Vaša lekáreň

65. výročie oslobodenia nášho mesta spod fašistickej okupácie
si mesto pripomenulo 18. decembra. V rámci osláv sa
uskutočnilo pri pomníku Červenej armády kladenie vencov,
v CVČ Relax prebehla pre žiakov základných škôl vedomostná
súťaž z histórie tohto obdobia.

amb, foto mak

Demolácie spred tridsiatich rokov (1.)
čítajte na str. 3

Talentovaná hádzanárka z Rimavskej
Soboty pôsobí v Maďarsku

čítajte na str. 4

V mestskej galérii otvorili nové priestory

čítajte na str. 7

s Mariánom Kluvancom

S

Čitateľka GZ

poslednou lopatou (topiaceho sa) snehu
sme za chrbát hodili aj Vianoce 2009
a oslávili sme príchod nového roka a zároveň
deň vzniku samostatného Slovenska. Znova sme
teda o čosi starší a ostáva len dúfať, že aj
zrelší.
Hľadiac v ústrety budúcnosti bilancujeme
minulosť. Gemerské zvesti na to idú tentoraz
trochu netradične – obraciame sa totiž dozadu
až o tridsať rokov, kedy mesto prechádzalo
výraznými zmenami. Akými, to sa dozviete
v článku J. Csordása Demolácie spred
tridsiatich rokov.
S príchodom roku 2010 nastala v redakcii
mestských novín zmena na poste technického
redaktora (novým grafikom sa stal Róbert
Lovas, ktorého týmto srdečne vítame). Pri tejto
príležitosti chcem zároveň poďakovať v mene
celého redakčného kolektívu nášmu
odchádzajúcemu spolupracovníkovi za jeho
tvorivé výkony a ochotu pracovať aj po
večeroch a cez víkendy. A čo viac, ďakujem ti,
Milan, za priateľskú ruku, ktorú si mi podal.
Nech jej stisk ostane pevný zakaždým, keď sa
znovu stretneme pri partičke kariet.

mak

Plány demolácie strarého mesta boli
oficiálne prijaté v roku 1969. Samotná
idea prestavby centra mohla vzniknúť
pravdepodobne už okolo roku 1962.
Vtedy sa totiž uskutočnili prvé veľké
búrania a prestavby (bola zbúraná časť
Partizánskeho námestia).
V období rokov 1960-73 bolo v
Rimavskej Sobote vybudovaných
mnoho nových budov. Výstavba bola
realizovaná „nevídanou rýchlosťou,”
ako to prezentovali oficiálne zdroje.
Okrem iného bolo vybudované sídlisko
na Pionierskej ulici, domov mládeže,
administratívna budova spotrebného
družstva, administratívna budova
pozemných stavieb, a administratívna
budova okresného stavebného podniku,
dnešné sídlisko Rimava, cukrovar,
pivovar a tlačiarne. Mocenské orgány
spred roku 1969 pritom nedemolovali –
stavalo sa na nevyužitých, voľných
plochách na okraji mesta. Tým sa
zároveň mesto rozrastalo.

János Csordás
(pokračovanie nabudúce)

Neľutuje, že odišla

V škole jej pomohli spoluhráčky

Narodila sa v Rimavskej Sobote, kde
s hádzanou aj začínala. Už druhú
sezónu však nádejná hráčka z Gemera
pôsobí v Maďarsku, kde oblieka dres
DVCS Korvex Debrecín. Réka
Bálintová je popritom viacnásobnou
majsterkou Slovenska vo viacboji
všestrannosti.

Kráľovnou vo viacboji všestrannosti

Trénerka je spokojná
Zahrať si najvyššiu súťaž
Začiatky a zlom v kariére

red

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila prvé výzvy pre obce

Miestna akčná skupina
MALOHONT vyhlásila 18.12.2009
prvé výzvy na predkladanie
projektov v rámci realizácie svojej
stratégie rozvoja prístupom
LEADER. Stalo sa tak na základe
zmluvy medzi Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou a MAS, ktorá
bola podpísaná 20. novembra 2009.

Zimné dovolenkové obdobie je pre
mnohých synonymom dobrej lyžovačky.
Sezóna stále ešte pokračuje, preto sme sa
pozreli na lyžiarske, resp. snowboardové
možnosti (nielen) na Slovensku.

Obce zahrnuté do územia MAS
MALOHONT:

zostavil: mak

Mgr. E. Zorvanová

Dom kultúry v Rimavskej Sobote sa v piatok 18.decembra
znova naplnil skvelou náladou, o ktorú sa postarali študenti
Gymnázia I. Kraska svojou tradičnou Vianočnou akadémiou.

Lenka Kazaková

Výstavou galérijnej zbierky
umenia otvorili v Mestskej galérii
v Rim. Sobote 18. decembra nové
výstavné priestory. Tie dostala
galéria do užívania na základe
uznesenia mestského
zastupiteľstva.

amb

Primátor mesta
Rimavská Sobota Vás
pozýva na

XIV.
reprezentačný
ples mesta
1.1.1895

Milí seniori,

Pred budovou CVČ Relax v Rim. Sobote si aj tento rok mohli
okoloidúci zavesiť svoje priania pre Ježiška na stromček. Desať
najvrúcnejších želaní Ježiško odmení maličkosťou.

5.1.1915

8.1.1865

Pozýva Vás výbor a spokojní členovia
Klubu dôchodcov na Daxnerovej ulici
č. 15 v Rimavskej Sobote.

6.1.1820
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)
G. Laub

Mestská bytová správa s.r.o, Tržná
2, Rimavská Sobota
UBYTOVŇA
Mestskej bytovej správy, s.r.o.,
Gorkého 8, 979 01 Rimavská Sobota

CENNÍK
ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK
Zasadačka č. 47- I. posch.

Bližšie informácie na t. č.
047/5624187

Zasadačka č. 46- I. posch.

Mesto Rimavská Sobota

Zasadačka č. 80- II. posch.

Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky, je
možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o Rim. Sobota
T.č: 047/5511915 nebytové priestory

Bližšie informácie o verejnej ponuke na internetovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903
284 353.

POTREBUJETE
PENIAZE?
volajte: 0905 329 178
Svätoplukova 3, RS
www.proficredit.sk

Ponúkam na
predaj
palivové drevo.
M: 0918 605 511

Mesto Rimavská Sobota

POTREBUJETE
PENIAZE ?
Volajte: 0944 268 848
0918 403 115
www.peniazeprevas.sk

POTREBUJETE
PENIAZE?
Skúste zavolať: 0904 354 773
www.proficredit.sk

Verejná ponuka začína dňom 04.01.2010 a končí dňom
27.01.2010 o 16.00 hod..
Bližšie informácie o verejnej ponuke na internetovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626,
0903 284 353.

Mestská bytová správa s.r.o , Tržná
2, Rimavská Sobota uverejňuje

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

ZOZNAM
voľných nebytových priestorov

2. kolo verejnej ponuky

Verejná ponuka sa začína dňom 23.11.2009 a končí dňom 08.
01. 2010 o 16.hod.
Minimálna kúpna cena je 20 €/m².
Bližšie informácie o verejnej ponuke nájdete na internetovej
stránke mesta www.rimavskásobota.sk.

Chcete si privyrobiť?
GZ hľadajú kolportérov
Kontakt: inzertné odd. GZ

MsBS s.r.o. – Rim. Sobota
T.č. 047/5511915 - nebytové priestory

AKCIA !
AUTOMATICKÉ BRÁNY
SOLID
+POHON NICE SHEL KIT
VRÁTANE 2 KS 4
KANÁLOVÉHO
DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Novootvorená predajňa
použitého nábytku a
bytových doplnkov.
Dovoz z EU a
Švajčiarska.

Adresa: Hnúšťa, budova
polikliniky (vchod zo zadnej
strany budovy).
EUROMOTEL

Restaurant
Košická cesta, Rimavská Sobota

ZA 699 EUR S DPH
(BEZ MONTÁŽE)
ROZMERY: ŠÍRKA 24002700 MM
VÝŠKA 1930, 2080, 2150MM
PLATNOSŤ AKCIE: OD
10.11.2009 - 28.02.2010

IVAN BÓNA-BONA , Rimavská Sobota

0905 859 979, ibbona@stonline.sk

Kačacie hody:
Pečené kačacie stehno
Kačacie stehno na rozmaríne
Menu za 2,70 €
Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Prijmeme recepčného, čašníka /-ku,
kuchára /-ku, a pomocných
pracovníkov so ZŤP

Ponúkam nebytové
priestory do prenájmu v
centre mesta RS za
výhodné ceny.

Využitie: kancelárie, obchody a
rôzne služby. M: 0908 948 971

Všetkým darcom krvi
ďakujeme.
Územný spolok SČK

Inzerujte
výhodne !
Tel:
0907 255 600

Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 047/2450407, 2450408,
alebo osobne na ÚPSVR v Rimavskej Sobote, Čerenčianska
18, na č. d. 303.

Ako hodnotí uplynulú sezónu tréner MFK RS Marián Kudlík?
MHK Rim. Sobota – HK Sabinov 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Góly domácich: J. Slovák (2), Ľ. Bačkor (1), J. Malatinec (1)

J. Oštrom

Zdeno Marek

M. Kuciak – 1530 (1 ŽK), S. Morháč – 1001 (3 ŽK), P. Husaník –
419 (1 ŽK), R. Juhász – 364 (2 ŽK), B. Mráz – 720, M. Janečka –
1424 (5 ŽK), P. Šándor – 93, M. Gibala – 1228 (3 ŽK), J. Pisár –
1504 (1 ŽK), M. Levický – 890 (4 ŽK), J. Zvara – 1440 (4ŽK), G.
Geri – 817 (2 ŽK), N. Živanovič – 1435 (5 ŽK), M. Sihelský – 1011
(4 ŽK), Vargic – 295 (3 ŽK), J. Líška – 1050 (4 ŽK), R. Rubint –
1530 (1 ŽK), L. Migaľa – 89, J. Halaj – 7, R. Durec – 15
Strelci gólov: Líška (5), Husaník (3), Janečka (3), Gibala, Pisár,
Živanovič, Rubint, Vargic, Geri (po 1).

Tri najúspešnejšie olympioničky v kategórii nad 40 rokov (zľava): Viktória
Gabmayerová (3.miesto), Marta Bořutová (víťazka), Dana Balíková (2.miesto).

V mesiaci októbri vyvrcholila celoročná sezóna v streľbe z
krátkych guľových zbraní podľa pravidiel športovej situačnej
streľby na medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky.
Strelecké preteky sa už tradične konali v Rimavskej Sobote a
pripravili ho členovia streleckého klubu ŠSK MAGNUM Rimavská
Sobota.

Emil Réti

Gemerské zvesti

Najstaršia prípravka ŠK Tempus (narodení po 1.1.1999) si
po úspešnom vystúpení v Bratislave dobre viedla aj na
halovom futbalovom turnaji na predmestí Budapešti. Tam
bol organizátorom Dunakanyar (29.11.). Za úspešné
vystúpenie patrí opäť vďaka rodičom, ktorí financujú
účinkovanie prípravok.

