry a s ňou spojené vysoké
náklady na súčasné prevádzkovanie
a nevyhnutnosť vybudovania nových
inžinierskych sietí. Zároveň schválili

zabezpečenie prípravných prác pre
rozvojové aktivity areálu kasární

spočívajúce v uskutočnení hydrogeologického prieskumu a obstaraní

projektovej dokumentácie vodovodu
do výšky 1,7 mil. Sk. Prešiel aj návrh
konateľa spoločnosti Energobyt
Júliusa Illésa na zníženie ceny tepla
na obdobie september- december
2007 zo 669,37 Sk/GJ na 639,37
Sk/GJ a zníženie základného imania
spoločnosti o 20 mil. Sk. Správa z vykonaného komplexného nakladania
s komunálnym odpadom bola z rokovania stiahnutá pre prehodnotenie
vývozu TKO a separácie odpadu na
konci roka. Na návrh Komisie mládeže a športu MsZ poslanci schválili
rozdelenie finančných prostriedkov
vo výške 1 mil. Sk pre športové kluby
mesta. Oživením rokovania bolo
vystúpenie obyvateľky Fučíkovej
ulice Margity Antalovej, ktorá požiadala mesto o opravu poškodeného
chodníka počas zavádzania telekomunikačných káblov v minulosti.
Tvrdila, že následkom toho pivnice a
múry okolitých domov počas dažďov
vlhnú.
kan
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Výstava ľudového umenia
V Galérii GANEVIA v Dome kultúry v Rim.
Sobote otvorili vernisáž výstavy nazvanej
Remeselníci z Maďarska na Slovensku.
Podujatie otvoril István Balázs, recitátor,
ktorý pochádza z Rimavskej Soboty a v
súčasnosti žije v Miškovci. Jeho organizátormi boli Borsod-abaúj-zemplínska župná
pedagogická, odborná a všeobecnovzdelávacia inštitúcia a Združenie ľudového umenia Marty Fügedi v Miškovci. Združenie
vzniklo v roku 1982 s cieľom podporovať
remeselníkov a ľudových výrobcov v župe
Borsod-Abaúj-Zemplén, vytvárať pre nich
daľšie možnosti vzdelávania a organizovať
odborné fóra. Zastupuje a zhromažďuje

remeselníkov, ktorí svojimi ľudovými
predmetmi zachovávajú kultúrne dedičstvo
národa. Výšivkárky, tkáči, paličkári čipiek,
kováči, debnári, drevorezbári, košikári,
hrnčiari, pernikári, výrobcovia kraslíc, ľudových šperkov a iní zachovávajú aj niektoré
na zánik odsúdené remeslá. Výstava potrvá
do 16. októbra.
da

Zubatá kosila
Tragická dopravná nehoda sa stala 3. októbra na poľnej ceste v
katastri obce Žíp. Zrazili sa tam dve osobné autá. Ladu 1200
viedol pravdepodobne 29- ročný vodič z Radnoviec. Za volantom Lady 1500 bez evidenčného čísla sedel pravdepodobne 42ročný vodič z Viesky nad Blhom. Jeho spolujazdec po prevoze
do nemocnice zraneniam podľahol. Vodič druhého auta a jeho
34-ročný spolujazdec sa z rán budú liečiť asi dva mesiace. Škody
odhadli na 10 tisíc korún.
kan

Na výbore hlavne
o verejnom poriadku

Najkrajšie balkóny a predzáhradky
Aj tento rok prebehla súťaž o najkrajší kvetinový balkón a predzáhradku. Jej 8. ročník
bol vyhlásený tradične pri príležitosti Dní
mesta Rim. Sobota v máji. Súťaž je už niekoľko rokov rozšírená aj na mestské časti
Vyšná a Nižná Pokoradz, Dúžava, Mojín
a Bakta. Jej cieľom je zapojiť čo najširšiu
verejnosť do skrášľovania okolia. Do 31.
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augusta mohol každý občan odovzdať
svoj tip na najkrajší balkón alebo predzáhradku na anketový lístok do schránky na
mestskom úrade. Obhliadky a fotodokumentáciu vykonávali pracovníci oddelenia
životného prostredia mestského úradu.
Podľa slov vedúceho oddelenia Jána Bozóa
do súťaže bolo zaradených 56 balkónov
a 43 predzáhradiek. Vyhodnocovala ich
30-členná porota. Tá rozhodla, že v kategórii najkrajších kvetinových balkónov
získala prvé miesto p. Kertészová, druhé
rodina Úreková a tretie rodina Trochová. V kategórii najkrajších kvetinových
predzáhradiek patrilo prvé miesto rodine
Svinčiakovej, druhé rodine Romokovej a
tretie rodine Tankóovej.
„Zároveň by som chcel poďakovať všetkým,
ktorí prispeli k skrášleniu životného
prostredia v našom meste. Poďakovanie
patrí i TSM, ktoré sa vzorne a zodpovedne
starajú o zeleň,“ vyjadril sa J. Bozó.
kan

Členovia VMČ sídl. Západ a Sobôtka hovorili na svojom
septembrovom zasadnutí hlavne o stave verejného poriadku v
tejto mestskej časti. Prítomný bol aj námestník riaditeľa TSM
Július Dieneš. Na margo čistenia priestranstiev sa vyjadril,
že to zabezpečujú hlavne evidovaní nezamestnaní na úrade
práce v rámci verejno-aktivačných prác. Nepracujú však tak,
ako by mali. Problémom je, že neexistuje mechanizmus, ktorý
by ich k tomu donútil. Podľa slov J. Dieneša tohtoročný plán
kosby bol splnený na 106 %, na sídliskách sa však bude robiť
ešte jedna kosba. Podotkol, že na sídl. Západ sa upravujú aj
chodníky. Členovia VMČ poďakovali TSM za vzornú prácu,
ktorú vykonávajú. Zároveň prítomní poslanci prisľúbili, že
v mestskom zastupiteľstve budú podporovať myšlienku, aby
bol TSM navýšený rozpočet. Predseda výboru Jozef Slávik
informoval prítomných o tom, že budú na sídl. Západ v
predajniach CBA na ul. Clementisa a J. Bodona a v obchode
na Sobôtke umiestnené tri schránky. Do nich budú môcť
obyvatelia vkladať písomné podnety i pripomienky, ktoré by
zlepšili celkový život v mestskej časti. Podnetmi sa budú zaoberať na zasadnutiach výboru a riešiť v spolupráci s mestským
úradom a mestskými organizáciami. V diskusii sa hovorilo
aj o vandalizme, vrátane zničených lavičiek, rozvodných
skríň verejného osvetlenia na sídlisku a porozbíjaných lámp
v mestskej záhrade. V závere rokovania sa J. Slávik kladne
vyjadril o práci mestského úradu, nakoľko požiadavky a
podnety, ktoré výbor predkladal, sa riešili.
„To, že funguje spätná väzba, je pozitívne. Tak vieme, že naša
práca má zmysel,“ povedal.
kan

Pracovné stretnutie mestskej
partnerskej skupiny

Úspešná šéfmanažérka
z Hrachova ocenená

V stredu 3. októbra sa konalo ďalšie
pracovné stretnutie mestskej partnerskej
skupiny (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.
Jeho cieľom bolo pripomienkovanie
draftu analytickej časti pripravovaného
dokumentu, aktualizácia údajov k auditu
zdrojov a príprava vízie rozvoja mesta
do roku 2013, stanovenie strategického

Už po 12.-krát prebehla pôvodná slovenská
súťaž o najlepší manažment v poľnohospodárstve, potravinárstve a v
podnikoch služieb Top
Agro Slovensko.

cieľa rozvoja mesta a určenie prioritných
osí rozvoja v nadväznosti na strategické
dokumenty vyšších úrovní – Národný
strategický referenčný rámec a Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
BBSK. Prioritnými osami sú rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvality života
obyvateľov, inovácie a rast konkurencieschopnosti priemyslu, cestovný ruch,
doprava, informačná spoločnosť, životné
prostredie a poľnohospodárstvo.
Po zapracovaní pripomienok budú hlavné
časti dokumentu zverejnené do konca
októbra 2007
na webovej stránke
mesta – www.rimavskasobota.sk.
Ing. E. Muráriková

Zorganizoval ju Klub
poľnohospodárskych novinárov. Jej absolútnym
víťazom sa stala Gabriela
Králiková, šéfmanažérka
spoločnosti Poľnofarma
Mogbi v Hrachove, ktorá
získala za rok 2006/2007
hlavnú cenu súťaže – Cenu

ministra pôdohospodárstva.
„Ocenenie ma príjemne
prekvapilo, nerátala som
s ním. Má pre nás veľký
význam. Väčší, ako si človek môže uvedomiť. Zároveň nás núti ísť ďalej. Je to
zatiaľ najvyššie ocenenie,
ktoré sme v tejto súťaži získali. Zapojili sme sa do nej
pred ôsmimi rokmi a vtedy
sme boli na 35. mieste,“
povedala G. Králiková, ktorá je v manažérskej funkcii
už jedenásť rokov.
kan
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Medzinárodné stretnutie domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb

Vymieňali si poznatky a skúsenosti
Na pôde Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Tornali sa
pod záštitou zariadenia uskutočnilo
28. septembra medzinárodné stretnutie domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb. Účastníkmi
a pozvanými hosťami boli štatutárni
zástupcovia domovov dôchodcov
z Čiech, Poľska a Maďarska. Každú
krajinu zastupovali dve zariadenia
sociálnych služieb. Poľskú republiku
reprezentovali aj zástupcovia regionálnej samosprávy.Medzinárodné
stretnutie spojené s prezentáciou
vlastných zariadení ( DD a DSS) sa
ukončilo uzavretím dohody o spolupráci v nasledujúcich rokoch deklaráciou , ktorú podpísali všetci
zahraniční účastníci. Riaditeľka
DD a DSS v Tornali PhDr. Andrea
Berka v rámci svojho príhovoru

srdečne privítala aj predsedu BBSK
Doc. Ing. Milana Murgaša, Csc.,
vedúceho odboru sociálnych vecí
a zdravotníctva ÚBBSK MUDr.
Vladimíra Nováka a predsedníčku
sociálnej komisie BBSK Ing. Boženu
Kováčovú. Hostia ocenili potrebu a

prístup k celkovému zorganizovaniu
stretnutia za účelom výmeny poznatkov a skúseností v oblasti seniorskej
problematiky, ako aj uzavretie dohody o spolupráci do ďalších rokov,
a to aj v oblasti výmenných pobytov
seniorov žijúcich v zariadeniach DD

V obchodoch
sú už Vianoce?

Žiaci zo ZŠ Š. M. Daxnera úspešní
Dobrovoľná požiarna ochrana SR na úseku práce s mládežou vyhlásila výtvarnú súťaž detí s témou požiarnej ochrany s celoslovenskou
pôsobnosťou. Náš okres zastupovali žiaci zo ZŠ Š.M. Daxnera v Rim.
Sobote Ján Čiešok, Matej Petrinec, Tibor Stankovič a Ján Blahuta, ktorí
za kolektívnu prácu dostali osobitnú cenu DPO SR. 26. septembra
im bol odovzdaný diplom a vecná cena za vynikajúcu reprezentáciu
okresu Rim. Sobota. Prajeme im dobré zdravie, šťastie, úspechy v škole
a možno ich raz privítame v radoch hasičov.
Kornélia Nosáľová,
riaditeľka OV DPO

Deň dobra v školskom klube detí
V Školskom klube pri ZŠ P. Dobšinského v Rim. Sobote vládla
zvláštna atmosféra. Po prvýkrát
sme sa zapojili do celoslovenskej
akcie Dni dobra- Zmeňme spolu
svet! Rezolúciou OSN v roku 1981
bol 21. september vyhlásený za
Medzinárodný deň mieru. Hlavným
posolstvom tejto aktivity je šíriť toleranciu, dobro a pochopenie medzi
ľuďmi. Program bol bohatý, deti mali
možnosť zapojiť sa do niekoľkých ak-

tivít. V rámci nich si mohli vyskúšať,
ako môžu rozdávať dobro a jeden
druhému robiť radosť. Svojím malým podielom každé dieťa prispelo
k vytvoreniu obrovskej pozitívnej
vlny, ktorá v týchto dňoch prebehla
na celom svete. Dúfame, že časom
prinesie postupné zlepšenie života
na Zemi.
Vychovávateľky ŠKD
pri ZŠ P. Dobšinského

Vianoce sú ešte ďaleko, ale
v obchodných centrách je už aj
vianočný tovar. Na predajných
pultoch možno nájsť salónky,
adventné kalendáre, čokoládových Mikulášov i čertov. Žeby
obchodníci mysleli na tých, ktorí
sa na sviatky chystajú v predstihu
a nenechávajú všetko na poslednú chvíľu?
Ojedinelým javom nie je ani to, že
začiatkom novembra je v niektorých
obchodoch už vianočná výzdoba
a v televíziách „zúria“ vianočné
reklamy. Obchodníci sa predbiehajú
v akciách, len aby predali čo najviac
tovaru. Len škoda, že Vianoce už dávno nie sú o láske, pokoji, rodinnom
šťastí ale o komerčnosti, predvianočnom zhone a materializme. Niekedy
mám pocit, že sa čaro Vianoc aj tým,
že v obchodoch je vianočný tovar
v predstihu, akosi vytráca...
kan

a DSS, ako aj krátkodobých pracovných pobytov odborných pracovníkov, organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí, rekreačných
pobytov, rozvoja pracovnej terapie na
základe výmeny skúseností. Dohoda
o vzájomnej spolupráci sa týkala
aj oblasti projektových činností na
čerpanie finančných prostriedkov
z EÚ smerujúcich k dosahovaniu
progresívnych trendov v zlepšovaní
životných, kultúrnych podmienok
seniorov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj v oblasti kooperatívneho plánovania spolupráce
v oblasti edukatívnej. Riaditelia DD
a DSS z pozvaných krajín sa veľmi
pozitívne vyjadrili o takejto forme
spolupráce a s vážnosťou vyslovili
presvedčenie dodržiavať predsavzatia vyjadrené v uzavretej deklarácii.
Hlavným sponzorom tejto dôležitej
udalosti bolo OZ Nezábudka, ktoré
pôsobí priamo v zariadení.
PhDr. Andrea Berka,
Foto: Ján Majoroš

v skratke

Pozvánky
do hvezdárne
BBSK, Krajská hvezdáreň
a planetárium M. Hella a Hvezdáreň v Rimavskej Sobote pozývajú:
- na prednášku s názvom Príčiny
minulých a súčasných zmien klímy, ktorá bude 17. októbra o 17,30
hod., prednáša RNDr. Štefan Soták, CSc., pracovník SHMÚ. Diskusie o zmenách klímy na Zemi
pokračujú, prírodné i ľudské faktory spôsobujú oteplenie. V akej
miere a aké opatrenia sa prijímajú
aj na Slovensku na zmiernenie
nepriaznivých dopadov, vám porozpráva náš hosť. Využite jedinečnú možnosť, príďte a dozviete
sa viac....Prednáška sa koná s podporou grantu APVV, vstup je bezplatný.
- na otvorenie výstavy Z klenotov
neba a zeme, ktoré sa uskutoční
16. októbra o 16, 30 hod., uvidíte
fotografie astronomických objektov a netradičných záberov kvetov
z malého arboréta, trocha krásy
a harmónie, ktorej nikdy nie je
dosť. Výstava je podporená grantom APVV.
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ENERGOBYT informuje: Zníženie ceny tepla
Konečne radostná správa pre
našich odberateľov – Energobyt, s.r.o., s platnosťou od 1.
septembra do konca roku 2007
zníži cenu tepla pre svojich odberateľov vo variabilnej zložke
ceny o 20.- SK/GJ. To znamená,
že so zľavou 10,- SK/GJ, ktorú
poskytujeme už od začiatku r.
2006 je to už spolu 30 korunová
zľava z ceny tepla, ktorú nám
schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Vo faktúrach
za teplo počnúc mesiacom
september bude účtovaná cena
639 SKK/GJ.
Pozitívnejší vývoj ceny zemného
plynu počas roku 2007 a silnejšia
slovenská mena, ako boli predpoklady regulačného úradu, ktoré
sa odzrkadlili aj v našej cenovej
kalkulácii, by mal za následok po
zúčtovaní skutočných nákladov
v zmysle platnej legislatívy značné
preplatky našich odberateľov vo
vyúčtovaní za rok 2007, ktoré
bude k dispozícii až v mesiaci
február/2008. S úmyslom, aby sme
preukázali ústretovosť voči našim
odberateľom, značnú časť týchto
úspor v cene paliva už zohľadníme
v tejto zľave. Ak nedôjde v týchto

posledných mesiacoch k nečakaným enormným zmenám v cene
zemného plynu alebo k nepredvídane studenému počasiu, môžu rátať
naši partneri s ďalšími preplatkami
vo vyúčtovaní.
Cena tepla od roku 2008 je zatiaľ
otázna, regulačný úrad ju totiž bude
schvaľovať až v mesiaci december.
V prevažnej miere bude závisieť od
vývoja ceny zemného plynu (viac
ako 70% z celkovej ceny tepla),
výška ktorého je momentálne ešte
neznáma, nakoľko stále prebiehajú
rokovania medzi SPP a ruským
dodávateľom tejto komodity. Už
teraz však môžeme konštatovať, že
ak nedôjde k rapídnemu zvýšeniu
ceny plynu, cena tepla môže zostať
na úrovni roka 2007. Na stabilizáciu ceny tepla sme v tomto roku
vyvinuli značné úsilie hlavne v ob-

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje podľa § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
výberové konanie

NA OBSADENIE FUNKCIE ŠÉFREDAKTORA, ŠÉFREDAKTORKY REDAKCIE GÖMÖRI
HÍRLAP V RIMAVSKEJ SOBOTE
Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské s maturitou,
prax v oblasti žurnalistiky minimálne 5 rokov
Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti
je odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace), znalosť
problematiky verejnej správy, organizačné schopnosti,
dobrá znalosť maďarského jazyka
K prihláške je potrebné doložiť: vyplnený osobný dotazník, profesijný životopis s prehľadom vykonávanej praxe,
písomná koncepcia činnosti redakcie Gömöri Hírlap,
overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, odpis
z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné osobne
doručiť alebo zaslať v obálke s označením „VK - NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 29.10.2007 na adresu:
Mestský úrad
Ing. Ladislav Kovács
prednosta MsÚ, Svätoplukova 9
Rimavská Sobota, 979 01
Termín výberového konania sa uchádzačom, ktorí spĺňajú
požadované predpoklady, oznámi písomne.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

lasti získania nových odberateľov
na elimináciu stáleho znižovania
spotrieb predovšetkým vplyvom
počasia a prirodzeným alebo technologickým šetrením na strane
našich odberateľov. Od septembra
tohto roku už my zásobujeme teplom nájomné bytové domy na ul.
Sedliackej a Českej, areál domova
dôchodcov a v neposlednom rade
priestory firmy SEWON v areáli
bývalých kasární.
V týchto dňoch dokončujeme našu
najväčšiu tohtoročnú investičnú akciu na Rožňavskej ulici (kompletná
výmena vonkajších rozvodov,
zlúčenie dvoch kotolní a montáž
kompaktnej odovzdávacej stanice
do každého bytového domu). Podľa
zmluvy o diele by už táto akcia mala
byť dokončená, ale z viacerých
dôvodov sme sa dostali do omeškania predovšetkým s prácami na
vonkajších rozvodoch (problémy
s generálnym dodávateľom, nečakane skorý začiatok vykurovacej
sezóny, chvíľami daždivé počasie). Touto cestou by som chcel
poďakovať všetkým obyvateľom
tohto sídliska za trpezlivosť voči
problémom a obmedzeniam, ktoré
sme im výkopovými a montážnymi
prácami spôsobili. Technológia –

kotolňa a odovzdávacie stanice - je
už v týchto dňoch v prevádzke a
robíme všetko pre to, aby v priebehu mesiaca október boli dokončené
aj vonkajšie terénne úpravy a stavebné práce na bytových domoch.
Veríme, že po správnom doladení
celej sústavy táto investícia prinesie očakávaný efekt a spokojnosť
tak z našej strany, ako aj zo strany
konečných spotrebiteľov tohto
tepelného okruhu.
Na záver ešte jedna dobrá správa
hlavne pre mladé rodiny nášho
mesta: od budúceho roku spoločnosť Energobyt by chcela prispieť
aj ku skrášľovaniu a zveľaďovaniu
nášho mesta a k zlepšeniu životných podmienok našich konečných
spotrebiteľov. Naše sponzorské
aktivity by sme chceli zamerať na
obnovu a výstavbu detských ihrísk
v spolupráci s Občianskym združením FUNDAMENT a Mestom
Rimavská Sobota.
Dôležité kontakty a ďalšie informácie o nás a o tepelnom hospodárstve nájdete na stránke www.
teplovmeste.sk .
Július Illés
konateľ spoločnosti

Rimavská Sobota, do toho!!!
Mnoho dobrého i menej vydareného je v našom meste.
Určite je neodškriepiteľné,
že medzi najvýznamnejších
pozitívnych reprezentantov
patria niektoré kolektívne aj
individuálne športy a športovci.
Šport je úžasný celosvetový
fenomén. Šport nepozná hranice , a to nielen tie oficiálne,
medzištátne, ale aj neformálne
vyplývajúce z inej viery, iného
názoru alebo farby pleti. Nie
menej významná je zdravotná
funkcia športovania. Od dávnych
dôb platí zásada rovnováhy medzi
fyzickou záťažou na organizmus
a duševným bohatstvom človeka.
Je to známa starogrécka zásada
kalokagátie. Tá predurčovala
rovnovážny a zdravý vývin človeka iba ak je súlad medzi fyzičnom
a duševnom človeka. Mimoriadne
dôležitá sa stáva táto myšlienka
v súčasnej modernej dobe, ktorá
začína byť nebezpečná „vďaka“

nástrahám pohodlia a nedostatku pohybu. Človek začína
zanedbávať jeden z prirodzených
atribútov života ,ktorým je pohyb.
Je to rovnocenný prejav života
tak, ako je príjem potravy, rast
či rozmnožovanie. Jednou zo
základných povinností každej
výchovno-vzdelávacej inštitúcie musí byť rozvoj duševných
a telesných schopností a daností
mladej generácie.
Existuje múdre príslovie: Ak
si nebehal dostatočne, keď si
bol mladý, budeš musieť behať
oveľa viac, keď ochorieš alebo vo
svojej starobe. Múdrosť našich
predkov sa prejavuje aj takýmto
spôsobom. Vzdelávacie inštitúcie mesta Rimavská Sobota
v snahe reagovať aktívne na tieto
skutočnosti budú mimoriadne
progresívne konať a všemožne
vytvárať dostatočné podmienky
na rozšírenie možností aktívneho športovania detí a mládeže
z mesta a okolia.
Jednou a nie jedinou z ponú-

kaných možností je zriadenie
športovej triedy so zameraním na
futbal a hokej začínajúc piatym
ročníkom na ZŠ Š. M. Daxnera
na Clementisovej ulici v Rim.
Sobote. Je to ideálna možnosť na
rozvoj mladých talentov v týchto
populárnych športoch, ktoré
majú v meste výborné technické
aj odborné zázemie.
Blízkosť moderného futbalového
areálu a hokejovej haly predurčujú aby sa táto perspektívna
škola na mladom sídlisku Západ
stala prirodzeným partnerom
najpopulárnejších športových
klubov mesta. Športovú triedu
otvoríme počnúc školským rokom 2008/2009 pre žiakov ,ktorí
nastúpia do piateho ročníka. Výchova vlastných mladých talentov
je najlepšou cestou pestovania
trvalého pozitívneho vzťahu mládeže k pohybu, ako aj k príprave
budúcich kvalitných reprezentantov mesta i štátu.
Mgr.Viliam Vidinský,
riaditeľ školy
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Znovuotvorený diskoklub
Chcel by som vám predstaviť starý známy
disco club K 2 Šport Club v Rim. Sobote. Ako
už iste viete, je to bývalý Texas, neskôr sa volal
Deep Club a teraz je to K 2 Šport Club. Je vám
známe, že sa tam vymenili rôzni majitelia.
Disco club však funguje už dosť dlho. Istý čas
bol zatvorený, ale našiel sa nový majiteľ, ktorý
ho spoločne s manželkou opätovne prevádzkuje. A samozrejme, nemôžem vynechať ich
syna DJ Froda, ktorý sa stará o hudbu. Chcem

vyzvať zástupcov mesta a pána primátora,
aby si našli čas a prišlo ho navštíviť. Chcel by
som, aby mestský úrad po čase povolil dlhšie
diskotéky, nakoľko nemenovaná konkurencia má otváracie hodiny oveľa dlhšie. Áno,
v minulosti boli sťažnosti, ale tie sú na každej
disco. V budúcnosti budú aj akcie, koncerty
atď., takže nás príďte navštíviť.
DJ Melo

JDS oslavovala 15. výročie svojho
založenia

Stačí sa len vyobliekať a tváriť sa, že robíš...
Je to krutá realita ale každý sa jej nemusí
poddať! PhDr. Ľ. Šárik

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK
NA JESENNÉ UPRATOVANIE:
7.10. – 14.10.2007
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Vinica – pri obchode

Slávnostným septembrovým zasadnutím
sme si pripomenuli založenie okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Rim. Sobote. Slávnostný príhovor a prierez činnosti predniesol predseda okresnej
organizácie Ladislav Varga. S jej históriou
prítomných oboznámil bývalý predseda
Štefan Polčáni. Mnohí zo zakladateľov sú
ešte stále aktívnymi členmi JDS. Medzi
nami boli aj zakladatelia z r. 1992 Ján
Bosý, čestný predseda a Mária Slaninová,
podpredsedníčka okresnej organizácie.
Medzi pozvanými hosťami bol aj zástupca
primátora mesta Pavel Piliarik a vedúci
oddelenia kultúry a starostlivosti o občana
MsÚ Štefan Baláž. Za Úniu žien Slovenska
boli prítomné Helena Husárová, Eva Móricová a za družobnú okresnú organizáciu
JDS v Poltári Estera Cubíková. Hostia
zaželali našim členom veľa úspechov v ich
činnosti a veľa zdravia. Správu kontrolnej
a revíznej komisie za I. polrok 2007 predniesla jej predsedníčka Margita Feledyová.

Oznam obvodného úradu
životného prostredia
Zákonom č. 478/2002 Z.
z. o ovzduší v znení neskorších predpisov bola
krajským úradom životného
prostredia v § 32 odseku
1 ustanovená povinnosť
sprístupňovať informácie
verejnosti a najmenej raz
ročne zverejniť informáciu
o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na
jeho znečisťovaní. V súlade
s uvedeným Krajský úrad
životného prostredia v Banskej Bystrici vypracoval in-

formáciu o kvalite ovzdušia
v Banskobystrickom kraji za
rok 2006.
Uvedený materiál je k nahliadnutiu na Obvodnom
úrade životného prostredia
v Rimavskej Sobote, na
Krajskom úrade životného
prostredia v Banskej Bystrici
a na internetovej stránke
www.bb.kuzp.sk v časti dokumenty.
Ing. Vladimír Šándor,
prednosta úradu

V diskusii vystúpili aj predsedovia ZO JDS
v okrese a informovali prítomných o úspechoch i nezdaroch v činnosti základných
organizácií. Bola vznesená požiadavka na
zľavu cestovného SAD pre dôchodcov, ktorí
ešte nedovŕšili 70 rokov, pretože stále platia
plné cestovné. Darmo železnice dávajú
zľavu dôchodcom, ktorí si vybavia preukaz
seniora, keď v našom regióne bola zrušená
trať Poltár- Rim. Sobota a dôchodcovia sú
odkázaní len na cestovanie autobusom. SAD
pritom dáva zľavy len tým nad 70 rokov. ZŤP
má len málo dôchodcov. Po ich poslednom
rušení aj u tých dôchodcov, ktorí majú taký
zlý zdravotný stav, že musia často cestovať
za lekármi, hoci pri rušení ZŤP im uviedli
len mieru funkčného porušenia nižšiu než
je 50 %. Slávnostné zasadnutie viedla tajomníčka okresnej organizácie Eva Chovanová,
ktorá po jeho oficálnom ukončení pozvala
všetkých na malé občerstvenie.
Eva Chovanová,
členka Rady JDS

Mestská bytová
správa oznamuje:
Mestská bytová správa oznamuje svojim klientom, pre ktorých zabezpečuje výkon správy bytov
a nebytových priestorov, že dňom 28.9.2007
došlo k výmene pôvodnej telefónnej ústredne za
digitálnu a v súvislosti s tým aj k zmene telefónnych čísel nasledovne:
Sekretariát - ústredňa
5511911
Svetozár Müller, konateľ
5511912
Rojíková - ref. pre samosprávy
5511913
odd.nájomného a vymáhania pohľadávok
5511918
technické odd.(nahl. porúch): 5511920
Havarijný dispečing - non stop: 0903 564075

8. október 2007
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UPRŠANÝ GEMERSKO-MALOHONTSKÝ JARMOK:

Divadlo, alegorický sprievod, dychovka,
historický šerm, Senzus i Sendreiovci
V posledných septembrových
dňoch sa v Rimavskej Sobote
konal 25. ročník Gemerskomalohontského jarmoku so
zaujímavým sprievodným
programom.
Základná podmienka úspešného
priebehu jarmočných dní sa však
nesplnila, lebo pršalo. Podujatie
sa začalo v piatok 28. septembra
na Hlavnom námestí predstavením ČARODEJNÍK ABRAK A
DRAK v podaní Divadla Maska
zo Zvolena. Na rozprávkovú komédiu netrpezlivo čakala skupina
detí z materskej školy, ktorá sa
dobre zabavila. Jarmočný dopoludňajší program prerušilo daždivé počasie. Asi po hodinovej prestávke sa v programe pokračovalo
alegorickým sprievodom z Nám.
M. Tompu na Hlavné námestie,
kde primátor mesta Štefan Cif-

ruš slávnostne otvoril 25. ročník
jarmoku. Nechýbali ani ukážky
historického šermu skupiny Jago.
Svoje vystúpenie začali šermiari
výstrelom z dela. Ich program sa
však po desiatich minútach musel
zrušiť kvôli nepriazni počasia.
Popoludní sa uskutočnil pred
domom kultúry koncert dychovej
hudby Sobotienka. Vo večerných
hodinách pokračoval program
v dome kultúry, kde vystúpila
speváčka Magda Ráková, ktorá
mala u publika veľký úspech. Sedadlá divadelnej sály sa naplnili
divákmi počas vystúpenia známej
skupiny Senzus a Sendreiovcov z
Kokavy nad Rimavicou. V druhý
deň jarmoku prilákali záujemcov
na Hlavné námestie ukážky lukostreľby a skautingu.
Text a foto: Andrea Dóšová

anketa

O jarmoku
Vybrali sme sa opäť do ulíc Rim. Soboty medzi ľudí. Po
Gemersko-malohontskom jarmoku sme boli zvedaví,
ako ho ľudia prežili. Našich respondentov sme sa opýtali:
Páčila sa vám atmosféra ? Nakúpili ste na jarmoku?

Ľubomíra Balciarová, Krásna :
„ Z výberu tovaru som trošku
sklamaná. Mne osobne chýbali
ľudové remeslá. Predávalo
sa veľmi veľa šiat, ale všetky
veci nekvalitné. Mohlo by byť
viac stánkov so zeleninou.“
Martina Hanková
Rimavská Sobota:
„Chodíme na jarmok každý
rok aj s celou rodinou. Aj sme
nakúpili, páčilo sa nám, najmä
remeselné drevené výrobky a
košíky. Aj cukrovinky sme kúpili
- turecký med a medovníky.“
Alica Husztiová
Rimavská Sobota:
“Tento jarmok bol slabší ako
v predchádzajúcich rokoch.
Možno, že to bolo aj kvôli
počasiu. Taký slabý ešte nikdy
predtým nebol. Bolo tu málo
„stánkarov”. Možnože aj kvôli
tomu, že sa konal na Michala.
Možno aj inde oslavovali.“
Pýtala sa: da
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padne aj 3-izb. byt. Kontakt: 0914
257 237
1173

Najlacnejší prenájom v meste.
/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel.: 0903 515 109.
880-51

Predám lukratívny stavebný
pozemok v lokalite RS-Sobôtka neďaleko hlavnej križovatky. Vhodný
na stavbu priemyselného objektu.
Cena 370,- Sk/m2. Celková výmera
2600m2. Tel: 0908 812 812
1108-41

Predám kompletnú rozobratú samonosnú konštrukciu haly
45x15x6 m. Cena 700 000,– Sk.
Tel: 0908 812 812
1109-41

Predám 4-izbový byt – Malohontská 18. Tel: 0914 249 224
1094-41

Kúpim zabehnutú prevádzku,
nie ekonomický prenájom. Tel: 56
23 103, 0903 507 234
1102-41

Predám 3-izbový byt alebo
dám do prenájmu na ul. Športovej
v Rim. Sobote. Cena dohodou. Tel:
0918 653 108
1110-41

Kúpim 3-izbový byt v Rimavskej Sobote. 0904 110 008
1123-42

Súrne kúpim 2-izbový byt s
balkónom na sídlisku Západ. T.č.:
0907 592 521
1127-41

Dám do prenájmu garsónku
v centre mesta s plávajúcou podlahou. Tel: 0904 044 008- volať po
15.00 hod., cez víkend celý deň
1140-41

Dám do podnájmu 2-izbový
komplet zariadený byt na Rožňavskej ul. s balkónom, 1. poschodie,
RS. Kľudné miesto.Kontakt: 0903
268 648
1144-43

Súrne predám dvojizbový byt
na Cukrovarskej ulici. Tel.: 0907
430 520
1145

Prenajmem skladové priestory v centre Rim. Soboty. Tel: 0903
666 011
1146-42

Dám do dlhodobého podnájmu 1-izbový byt na ul. S. Kollára.
Nájomné + 1000,- Sk. Volať po
14,00 hod. 0907 145 762
1175-42

Dám do prenájmu 3-izbový
byt v Rim. Sobote od 1. 11. 2007.
Volať od 17.30 hod. 0904 560 293
1176-42

Dám do prenájmu 1-izbový
byt v Rim. Sobote na ul. Malohontskej 1/48 (pri Mliekárni).
Cena dohodou od 1. 11. 2007. Tel:
00420776586098, 54 241 23
1189-42

Firma AUTO MOTO RS
ponúka skladové priestory 400
m2 s kanceláriami, s vlastným
areálom. 0915 875 849, 0905
253 350
1193-43

Exekútorský úrad Rimavská
Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, Ul.
K. Mikszátha 268, ponúka formou
verejnej dražby na predaj:
- RD, Dubovec, cena 250 000,–
Sk
- Rekreačnú chatu, Kokava Línia – Drahová. Cena 892 804,– Sk
- Stavebný pozemok Kokava Línia – Drahová. Cena 71 690,– Sk
Info: Tel: Bc. Obuch, 0903 547
659
1180

Dám do podnájmu zariadenú
garsónku v centre mesta. Inf. na
č.t.: 0902 428 561
1195-42

Dám do prenájmu jednu izbu
z dvojizbového bytu. Info: 0907
212 148
1197

Dám do prenájmu 1-izbový
byt v centre mesta RS. Čiastočne
zariadený. Tel.: 0907 682 761,
047/5631637
1198-42

Dám do prenájmu exkluzívne priestory oproti tržnice
v R.Sobote vedľa Orange.
Info: 0907 232 375
1588

1168-44

1164

Zoberiem do podnájmu alebo
kúpim garáž v Rim. Sobote. Volať
po 17,00 hod. 0907 310 466
1165-43

Kúpim 1-2 izbový byt prí-

1054-41

Privyrábanie – 0918 151 321
1062-42

Zamestnám vodiča. Tel: 0903
515 109
1103-39,41

Prijmeme na Donovaly-kuchár,čašník,barman. MJ, AJ- pasívne- ubytovanie a strava zabezpečená. Viac info
na: 0903 600 490, 0905 489 470
1111-41

Vyučená aranžérka hľadá prácu
nielen v odbore. Tel: 0903 507 234
1101-41

ZAMESTNANIE
Prijmem pomocníčku do pohostinstva. T.č.: 0915 720 365.
903-44

FIAT Rimavská Sobota Autoservis
Gabriel Steiner prijme: automechanika,
klampiara-lakýrnika s praxou. T.č.:

3,5 t. Prax min. 3 roky. Tel: 0915 875
849, 58 11 500
1190

KANADA-pracovníci na stavby
ciest, domov a iné... Práca vo VB-sklady,zvárač, mäsiar, murár. 0911/250716
1178

SBS prijme do trvalého pracovného
pomeru, aj brigádnicky, zamestnancov
strážnej služby na pracovisko v Rimavskej Sobote. Podmienky: dobrý zdravotný stav, preukaz odbornej spôsobilosti,
zbrojný preukaz. Nástup: ihneď. Tel.:
048/415 66 38
2869-42

Hľadáme vodičov pre MKD. www.
TRUCKIMEX.SK. 0903 385 501

Molimpex s.r.o.
Rimavská Sobota
prijme do zamestnania

1130-43

Do novootvorenej reprezentačnej
vinárne so živou hudbou v Motoreste
Cieľ hľadáme čašníčky, barmanky a
kuchárov za dobré platové podmienky.
Info: 0905 455 727
1119-43

Firma Balex-papiernictvo, Hviezdoslavova 8, Rim. Sobota prijme do zamestnania predavača /-ku. Tel: 047/56
32 446

predavača do predajne
železiarstva.
Info: priamo v predajni na ul.
K.Mikszátha 5, R.Sobota,
tel.: 047/5632593
2868

1134-43

Spoločnosť AGRO CS Slovakia,
a.s. Nám. republiky 5, Lučenec prijme
referenta odbytu s miestom výkonu
práce Veľké Dravce. Požiadavky: stredoškolské vzdelanie s maturitou, počítačové znalosti (Excel, Word, Internet)
na pokročilej úrovni, čas. flexibilita,
komunikácia, schopnosť logického
myslenia. Žiadosti so životopisom posielajte do 15. 10. 2007 na adresu spol.,
resp. mailom: canikova@agrocs.sk, tel:
047/ 43 732 79
2858-41

Prijmeme pracovníčky do cukrárenskej výroby (min. s 5 ročnou praxou).
Výučný list nie je podmienkou. Tel: 0903
666 011
1147-42

Pomôžem s akoukoľvek prácou v domácnosti, jednorázovo.
Tel.0949485803
1154-40,41,43

Hľadám prenájom v 2-izbovom byte. Tel.: 0905 40 7425
Predám zariadený rodinný
dom v Tisovci. Tel: 0905 797 357,
0907 768 893

047/5632 196, 0903 530 476.
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Práca vo finančníctve. Tel: 0907
857 026
1183-48

Uplatním zodpovedného človeka
v obchodnej firme. Vek nerozhoduje,
zaškolím. Tel: 0918 068 686
1182

Hľadám prácu na doma. Robím
menšie zámočnícke práce + ohýbanie
plechov. Tel: 0904 438 241
1177

Rakúska akciová spoločnosť s
pôsobením na Slovensku robí výberové
konanie na nových manažérov s platobnými podmienkami ako v Rakúsku. Info
na t.č. 0904 354 741
1187

Auto MOTO RS prijme vodiča do

ZVIERATÁ
Predám odstavčatá a kŕmniky. Cena dohodou. T.č.: 0915 262
740 Hrachovo
1122-41

Predám kŕmniky a odstavčatá. Tel: 047/56 78 218
1137-49

Predám dojnicu po 3 otelení
+ 9 mesačnú jalovicu čer. a husi na
výkrm. Tel: 56 94 421 – večer
1153-41

Predám prasiatka od 15-20
kg. Cena 900 Sk. T.č.: 0907 552
491
1157-42

Predám šteniatka biglov tricolor. Tel: 0905 123 176
1171- 43

Predám kravu pripustená 2
mes. Kraskovo 30. Tel: 56 902 52
1179-42

Predám ošípané 130-200
kg. Cena dohodou. Tel: 0908
265 466
1166-42

Predám šteniatka - Veľký
bradáč. Odber možný od 14. 10.
2007. Tel: 0904 615 072
1163-42

Predám ovce-matky + plemenného barana druh Ill de France. Cena dohodou. Volať po 20,00
hod. na mobil 0915 340 350
1078

Predám kŕmnika. 0905 532
792
1192-43
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AUTO-MOTO
Predám na Áviu-31
- sprevodovaný štartér (nový)3000, Sk, - vodnú pumpu (nová)
– 600,- Sk, - štvoržhavičovú hlavu
(15000 km) – 3000,- Sk, -päťstupňovú prevodovku (5 rýchl) – 2000,Sk, -motor po GO ( 20 000 km)
komplet – 3000,- Sk, -diferenciál
s uzávierkou – 3000,- Sk, - prednú
nápravu- 1500,- Sk a iné súčiastky.
Inf.: 0903 591 847
1100-41

Predám Felíciu GLX 1.6,
tel.0907 884 948
1121-41

Kúpim akékoľvek odhlásené
auto do 2000 Sk. Môže byť aj poškodené. Č.t. 0918 607 001
1124-42

Predám Fiat DUCATO, r.v.
2001, volať na tel: 047/56 31 995
od 5. 10. 2007
1139-41

Predám Citroen XSARA BREAK 1.6i, 1999, šedá metalíza, klíma,
el. okná, RDM, cena dohodou.Tel:
0907 825 327
1152-42

Predám Škodu FORMAN
GLXi, r.v. 1994, 45.000,-.Tel: 0902
042 894
1156-41

Predám OLTCIT club, 47
000 km, 6 000,- Sk, TK do 2009,
Kraskovo 30. Tel: 56 902 52
1179-42

Predám Opel VEKTRA 20, RV
90, veľa náhradných dielov. Cena 30
000,– Sk. Tel: 0902 451 079
1185-42

Predám Škodu 1203, motor
na Š-1203, prevodovku na Š-1203
po GO. Tel: 0918 395 200, 0908
824 224
1169

Predám Škodu Octaviu 1.416V, rok výroby 2003. Cena 180
000,- Sk – dohoda možná. Tel: 0907
696 254
1191

Predám Golt 1,6 TD r.v. 90,
centrál, 4x el. okná, klíma, šíber,
ťažné, intercoler. 0905 358 562
1196

Predám prevádzku
KEBABU
v Rimavskej Sobote
pri ul. Malohontskej oproti
Kerimatu.
Info: v prevádzke alebo na
mob.: 0905 613 556

2863

PREDÁM TATRANSKÝ
PROFIL – BRÚSENÝ
1.trieda 125 Sk/m2
2.trieda 95 Sk/m2
Cena aj s dovozom.
Tel.: 0905 808 616. 2815-45

RÔZNE
Káva-Káva Servis-Stroje. Tel.
0903515109.
736-52

NOVINKA! TETRA-K materiál - kvalitnejšia a lacnejšia náhrada
sadrokartónu:
1. odolnejší voči vlhkosti (povrchová úprava), nerozpadne sa vo vlhkom
prostredí ako sadrokartón
2. pevnejší, ohybný-pružný, nižšia
hmotnosť, tepelná izolácia ako drevo
– nemá tepelný most. Info: www.lewastav.echoviny.sk, 0904 504 504

SPOMIENKA
Najväčšia láska
zomiera, keď
otecko oči zaviera. Vdiaľ idišiel
si spať, zaplakal
každý, kto ťa mal
rád.
Čas plynie, bolesť stále trápi, ale
teba nám už nikto nenavráti. Chceli
sme ti šťastie, zdravie priať, no teraz
môžeme už len s láskou spomínať a
kytičku kvetov na hrob dať.

Arpád Polos z Pavloviec.
Kto ste ho poznali a mali radi venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SLUŽBY

1033-43

Predám zachovalú gaučovú
súpravu, 2 ks nové páperové paplóny.
Tel: 0915 512 700
1060-41

www.foreverliving.sk
tt-flp@azet.sk
1090-52

Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5%.
Tel.: 0915 183 843
1005-51

Kopanie studne - priemer 120
cm - strojom. Tel.: 0911 925 247
1162-44

Predám 2 ks keramických sudov
40 l. Tel.: 0907 187 527
1199

PREDÁM VÝHODNE: chladničku, FTV, mrazničku, nábytok, koberce, ohrievač, vysávač, el. panvicu,
hrnce. Tel: 0905 981 724
1172-43

Predám 3 m kombinator. Cena
15 000,- + dohoda. Volať po 17,00
hod. 0911 020 547
1184-43

Predám zabíjačkový kotol
šamotový so smalt. 50 l vložkou. Tel:
0905 830 342
1186-43

Predám čierny chlapčenský
oblek na štíhlu postavu (170 cm) a
čierne poltopánky č.41. Zn.: veľmi
výhodne. Tel.: 56 23 556 po 19.00
hodine
1590-43

Predám pekné bukasové pulty do
predajne. Lacno.
Tel.: 0915 950 427
1589-41

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH!

BLAHOŽELANIE
Všetko pekné, všetko krásne

Irenke Magicovej

k 60-tim narodeninám, spolu s
manželom Júliusom, ktorý dovŕšil
20.mája 60 rokov života. Zároveň
v týchto dňoch oslavujú 42.výročie
sobáša. Prajeme im ešte hodne
zdravia, šťastia v kruhu svojich
najbližších.
Margó, Zuzka i Marka

P

O

Z O R !
FIRMA
BARTE s.r.o.

žiada zákazníkov, ktorí si
zakúpili detské rifle zn.
PEPERONKINO, aby ich
vrátili do predajne, lebo
nevyhovujú norme a budú
im vrátené peniaze.

Pôžičky – 0910158697.
733-51

Autodoprava, sťahovanie.
Tel: 0903 515 109
1104-39,41,43,45,47,49,51

NOVINKA!
Potrebujete predeliť podkrovie, zmenšiť izbu, halu, postaviť
garáž, dreváreň, prístrešok?
Ponúkame Vám lacné riešenie, sendvičové panely rôznych
rozmerov z Tetra-K materiálu.
Info:www.lewastav.echoviny.
sk, 0904 504 504
1099-48

Veštenie z kariet (minulosť, súčasnosť, budúcnosť).
Po-Pia: 8.30-16.00 hod., Čerenčianska 22 (vedľa Úradu
práce) v Rim. Sobote. Tel: 0915
228 482
1107-43

Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017
1115-39,41,43,45,47,49,51

Hľadáme
komunikatívnych
kolegov pre predaj na
pobočke v Rim. Sobote.
Kontakt: 0908 502 422
2854-41,43

RONO
Autopoťahy
Prijmeme vyučené krajčírky
Dobré platové podmienky
Kontakt: 0907 827 141, 0905
2857-42
134 034

Súkromná firma vykúpi
VLAŠSKÉ ORECHY
LÚPANÉ
tohoročné (suché, svetlé).
0908 930 234, 0907 344 996
2851-42

Pôžičkový dom. Tel: 0911
241 672
1148-42

Vykonávam murárske,
maliarske, tesárske a zámočnícke práce. Kvalita za rozumnú cenu. Tel: 0915 583 306

Predám zabehnutý obchod
(spodné prádlo) na ul. SNP 18,
1. posch.. Tel: 0907 833 865
2829-44

1150-43

Pôžičky – úvery (bankové
aj nebankové) pre všetkých.
Extra pre vybrané kategórie
SZČO. Tel: 0905 100 870, 0949
338 579, 0910 449 129
1170-46

PRÁVNE PORADENSTVO, JUDr. Takáčová, RS
- 0905 120 269.
1181-43

HUTNÝ SKLAD areál
ZBERU SUROVÍN – Albert
Cintorínska ul., Rim.
Sobota
0907/0905 502 504
Otvorené aj v sobotu!!!
2847-47
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Zamestnanci Slovenskej pošty
si pripomínajú Svetový deň pošty

Vyše 17 tisíc pracovníkov spoločnosti Slovenská pošta, a.
s., Banská Bystrica si v týchto
dňoch pripomína sviatok poštárov celého sveta – Svetový deň
pošty, pripadajúci na 9. októbra. Svetový deň pošty oslavuje
Slovenská pošta, a. s., súčasne
s poštovými zamestnancami v
190 členských organizáciách
Svetovej poštovej únie (UPU).
Svetový deň pošty oživuje pamiatku podpisu tzv. Bernskej
zmluvy, ktorú parafovali predstavitelia 22 poštových správ
sveta v Berne 9. októbra 1874.
Založili tak Generálnu poštovú
úniu, ktorá bola v roku 1878
na kongrese v Paríži premenovaná na Svetovú poštovú úniu

(SPÚ). Základnou myšlienkou
vzniku SPÚ bol rozvoj medzinárodných poštových spojení
na princípe dvojstranných medzištátnych dohôd. Od 1. júla
1948 sa SPÚ stala špecializovaným orgánom OSN. Jej sídlom
je Bern. SPÚ prostredníctvom
svojich výborov spolupôsobí
pri rozvoji listovej a balíkovej
pošty, poštových finančných
služieb, expresných služieb,
rieši problémy ich kvality a
všeobecnej modernizácie pošty.
Slovenská republika sa stala
členom SPÚ 18. marca 1993.
Bývalé Česko-Slovensko bolo
členským štátom SPÚ od roku
1920.
Pravidelná pošta na území
dnešného Slovenska sa datuje
do 16. storočia, keď pod vplyvom tureckého nebezpečenstva
prešlo riadenie pošty z Viedne
a Budína na 300 rokov do Bratislavy.
Až do prvej tretiny 16. storočia
doručovali správy príležitostní
poslovia, pôsobiaci v službách

panovníkov, ako aj miest, cechov, kláštorov, škôl. Štátna
pošta, ktorú charakterizovala
pravidelná výmena koní s pevne
stanovenými stanicami a so zavedenými poštovými kurzami,
slúžila najskôr panovníkom,
neskôr ju využívali privilegované vrstvy, až sa stala všeobecne
využívanou inštitúciou.
Rozvojom vedy a techniky od
18. storočia sa prenos správ
zdokonalil, k vozom pribudla
autodoprava, vlaková doprava, telefón a telegraf. Rozšírili
sa produkty poštovej služby
od klasickej dopravy listov a
balíkov po prevoz peňazí a
novín. Rozšírila sa poštová
sieť a zdokonalila sa technika
doručovania.
Po vzniku Československa
ústredné riadiace orgány pošty
pôsobili v Prahe a Bratislave.
Prvého januára 1993 vznikla
Slovenská pošta. Od 1. marca
1996 má sídlo v Banskej Bystrici.

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa
uskutoční 20.10.2007
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a
požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie
podmienky je možné dohodnúť na
mestskom úrade, oddelení životného prostredia – č. tel. 5604648,
5604665, v spoločnosti BRANTNER GEMER (EKORIS) - č.
tel. 5811223 resp. vo fi. DETOX
– č.tel. 5604153.

Oznámenie
chovate¾om psov
Mestský úrad v Rim. Sobote,
oddelenie životného prostredia
oznamuje chovateľom psov, že
si na našom oddelení môžete po
predložení očkovacieho preukazu psa bezplatne vyzdvihnúť hygienické vrecká na psie
exkrementy. V jednom balení sa
nachádza 25 kusov aj s priloženou lopatkou. Vrecká je možné
vhadzovať aj do zberných
nádob na komunálny odpad.
Pes musí byť vedený v evidencii
mestského úradu a je potrebné
si so sebou priniesť občiansky
preukaz.

ÚPSVR V Rimavskej Sobote informuje
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá z prehľadu voľných
pracovných miest nasledovné voľné pracovné miesta nahlásené zamestnávateľmi:
Názov a sídlo zamestnávateľa

Predajňa ELEGANT
Vám ponúka

GEMERSKÁ MLIEKÁREŇ

Názov profesie
Finančná účtovníčka

Rimavská Sobota
TOMKA JOZEF

Požiadavky na voľné
pracovné miesto
VŠ
Word, Excel, Internet

Stavebný tesár

Vyučený

Čašník

Vyučený

Opravár chlad. zariadení

Vyučený

Predavač

Vyučený

NSP HNÚŠŤA, n.o.

Lekár v odbore všeobecné

VŠ

Hnúšťa

lekárstvo

Rimavská Sobota

NOVÚ JESENNÚ
KOLEKCIU

CONEX – OTTO BÁTHORY
Rimavská Sobota
GABRIEL CSÉPE

a zároveň ponúka
široký výber
diskontného tovaru.
Tešíme sa
na Vašu návštevu!
2867

Rimavská Sobota

ADAM – podlahy
Rimavská Sobota

Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 5416103, 5416209, alebo osobne na ÚPSVR
v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209, ako aj na webovej stránke www.upsvar.sk .
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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.
13.a 14.10.2007
MUDr.Benčík I.ml.
Hviezdoslavova 17
č.t.56 266 71
V prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.

LEKÁRNE
V PRACOVNÝCH DŇOCH:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
Sobota 13. 10. Media
Nedeľa 14. 10. Pri nemocnici
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.
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Darovali krv
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej
Sobote dňa 2.1O.2007 bezplatne darovali krv
nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Miroslav Koreň, Martin Vetrák, Július Csízi, Ján
Trnavský, Vladimír Deák, Ladislav Fazekaš, Jozef Hank, Peter Krajč z Rimavskej Soboty, Jozef
Vincze, Gabriel Nagy z Vyšných Valíc, Ján Babarík, Jozef Markotán
zo Sušian, Vladimír Kožiak, Mária Porubiaková z Hnúšte, Edita
Csányiová z Gemerskej Panice, René Sýkora z Hrnčiarskej Vsi, Štefan
Gembický zo Zacharoviec, Albert Tamáš z Nižných Valíc, Jozef Krága
z Otročka, Elena Uhrinová zo Sabovej.
Prvýkrát darovali krv: Júlia Magicová z Vyšných Valíc, Michaela
Kučeráková z Čerenčian.

PRACOVNÁ PONUKA
Mestský úrad Rimavská Sobota, Svätoplukova 9,
prijmedo zamestnania na pracovnú pozíciu:
referenta ekonomického oddelenia - hlavná účtovníčka, hlavný
účtovník
s termínom nástupu do zamestnania: ihneď.
Kvalifikačné požiadavky: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie,
prípadne vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je odpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace)
Ďalšie požiadavky: znalosť a prax v podvojnom účtovníctve minimálne 3 roky, skúsenosti s problematikou ekonomiky rozpočtových
organizácií sú vítané počítačové znalosti – Word, Excel
K žiadosti o pracovnú ponuku je potrebné doložiť: profesijný
životopis s prehľadom vykonávanej praxe, telefónny kontakt, kópiu
dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania
Uchádzači, ktorí prejavia záujem o pracovnú ponuku a spĺňajú
hore uvedené požiadavky môžu svoju žiadosť s dokladmi osobne doručiť alebo zaslať v zalepenej obálke s označením: „Pracovná ponuka
– Neotvárať!“ v termíne do 5.10.2007 na adresu:
Mestský úrad, personálny úsek Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská
Sobota.
Kontakt: Ing. Oľga Fabová, ved. ekonomického odd. Mestského
úradu: 5604625, Janka Sobeková, ref.personalistiky Mestského
úradu: 5604612

Laco Deczi
Celula New York

22. október o 19,00 hod.
divadelná sála Domu kultúry Rim. Sobota
Vstupné: 100 Sk v predpredaji, 150 Sk v deň koncertu
Laco Déczi bezpochyby jedna z najvýraznejších osobností aj
studne humoru nielen bývalého československého jazzu. Muž,
ktorému sa podarilo presadiť po emigrácii aj v USA. Žije v New
Yorku a vydáva jednu platňu za druhou.

V. Kultúrne dni Dezső Győryho
17. október 2007 (streda)
17. 00 Kladenie vencov pri pamätnej tabuli Dezső Győryho
Účinkuje Spevácky zbor pri ZO Csemadok v Rim. Sobote
(Mestská záhrada v Rim. Sobote)
18. 00 Život a tvorba Dezső Győryho – literárna prednáška Evy Csomósovej
(Maďarský spoločenský dom, Daxnerova 35)

10.11. OKTÓBER

BOURNEOVO
ULTIMÁTUM

Thriller USA.


12.13.14. OKT.

STRINGS

Koprodukčný fantasy/animovaný film . Začiatok predstavení: 17:45 hod.


12.13. OKTÓBER

ČIERNA KNIHA

Vojnový thriller Holandsko/
VB/Nemecko/Belgicko. Začiatok predstavení: 20:00 hod.


14.OKTÓBER

TAXIDERMIA

Spermie, Sliny, Krv. Tri
poviedky, tri šokujúce portréty
doby . Začiatok predstavenia:
20:00 hod.


17. 18. OKTÓBER

DISTURBIA
Komédia USA. Začiatok
predstavení: 20:00 hod. Thriller USA Každý vrah je niečí
sused.

DRIVING EDGE
Ltd.
hľadá

pracovníkov do skladov
a vodičov sk.C
do Veľkej Británie
Výberový pohovor sa uskutoční 10.10.2007 o 11.00 hod.
v budove Úradu práce SVaR
v Rimavskej Sobote, Gorkého
12, miestnosť č.13.
Potrebná je základná znalosť
anglického jazyka. Záujemcovia si prinesú CV. Informácie
na www.drivingedge.sk alebo
referáte EURES, Gorkého 12,
č. dverí 2.; 047/5603301

INZERCIA

Š. J. Therm Štefan Juhász
solárne systémy
montá a rekonštrukcia kúrenia
oz .
ov ma
D
ar
predaj a inštalácia kotlov.
zd

Kontakt: 0908 933 683, 56 31 116, E-mail: sj.term@rsnet.sk

2742-47
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MUDr. Silvia Vargová
Praktická lekárka pre dospelých oznamuje širokej verejnosti, že od 1.6.2007 ordinuje v zdravotnom stredisku
Rimava, na prízemí v priestore LSPP. Ordinačné hodiny:
Utorok: 13.30 – 15.30, Streda: 13.30 – 15.30,
Śtvrtok: 7.30 – 15.30, Piatok: 13.30 – 15.30

Tel.: 0905 618 826
PREPRAVA
DO 1,5 TONY:
tovar, sťahovanie...

Inzerujte
v GTV

Tel.: 0903 555 356.
760-50

HĽADÁME
komunikatívnych kolegov
pre predaj na pobočke v Rim.
Sobote
KONTAKT: 0908 502 422

POZOR!!!

Chcete zviditeľniť svoju firmu?
Inzerujte v Gemerských Zvestiach. Výhodné ceny, poradíme. Kontaktujte
nášho inzertného manažéra: 0907 255 600, 0910 913 191. Ako novinku
ponúkame marketingové články s fotografiami (PR, reklamné), ktoré
napíšeme a uverejníme. Neváhajte a volajte na tel. č.: 0915 950 427.

Do konca októbra
VŠETKY
občianske inzercie

len 20,- SK
Príjem inzercie:
Fábryho 3
/vedľa múzea/
mobil: 0918396079
2840-39,41

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská
Sobota Vás pozýva na:

Špeciality
maďarskej kuchyne
UBYTOVANIE OD 69 SK!

Prijmeme čašníka/-čku.

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk

tel.: 047 563 3167
0915 671 186

Dám do prenájmu v RS:
- obchodné a kancelárske
priestory, SNP 18 (pešia
zóna)
- kancelárske a skladové
priestory aj s rampou - areál
STK
- prevádzkovú budovu - Košická cesta
Tel.: 0907 830 073
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INZERCIA
8. október 2007
slovenský výrobok

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

HORNÉ SALIBY

ZA OBSAHOVÚ A GRAMATICKÚ STRÁNKU
INZERÁTOV ZODPOVEDAJÚ INZERENTI!

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN

Otvorené aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Rimavská Sobota, Školská 244
Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomeru
krajčírky NAJLEPŠIE PLATOVÉ PODMIENKY V REGIÓNE
mechanika šijacích strojov
čalúnnika (vyučený) s praxou
pracovníka /íčku administratívy (práca na PC, VŠ)
technického pracovníka výroby
obchodného reprezentanta - podm.: časová flexibilita,
samostat., kreativita, profesionálny prístup a vystupovanie, výrazne komunikačné schopnosti a obch. zručnosti, aktívna znalosť MJ. Súčasťou výkonu pracovnej pozície je cestovanie po SR, ČR a HUN. Zaujímavé platové podmienky.
- teplá strava, príjemné pracovné prostredie. Možnosť osobného rastu.
KONTAKT: mad.sr@madsr.sk, alebo osobne na adrese: Školská 36, 979 01
Rimavská Sobota.
2514-51

www.autopotahy.sk

SEWON ECS Slovakia, s.r.o.,
dodávateľ káblových zväzkov
pre automobilový priemysel
hľadá:
- špecialistu oddelenia zásobovania a materiálu - pre prevádzku v Rimavskej Sobote. NÁPLŇ PRÁCE: správa a vedenie evidencie zásob, produktov, objednávanie materiálu, plánovanie zásobovania
- špecialistu pre plánovanie výroby - pre prevádzku v Rimavskej Sobote. NÁPLŇ PRÁCE:
príprava výrobných plánov, úpravy a zavádzanie plánov, koordinácia plánovania s centrálou
v Lednických Rovniach.
- administratívneho špecialistu - NÁPLŇ PRÁCE: správa dokumentácie, príprava mzdových
podkladov, príprava hlásení a reportov, administratívne a evidenčné práce
POŽIADAVKY: dobrá znalosť AJ, aktívny vodič, znalosť práce s PC, SŠ vzdelanie a prax alebo VŠ.
PONÚKAME: samostatnú a zodpovednú prácu, možnosť profesijného rastu, príjemný kolektív
Svoje žiadosti (so životopisom) zasielajte na: Sewon ECS Slovakia, s.r.o.,
Potrvinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, Tel.: 047/5812354, praca@sewon-ecs.sk

www.erikmultimedia.eu

vám
ponúka
- zhotovenie videozáznamov a fotografií
zo spoločenských
akcií (svadby, stužkové...)

Tel.: 0905 505 687
1586-51
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Gemerský
pohár
v zápasení

Slovenská
dorastenecká
liga v zápasení

V Rimavskej Sobote sa konal jubilejný
25.ročník Gemerského pohára v zápasení
voľným štýlom starších žiakov, kadetov, juniorov a junioriek. Pozvanie prijalo 13
oddielov zo Slovenska, Maďarska a Čiech.
Pretekári domácej Lokomotívy R. Soboty
na turnaji zabojovali ako sa patrí a zvíťazili
v hodnotení družstiev.
Umiestnenie pretekárov našej Lokomotívy
do 6.miesta:

Zápasnícky oddiel Lokomotíva R. Sobota usporiadala v telocvični T-18 I. kolo SDL v zápasení
voľným štýlom. Po vlaňajšom 4.mieste si naši
zápasníci dali za cieľ 3.miesto, ktoré im patrí
hneď po I. kole. Na Baník Prievidza, ktorý je na
4.mieste si vypracovali pekný 13 bodový náskok,
ktorý môže byť rozhodujúci v boji o medailu.
UMIESTNENIA NAŠICH ZÁPASNÍKOV:
50kg:
2.Balik Michal
5 bodov
58kg:
3.Bacskai Štefan
4
4.Miniar Jaroslav
3
69kg:
4.Langhoffer Jaroslav
3
6.Utrata Rudolf
1
76kg:
5.Kováč Matej
2
7.Habodász Tomáš
85kg:
4.Tomko Ondrej
3
5.Holub Pavol
2
96kg:
2.Totkovič Richard
5
6.Loskot Lukáš
1
120kg: 2.Oplt René
5

STARŠÍ ŽIACI:
38kg:
3.Michálek Michal
66kg:
6.Tóth Rastislav
73kg:
5.Okruhlica Patrik
KADETI:
85kg:
4.Habodász Tomáš
5.Holub Pavol
6.Loskot Lukáš
JUNIORI:
60kg:
2.Radnóti Michal
6.Bacskai Štefan
66kg:
4.Utrata Rudolf
5.Kováč Matej
6.Langhoffer Jaroslav
74kg:
4.Tomko Ondrej
5.Holub Pavol
6.Kováč Ivan
84kg:
1.Krištof Pavel
2.Totkovič Richard
120kg: 2.Oplt René
JUNIORKY:
67kg:
1.Černošková Martina
PORADIE ODDIELOV DO 6.MIESTA:
1.Lokomotíva Rim. Sobota 55 bodov
2.DBC Miškovec
46
3.Vihorlat Snina
43
4.Lokomotíva Košice
37
5.Dunajplavba Bratislava
26
6.Hellas Brünn
24

TABUĽKA PO I. KOLE:
1.Dunajplavba Bratislava
66
2.Lokomotíva Košice
61
3.Lokomitíva Rim. Sobota
34
4.Baník Prievidza
21
II. kolo sa uskutoční 13.októbra v Prievidzi.
J. Radnóti

Slovenský rybársky zväz, mestská
organizácia Rimavská Sobota,
I. obvodná organizácia organizuje
BRIGÁDY:
20. 10. 2007
Náhradný termín
Miesto konania: VN Ožďany
V čase od 8.00 do 14. hod.
21. 10. 2007
Miesto konania: VN Kurinec
V čase od 8. 00 do 14 .00 hod.

J. RADNÓTI

Gemerské Zvesti - najčítanejšie noviny v regióne!

Super akciové ceny!

Kuchynské linky na mieru :

kuchynská linka 2 m x 60 cm, digest.skriňa,
drez so sifónom
už od 10 500 Sk + DPH
sedacia súprava 3+1+1 už od 12 800 Sk + DPH
vyklápacie váľandy
už od 1 500 Sk + DPH
garniže
už od 120 Sk/bm + DPH

Predaj aj na splátky QUATRO
ADRESA: Nábytok Hajdu, Rimavské Janovce (v kaštieli), otvorené
: pondelok – piatok od 9.00 do 17.00 hod., sobota : od 9.00 do 12.00
hod. Tel.: 0905 566 298, 0907 586 809.
2625-50

8. október 2007

Strelecká súťaž
o pohár primátora

Na strelnici na Chrenovisku v Rim. Sobote sa 4. októbra uskutočnila strelecká súťaž o Pohár primátora
mesta. Zúčastnilo sa jej 45 súťažiacich z mestského
úradu, mestskej polície, MsKS a Energobytu. Súťažilo sa v polohovej streľbe (ľah, kľak, stoj) z malokalibrovej pušky a zo vzduchovej pušky v kategórii
žien, mužov a trojčlenných družstiev. Súťažiacim
umiestneným na prvých troch miestach odovzdal
zástupca primátora mesta Pavel Piliarik spolu s
organizátormi aj hodnotné ceny. Tí, ktorým sa až
tak nedarilo, si odniesli aspoň ceny útechy. Na záver
si súťažiaci pozreli ukážku streľby z guľovej krátkej
zbrane kalibru 9 mm a tí odvážnejší si streľbu z nej
aj sami vyskúšali.
VÝSLEDKY:
ženy:
1. Eva Zibríková-132 bodov(najlepší výkon zo
všetkých súťažiacich)
2. Alica Resutíková - 108 bodov
3. Daniela Balažovjechová – 105 bodov
muži :
1. Pavel Lacka – 128 bodov
2. Martin Slančo – 123 bodov
3. Slavomír Sirotiak – 113 bodov
družstvá:
1. Lesko, Sirotiak, Slančo – 344 bodov
2. Séleš, Lacka, Bodor – 316 bodov
3. Jakab, Mikuš, Beník – 296 bodov
Víťazné družstvo si zároveň odnieslo aj trofej –
putovný Pohár primátora mesta. Víťazom, ale aj
všetkým zúčastneným blahoželáme a tešíme sa na
stretnutie o rok. Veríme, že sa stretneme v ešte hojnejšom počte a prispejeme tak aspoň k takej dobrej
nálade a atmosfére, ako tomu bolo teraz.
Eduard Lesko,
predseda ZV SLOVES
Účastníci streleckej súťaže o pohár primátora

KRÁTKO ZO ŠPORTU

9. kolo krajských futbalových súťaží

Rimavské Janovce vyhrali
v Olovároch

V. LIGA
Lubeník –Modrý Kameň 4:1 (góly:
Lukáš, Veis, Schaller, Hrbáľ),
Olováry- Rimavské Janovce 1:2
(Uhrin, Lajka), Hnúšťa – Veľký Blh
2:2 (Doležal 2 – Šagúl, Doboš).
s

V uplynulom kole krajských
futbalových súťaží boli naši
zástupcovia pomerne úspešní.
Tri body si pripísala rezerva
Rim. Soboty, zvíťazili Hajnáčka,
Lubeník i Rim. Janovce. Jesenské dokázalo opäť bodovať na
súperovom ihrisku a remíza sa
zrodila aj v derby stretnutí medzi Hnúšťou a Veľkým Blhom.
Bez bodov zostali len Tisovec
a Revúca.

TABUĽKA V. LIGY
1. NENINCE
2. VEĽ.BLH
3. HNÚŠŤA
4. LUBENÍK
5. OLOVÁRY
6. MÁLINEC
7. RADZOVCE
8. VINICA
9. HRNČ:ZÁLUŽ.
10.SKLABINA
11.RIM. JANOVCE
12.MÝTNA
13.MOD.KAMEŇ
14.BOĽKOVCE

III. LIGA
Rimavská Sobota B – Makov 2:1.
Za rezervu nastúpili v Martine aj
hráči A- mužstva (Kuciak, Geri,
Tomáš a Purdek) a prispeli k zisku
troch bodov.
TABUĽKA III. LIGY
1. BÁNOVÁ
2. ZVOLEN
3. KREMNIČKA
4. KYS.N.MESTO
5. RIM. SOBOTA B
6. DOLNÁ ŽDAŇA
7. D. STREHOVÁ
8. NÁMESTOVO
9. FIĽAKOVO
10. KRÁLIKY
11. MAKOV
12. ST.BYSTRICA
13. L. ŠTIAVNICA
14. LIET. LÚČKA
15. BYTČA
16. KRÁSNO

10
10
10
10
9
10
10
10
10
9
10
10
10
10
9
9

7
6
4
5
5
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
0

3
3
5
1
1
5
4
4
3
5
2
2
4
3
3
2

0
1
1
4
3
2
3
3
4
2
5
5
4
5
4
7

33:8
20:9
11:10
21:11
17:13
16:12
10:11
7:11
12:16
16:15
20:23
13:27
11:21
12:17
8:13
8:18

24
21
17
16
16
14
13
13
12
11
11
11
10
9
9
2

IV. LIGA
Hajnáčka- Kalinovo 1:0 – gól:
Szendrei. Domáci zvíťazili gólom
v poslednej minúte. Veľký Krtíš –
Tisovec 3:0 – hostia si prakticky
nevypracovali gólovú príležitosť.
Podlavice- Jesenské 0:0 – ani v piatom zápase na súperových ihriskách
neokúsilo Jesenské trpkosť prehry.
Revúca- Nová Baňa 0:3 – o víťazstve
hostí nebolo pochýb.
TABUĽKA IV. LIGY
1. NOVÁ BAŇA
2. RUŽINÁ
3. VEĽ:KRTÍŠ
4. POLTÁR
5. HLINÍK
6. JESENSKÉ
7. TISOVEC
8. BRUSNO
9. TOMÁŠOVCE
10.KALINOVO
11.SELCE
12.PODLAVICE
13.HAJNÁČKA
14.REVÚCA

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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8
8
5
5
5
3
4
3
2
2
2
2
2
1

0
0
2
1
1
5
0
2
4
3
2
2
0
0

1
1
2
3
3
1
5
4
3
4
5
5
7
8

32:11
20:5
16:9
19:16
14:13
9:7
10:16
13:15
13:17
10:12
11:11
12:21
10:28
10:18

24
24
17
16
16
14
12
11
10
9
8
8
6
3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
5
6
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1

1
1
3
0
1
1
1
1
3
1
1
1
3
0

1
1
1
3
4
4
4
4
3
5
5
6
5
8

25:10
24:10
23:13
16:15
24:13
27:18
17:16
17:19
13:12
16:20
16:21
13:28
13:27
8:30

22
22
18
18
13
13
13
13
12
10
10
7
6
3

Dve zlaté a jednu striebornú medailu získali pretekári s Taekwondo klubu
Hnúšťa na medzinárodnej súťaži Olympic Hopes Chanpionschips Cefta, ktorá
sa konala v českom zlíne. Najúspešnejšie boli Terézia Pavková a Gabriela Rosiarová, ktoré sa umiestnili na prvom mieste. Rastislav Krištof skončil druhý.
V Hrachove sa uskutočnil bedmintonový turnaj mladších a starších žiakov.
V súťaži chlapcov zvíťazil Martin Palúš (Klenovec) a u dievčat bola najlepšia
Denisa Antalová (Klenovec). Štvorhru vyhrali dvojice Sojka- Pupala (Hrachovo) a Bálinotvá- Jurčiaková (Klenovec, Zvolen). V súťaži mladších žiačok
zvíťazila Michaela Čajková (Klenovec).
V prvom kole I. stolnotenisovej ligy zvíťazila Mladosť Relax Rim. Sobota
nad Rožňavou 10:4, keď body získali Voliar a Horváth po 3,5, Polgári 2,5 a
Huszti 0,5.
V 3. kole I. Slovenskej národnej ligy v džude, ktoré sa konalo v Kolárove,
štartovali aj pretekári z Mladosti Relax Rim. Sobota. Michal Sojka získal vo
váhovej kategórii do 45 kg druhé miesto. Juraj Kepka (73 kg) skončil tretí a
Henrich Megela (81 kg) piaty.
Koncom týždňa štartovala aj iV. liga stolného tenisu. Na septembrovej
konferencii Oblastného stolnotenisového zväzu v Rim. Sobote rozhodli, že
všetky prihlásené družstvá zaradia do IV. ligy a V. liga nebude. Cieľom bolo
skvalitnenie súťaže. Výsledky 1. kola prinesieme v budúcom čísle.
Na medzinárodnom turnaji džudistov v rakúskom Linzi štartovalo 222
pretekárov zo šiestich štátov. Boli medzi nimi aj pretekári z TJ Mladosť Relax
Rim. Sobota, z ktorých najúspešnejší bol Adam Jakab, víťaz vo váhovej
kategórii do 27 kg. Prvý skončil aj Filip Zachar (40 kg), Kristián Slíž (50 kg) a
s
Jakub Páleš (60 kg.).

Po 7. kole oblastných futbalových súťaží

Boj o čelo sa zamotáva
V 7. kole I. triedy došlo už aj
na vedúce mužstvo tabuľky.
Gemer po nečakanej strate
bodov doma s Bátkou, prehral
aj na pôde svojho rivala v Králi,
a tým nečakane zdramatizoval
situáciu na čele tabuľky.
I. TRIEDA
Kráľ- Gemer 2:1 (góly: Húgyár, Váradi- Brindzák), Klenovec- Husiná
2:1 (Hruška, Boháčik- Badinka),
Rim. Seč- Chanava 5:5 (Lakatoš
2, Buša, Vavrek, Šereš – J. Zsíroš
3, Lenkey 2), Veľké Teriakovce- Ožďany 1:2 (Štork – Laco, m. Pisáe),
Bátka – Muráň 5:4 (Albert 2, Gál,
Farkas, vlastný – Kráľ 2, Bendík,
Kasper), Stárňa –Revúčka 3:0
(Ferko, Kárász, Petinák).
TABUĽKA I. TRIEDY:
1. GEMER
7 5 1 1 28:3
7 5 1 1 24:20
2. CHANAVA
3. BÁTKA
7 5 1 1 17:14
4. KLENOVEC
7 4 1 2 22:14
5. KRÁĽ
7 4 0 3 19:15
6. STÁRŇA
7 4 0 3 18:18
7. OŽĎANY
7 3 0 4 14:14
8. MURÁŇ
7 2 1 4 19:21
9. RIM. SEČ
7 2 1 4 17:33
10.HUSINÁ
7 2 0 5 8:19
11.VEĽ.TERIAKOV. 7 1 2 4 12:19
12.REVÚČKA
7 1 0 6 13:21

16
16
16
13
12
12
9
7
7
6
5
3

II. TRIEDA:
Jelšava- Tisovec B 1:0, Gem. JablonecAbovce 3:4, Uzovská Panica – Stránska 1:4, Čerenčany- Blhovce 2:0.

TABUĽKA II. TRIEDY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JELŠAVA
ZACHAROVCE
ABOVCE
ČERENČANY
STRÁNSKA
BLHOVCE
TISOVEC B
GEM.JABLONEC
UZ.PANICA

7
6
6
7
6
7
6
6
6

4
3
3
3
3
2
2
2
1

1
2
1
1
1
2
1
1
1

2
1
2
3
2
3
3
3
4

24:12
14:9
21:19
14:14
11:13
10:12
10:15
18:23
7:12

13
11
10
10
10
8
7
7
4

III.TRIEDA
Tachty- Radnovce 2:4, Sútor- Sirk 1:9,
Chrámec – Gemerská Ves 0:1
TABUĽKA III. TRIEDY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GEM.VES
SIRK
RADNOVCE
CHRÁMEC
TACHTY
SÚTOR

5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
1
0

2
1
1
0
0
0

0
1
1
2
4
5

18:2 11
15:6 10
12:4 10
11:5
9
12:14 3
2:39
0

V dorasteneckých súťažiach vedie
tabuľku I. triedy Veľký Blh (24 bodov)
pred Lubeníkom (22) a Bátkou (21).
Revúčka a Husiná ešte nezískali ani
bod. Tabuľku II. triedy vedie Jelšava
(18 bodov) pred Tisovcom B (12)
a Blhovcami (11). V súťaži žiakov je
na čele A- skupiny Jesenské (12 bodov) pred Ožďanmi (9) a B- skupinu
vedie Jelšava (12) pred Revúčkou (1)
.
s

Mesto Rimavská
Sobota
ponúka
do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) halu na Čerenčianskej ul. o výmere 720
m2 v Rim. Sobote.
Informácie: Mestský
úrad, oddelenie právne
a majetkové – referát
správy majetku,
Rimavská Sobota
č. t. 047/5604626,
5604631, 5604633.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova
9, Rimavská Sobota.

Ubytovňa Mestskej
bytovej správy na
Gorkého ul. 8 v R.Sobote ponúka ubytovacie služby pre fyzické
a právnické osoby za
výhodné ceny.
Tel.: 56 241 87.
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Naši kolkári
prehrali
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ZÁPAS S LÍDROM SÚŤAŽE BOL NAD SILY 1. DFC

Tento zápas so Šaľou bol dobrou školou
pre naše mladé dievčatá, aj keď by sme
ho mohli hodnotiť radšej nie z pohľadu
výsledku. Prvý polčas nás súper prevýšil
hlavne po stránke skúseností, pretože
naše ofsajdové pasce nám vychádzali
veľmi dobre. Žiaľ, absencia niekoľkých
hráčok proti takémuto súperovi bola veľmi
citeľná a ten to postupne vedel adekvátne
využiť. Do šatní sme odchádzali s výsledkom 0 :6 a nebolo to až také zlé, pretože
keď si porovnáme na jednej strane naše
mladé dievčatá, ktorých vekový priemer je
sotva 17 rokov, keď v bráne chytá z núdze
hráčka, v poli nastúpili niektoré hráčky na
svoje druhé, či tretie majstrovské zápasy a

Zvolenská Slatina - KK R. Sobota B
- 8:6, na zvalené kolky 1826:1731.
Najlepší hráč hostí Topor Ladislav
457.
Zostava: Toma 436,Topor 457,Václavík M.447, Václavík J. 391.
A družstvo odložený zápas 5.kola
odohrá 21.10.2007 o 10:00 na
domácej dráhe.
Ďalší odložený zápas 1. kola s
Plešivcom odohráme na domácej
dráhe 13.októbra.
R. Šmatlík

útočníčku sme v tomto zápase nemali. Na
druhej strane hráčky s medzinárodnými
skúsenosťami, päť z nich malo už cez
tridsať, takmer všetky obliekajú reprezentačný dres, keď kapitánka J. Hanzelová
bola najlepšou futbalistkou roka, tak
niektoré naše dievčatá vtedy prišli na svet,
motivačný faktor - reprezentačný tréner
František Urvay a v neposlednom rade
taký rozpočet, ktorý umožňuje hrať
Ligu majstrov, na ktorú sa náš súper
aj momentálne pripravuje. Polčasový
výsledok sme udržali do 66´a potom sa
už vrece roztrhlo.
Sled gólov:4´-Kolenová(0:1),10´-Dugovičová,13´-Bojdová,17´-Trnková,

33´-Mandáková,35´-Trnková,66´-Vričanová(PK),67´-Hanzelová,71´-Trnková,75´-Filová,
77´-Hanzelová,88´-Dugovičová,89´Dugovičová,90´-Dugovičová
ŽK :Garajová Z.(1.DFC RS)
Zostava 1.DFC : E. JanoštiakováM.Víghová, P. Jakabová, A.Galambová,
E. Juhászová-Z. Garajová, L. Szabová, V.
Murtinová, D. Janoštiaková, I. HrkeľováB. Newmanová
Striedala : M. Laczková
V stredu hráme v Čerenčanoch o 14.30
so Selcami dohrávku 5. kola a v sobotu
odchádzame do Lábu.
Mgr. R. Galamb

Prehra na ihrisku, výhra v hľadisku

LAFC Lučenec – MFK Rimavská Sobota 4:1 (2:0)
V dlhoočakávanom derby zápase hráči
MFK RS totálne vybuchli a podali bezduchý výkon, po ktorom zaslúžene prehrali
a sklamali početnú divácku kulisu, ktorá
ich prišla povzbudiť. Od 1. min. domáci
Lučenec jasne držal opraty zápasu vo
svojich rukách, prevýšil hráčov Rim. Soboty vo všetkom. Domáci dali do zápasu
srdiečko a bojovnosť, ktoré našim hráčom
(až na pár výnimiek) chýbalo. Aj tento
zápas jasne potvrdil, že 5-6 hráčov MFK
jasne nemá na túto súťaž a v zime si budú
musieť hľadať iné kluby. Nemá zmysel
cestovať na ihriská súperov a nechať si zo
seba robiť „fackovacích“ panákov. Hneď
od úvodu zápasu hrozilo našej bráne
nebezpečenstvo, už v 1. min. domáci
našu bránu ohrozili strelou vedľa. V 12.
min. po priamom kope Lučenca vznikol
menší závar pred Pulenom. V 14. min.
prvýkrát zaútočili hráči MFK po centri
prestrelil bránu domáci Živanovič. V 16.
min. zahrávali domáci priamy kop a na
prekvapenie skončila lopta v našej bráne.
Lučenec dostal do vedenia Kamendy. Aj
v ďalšom priebehu 1. polčasu boli domáci
pánmi na ihrisku. V 41. min. strelili hráči
Lučenca gól do šatne, ktorého autorom
bol kapitán Golian. V 42. min. zahrávalo
mužstvo MFK priamy kop. Do kabín sa
odchádzalo za dvojgólového „manka“.
Hneď na začiatku 2. polčasu tréner Rim.
Soboty urobil dve zmeny v zostave, ale
ani to nezmenilo malátny herný prejav.
V 46. min. pohrozili domáci opäť, v 53.
min. strelili domáci tretí gól. Jeho autorom bol bývalý hráč Rim. Soboty Iskra,
na ktorého sa vzniesla spŕška nadávok
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zo sektora fanúšikov hostí, tak isto ako
aj na hráča Chalúpku. Fanúšikovia Rim.
Soboty nezabudli na správanie týchto
dvoch hráčov pri pohárovom zápase.
V 60. min. sa ozývalo zo sektora fanúšikov
hostí skandovanie na vlastných hráčov:
Začnite hrať futbal a bojujte! V 68. min.
mohli domáci pridať ďalší gól po závare
pred bránou MFK. V 77. min. pohrozili
domáci opäť, ale strela skončila nad našou
bránou. V 80 min. zápasu padol štvrtý gól
do brány MFK, keď sa druhýkrát v zápase
presadil kapitán domácich Golian. Fanúšikovia neverili vlastným očiam, čo
sa to deje, aký debakel inkasujeme. Po
strelení štvrtého gólu hráč Lučenca Iskra
provokuje rozvášnený dav fanúšikov Rim.
Soboty, ale vďaka rozvážnosti niektorých fanúšikov nedochádza k väčšiemu
incidentu. V poslednej minúte zápasu sa
dočkalo gólu aj mužstvo Rimavskej, keď
po nastrelenej žrdi dorazil loptu do brány
domácich útočník MFK Juraj Líška a zaznamenal čestný úspech hostí. Hneď po
rozohratí hlavný rozhodca ukončil trápenie MFK RS. Po zápase prišli poďakovať
početnej diváckej skupine fanúšikov
hostí za podporu traja hráči MFK: kapitán
mužstva Braňo Mráz – Marek Janečka
– Srb Nenad Živanovič, ktorých vyprevádzal do šatne potlesk ultrafanúšikov
Rimavskej. A propo fanúšikovia ukázali
vernosť klubu a vytvorili pravú futbalovú
atmosféru (len škoda, že sa nepridali
domáci, ale v Lučenci sa fanúšikovia asi
nerodia). Prehra ale hlavne výkon mrzí
najmä preto, že na zápas pricestovalo
veľa fanúšikov Rimavskej, ktorí pracujú

mimo nášho mesta a aj zo zahraničia. Prievidza- Inter BA 2:3
Ľudia, ktorí robia okolo futbalu, ale hlav- St. Ľubovňa- Trebišov 0:1
ne hráči, si musia uvedomiť, že futbal sa Humenné- Šaľa 0:1
hrá pre ľudí. Môj názor je, že sa neoplatí Košice B – Podbrezová 0:4
robiť futbal tam, kde chodí na štadióny Michalovce- Prešov 0:2
málo divákov. Nemá zmysel „naháňať“
peniaze a vrážať ročne 15-20 mil. Sk,
Tabuľka po 12. kole
keď na štadióne máte 300 ľudí. Pre mňa
1. PREŠOV
12 1 2 0 25:5 32
je barometrom návštevnosť na štadióne
2. PODBREZOVÁ 12 6 3 3 17:8 21
a nie vo VIP priestoroch. Ďalej fanúšiko- 3. INTER BA
12 6 1 5 19:15 19
via Rimavskej vyjadrujú plnú podporu 4. ŠAĽA
12 5 4 3 14:13 19
trénerskej dvojici Komanický- Kudlík 5. KOŠICE B
12 5 3 4 18:14 18
a vyzývajú trénerov a vedenie klubu, aby 6. MICHALOVCE 12 5 2 5 14:12 17
12 4 4 4 20:16 16
prijali tvrdšie opatrenia voči tým hráčom, 7. LUČENEC
12 5 1 6 16:17 16
ktorí si neplnia povinnosti a nehrajú to, na 8. R. SOBOTA
9. PRIEVIDZA
12 4 3 5 18:24 15
čo majú. Dá sa prehrať zápas ale nie po 10.TREBIŠOV
12 3 2 7 12:26 11
takom výkone ako v sobotu v Lučenci. Nie 11.HUMENNÉ
12 1 6 5 11:17 9
je mysliteľné, aby polovica mužstva mala 12.ST. ĽUBOVŇA 12 2 1 9 9:26
7
po zápase suché a čisté dresy. Našťastie
máme v mužstve pár hráčov, ktorí dokážu Poďakovanie patrí všetkým fanúzabojovať a pobiť sa o výsledok. V zime šikom Rim. Soboty, ktorí počas
bude treba urobiť radikálny rez a zbaviť celého zápasu vytvárali správnu
sa tých, ktorým sa nechce vytvoriť partiu, atmosféru.
Zdeno Marek
ktorá dokáže zabojovať, aj keď sa nedarí,
a nechá na ihrisku srdce.
Pred 205 divákmi rozhodoval Hracho.
ŽK: Sihelský- Kučerňák.
Zostava MFK RS: Pulen-Janečka-Rubint-Migaľa-Mráz-Ádám (46.m. Pisár)Sihelský(46. m. Líška)-Živanovič-Lazúr- Zaujímavá udalosť sa stala v priebehu
Kučerňák-Čižmár.
prvého polčasu. Domáci SBS-kar zaTento týždeň nás čaká reprezentačná bránil fanúšikovi MFK Rim. Sobota vo
prestávka, najbližší zápas odohrá MFK fotení zápasu i divákov. Bežal za ním
RS v sobotu 20. 10. o 14. hod., keď na a chcel mu z rúk vziať fotoaparát. To sa
domácom štadióne privítame nováčika mu našťastie nepodarilo. Na túto neprízo Starej Ľubovne.
jemnú situáciu zareagovali fanúšikovia
OSTATNÉ VÝSLEDKY
MFK podráždene. Napriek tomu k váž12. KOLA:
nemu incidentu nedošlo.
zm

Nedovolil
fanúšikovi fotiť
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1. Košická dražobná
ponúka

- dvojpodlažná administratívna budova a dielne v
Revúcej s pozemkami o výmere
1 798 m 2, Revúca,
- rodinný dom v Klenovci, okres Rimavská Sobota, s
pozemkami o výmere 315 m2
- rodinný dom v Bátke, okres Rimavská Sobota, s
pozemkami o výmere 800 m2

VIAC INFO: Košice, Gemerská č.3, 3.posch.,
Tel.č.055/7894 675, 7894 676
www.drazbysk.sk, www.kosickadrazobna.sk

Povieme Vám to polopate:

Potrebujete peniaze na rekonštrukciu
Neváhajte, zavolajte do Triangla a vyu
Peniaze na rekonštrukciu získate už dn
Len u nás v Triangli môžete získať 50 0
a ešte za Vás vybavíme všetky formalit

VŠ
V
Zavolajte nám alebo nás navštívte v BAMBÍNE.
Regionálna kancelária TRIANGEL s 10-ročnou skúsenosťou.
Rekonštruujte dnes, splácate až o rok!

0905 175 519, 0907 03
0905 175 519, 0907 03

