XIII. reprezentačný ples mesta

+

ogram
r
P
TV

týždenník mesta Rimavská Sobota • cena 0,33 € (10 Sk) • číslo 4 • ročník 42. • 26. január 2009

Kto, kde, s kým a ako sa bavili na ostatnom mestskom
plese sa dozviete z našej
exkluzívnej fotoreportáže!
fotoreportáž na str. 2-3

Pomník sv. Floriána vo Vyšnej
Pokoradzi

Občania a hasiči Vyšnej
Pokoradze, vedomí si svojej
tradície, pracovitosti a
spoločenského pôsobenia,
prijali rozhodnutie postaviť
pamätník svätého Floriána.
čítajte na str. 5

Kam za
vedomosťami?

Na pokračovanie vám z prvej
ruky prinášame informácie
o školách v meste.
čítajte na str. 16-19

Bez mlieka,
bez práce

Kauza Yura: Zneužíva
firma svojich pracovníkov?
Kórejská spoločnosť Yura údajne zneužíva
lacnú pracovnú silu. Toto vyjadrenie nám
mniulý týždeň prišlo v liste od jendného
čitateľa. Spomínanú spoločnosť sme preto
požiadali o vyjadrenie.
Okrem neho sme dostali aj pozvanie pozrieť si a spoznať prácu zamestnancov v tomto výrobnom podniku.
Ako uviedol manažér spoločnosti Patrik Puchoň, ktorý
nás sprevádzal po závode, prevažne sú tu zamestnaní
ľudia s nízkou kvalifikáciou. Tí majú väčšinou ukončené len základné vzdelanie. Vyžadujú si však špecifikovanejší prístup, pretože vo väčšine prípadov sa musia
naučiť dodržiavať pracovnú morálku a osvojiť si návyky. Možno aj kvôli tomu vznikajú rôzne nedorozumenia. Týmto ľuďom pomáha tím personalistov na
čele s vedúcou personálneho oddelenia Ing. Danicou
Blahovou.
„Zamestnanci sú platovo hodnotení podľa výkonov.
K základnému platu, ak chodil zamestnanec načas
do práce, dostane automaticky dochádzkový bonus.
Kto robí rýchlejšie a kvalitnejšie, môže dostať peniaze navyše vo forme výkonnostného bonusu,“ uviedol

Gemerská mliekáreň v Rimavskej Sobote končí. Rozhodol
tak vlastník podniku, francúzska spoločnosť Senoble.
Prevádzka mliekárne bude
pravdepodobne uzavretá
v apríli tohto roku. Zánikom jedného z posledných
potravinárskych podnikov
v meste príde o miesto 43
zamestnancov.
red

Súťaž

Puchoň. Cieľ firmy je teda jasný – čo najkvalitnejšie
Súťažte s Gemerskými
a rýchlo vyrábať. Pracovníkov do výroby hľadá podnik
zvesťami a vyhrajte
prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodihodnotné knižné ceny!
ny, s ktorým má dobrú spoluprácu. V závode pracujú
Podrobnejšie informácie
len kmeňový zamestnanci, žiadni externisti. Nový
nájdete na vloženom
zamestnanec pracuje prvý rok na dobu určitú. Tí šidotazníku a strane 9
kovnejší môžu dostať do pol roka výnimku, kedy sa im
v rubrike kultúra.
zmení pracovná doba na neurčito.
„Keďže tu naši zamestnanci pracujú 8 a niekedy
Potrebujete si požièaś?
aj viac hodín, chceme im zabezpečiť čo najlepšie podmienky. Všetky priestory sú vynovené a klimatizované.
Na každom poschodí sú našim pracovníkom k dispozícii toalety a sprchy. Je tu aj jedáleň. Chceme, aby sa tu
cítili ako doma a na oplátku od nich len žiadame, aby
0904 801 765
sa voči firme správali zodpovedne,“ uzavrel Puchoň.
Rimavská Sobota, Hatvániho 2
0904 842 198
Ako uviedol, aj táto spoločnosť už pociťuje dôsledky
Hnúšśa , Francisciho 186
finančnej krízy. Prejavilo sa to v znížených objednávkach pre Kiu a Hyundai. Preto spoločnosť prehodnotí
plány na už ohlasované rozšírenie pracovných miest
a bude sa snažiť udržať terajší počet zamestnancov.
pozic_gemeri_44x30_CB.indd 1
16.12.2008
Určite však prepúšťanie neplánuje.
amb, foto he
Podrobné informácie na strane 6
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Kultúrne podujatie týždňa
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XIII. reprezentačný ples mesta
Na tohtoročnom reprezentačnom plese
mesta, ktorým sa 17. januára oficiálne
otvorila plesová sezóna v Rimavskej Sobote, sa bavilo vyše 50 párov z rôznych
oblastí spoločenského života.
Slávnostne vyzdobená estrádna sála Mestského kultúrneho strediska po roku opäť hostila
šarmantných pánov a dámy v plesových róbach,
ktorí sa sobotný večer prišli zabaviť v príjemnej
spoločnosti. Verejných činiteľov, podnikateľov,
lekárov i zástupcov ďalších profesií s ich partnerkami a manželkami osobne vítal riaditeľ
kultúrneho domu, Ľubomír Šárik. Ten tiež otváral podujatie slávnostným príhovorom. Po následnom príhovore primátora Štefana Cifruša
a slávnostnom prípitku predviedli prítomným
hosťom svoje umenie tanečníci z tanečného zoskupenia Impulz. Pohybové schopnosti samotných návštevníkov plesu najprv preveril valčík,
potom zábava za sprievodu tónov známych šlágrov v podaní kapely Exil pokračovala do skorého rána. Útržky z atmosféry plesu vám priblížia
uverejnené fotografie.
mak
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Hlavná organizátorka podujatia, Tatiana Koniarová bola z úspechu akcie milo
prekvapená. Ako totiž uviedla pre Gemerské zvesti, väčšina účastníkov bola spokojná
ako s noblesnou výzdobou sály tak aj s hudbou. Podľa Koniarovej to potvrdzuje
aj skutočnosť, že „ľudia sa dobre bavili a takmer nepretržite tancovali.“ To sa vzťahovalo aj na čelných predstavitelov mesta s manželkami.

Návštevníci plesu sa zabávali do
skorých ranných hodín, niektorí ostali
dokonca aj po tom, čo o pol piatej dohrala kapela. Energiu, ktorú vytancovali, priebežne dopĺňali bohatým jedálnym
menu. Nechýbali napr. vyprážané kuracie
prsia so šunkou a syrom, opekanými
zemiakmi a šalátom, ale ani šunková
roláda ako predjedlo.

z mesta
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Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Pokiaľ ide o genetickú výbavu, majú
niektorí ľudia neuveriteľné šťastie. Stačia
im 3 - 4 mesiace príležitostných návštev
fitnescentra a aj bez špeciálneho stravného
režimu nadobudnú postavu ako vytesanú
z kameňa. My ostatní len ticho závidíme,
keď sa títo šťastlivci v lete pri vode okolo
nás špacírujú v plavkách (v prípade, že ide
o osoby opačného pohlavia, nezávidíme,
len si dávame pozor, aby nám nevypadli
oči z jamiek).
Ale ako vravím, niektorí ľudia majú
jednoducho šťastie. Nám, obyčajným smrteľníkom so skromnejším genofondom neostáva nič iné, ako na sebe tvrdo pracovať.
A to nielen v oblasti pestovania športovej
postavy.

Primátor o extrémizme:

Petőfi a Rimavský sa
zmestia vedľa seba

Úprava zelene v centre mesta
Pred bytovkami na Námestí Š. M. Daxnera
v Rim. Sobote si mohli minulý týždeň okoloidúci
všimnúť pracovníkov TSM pri výrube stromov
a úprave zelene. Ako nás informoval vedúci životného prostredia Mestského úradu Ing. Ján
Bozó, výrub stromov sa uskutočnil na žiadosť
obyvateľov bytoviek. Na jednej z bytoviek do-

konca poškodzovali konáre stromu pri veľkom
vetre jej zateplenie. Pracovníci TSM upravili aj
nízku zeleň, keďže sa tam častokrát zdržiavali
bezdomovci, ktorí špinili okolie. Ako uviedol
Bozó, na týchto miestach vysadia novú zeleň.

Z redakčnej pošty

život tiež strpčovala. Hrozila nám nielen zima
a tma, ale aj celkový pád ekonomiky, ktorá každodenne strácala mnoho miliónov eur. V tých
dňoch mala naša vláda naozaj ťažkú úlohu:
vyriešiť dilemu, či spustiť jadrovú elektráreň
a tým zabezpečiť malé zlepšenie situácie a
zároveň čakať na sankcie zo strany EÚ, či prijať
ponúkanú pomoc zo strany Maďarska alebo
rokovať ďalej a naivne veriť, že naši východní
bratia sa nad nami zľutujú na svoj vlastný úkor.
Nezávideniahodné rozhodnutie. V každom
prípade treba hľadať iné energetické zdroje, aby
sme neboli závislí od dobrej vôle jedného štátu,
a dobre uvážiť ďalšie kroky, ktoré podnikneme.

Kríza v kríze
Pred niekoľkými mesiacmi k nám "zavítala"
hospodárska kríza. Spôsobila mnohé nepríjemnosti našej „prekvitajúcej” ekonomike. Hromadné prepúšťanie zamestnancov, zníženie platov, nedostatok financií, to všetko sa podpísalo
pod nespokojnosť obyvateľov i vlády. Spočiatku
si každý z nás myslel, že sa nás kríza veľmi týkať
nebude, a keď aj, tak onedlho skončí. Nikto ani
len nepredpokladal, že to bol len začiatok lavíny,
ktorá sa na Slovensko valí. Približne týždeň sme
hostili aj ďalšiu, tzv. plynovú krízu, ktorá náš

amb, foto mak

Silvia Hanková

Rasová a národnostná neznášanlivosť
ostáva naďalej problémom našej doby. Primátor Rim. Soboty Š. Cifruš vyjadril nádej,
že mestu sa prejavy nacionalizmu a extrémizmu vyhnú. Ako uviedol pre Gemerské
zvesti, „u nás sa v pokoji vedľa seba zmestia
Petőfi s Rimavským alebo aj s dvojkrížom.“
Vedúci pracovník mesta dodal, že nestrpí
akékoľvek prejavy šovinizmu či radikalizmu v Rim. Sobote.
jdj/mak

Oprava
V Gemerských zvestiach č. 03/09 bola na
strane 14 uverejnená mylná informácia
ohľadom straníckej príslušnosti poslanca
Mestského zastupiteľstva Zoltána Bána.
Poslanec Bán nie je poslancom za stranu
SMER, ako bolo uvedené na danej strane,
ale za stranu SMK. Za vzniknutý omyl sa
týmto ospravedlňujeme.
red

Gemerské zvesti
Vydáva: Mestský úrad v Rimavskej Sobote Adresa
redakcie (red): Gemerské zvesti, P.O.Box 79, Svätoplukova5,
Rimavská Sobota Šéfredaktor: Marián Kluvanec (mak),
tel. 58 11 311, e-mail: marian.kluvanec@rimavskasobota.sk Redaktori: Marta Kanalová (kan), e-mail: marta.
kanalova@rimavskasobota.sk, Martin Ambróz (amb),
e-mail: martin.ambroz@rimavskasobota.sk Nevyžiadané
materiály nevraciame a nearchivujeme. V prípade, že budú
publikované, si redakcia vyhradzuje právo na ich krátenie.
Inzercia: e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, tel.:
56 04 673, fax: 56 33 742, Uzávierka čísla: Štvrtok do 16.00
hod. Tlač: Reality-Print, Rimavská Sobota, Fábryho 10.
Vychádza v sieti Media Box. Rozširuje: Mediapress.s.r.o.
Lučenec a súkromní distribútori. Zaregistrované na
Okresnom úrade v Rimavskej Sobote pod č. 1/2000.
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Sudca Kvetko
opäť súdi...
Ani nie po dvoch mesiacoch od vynesenia
rozsudku, ktorým Okresný súd v Brezne
uznal rimavskosobotského sudcu V. Kvetka
vinným z trestného činu ohrozenia života
pod vplyvom omamnej látky, opäť vykonáva
svoju funkciu na Okresnom súde v Rim. Sobote. Mnohí občania nášho mesta sa pýtajú,
ako je to možné. V akej krajine to vlastne
žijeme? Treba ešte raz zdôrazniť, že dotyčný pán bol právoplatne odsúdený. A minimálne z morálneho hľadiska by už nemal
vykonávať zodpovednú funkciu sudcu. Je
to výsmech aj pre tých, našťastie väčšinou
čestných, ale hlavne zodpovedných sudcov,
ktorí aj v súkromnom živote sú ostatným
príkladom. Tak by to malo byť na každom
úrade, ak chceme nastoliť na Slovensku poriadok a zodpovednosť. Osobne nepoznám
dotyčného sudcu, ale myslím si, ako aj veľa
ďalších občanov mesta, že to, čo sa udialo
na rimavskosobotskom súde, má ďaleko od
morálky a dobrého mena súdnictva. Každý
má právo na omyl, ale väčšina ľudí za svoje
omyly aj platí. Treba si uvedomiť a vyvíjať
ešte väčší tlak na ľudí, ktorých poslaním
je chrániť spravodlivosť. Musia ísť jednoznačne príkladom, či už v pracovnom alebo
v osobnom živote. V tomto prípade sa dá
minimálne pochybovať o tom, či dotyčný
sudca spĺňa tieto kritéria. Je ale na posúdení zodpovedných, či sa niečo na Slovensku
zmení alebo nie. S takýmito rozhodnutiami
si určite nezískajú dôveru ľudí.
Zdeno Marek

Problém: Prenájom
parkovacích plôch v centre
Členovia výboru mestskej časti Staré mestoChrenovisko sa stretli na rokovaní 21. januára
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Rim.
Sobote. Nosnou témou bola problematika životného prostredia v danej lokalite. Na otázky
a podnety členov výboru odpovedal vedúci oddelenia životného prostredia na Mestkom úrade J.
Bozó. Veľkým problémom sú holuby, ktoré znečisťujú budovy a okolie trusom. Vyriešiť tento
problém môže osadenie mechanických zábran
na budove. Najviac znečistená je budova na Ul.
B. Bartóka a budova jedálne Čierny orol na Hlavnom námestí. Ako uviedol Bozó, majiteľa budovy
na Ul. B. Bartóka vyzvú odstrániť tento problém.
Majiteľa budovy jedálne Čierny orol, ktorým je
BBSK, môže mesto len upozorniť. Ďalším operencom, ktorý robí občanom vrásky na čele, je
havran čierny. Tento vták sa zahniezdil na stromoch na Kraskovej ul. Bozó uviedol, že hniezda
havranov odstránia zo stromov lezeckou tech-

nikou do konca februára, kedy platí pre naše
mesto výnimka zo zákona. Ak sa táto metóda neosvedčí, vyskúšajú biologický zásah, t.j. plašenie
havranov pomocou dravcov. Otázky smerovali aj
k mestskej zeleni, o ktorú sa starajú Technické
služby mesta. Niektorým obyvateľom Námestia
Š. M. Daxnera prekážajú stromy vysadené príliš
blízko bytoviek a žiadajú ich výrub. Na Gorkého
ul. a Fučíkovej ul. žiadajú obyvatelia preriedenie
korún stromov. Výbor mestskej časti osobitne
požiada počas jarného upratovania o veľký kontajner. Diskutovalo sa aj o nedostatku parkovísk
a odstavných plôch v centre mesta. Keďže VMČ
nesúhlasí s prenajímaním parkovacích miest
pred bytovkami, žiada doplniť Všeobecne záväzné nariadenie o státí a parkovaní motorových
vozidiel o tento návrh. Na záver informoval poslanec L. Rigó prítomných o prijatom rozpočte
mesta.
amb

Mestská polícia
sa stabilizuje.
Pomaly
Mestská polícia v Rimavskej Sobote má v
súčasnosti 14 členov. Za uplynulé obdobie
však došlo k niekoľkým odchodom a príchodom nových policajtov a táto tendencia
naďalej pokračuje.
Kým na sklonku roku 2007 bol počet
zamestnaných príslušníkov 9, rok na to
stúpol na 15. Potom jeden z pracovníkov
dal výpoveď. Namiesto neho prijali iného.
Ďalší zrejme podá výpoveď v blízkej dobe.
Mestská polícia preto pravdepodobne vo
februári vyhlási na uvoľnené miesto výberové konanie.
Policajti, ktorí zo zboru odídu v období
do troch rokov od prijatia, sú povinní uhradiť mestu náklady za ich výcvik. Táto suma
činí 1261,37 eúr (38 000,- Sk).
moly/mak
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Kauza YURA

(dokončenie z titulnej strany)

Z redakčnej pošty

Profil: Yura Corporation

Nedalo mi nenapísať o kórejskej firme „SEWON“
terajšia YURA Corporation, s. r. o,. Táto firma
zamestnáva veľa občanov z mesta aj okolia. Je
známa rôznymi škandálmi, spomeniem bitie
zamestnancov po rukách, nevkusného správania sa zamestnávateľa k nim a požiadavky, ktoré
inde na Slovensku nenájdete. Spoločnosť doslova využíva lacnú pracovnú silu. Čo sa týka majstrov výroby, ktorí sú akože majstrami a stali sa
nimi záhadne, o výrobe nevedia to, čo by mali.
Samozrejme, česť výnimkám. Ja tam tiež pracujem, ale ešte som sa nestretol s takou firmou
akou je YURA. Čo sa týka mzdy, v dnešnom svete
je to úbohé. Ľudí tam vyhadzujú, ako sa im chce.
Môžete byť usilovný alebo darebák, dlho sa tam
neudržíte. Dovolenku, na ktorú máte nárok, vám
nezaplatia. Veľa krát sa vám vyhrážajú, že ak
neostanete na nadčas alebo nebudete pracovať
v sobotu, tak vás vyhodia. Od zamestnávateľa sú
to veľmi čudné praktiky.
DJ Melo

Na slovenský trh vstúpila spoločnosť v roku
2004, kedy začala výrobu v Lednických Rovniach pri Púchove. Spoločnosť je majoritným
dodávateľom káblových zväzkov do automobilov Hyundai a Kia. Na Slovensku vyrába
káblové zväzky pre všetky typy automobilov,
ktoré vyrobí slovenská Kia a český Hyundai.

Oficiálne stanovisko firmy YURA
Naša spoločnosť postupuje v otázkach zamestna- júci u nás sú našimi kmeňovými zamestnancami
a nevyužívame žiadne služby externého zamestnosti a pracovného práva striktne podľa platnej
návania, čím zabezpečujeme pre zamestnanlegislatívy Slovenskej republiky – predovšetkým
cov nadštandardnú istotu pracovného miesta
v oblasti odmeňovania, dovoleniek, pracovného
času i ostatných náležitostí pracovného pomeru, – samozrejme, pokiaľ sú dosahované požadované
čo samozrejme môžeme podložiť príslušnou do- kvalitatívne a kvantitatívne štandardy.
Predmetný list musíme žiaľ považovať za nekumentáciou.
oprávnené ohováranie a nepodložené domnienRadi by sme tiež zdôraznili, že na rozdiel od
iných firiem našej veľkosti – všetci ľudia pracu- ky frustrovaného čitateľa, ktorý má problém

Šanca pre vašu
obec a mesto
Zelená pre dobré enviroprojekty
Európska únia v oblasti životného
prostredia poskytuje Slovenskej
republike jedinečnú možnosť
zlepšiť stav životného prostredia
a racionálne využívať zdroje prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry. Nenávratný finančný
príspevok (NFP) z fondov Európskej únie pre sektor životného
prostredia je možné čerpať až
do roku 2015 prostredníctvom
Operačného programu Životné
prostredie (OPŽP), ktorý rozdeľuje základné oblasti pomoci do
piatich prioritných osí. Riadiacim
orgánom programu je Ministerstvo životného prostredia SR
a hlavným implementačným dokumentom je Programový manuál OPŽP.

Výsledky 2008
V roku 2008 bolo v rámci OPŽP
vyhlásených 17 výziev na predkladanie žiadostí o NFP a prijatých viac
ako 430 žiadostí. Najviac, až 260 žiadostí, sa týkalo pomoci v oblasti odpadového hospodárstva. Do konca
roku 2008 bolo schválených 120 žiadostí v celkovej sume 189 330 673
EUR (5 703 775 861 Sk). Podrobný
prehľad prijatých a schválených žiadostí o NFP je zverejňovaný na informačnom portáli www.opzp.sk.

Celosvetovo zamestnáva spoločnosť 30 000
ľudí, na Slovensku okolo 2500. V roku 2006
spustila spoločnosť výrobu v Hnúšti, od apríla
nasledujúceho roku aj v Rim. Sobote. Obidva
závody zamestnávajú v regióne okolo 1200
ľudí.
amb

s adaptáciou na multikulturálne prostredie našej zákaznícky a výkonovo orientovanej spoločnosti.
Vzhľadom na to, že skutočne nemáme čo
skrývať, dovoľte, aby sme pozvali vybraného
predstaviteľa Gemerských zvestí na osobnú návštevu našej prevádzky v RS, kde sa môže osobne
presvedčiť o pracovných podmienkach a organizácii práce našej firmy.
Mgr. Patrik Puchoň
YURA Corporation Slovakia, s.r.o.

Operačný program
Životné prostredie
REPIS
Pre záujemcov o bližšie informácie
a žiadateľov o NFP sú v rámci Slovenskej agentúry životného prostredia zriadené Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) s pôsobnosťou na celom Slovensku, ktoré
fungujú ako miesta prvého kontaktu a poradenské centrá. Sieť
stredísk REPIS poskytuje komplexné poradenstvo v rámci OPŽP,
informácie o cieľoch, prioritách,

Komunikačné a informačné aktivity sú spolufinancované z fondov Európskej únie / Kohézneho fondu

vhodných aktivitách a možnostiach všeobecne. Okrem toho strediská REPIS poradia žiadateľom
pri vypracovávaní žiadosti o NFP.
Kontakt na váš príslušný regionálny REPIS nájdete na stránke
www.opzp.sk a www.repis.sk.
Informačný portál
V rámci informačného portálu
www.opzp.sk začne v priebehu
roka 2009 fungovať aj registračný
systém, ktorý umožní zaregistrovaným záujemcom dostávať do ich
e-mailovej schránky aktuálne informácie o dianí v rámci programu, pripravovaných aktivitách
a nových výzvach na predkladanie
žiadostí o NFP.
Ing. Ján Chrbet
Minister životného prostredia

Z regiónu
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Pomník Sv. Floriána
vo Vyšnej Pokoradzi

Každé dielo zhodnocuje materiálne
a duchovné hodnoty spoločnosti.
Obec Vyšná Pokoradz, občania a hasiči,
vedomí si svojej tradície, pracovitosti,
spoločenského pôsobenia i v rámci celonárodnej, prijali rozhodnutie postaviť
pamätník svätého Floriána. Hodnota
diela predstavuje vo finančnom vyjadrení 80 000,- Sk.
Tento pomník je symbolom, ale aj povzbudením
mladej generácie pre túto službu. Osadenie sochy
urobil sám autor, akademický sochár Doc. Jozef
Barinka. V sobotu popoludní 15. novembra 2008
sa uskutočnil akt odhalenia. Ing. Milan Očovay
privítal hostí a všetkých prítomných. S prejavom vystúpil predseda DHZ Ing. Pavel Tkáč. Poďakoval sa všetkým, ktorí pomohli vytvoriť toto
dielo. Finančne a vecne prispel Banskobystrický
samosprávny kraj, mesto Rimavská Sobota, DHZ
Vyšná Pokoradz, Ing. Ľubomír Slocík, Pekáreň, p.
Sojka, Ing. Ján Šimon, Ing. Milan Očovay, Poľovníčke združenie. Stavbu realizoval COOP STAV
Lučenec p. Hegyi. Poďakovanie patrí akademickému architektovi Pavlovi Mikšíkovi a Ing. Já-
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Kto bol Svätý
Florián?

novi Šimonovi, riešiteľom projektu a realizácie.
Poďakovanie patrí aj občianskemu výboru na
čele s predsedníčkou Drahušou Hrončekovou,
evanjelickej cirkvi a Mgr. Vladimírovi Törkölyovi. Pri tejto príležitosti prevzali členovia dobrovoľného hasičského zboru vyznamenania: Obci
Vyšná Pokoradz – ďakovný list Ústredného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Bratislava;
DHZ Vyšná Pokoradz - ďakovný list Ústredného
výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Bratislava; medailu za príkladnú prácu: Pavel Valaskai,
Milan Pavlík, Ing. Milan Očovay, Roman Valaskai,
Viliam Astaloš, Ján Bornay a medailu za vernosť
Pavel Valaskai, Hubert Ekhart, Irma Rufusová,
Vladimír Astaloš, Ján Farkaš a Július Franek.
Po skončení aktu odhalenia pokračoval
program vystúpením spevokolu z Tisovca, ktorý nesie meno významného predstaviteľa dobrovoľného hasičstva Dr. Samuela Daxnera (1881
– Cvičebník pre zbory dobrovoľných hasičov
slovenských). V družnej debate a pri hojnom občerstvení pokračovalo stretnutie do večerných
hodín.
Ing. Ján Šimon

Dejiny hovoria, že Svätý Florián žil koncom 3. a začiatkom 4. storočia po Kristovi
za vlády rímskeho cisára Diokleciána.
Narodil sa v Cetii, dnešné Zeikelmare
v Rakúsku neďaleko Linzu. Stal sa vojakom,
neskôr plukovníkom rímskych légií. Cisár
vydal rozkaz vyhubiť kresťanstvo v armáde.
Sv. Florián sa nechcel podriadiť, a preto bol
zo služby prepustený. Postavil sa na stranu
vojakov hlásiacich sa ku kresťanstvu, za čo
bol potrestaný, bičovaný. Akýsi mladík ho
posotil do rieky Enns. Potôčiky krvi ako
ohnivé plamene prerážali čistú vodu. Stalo
sa to 4. mája 304 n.l. Po poprave sa zjavil
nábožnej žene menom Valéria, ktorá sa
postarala o pochovanie mŕtvoly. Po skončení prenasledovania kresťanov na mieste
hrobu postavili kaplnku a neskôr kostol
a kláštor neďaleko miesta Linz.
Sv. Florián sa vo všeobecnosti uctieva
ako patrón hasičov. Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke
so zástavou, v pravej s nádobou na vodu,
ktorou zalieva oheň na horiacom dome.
Dôkazom uctievania je množstvo sôch
a iných umeleckých pamiatok.
Ing. Ján Šimon

Prichytení!
Dvojica mladíkov (15-ročný a 17-ročný
obyvateľ Jelšavy) bola prichytená pri
pokuse o krádež v predajni potravín na
Námestí republiky v Revúcej. Chlapci sa do
nej chceli vlámať originálnym spôsobom:
sekerou sa presekali stenou budovy a otvorom vošli do predajne. Tam si do igelitiek
naukladali plánovaný lup. Na mieste ich
však zadržala policajná hliadka.
Polícia obvinila zo spolupáchateľstva na
prečine krádeže aj ďalšieho 17-ročného
mladíka z Jelšavy. Sudca Okresného súdu
v Rimavskej Sobote vzal mladistvých páchateľov do väzby. Vzhľadom na ich vek im
hrozí pobyt za mrežami na 1 rok. Majiteľovi
predajne potravín bola spôsobená škoda
v hodnote takmer tisíc eúr.
mak
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Slovensko a svet
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Korune definitívne odzvonilo
Po viac ako 15 rokoch sa na Slovensku prestalo platiť slovenskou korunou.
Tú 17. januára vymenilo v peňaženkách občanov euro. Slovenská koruna ako menová
jednotka začala platiť 8. februára 1993, kedy nahradila korunu česko – slovenskú.
Cesta k prijatiu eura ako oficiálnej meny začala
v roku 2005 vstupom do systému výmenných
kurzov ERM II, ktorý sa nazýva aj „čakárňou na
euro“. Podmienkou bolo, aby sa mena nevychýlila od stanoveného stredového kurzu o viac ako
15% nadol alebo nahor.
V júni 2008 schválili ministri financií členských štátov EÚ vstup Slovenska do eurozóny
od 1. januára 2009. V júli toho istého roku
rozhodli, že definitívny výmenný kurz slovenskej koruny k euru bude 30, 1260 korún za euro.
A tak od začiatku tohto roka platí na Slovensku
euro. Avšak občania mohli do 16. januára platiť
za tovary a služby v oboch menách.

Plynová
kríza
skončila.
Nateraz

„Prechod na euro bol úplne hladký a bezproblémový. Dobre ho zvládli banky, obchodníci a
aj ich zákazníci. Verejnosť bola dobre informovaná a pripravená,“ zhodnotil prechod na euro
splnomocnenec vlády pre euro Igor Barát.
Od 17. januára teda platíme len jednou menou
– eurom. Kto si chce slovenské koruny zameniť
po 16. januári, mince budú banky vymieňať
do 30. júna a bankovky do konca roka. Avšak
výmeny nad sto kusov sú v niektorých bankách
spoplatnené. Potom sa budú dať zamieňať slovenské peniaze len v Národnej banke Slovenska.
Mince do roku 2013, bankovky neobmedzene.

Barack Obama

44. prezidentom USA

Štát prišiel o miliardu eura
Ruský premiér Vladimír Putin a jeho
ukrajinská kolegyňa Julia Tymošenková
podpísali minulý týždeň v Moskve dohody
o dodávkach ruského plynu do Európy cez
Ukrajinu. Desaťročný kontrakt medzi Gazpromom a Naftogazom by mal vylúčiť opakovanie kríz v budúcnosti.
Práve vďaka ťahaniciam o cene plynu
medzi oboma krajinami sa muselo Slovensko a ostatné európske krajiny vyše dvoch
týždňov zaobísť bez dodávok ruského plynu cez Ukrajinu. Plynová kríza začala 7.
januára, keď ruský premiér Vladimír Putin
prikázal úplne zastaviť dodávky plynu do
Európy.
Nedostatok plynu obmedzil výrobu v tisícoch slovenských podnikov. Aj keď kríza
priamo nezasiahla slovenské domácnosti,
ľudia zo strachu, že plyn vôbec nepríde, začali nakupovať elektrické ohrievače. Slovenská vláda dokonca zvažovala, aj za cenu
pokút od Európskej únie, spustenie jadrovej elektrárne v Jaslovských Buhinciach.
Slovensko nevylúčilo, že bude žiadať odškodnenie, keďže plynová kríza spôsobila
ekonomike škody vo výške takmer jednejmiliardy eura.

Minulý týždeň v utorok sa víťaz
prezidentských volieb Barack Obama
stal oficiálne 44. prezidentom USA.
V tento deň krátko popoludní zložil
pred budovou Kongresu slávnostnú
prísahu. Vo viac ako 230-ročnej histórii
USA je prvým prezidentom tmavej pleti.
Demokrat Obama sa podľa ústavy formálne stal
prezidentom úderom poludnia. Slávnostný sľub
zložil do rúk predsedu Najvyššieho súdu USA
Johna Roberta. Prísahu zložil na bibliu, ktorú na
rovnaký účel použil v roku 1861 pri svojej prvej
inaugurácii Obamov vzor, prezident Abraham
Lincoln. Slávnostný akt na mieste sledovalo okolo 240 tisíc hostí, medzi nimi boli aj všetci žijúci
americkí exprezidenti: James Carter, George

Bush starší a Bill Clinton. Podľa niektorých odhadov sledovali inauguráciu na veľkoplošných
obrazovkách až dva milióny ďalších ľudí.
Po Georgevi Bushovi prevzal Obama moc nad
krajinou, ktorá čelí vážnym krízam. Najhoršia
ekonomická recesia za niekoľko desaťročí, vysoký rozpočtový deficit, či dve vojny v ďalekom svete sú problémy, s ktorými sa bude musieť nový
prezident popasovať. Obama prisľúbil v inauguračnom prejave Američanom rýchle a dôrazné
opatrenia proti ekonomickej kríze i postupné ukončenie vojny v Afganistane a Iraku. Moslimom vo svete odkázal, že musia hľadať spoločnú
cestu založenú na spoločnom záujme a rešpekte.
Stranu pripravil: Martin Ambróz,
foto internet

kultúra
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Japonsko:
krajina kultúry komiksu
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Literárne tipy
Dominik Dán:
Hriech náš každodenný

V priechode starého domu
v centre mesta bola nájdená
zakrvavená mŕtvola malého
chlapca, ktorý má na tele
stopy po krutom mučení. Je
to Peter, nezvestný už päť
dní, alebo niekto iný? A koľko bude ešte mŕtvych, kým
beštiu v ľudskej koži chytia?
Odpovede na všetky otázky
nájdete v pútavom detektívnom trileri Dominika Dána.

Barbara Rogan:
Nemocnica v Brooklyne

V minulom storočí sa Japonsko po
dvoch jadrových výbuchoch a jednej
prehranej vojne vyrovnalo s prežitými
traumami po svojom: v krajine začali
vo veľkom vychádzať komiksy. Vo veľkom
znamená, že v 90. rokoch už sa na
komiksové zošity spotrebovalo viac
papiera, než na výrobu toaletného
papiera v celom Japonsku...
Japonský komiks sa nazýva manga a je neodlučiteľnou a zásadnou súčasťou modernej japonskej
populárnej kultúry. Manga romány na pokračovanie dostanete v krajine vychádzajúceho slnka
v kiosku na každom rohu, jestvujú dokonca veľké špecializované obchody, ktoré sa zaoberajú
výlučne predajom či distribúciou mangy.
Kreslené príbehy s typicky štylizovanými postavičkami s veľkými očami zastrešujú celé žánrové
spektrum od romantiky a erotiku cez detektívky a trilery až po horor (séria Hellsing, na foto-

Profil

Michal Miloslav
Bakulíny
(16.júl.1819 - 18.január 1892)

grafii) či sci-fi. Jestvujú dokonca manga seriály
s homosexuálnou tematikou. Vďaka širokému
záberu mangy stretnete v uliciach japonských
miest ľudí rôzneho veku i zamestnania, ktorí ju
čítajú v metre na ceste do roboty či v parku na lavičke počas obednej prestávky. V Tokiu dotvárajú dospelí Japonci zahĺbení do príbehov svojich
obľúbených kreslených hrdinov typický kolorit
veľkomesta.
U nás sa v rámci komiksovej kultúry teší veľkej
obľube predovšetkým americký komiks (v jeho
rámci hlavne príbehy o superhrdinoch typu
Batmana či Supermana). Manga zošity, ktoré sú
zatiaľ na Slovensku dostupné najmä v nemeckom preklade, si však za posledné roky získali
množstvo priaznivcov. Svedčí o tom aj vysoká
účasť návštevníkov bratislavského Comics-salónu, jesenného podujatia venovaného práve mange a japonskej kultúre.
Marián Kluvanec

Narodil sa v Hrnčiarskej Vsi. Po štúdiách na
gymnáziu v Ožďanoch pôsobil ako národnokultúrny pracovník a úradník. Bol tiež vychovávateľom v Brzotíne a ako pedagóg sa zamestnal v
Muránskej Dlhej Lúke a v Kokave nad Rimavicou. V Štítniku, Muránskej Dlhej Lúke, Revúcej
a Kameňanoch pracoval ako adjunkt a slúžny.
Bakulínyho aktivity v revolučnom roku 1848
zahŕňali agitovanie medzi pospolitým ľuďom
a organizovanie národných gárd, ktorých veliteľom sa sám stal. Po ukončení revolúcie sa angažoval na strane roľníkov v sporoch s niekdajšími
zemepánmi.
V Revúcej sa Bakulíny stal zakladajúcim členom Matice slovenskej a gymnázia. V r. 2006
mu bola v Rimavskej Sobote odhalená bronzová
busta.
mak

Tvrdý režim na klinike
U milosrdných vyčerpáva jej
zamestnancov až na pokraj
fyzických a psychických síl.
Každý z nich sa pritom vyrovnáva s osudom a uskutočňuje svoje predstavy o živote,
čo v meste ako je New York
vôbec nie je jednoduché.
Nemocnica v Brooklyne je
zaujímavý román americkej
autorky, ktorá dokáže s nevšedným talentom opísať
dušu človeka.

Haškovec-Müller
-Tatíčková:
Galéria géniov

Galéria géniov čitateľovi
encyklopedicky približuje
200 osobností modernej
svetovej kultúry 20. storočia.
Pri každej z nich je opísaný
život i dielo. Nájdete tu filozofov, spisovateľov, maliarov,
architektov, ale napríklad aj
filmových tvorcov.

Tieto knihy môžete vyhrať v súťaži, ktorú
pre vás organizujú Gemerské zvesti
v spolupráci s kníhkupectvom Marsab
na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.
Stačí, ak na adresu redakcie odošlete
alebo osobne doručíte vyplnený dotazník
vložený do tohto alebo niektorého z dvoch
nasledujúcich vydaní, čím budete zaradení
do zlosovania. Súťaž trvá tri týždne.
Po ich uplynutí budú vylosovaní a vyhlásení výhercovia.

Myšlienka týždňa:
Existuje jediný spôsob ako mať
šťastné manželstvo a hneď ako naň
prídem, ožením sa znova.
Clint Eastwood
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Nehnuteľnosti
• Predám 1 izbový byt na  Š. M. Daxnera, cena 18 256,65 € (550 000.Sk), info 0902 700 400.
2006-4

• Predám 1-izbový byt na ul.
Malohontskej, cena 16 596,95 €
(500 000,- Sk), info 0902 700 400.
2006-4

• Predám 2 izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná
rekonštrukcia, cena dohodou.  Inf:
0902 700 400.
2006-4

• Predám 2 izbový byt na sídl.
Rimava, cena 27 617,34  €
(832 000,-Sk), inf:0902 700 400.
2006-4

• Predám 2-izbový byt na sídl. Rimava, cena 29 210,64 € (880 000,Sk), inf. 0902 700 400.
2006-4
• Predám 2-izbový byt na ul.
Malohontskej, cena 22 571,86
€ (680 000,- Sk), info: 0902
700 400.
2006-4

• Predám 2 izbový byt na Západe,
cena 15 933,08 € (480 000.- Sk),
inf. 0902 700 400.
2006-4

• Predám 2-izbový byt na ul.
Rožňavskej, cena 21 576,- €
(650 000,- Sk). Info 0902 700 400.
2006-4

• Predám 3 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 33 160 €  
(999 000.- Sk), inf: 0902 700 400.
2006-4

• Predám 3-izbový byt na sídl. Západ, cena 27 550,95 € (830 000,Sk), info: 0902 700 400.
2006-4

• Predám 3 izbový byt na ulici
Daxnera, cena 50 786,69  € (1 530
000.- Sk) (vlastné kúrenie nájom
1100.- Sk), inf: 0902 700 400.
2006-4

• Predám 3 izbový byt na ul.
Rožňavská, cena 22 571,86 €  
(680 000.-Sk), inf: 0902 700 400.
2006-4

• Predám 3 izbový byt na ul.
Malohontská 20, cena 30 870 €  
(930 000,-Sk), inf: 0902 700 400.
2006-4

• Predám 3 izbový byt na ul. L.
Novomeského, cena  27 550 €  
(830 000,-Sk), inf: 0902 700 400.
2006-4

• Predám 3 izbový byt na ul. L
Novomeského cena 26 555 €  
(800 000.- Sk), inf: 0902 700 400.
2006-4

• Predám 3-izbový byt na ul. Dobšinského, 29 210,- € (880 000,Sk). Info 0902 700 400.
2006-4

• Predám  4 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 33 160 €  
(999 000.- Sk), inf:  0902 700 400.
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2006-4

• Predám  4 izbový byt na ulici Malohontskej, cena  41 492 €  (1 250
000.- Sk), inf: 0902 700 400
2006-4

• Predám 4 izbový byt na ulici Dobšinského, cena  34 189 €  (1 030
000,- Sk), inf: 0902 700 400
2006-4

• Predám 4-izbový byt na ulici Vansovej, cena 24 895,- € (750 000,Sk). info 0902 700 400.
2006-4

• Predám  rozostavaný rodinný
dom v Rim. Sobote, cena 70 000
€  (2 110 000.- Sk), kontakt 0902
700 400
2006-4

• Predám rodinný dom v Rim.
Sobote, cena 116 178 € (3 500
000.- Sk), kontakt 0902 700 400
2006-4

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 86 304 € (2 600 000,- Sk),
kontakt 0902 700 400
2006-4

• Predám rodinný dom na Sobôtke,
cena 82 984 € (2 500 000,- Sk),
kontakt 0902 700 400.
2006-4

• Predám rodinný dom na Krásnej,
cena 119 498 € (3 600 000,- Sk),
info: 0902 700 400.
2006-4

• Predám rodinný dom v Tomašovej
už od 8 962 € (270 000,- Sk), info:
0902 700 400.
2006-4

• Predám rodinný dom na Teplom
Vrchu, novostavba, cena 71 366 €
(2 150 000.-Sk), inf: 0902 700 400
2006-4

• Predám rodinný dom  v Budikovanoch, cena  119 498 €  (3 600
000.- Sk), inf: 0902 700 400
2006-4

• Predám rodinný dom v Bakte,
cena  23 235 € (700 000,- Sk), inf:
0902 700 400
2006-4

• Predám rodinný dom v Lenartovciach , cena 19 252 € (580 000.Sk), inf: 0902 700 400
2006-4

• Predám un. bunku, Tormáš, cena
2 323,57 € (70 000,- Sk), info:
0902 700 400.
2006-4

• Predám chatu, Vinica, cena
4 647,14 € (140000.-Sk), in. 0902
700 400
2006-4

• Predám un. bunku Vinica s pozemkom, cena 1 327 €  (40 000,-Sk),
info:0902 700 400
2006-4

• Predám un. bunku v Gemerskom Jablonci, cena  6 141 €  
(185 000.-Sk), inf: 0902 700 400
2006-4

• Predám pozemok v Rim. Sobote /
pod benzínovou pumpou Slovnaft,
cena 16,60 € /m2

(500.- Sk) m2,  kontakt 0902
700 400
2006-4

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/Šibeničný vrch -ul.Gaštanová/,
cena 26,50 € (800.- Sk/ m2),
kontakt 0902 700 400
2006-4

• Predávam pozemok, Kurinec, cena  
34,20 € (1030.-Sk )/m2, kontakt
0902 700 400
2006-4

• Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 34,80 € (1050.Sk)/m2, kontakt 0902700400
2006-4

• Predám pozemok pri hvezdárni,
cena  10 € (300.-Sk)/m2, inf: 0902
700 400
2006-4

• Predám pozemok v Kružne, cena
3,32 €  (100,- Sk) /m2, inf: 0902
700 400
2006-4

• Dáme  do prenájmu priestory na
podnikanie v Rim. Sobote, info:
0902 700 400
2006-4

• Predáme 2-izb. byt na Rožňavskej
ul., menená kuchynská linka, plastové okná, balkón. Kontakt: 0908
901 639.
083-5

• Predám 3-izb. byt na Západe v OV
za 820 000 Sk. Kontakt: 0918
560 622.
087-7

• Kúpim neprerobený 2-izbový byt
v centre, nie prvé ani posledné
poschodie, do 13 500 €. Platba
v hotovosti. Tel: 0903 521 235
088-4

• Predám 3-izbový byt s balkónom
na ul. Rožňavskej, cena 690 000,Sk. Tel: 0915 570 225.
089-5

• Predám 2-izbový byt, veľký rozlohou, za výhodnú cenu. Kontakt:
0907 176 725.
093-4

• Predám 1-izbový byt s balkónom na Malohontskej ul. 20.
Cena 15 500,- €. Kontakt: 0905
401 228.
099-5

• Predám 3-izbový prerobený byt.
Cena dohodou. Tel: 0918 466 028.
102-5

• Prenajmem rodinný dom na
Šibeničnom vrchu v RS. Tel: 0904
821 835.

RS. Tel: 0915 672 530.

112-4

• Dám do nájmu garsónku v meste
(balkón, kuchynská linka) od
1.2.2009. Tel: 0905 429 139.
060-4

• Predám garsónku na Malohontskej 20. Tel: 0917 073 023.
070-4

• Predám garáž na Rožňavskej ulici.
Tel: 0910 189 922.
078-4

• Predám 3-izb. byt v OV na ul.
Rožňavskej. Tel: 0908 823 832.

026-5

• Dám do prenájmu kancelárske
priestory, 20 m2  v centre oproti
Msú.Tel: 0915 875 849
046-5

• Predám RD v Rim. Seči pre 2 rodiny. Cena 650 000,- Sk. Tel: 042/43
85 231- večer.
048-4

• Dám do prenájmu priestory na
podnikanie na prízemí na Hlavnom námestí v Rim. Sobote. Tel:
0907 884 948.
006-4

• Predám 2-izbový byt na 1. poschodí v OV na ul. Tržnej 1 + garáž.
Cena dohodou. Tel: 0910 593 403.
011-10

• Predám RD (aj so zariadením)
v Tomašovej, ul. Tehlová 7. Cena
len po obhliadke. Tel: 0907
884 276
1706-8

• www.makroreality.sk
1305-19

• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
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Zamestnanie
• Ste učiteľka, zdravotná sestra
alebo pracujete na úrade? Zarobte
si popri zamestnaní 5-20 000 Sk
(165,97 – 663,88 €). Volajte: 0915
568 151.
080-4

• Ponúkam pracovné miesto na
pozíciu predavačky v cukrárni do
prevádzky na Hlavnom námestí
v RS. Tel. kontakt: 0903 666 011.
084-5

• Prijmem čašníčku do denného
baru. Kontakt: 0907 176 725.
094-4

104-4

• Prijmem barmana/barmanku
do Espressa DK. Kontakt: 0911
883 343.

• Predám, prenajmem 2-3 izbový
byt. Tel: 0904 071 340.

097-7

103-5

• Kúpim 1 alebo 2-izbový byt na
ulici Rožňavskej v R.S. Tel: 0904
821 835.
110-6

• Predám 2-izbový byt v Bátke. Cena
dohodou. Tel: 0915 672 530.
111-4

• Ponúkam na predaj RD v okrese

095-6

• Prijmem do PP účtovníčku so
znalosťou JÚ, PÚ a PAM agendy.
Nástup možný ihneď. Len seriózne! Tel: 0903 541 749.
• Hľadám kozmetičku. RK-Štúdio.
Tel: 0903 551 931.
105-8
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• Hľadám nechtovú dizajnérku
s možnosťou zaškolenia. RK-Štúdio. Tel: 0903 551 931.
106-8

• Prijmeme predavačku zdravotne
postihnutú (invalidnú dôchodkyňu). Tel: 0903 435 192.
055-5

• Práca opatrovateľky v južnom
Tirolsku. Riadne pracovné povolenie, aj turnusy, nemčina potrebná.
Tel: 048/41 43 383 – po 18.00 h.,
0905 575 211 – večer.

jadier, voda-elektrika-murárske
práce. Vypracujeme kalkulačný
list, odvoz materiálov. Pracujeme odborne, kvalitne. Tel: 0918
283 026, 0944 128 708.

049-4

• Jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňové priznania a iné na tel.
čísle: 0911 263 597.
1722-4

• Novinka – čaje, registrácia
v češtine zdarma! www.lehotska.
plantanas.de.

063-5

003-5

• AAR s.r.o. hľadá makléra, asistentku obchodného zástupcu.
Požiadavky: min. SŠ s maturitou,
komunikatívnosť, tímový duch,
práca s PC, MS Office, perfektná
slovenčina. Ponúkame: nadštandardný zárobok, profesný rast,
Office@aar-reality.sk, volajte 0918
34 34 02, 0918 34 34 03.

• Ponúkam účtovné a ekonomické
služby – spoľahlivo a odborne.
Aj pre príspevkové organizácie
(športové kluby, cirkvi). Tel: 0911
158 803
1721-5             
          
• Skôr ako ideme na súd, problém
riešime u mediátora. Francisciho
1, 0907 831 424.

068-6

Služby
• Úvery ihneď. Spotrebné, hypotekárne, developerske. Volajte: 0915
568 151.
079-4

• Potrebujete peniaze? Nájdete nás
v budove čakárne na autobusovej
stanici v RS. Mobil: 0902 464 091.
086-4

• Doučujem angličtinu. Tel: 0910
298 053.
090-6

• Ponúkame upratovanie, tepovanie.
Kontakt: 0907 566 271.
091-6

• Pôžička, ktorá Vás nezaťaží. Kancelária: Železničná 8, RS (Junior
komplex). Tel.: 0905 100 870
113-13

• Veštenie z kariet, minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Čerenčianska
22 / hneď vedľa úradu práce /
v RS. Otv: Po – Pi: 9.00 – 15.00 h.
Kontakt: 0915 228 482.
062-8

• Maľujem, stierkujem v interiéri.
Maľujem aj obrázky a kresby na
steny do detskej izby. Tel: 0902
679 412.

072-4

• Murárske práce, stierkovanie,
dlažba, sadrokartón, montáž
plávajúcej podlahy. Tel: 0918
606 270.
082-6

• Kladieme plávajúcu podlahu. Tel:
0902 174 884.
041-6

• Stierkujeme byty a domy. Tel:
0902 174 884.
042-6

• Najlacnejšia prestavba bytových

1495-5

Rôzne

       

• Predám kvas. Tel: 0907 036 585.
085-5

• Predám zariadenie do predajne:
pulty, regále (v R. Sobote). Tel:
0905 357 884.
092-6

• Predám domácu údenú slaninu 1
kg / 4 €. Tel: 0918 599 501.
100-4

• Predám spálňu, rohovú lavicu, kuchynskú linku, písací stôl, buginu,
žehliace dosky, dvere plné a sklenené, detský bicykel, šijací stroj
ZINGER funkčný. Všetko lacno +
dohoda. Tel: 0915 084 979.
107-4

• Predám kladivkový šrotovník. Tel:
0903 377 959.
109-4

• Predám: stolárska pásová brúska
liatinová 2 m, píla s formátovacím
stolíkom, fréza, píla masívna,
odsávanie 2-vrecové, píla na guľatinu, fréza dom. výroby. Tel: 0910
953 330.
058-8

• Rozpredám nábytok lacno (spálňa,
koberce, gauče, stoly a iné). Tel:
0905 222 135.
061-4

• Predám detské lyže 110 cm +
dvojo použiteľných lyžiarok. Cena
20 Eur.. Ďalej predám chlapčenské korčule číslo 5. Cena 10 Eur.
Telefón: 0903 452 228.

069-4

• Predávame palivové štiepané
drevo na paletách. Kontakt: 0911
802 441, 0911 521 511.
076-7

• Predám pánske a chlapčenské

korčule s topánkami, č. 42 a 38.
Tel: 0903 659 980.

027-3

• Predám novú pokladňu. Info na
mob. 0908 533 110.
028-4

• Predám málo používané zariadenie do predajne. Info na t.č.: 0908
533 110.
029-4

• Predám liatinový plynový kotol 25
KW zn. ATAK za 7000 Sk a 120 l
plynový bojler zn. FÉG za 3000 Sk.
Pri kúpe obidvoch, cena 9000 Sk.
Tel: 0907 387 261.
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INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH
Kontaktujte nášho
zástupcu
(aj mimo
pracovnej doby)

0907 255 600
alebo
0910 913 191

047-5

Zvieratá
• Predám šteniatka nemeckého ovčiaka celočiernej farby. Tel: 0904
276 809.
096-4

• Predám šteňa bernardína. Tel:
047/559 64 39.

101-5

• Predám YORKSHIR teriérov psíkov
za symbolickú cenu: 3 000,- Sk
(100 EUR). Tel: 56 77 265 alebo
0904 354 091.

„Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam. Čím
ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.“
So smútkom v srdci si dňa 26.1.2009
pripomíname 5. výročie úmrtia

Pavla Pintéra st.
z Horných Zahorian.

Spomínajú manželka, syn, dcéra s manželom a tri vnúčatá a ostatná rodina.

056-4

• ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO
Šamarianka, 979 01 Rim. Sobota
ponúka na predaj kravy, jalovice
a teľatá plemena Slovenské strakaté aj krížence. Cena dohodou. Tel.:
047/56 21 291, 0908 927 963.

KINO
ORBIS

025-4

		

Auto-moto
• Predám Škoda Favorit v pojazdnom stave, STK a EK vykonaná.
Cena 300 Eur. Informácie na č.t.:
0910 934 771 od 9.00 do 17.00
denne.
023-4

• MAJESTIC PLUS s.r.o.- Najlacnejšie
zákonné a havarijné poistenie automobilov. Mobil: 0948 006 639,
0903 693 619, e-mail: DSOLTYSOVA@ZOZNAM.sk
018-5

29.jan. – 1.feb.

MADAGASKAR 2
T Stále spolu. Stále stratení.
Komédia USA, MP. Vstupné 2
Euro (60 Sk), dabing. Začiatok
predstavení o 18:00 hod., v sobotu a v nedeľu aj o 16:00 hod.
29.jan. – 1.feb.

SIROTINEC
Fenomenálny mexicko - španielsky mysteriózny thriller..
MN. Vstupné 2 Euro (60 Sk),
titulky. Začiatok predstavení o
20:00 hod.
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Obnovenie prevádzky daňového
informačného systému.
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 20. 01. 2009
bola úprava daňového informačného systému na menu euro ukončená.
Výkon správy daní na daňových úradoch je opäť zabezpečovaný za podpory daňového informačného systému.
K ukončeniu odstávky dochádza oproti plánovanému termínu 25. 1.
2009 v predstihu, dňom 20. 1. 2009 bude poskytovanie autorizovaných
elektronických služieb pre daňovníkov zabezpečené v plnom rozsahu.
Miroslav Dobák
hovorca Daňového riaditeľstva SR

Pozvánka
Mesto Rimavská Sobota, primátor mesta v snahe zlepšiť podnikateľské
prostredie v našom meste, komunikáciu s podnikateľmi a riešenie problémov podnikateľských subjektov organizuje 30. januára (piatok) o 13.00
hod. v guľovej sále Kultúrneho domu, vchod A ( od Kauflandu) stretnutie
zástupcov mesta s miestnymi podnikateľmi.

Program stretnutia:

Zahájenie • Možnosti spolupráce mesta s podnikateľmi • Prijatie opatrení
na zlepšenie podnikateľského prostredia a vzájomnej spolupráce • Záver
stretnutia
Vážení podnikatelia! Pozývame vás na toto pracovné stretnutie a veríme,
že vďaka vašim námetom a spoločnej komunikácii sa nám podarí vytvárať
čoraz lepšie podmienky nielen pre vaše podnikanie, ale aj pre podnikanie
všetkých podnikateľských subjektov v našom meste.
Štefan Cifruš, primátor mesta

Rimavskosobotskí gymnazisti
najlepší v nemeckom jazyku
15. januára 2008 sa konal na pôde Gymnázia
Mateja Hrebendu už 19. ročník Olympiády
stredných škôl v nemeckom jazyku.
Celkovo sa do merania síl zapojilo 12 súťažiacich z celého okresu. Ich jazykové vedomosti
a zručnosti hodnotili 3 skúšobné komisie, zložené z vyučujúcich nemeckého jazyka z každej
zúčastnenej školy. Už tradične najsilnejšie obsadenou kategóriou bola kategória 2D – stredné

Rybárstvo
Mestská organizácia SRZ v Rim. Sobote oznamuje svojim členom, že vydávanie povolení na rybolov na rok 2009 začne v sobotu 17. januára s týmto
harmonogramom:
Sobota od 9.00 – 11.00 hod.
Streda od 16.00 – 18.00 hod.
Povolenia sa budú vydávať v sídle MsO na Jesenského ul. 5 Pri vybavovaní
dokladov je nevyhnutné mať so sebou členský preukaz, členovia s povinnosťou odpracovania brigády aj brigádnicky preukaz. Členovia, ktorí sú
držiteľmi preukazu ZŤP –S, sa musia týmito dokladmi preukázať. Invalidní dôchodcovia musia mať doklad o poberaní invalidného dôchodku.
Miestne kaprové povolenie zdarma dostanú iba členovia, ktorí už dovŕšili
70 rokov. Ďalej dôrazne upozorňujeme členov, aby nezabudli na zakúpenie štátneho rybárskeho lístka, pretože lov bez tohto dokladu je považovaný za pytliactvo, čo je trestné. Štátny rybársky lístok je možné si zakúpiť na
odbore životného prostredia Mestského úradu v Rim. Sobote v pondelok,
stredu a piatok v čase od 7, 30 – 16, 30, v piatok do 14, 45 hod.

Ceny sú nasledovné:

týždňový lístok 1,65 €, mesačný 3,31 €, ročný 6,63 € , trojročný 16,59€
Deti do 15 rokov dostanú štátny rybársky lístok zdarma. Na základe ministerskej výnimky je pre našu organizáciu povolený lov kapra rybničného
od 15. mája. Táto výnimka sa však vzťahuje len na kapra, ostatné druhy rýb
možno loviť iba podľa platného zákona.
Výbor MsO SRZ

Turistika

29.1- 1.2 43. Slovenský zimný zraz turistov (lyže, pešo – mikrobus)
viac informácií na www.kst-rs.webnode.cz

odborné školy.
Študenti, ktorí súťažia na olympiáde, musia preukázať všestranné jazykové vedomosti
a zručnosti, ktoré siahajú nad rámec učebných
osnov. Popri stále sa silnejšie presadzujúcej
angličtine sa však stále nájdu študenti, ktorí
ovládajú nemčinu na veľmi vysokej úrovni, pretože sa jej okrem vyučovania na škole venujú aj
vo svojom voľnom čase.
Študenti Gymnázia Ivana Kraska vyhrali
tento rok v rámci okresného kola všetky kategórie, v ktorých súťažili.

Víťazi jednotlivých kategórií:
2E – Lukáš Odler – Gymnázium Ivana Kraska
Rimavská Sobota, 2A – Dávid Pósa – Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota, 2B
– Marek Kysela – Gymnázium Ivana Kraska
Rimavská Sobota, 2D – Erik Bartha – ZSŠPaP
Rimavská Sobota
Všetci víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať náš okres na krajskom kole v Banskej
Bystrici.
Miriam Szántóová
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Rozhodnutie
Primátor Mesta Rimavská Sobota ako správny orgán príslušný na základe
ustanovenia § 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol takto:
Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota na školský rok 2009/2010 sa bude konať dňa 4. februára (streda)
2009. Základné školy zverejnia čas a miesto zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Odôvodnenie: V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná
školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po
dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákon
ustanovuje podmienky odkladu školskej dochádzky alebo zaradenie dieťaťa do nultého ročníka. Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno
nikoho oslobodiť.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

Výberové konanie
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Pozývame všetkých priateľov
ľudovej zábavy na 3. Folklórnu
plesovú tancovačku
Pod záštitou Folklórneho súboru Háj sa dňa 31. januára 2009 o 19.00 hod.
koná v hoteli Tatra na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote perfektná fašiangová zábava s netradičným názvom - 3. Folklórna plesová tancovačka,
na ktorú sú srdečne pozvaní všetci milovníci ľudovej hudby, spevu a tanca
z blízka i ďaleka. Do tanca bude tento rok hrať ľudová hudba Železiar z Košíc a ako hosť plesu vystúpi so svojim programom aj FS Hornád. Na plesajúcich čaká okrem tradične kvalitnej zábavy do skorých ranných hodín
aj široká paleta kulinárskych špecialít a zaujímavá tombola. Príďte sa teda
s nami zabaviť.
Cena vstupenky: 24 € /723,- Sk/
Rezervácia a predaj vstupeniek: Oáza zdravia v CVČ Relax v Rim. Sobote
alebo na tel. č. 0908 407 862, 0915 849 253
Mestská bytová správa s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky
školy: Materská škola, Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota s predpokladaným nástupom od 1. 3. 2009.
Kvalifikačné predpoklady:
- vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- občianska a morálna bezúhonnosť
- osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
- znalosť školskej legislatívy
Požadované doklady do výberového konania:
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- potvrdenie o pedagogickej prax
- profesijný životopis
- aktuálny výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy- NEOTVÁRAŤ je potrebné zaslať alebo osobne
doručiť najneskôr do 4. februára 2009 na adresu: Mestský úrad, oddelenie
školstva, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

Klassik Kožušiny, koža, pánske
odevy PAVANNA (oproti tržnici),
B. Bartóka 14, Rim. Sobota ponúka
v januári zľavy na kožuchy,
kožušinové výrobky, pánske obleky,
košele, nohavice, pulóvre, kravaty.....
Zľavy od 10 % do 50 %.
Otv.:
9.00 – 17.00 pondelok až piatok
		
9.00 – 12.00 sobota
Tel: 047/56 21 747
Tešíme sa na Vašu návštevu.

UBYTOVŇA Mestskej bytovej správy, s.r.o., Gorkého 8, 979 01 Rimav-

ská Sobota ponúka ubytovacie služby turistickej ubytovne pre fyzické osoby a firmy za výhodné ceny, apartmány, 2-3 lôžkové izby + príslušenstvo.
Bližšie informácie na t. č. 047/5624187
Mestská bytová správa s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,
ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Obvodný
úrad/ CENNÍK ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK
Zasadačka č. 47- I. posch. - počet miest na sedenie 182 - predsednícky stôl
11 miest
Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 119,50 € (3 600,- Sk), Nezisk.
org. 89,62 € (2 700,- Sk)
Ozvučenie sály Podnik. subj. 14,94 € (450,-Sk) Nezisk.org. 14,94 €
(450,-Sk)		
Zasadačka č. 46 – I. posch. - počet miest na sedenie 25
Cena za prenájom / 1-8 hodín/ Podnik. subj. 23,24 € (700,- Sk) Nezisk.org.
16,60 € (500,- Sk)
Zasadačka č. 80 – II. posch. - počet miest na sedenie 72 - predsednícky
stôl 4 miesta Cena za prenájom / 1-8 hodín/ Podnik. subj. 43,15 € (1 300,Sk) Nezisk.org. 33,19 € (1 000,- Sk) Poznámka: V prípade záujmu nad rámec
ponuky, je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o Rim. Sobota
T.č: 047/5511915 nebytové priestory, V Rim. Sobote 08.01.2009
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

Aurélius-Germanica lingua
ponúka:

Preklad z nemeckého jazyka
do slovenskeho a opačne
KURZ NEMČINY pre začiatočníkov
Prihlásiť sa môžete osobne:
Aurélius – Germanica lingua
Mikszátha 27, Rimavská Sobota
(zelený dom v blízkosti reštaurácie Európa a obchodnej akadémie)

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

Agro Tomašová a.s. prijme:
do pracovného pomeru: TRAKTORISTU
Požiadavky: prax s traktorom, samochodnými nakladačmi, vodičský
preukaz písmena B, C, T, osvedčenie na obsluhu kombajnu – prax,
zodpovednosť k práci.
Žiadosti so stručným životopisom zasielajte do 28. februára 2009 na
adresu: Agro Tomašová a.s., Tomašovská 3093, 979 01 Rimavská Sobota
telefonický kontakt: 047/56 21 162, 0904 875 648, 0915 912 872

2027-4

2015-2,4
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Prioritná os 1

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Prioritná os 2
Ochrana pred povodňami

Prioritná os 3

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Prioritná os 4
Odpadové hospodárstvo

Prioritná os 5

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačný program Životné prostredie,
zelená pre dobré enviroprojekty,
ktoré zlepšia našu budúcnosť

Komunikačné a informačné aktivity sú spolufinancované z fondov Európskej únie / Kohézneho fondu

Vďaka Operačnému programu Životné prostredie (OPŽP) dostala Slovenská republika možnosť čerpať finančnú pomoc z fondov Európskej únie do roku 2015 v oblasti
zlepšenia environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia. Operačný program umožňuje žiadateľom v piatich prioritných osiach vyčerpať na podporu
schválených projektov celkovo viac ako 2 miliardy EUR. Riadiacim orgánom pre OPŽP je Ministerstvo životného prostredia SR a základným implementačným dokumentom je Programový manuál OPŽP, dostupný na informačnom portáli www.opzp.sk a www.repis.sk.

CB_Gemerske_inz_190x88.indd 1

Realitná spoločnosť Exkluzív s.r.o.

Predám tatranský
profil – brúsený

prijme na TP, alebo ŽL pre pobočku v RS pracovníkov

I.trieda 4,32 Eur
II.trieda 3,32 Eur

Výhoda: prax s KPZ, kataster alebo obchodno-predajné zručnosti.
Životopis poslať na info@realityexkluziv.sk,
kontakt: Moravčík 0917 277 707

19.1.2009 10:17:16

Hľadáme barmanku / -a,
krupierku / -a.
0903 801 265

032-3

Hľadáme výčapníčku / -ka.
0903 801 265

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

031-3

2011-52
057-5

Potrebujete peniaze?
Sprostredkujem nebankové
úvery pre zamestnaných
a dôchodcov.

Tel: 0918 327 396
073-5

Preprava AVIOU.
Rýchlo a lacno.
Tel. č.: 0904 977 692
0903 549 042 1691-7

Sťahovanie

a preprava tovaru
M: 0948 555 356,
0903 555 356 2002-51

OKNO PLUS
- montáž plastových okien, dverí
- murárske práce
- zameranie, kalkulácia
- doprava
- demontáž drev. okien
B.Bartóka RS, na poschodí.
Informácie od 9.00 do 15.30 h
na t.č. 047/5625767, mob. 0904 614 136

Kúpim seno.
M: 0905 701 764

0907 255 600 alebo 0910 913 191

Hľadáme kuchára – ku.
0903 801 265
033-3

2013-4

Ponúkam nebytové priestory do prenájmu
v centre mesta RS za výhodné ceny.
Využitie: kancelárie, obchody a rôzne služby.

Potrebujete
peniaze?

M.: 0908 948 971

2003

Volajte 0907 342 809
www.profikredit.sk

012-4

LILIPUT
detské odevy

výpredaj zimného
tovaru a starších
zásob

ZĽAVA:
25 až 30 %
Detské odevy pri pošte
v Rim. Sobote
2014-2,4

2017-4

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH ZVESTIACH

Nav!tívte novootvorené relaxa"né !túdio
a vyu#ite 30% z$avu na permanentky ! 2023

Potrebujete
peniaze?

SŤAHOVANIE

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk

A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

M.: 0908 948 971

2004-31  

2005

inzercia / infoservis
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DAROVALI KRV

Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

Pavel Belic, Július Bukovický, Barnabáš Múčik, Arpád Mester, Iveta Drieňová,
Marta Selčanová, Peter Krajč, Ing.Martin Magic z Rim.Soboty, Miloš Trocha zo
Sobôtky, Petra Sujová z Rim.Brezova, Pavel Šufliarsky z Rim.Janoviec, Marek
Kožiak z Hnúšte, Ján Hanzel, Ondrej Nagyvárady z Klenovca, Ľudmila Bamburová, Peter Bambura z Kokavy n Rim., Kvetoslava Gembická z T-Vrchu, Vojtech
Mács z Čížu, Ján Marek z Hrnč.Zalužian, Róbert Rúgó z Jesenského, Peter Bálint zo Šimonoviec, Július Doboš z Gem.Panice, Ján Kosorín, Peter Daniš z Oždian, Altréd Kövári z Aboviec

Lekárne
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00 • Lekáreň Media
do 18:00 • Lekáreň Kaufland do 20:00

31.1 sobota lekáreň Salvator
1.2 nedeľa lekáreň v Kauflande

Prvýkrát bezplatne darovali krv:

Mgr.Jana Ciráková, Dušan Urban z Rim.Soboty, Marcel Štefánik z Hnúšte
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť
Dňa 24.1.2009 (sobota) sú zrušené
otváracie hodiny pre verejnosť od
9,00 do 12,00 hod.
19.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
		
01.02

09.00-11.30, 12.00-14.30
09.00-11.30, 12.00-14.30
09.00-11.30, 12.00-14.30
09.00-13.00, 18.30-20.00
09.00-11.30, 12.00-14.30
09.00-11.30, 12.00-14.30
09.00-12.00, 12.30-15.30
16.00-19.00
14.00-15.30

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 20.1.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

31.1 a 1.2 MUDr. A. Dulovičová, K.
Mikszátha 1, č.t. 56 23196

Upozornenie

15

Program GMOS: VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE PODUJATIA

31. január a 1. február Krajské metodické školenie
Školenie pre vedúcich detských folklórnych súborov – Lučenec, denne.

Z obsahu budúceho čísla:
Ako riešiť zdravotné problémy pomocou byliniek? • Ultramaratónec Jozef Gyürke sa vlani po deviatich rokoch v USA vrátil do
Rimavskej Soboty • Turisti absolvovali 25. ročník Cestou Márie
Széchy • Spisovateľka Marta Hlušíková o svojej tvorbe

KVALITNÉ A Lacné
ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Prijmeme: - čašníka /-čku
Tel: 0918 392 513
PRENÁJOM:
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
Kancelárske a obchodné
priestory - SNP 18
- Predajňa Colins so
zariadením
- Espresso oproti VÚB
Tel: 0918 392 513
2009-52

Hľadá sa brusič/leštič
do kamenárstva.
Čistý plat 600 až 800 €.

Info: 0907 387 023
2028-6

Mesto Rimavská Sobota
ponúka do nájmu:

Mestská bytová správa s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota uverejňuje
ZOZNAM voľných nebytových priestorov

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

1. Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Obvodný úrad ) - prízemie - 17 miestností - I. poschodie – 6
miestností - II . poschodie – 16 miestností bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel.č. 047/5511915 • 2. Dom služieb, ul. Malohontská - I. poschodie -122,45 m² , 111,00 m²
• 3. Budova na ul. SNP 15 - podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m², 14,52 m², 23,72 m² + 1,05
m² • 4. Budova na ul. Daxnerovej 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m² , 18,11 m² , • 5. Administratívna budova na ul. Tržnej- I. poschodie - 22,71 m² • 6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m², 7,13
m², 23,73 m², 4,98 m² MsBS s.r.o. – Rim. Sobota T.č. 047/5511915 - nebytové priestory • 6. Bytový
dom na ul. Škutétyho č. 12 - prízemie - 19,60 m², 19,00 m² + 7,30m² (chodba ,hyg. zar.) Kontakt : č.
t. 0905753585
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

Chcete si privyrobiť?

Prijmeme kolportérov
na predaj Gemerských
zvestí.
Môžu byť aj študenti alebo nezamestnaní.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5 alebo
na t. č. 56 04 673.
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ŠKD pri ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote
Kam s deťmi po skončení vyučovania?
Ako nevyhnať deti na ulicu . . .
Pred zápisom do prvého ročníka sa iste mnohí rodičia trápia otázkou, čo
bude s ich deťúrencami, keď začnú chodiť do školy. Kam ich dať po skončení vyučovania? Budú sa vedieť samy poobliekať? Ako si poradia v školskej
jedálni? Týchto starostí sa vôbec nemusíte báť, pokiaľ prihlásite svoje dieťa
do školského klubu (družiny). Školský klub vo veľkej miere pomáha rodičom pri výchove ich detí. V ich voľnom čase, po skončení vyučovania, sa
postará o kultúrne stolovanie a osvojenie si základných hygienických návykov a o zábavu.
Po spoločnom obede nasleduje odpočinková činnosť. Táto činnosť
im prináša veľa zábavy: voľné kreslenie, čítanie rozprávok, hry, rozhovory,
relaxačné a energizačné cvičenia. Odpočinkovú činnosť vystrieda rekreačná, ktorá podporuje aktívny pohyb na čerstvom vzduchu, spontánne
a organizované hry. Potom nasleduje príprava na vyučovanie, ktorá
poskytuje deťom možnosť písomne si vypracovať domáce úlohy pod dohľadom odborne pripravených pedagógov a pomocou didaktických hier si
precvičiť učivo.
V čase od 16:00 do 17:00 hod. sa môžu deti venovať svojim záujmom,
keď môžu navštevovať nasledovné krúžky: futbalový, stolnotenisový,

počítačový, premietanie videofilmov, vybíjaná, šachový, aranžér-

sky, tanečný. Okrem týchto hlavných činností školský klub zabezpečuje
ráno aj službu pre tie deti, ktoré z rôznych dôvodov prichádzajú do školy
skôr (od 6:45 hod.), alebo tu ostávajú podľa potrieb rodičov dlhšie (po 17:00
hod.)
Ako vidíte,pani vychovávateľky sa snažia deťom vytvoriť ozajstný druhý
domov, kde sa môžu hrať, kultúrne sa zabávať a pripravovať sa na ďalší deň
do školy.
Pani vychovávateľky podľa možnosti navštevujú s deťmi filmové a divadelné predstavenia, plaváreň, knižnicu, múzeum a ekorelax.
Toto je iba veľmi stručný prierez toho, čo poskytuje školský klub detí,
preto neváhajte a pri zápise do 1.ročníka prihláste svoje dieťa aj do školského klubu detí. Majú tu zabezpečenú opateru a rodičia sa môžu pokojne
venovať svojej práci. Nedovoľte, aby sa vaše deti bez dozoru hrali na ulici
s rizikom, aby sa o pár rokov liečili v rozličných krízových centrách.
Dúfam, že príspevok za školský klub 6 EUR na jeden mesiac vás neodradí a v septembri sa stretneme. Pani vychovávateľky sa už teraz tešia na
svojich nových prváčikov.
Elvíra Bodonová
vedúca ŠKD pri ZŠ P.Dobšinského v Rim. Sobote
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SLÁVNOSTN! ZÁPIS DETÍ
DO 1. RO"NÍKA
sa bude kona! 4. februára 2009
od 14.00 do 16.00 hodiny v budove
základnej "koly

Zápis sa uskuto#ní pre deti, ktoré do 31. augusta 2009 dov$"ia "iesty
rok veku. Mlad"ie deti potrebujú odporu#enie detského lekára a Pedagogickopsychologickej poradne. K zápisu je potrebné prinies!:
• rodn% list die!a!a,
• ob#iansky preukaz rodi#a,
• vo vá&nych zdravotn%ch prípadoch die!a!a prinies! vyjadrenie lekára.
Rodi#ia, ktorí sa v tento de' nemô&u zú#astni! zápisu spolu s die!a!om, mô&u
tak urobi! v nasledujúcich pracovn%ch d'och v #ase od 8.00 do 14.30 hod.
na riadite(stve "koly v termíne do 15. februára 2009.

Vá&ení rodi#ia, prí)te sa pozrie! medzi nás!
Srde#ne Vás poz%vame na De# otvoren$ch dverí, ktor% sa
bude kona! 27. januára 2009 od 8:30 hod. do 11:30 hod.
Te"íme sa na Vás!

Základné informácie

Základná škola Š. M. Daxnera na Ulici Dr. V. Clementisa je plneorganizovaná škola. V súčasnosti ju navštevuje 341 žiakov, ktorí sú rozdelení do 18
tried, z toho je na I. stupni 8 tried a na II. stupni 10 tried. Päť oddelení
školského klubu navštevuje 120 detí. So žiakmi pracuje 30 kvalifikovaných
pedagógov (25 učiteľov a 5 vychovávateliek).

Zameranie

Sme moderná škola zameraná na rozvíjanie kľúčových kompetencií potrebných pre život v treťom tisícročí. Škola okrem štátom určenej základ-

nej výchovy a vzdelávania v Štátnom vzdelávacom programe ponúka od
prvého ročníka povinné vyučovanie:
• cudzieho jazyka (AJ, NJ, RJ),
• informatickej výchovy (práca s počítačom),
• pohybovej prípravy ( zameranej na plávanie a netradičné športové
hry).
V pedagogickom procese uplatňujeme nové tvorivo-humanistické vyučovacie metódy (integrované tematické vyučovanie, informačné a komunikačné technológie, kooperatívne učenie, projektové vyučovanie, slovné
hodnotenie žiakov na 1. stupni).
Naším cieľom je vychovať absolventov, ktorí po ukončení štúdia na našej škole budú:
• vybavení súhrnom vedomostí, zručností, schopností, postojov a hodnôt
dôležitých pre osobnostný rozvoj a tiež schopnosti adaptovať sa na meniace sa trhové vzťahy v pracovnom procese a i v celoeurópskom kontexte.
• budú ovládať dva svetové jazyky. Prvý jazyk na úrovni samostatného
používateľa jazyka, druhý jazyk na úrovni používateľa základného jazyka
a budú schopní využívať informačno-komunikačné technológie v procese
vlastného učenia.

Nepovinné predmety
• práca s počítačom

Záujmová činnosť

Talent a svoje záľuby si žiaci môžu rozvíjať v rôznych záujmových útvaroch,
ktoré pracujú na našej škole. V tomto školskom roku je to 22 záujmových
útvarov zameraných na umenie, šport, prácu s PC, cudzie jazyky a prírodovedné predmety:
krúžok anglického a nemeckého jazyka

- dva športové krúžky

literárno - dramatický krúžok		

- dva krúžky rytmickej gymnastiky

hudobno – pohybový krúžok		

- tanečný krúžok

dva výtvarné krúžky			

- ľadový hokej

práca s počítačom			

- prírodovedný krúžok

dva krúžky LEGO DACTA		

- matematický krúžok

estetická výchova na ZŠ			

- matematicko – chemické praktiká

umelecký krúžok			

- krúžok slovenského jazyka a literatúry

					

- krúžok varenia a pečenia

Školstvo
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Výchovné poradenstvo

Činnosť výchovnej poradkyne je orientovaná na oblasť profesijnej orientácie žiakov, prácu so žiakmi talentovanými a žiakmi zo znevýhodneného
a málo podnetného prostredia.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo

Veľkú pozornosť venujeme nadaným žiakom a žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. Na škole pôsobí špeciálny pedagóg,
ktorý zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zdravotne postihnutých žiakov a podieľa sa
na vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov. 		
V procese vyučovania poskytuje žiakom individuálne špeciálno-pedagogické služby a spolupracuje s ostatnými pedagógmi a rodičmi.
V triedach so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a v triedach so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami využívame služby asistenta učiteľa, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní
týchto žiakov a na utváraní podmienok nevyhnutných na prekonávanie
najmä zdravotných a sociálnych bariér detí.

Projekty

Každoročne sa zapájame do rôznych projektov, ktoré sú zamerané na
vzdelávanie, žiakov, pedagógov, verejnosti mesta, ako aj na vylepšenie
materiálno technického vybavenia školy.
V súčasnosti realizujeme projekty:
• Konto Orange – Školy pre budúcnosť: „Kamarátka kniha“ (zviditeľnenie detskej knihy a jej priblíženie deťom a ich rodičom)
• ING Šanca pre deti - „Rosička“ (skvalitnenie výchovy a vzdelávania
detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami)
• Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania (elektronizácia výdaja stravy, t.j. zavedenie čipových kariet a obnovenie prvotného vybavenia kuchyne)
• Popularizácia vedy v prírodovednom vzdelávaní
Naša škola je zapojená v projekte v Infovek. Podieľali sme sa na realizácii
projektu FIT učiteľa – funkčná gramotnosť učiteľov v IKT s cieľom zvýšiť
gramotnosť učiteľov v oblasti využívania IKT vo vyučovacom procese.
Sme zapojení do projektu Škola budúcnosti – E-learningový portál,
cieľom ktorého je vytvoriť novú školu s novými modernými spôsobmi učenia s podporou internetu.
Pravidelne sa zapájame do environmentálnych projektov. Sme školou
v Klimatickej aliancii, v rámci ktorej sa pravidelne zapájame do enviroprojektov (ProEnviro, Zelené oázy, Vodo Voda, Zbierajte zelené míle, Separujte s Hugom,...).
Patríme do siete škôl podporujúcich zdravie, máme vypracovaný
program výchovy k zdravému spôsobu života, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, program realizácie úloh s environmentálnou a protidrogovou
tematikou a výchovou k ľudovým tradíciám.

Pravidelne organizované aktivity

Pre žiakov každý rok organizujeme plavecký a lyžiarsky výcvik, školu
v prírode, exkurzie, výlety, tanečný kurz a iné výchovno-vzdelávacie akcie
v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom.

Školský klub

V popoludňajších hodinách je o žiakov postarané v školskom klube. Činnosť je zameraná na rozvoj záujmov, iniciatívy, tvorivosti a samostatnosti
žiakov. Neoddeliteľnou súčasťou práce je návšteva rôznych kultúrnych a
športových podujatí, ako aj príprava na vyučovanie.

Priestory školy

Škola má vlastnú knižnicu, odborné učebne pre fyziku, chémiu, dve počítačové učebne, jazykovú učebňu, učebňu pre technické práce a rodinnú
prípravu. K dispozícii má dve telocvične, veľký školský dvor, športový areál s atletickou dráhou, s ihriskami pre futbal, hokejovú prípravu, hádzanú,
volejbal a basketbal, susediaci s krytou plavárňou, zimným a futbalovým
štadiónom.
V budove školy sa nachádza komplex priestorov pre školské stravovanie, zubnú ambulanciu a bufet.
Priestory školy a školského areálu sú využívané i mimo vyučovania. Od
septembra 2007 poskytujeme priestory základnej umeleckej škole na vyučovanie výtvarného odboru.

Spolupráca školy s inými inštitúciami

Vytvárame neformálne vzťahy pre kontakt a spoluprácu s rodičmi, MsÚ,
OPPP, CVČ, i s inými inštitúciami a organizáciami v meste.
Úzko spolupracujeme s materskými školami, strednými školami a občianskymi združeniami: Amavet, IMA a Občianskym združením rodičov
pri ZŠ Š. M. Daxnera.
Sme škola, ktorá má svoju víziu a jasne formulované ciele. Ideálom nášho

smerovania je dobrý, tvorivý a šťastný človek.

Kontakt:
Tel.: 047/5621666, 047/5621668, Fax: 047/5621668, E-mail: skola@
zsclemrs.edu.sk, Web: www.zsclemrs.edu.sk

Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu v Rim.Sobote oznamuje
rodičom, že slávnostný zápis do 1. ročníka na školský rok 2009/2010 sa uskutoční dňa 4. februára 2009 o 14,00 hod. v obidvoch budovách školy. Otvorená hodina v 1. ročníku - Šrobárová ul. 27. januára 2009 o 9,00 hod., Novomeského ul. 28. januára 2009 o 9,00 hodine. (V prípade, že vám termíny zápisov
nevyhovujú, môžete tak urobiť každý pracovný deň do 15. februára 2009 od 8.00 do 16.00 hodiny).

Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda
Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota – Rimaszombat. Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou- Alapiskola és Óvoda , Dúžavská cesta , Rimavská Sobota oznamuje, že dňa 04.02.2009, od 8,00 - do 14,00 hodiny sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka. Prosíme rodičov, aby so sebou doniesli
rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz .
Mgr. Karol Vaskői, riaditeľ školského zariadenia

18 Školstvo
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P A"V"L A" D O"B ! I"N S"K"É H O"
R I"M A"V"S"K"Á S"O"B O"T A
www.zspdobsinskeho.eu.sk
NA!A !KOLA - VA!A !KOLA
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STOLNÝ TENIS
Pokračovanie jarnej časti stolného tenisu 1.ligaskupina východ- zápas s piatimi päťsetovými
zápasmi
Mladosť Relax Rimavská Sobota A
–VSTK Vranov 10:4
Body : Polgári Gabriel 3, Voliar Ľuboš 3 , Horváth Peter 3, Huszti Robert 1

skrečoval zápas Huszti Robert , ktorý už myslel
na poobedňajší zápas.
Nečakané hladké víťazstvo mužstva trénera Ľubomíra Pinzíka bolo trošku aj prekvapením , veď
nikto nečakal také vysoké víťastvo . Z piatich
päťsetových zápasov naši chlapci vyhrali tri .

napodarilo vyhrať . Po tom to zápase už bodoval
len súper. Škoda prehratým päťsetovým zápasom, naši chlapci mohli uhraž lepší výsledon
s lídrom tabuľky, ktorý ešte nemá prehru.
Napriek tejto prehre naši chlapci sa držia na
peknom treťom mieste .

Nečakaná vysoká prehra v zápase s lídrom súťaže – všetkých 5 päťsetových zápasov sme prehrali

Naši chlapci v druhom jarnom kole hrajú vo Zvolene s dvojičkou dňa 31.1.2009 o 16,00 hod.

Mladosť Relax Rimavská Sobota a
Naši prvoligoví stolní tenisti nastúpili v kom- –Sokol Vojčice 4:10
Body: Polgári 2, Voliar 1, Horváth 1
pletnej zostave na prvý jarný zápas . Zápas sa
začal po dvojhrách prekvapujúco 0:2, keď náš
Zápas s Vojčicami vždy patrí do kategórie „ ťaž„ lepší pár „ prehral s mladou štvorhrou súpera
ký zápas“, ale takú vysokú prehru nikto nečakal .
Hruška -Eštók. Po dvojhrách nasledovali len
víťazstvá našich chlapcov v šnúre v poradí Hor- Úvod zápasu sa nám nevydaril , keď obidva štvorváth, Voliar, Polgári, a Huszti tesne prehral s ma- hry prehrali na 0:3. A 2:3. Tréner Pinzík by mal
porozmýšlať o zmene dvojíc na štvorhru, nakoľdým hráčom súpera Eštókom Štefanom na 2:3
ko aj v prvom zápase aj v druhom zápase naši
po tom to prehratom zápase zase nasledovala
chlapci všetky zápasy prehrali. Vo dvojhrách
naša víťazná šnúra Horváth porazil výborného
naši chlapci ešte držali tempo do stavu 4:5, keď
Tušima na 3:1 a potom Voliar po ťažkom boji na
Polgári porazil Dzelinského na 3:1 sme dúfali, že
3:2 mladého Hrušku a Huszti hladko Jakubčina
otočíme vývoj zápasu. Horváth ešte s maldým
na 3:0 Ďalšie tria povinné body priložili Polgári
Dandarom v piatom sete mal mečbol , ale sa mu
a Voliar a Horváth. Na konci pre malé zranenie

Najlepší športovci mesta za rok 2008
V uplynulom roku mesto Rimavská Sobota po
prvýkrát v histórii vyhodnocovalo svojich najlepších športovcov. Stalo sa tak na základe záverov Koncepcie rozvoja športu v meste, ktorú
schválili poslanci mestského zastupiteľstva v decembri 2007.
„Uvedomujeme si, že šport je celospoločenský fenomén, prostredníctvom ktorého je možné
veľmi účinne a pozitívne reprezentovať nielen
svoj športový klub, ale aj celé mesto,“ povedal na
margo tejto udalosti primátor mesta Štefan Cifruš. Je preto celkom prirodzené, že mesto chce
svojich premiantov v oblasti športu ohodnocovať aj naďalej. Tentokrát sa tak stane v stredu
4.februára, kedy budú v obradnej sieni rimavskosobotskej radnice dekorovaní najúspešnejší
športovci mesta za rok 2008. Nominácie športových klubov na najlepších športovcov mesta vo
vekových kategóriách žiaci, dorast a seniori, ako
aj športových kolektívov, prinesieme v budúcom
čísle Gemerských zvestí.
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Z. Pálkovács (foto: A. Gecse)

Tabuľka 1.ligy- skupina Východ po 7.kole
1. Vojčice A		
2. Rožňava A		
3. Rim.Sobota A		
4. SK Tvrdošín - Nižná
5. Čadca B 		
6. Vranov A		
7. Prešov A		
8. Košice B		
9. Bardejov A		
10. Zvolen A		
11. Bytča A		
12. Martin A		

39 bodov
36
31
30
30
27
27
23
21
19
6
13
Zagyi Eugen

Z redakčnej pošty

DJ Melo ďakuje
Rudolfovi Michálekovi

22. decembra sme sa stretli v jednom podniku pri futbalovom štadióne a rozoberali
sme futbal. Tento článok som musel napísať, lebo sa zabudlo na jedného super človeka, ktorý robí pre futbal už vyše 33 rokov.
A robí to so srdcom. Keď sme tam len tak
popíjali a debatovali o futbale, tak práve R.
Michálek alias Džordži – masér mužstva
MFK Rim. Sobota – vyslovil také slová, ktoré ma doslova rozplakali. A určite nielen
mňa.
Ja osobne by som mu dal za to, čo urobil
pre futbal, a ešte urobí, 100 zlatých medailí.
Určite si zaslúži od mesta veľké poďakovanie a uznanie. Ja osobne, v mene Fanklubu,
mu dávam veľké ďakujem. Pán Rudolf Michálek, želám vám veľa zdravia a ešte raz
vám veľmi pekne zo srdca ďakujem.
DJ Melo
(redakčne krátené)

Hneď na úvod okresné derby
Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej
Sobote sa družstvom svojich študentiek
zapojilo do dlhodobej postupovej súťaže vo volejbale Scool Cup 2009, organizovanej pre stredoškolskú mládež.
Riadiacim orgánom súťaže je na základe poverenia splnomocnenca vlády pre šport SR občianske združenie Vízia, odborným garantom

je Slovenská volejbalové federácia. Volejbalistky rimavskosobotského gymnázia budú hrať
v štvorčlennej skupine spoločne s Gymnáziom
Mateja Hrebendu v Hnúšti, Spojenou školou
Spišská Nová Ves a Gymnáziom Krompachy.
Všetky zo zúčastnených škôl usporiadajú jeden
turnaj, na ktorom sa bude hrať systémom každý
s každým. Prvý turnaj sa konal v stredu 21.januára a jeho usporiadateľom bolo Gymnázium M.

Hrebendu v Hnúšti. Druhý turnaj sa bude konať
v Krompachoch vo februári, tretí v Spišskej Novej Vsi v marci. Rimavskosobotské gymnázium
bude poriadateľom záverečného štvrtého turnaja v apríli t.r. Prvé dve družstvá v konečnom
poradí postúpia do oblastného finále, jeho víťazi
potom do celoslovenského finále v Mošovciach
v júni t.r.
red
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MŠK Rimavská Sobota v zimnej príprave
Futbalisti od Rimavy začali zimnú prípravu po mesačnej prestávke. Prvý tréning
naplánoval tréner na 5. januára. Jeho
požiadavka vedeniu klubu bola, aby podľa možnosti zrealizovalo nejaké zimné
sústredenie. To sa aj podarilo a hráči si
„dobíjali baterky“ na Štrbskom Plese.
Sústredenie splnilo svoj cieľ nielen čo sa týka
kondície, ale aj zomknutia sa hráčov v už aj tak
dobrej partii. Čo sa týka hráčskeho kádra, ten
ostáva pohromade, aj keď o niektorých hráčov
bol záujem z najvyššej súťaže. Tréner tak bude
mať k dispozícii v jarnej časti súťaže hráčov, ktorí
úspešne reprezentovali mesto počas jesennej sezóny. Do širšieho kádra na sústredení v Tatrách
boli pozvaní aj dorastenci MŠK Arvay – T. Sabo –
Zvara. Na hosťovaní ostávajú Fízel – Baldovský,
ktorí sú v kádri Veľkého Blhu. Do zimnej prípravy sa zapojil aj navrátilec Šándor.
Podľa slov generálneho manažéra Jána Oštroma cieľom jarnej časti je, aby hráči pokračovali
vo výkonoch z jesene. Ostáva veriť, že tomu tak
bude a o Rim. Sobote sa bude rozprávať pozitívne do konca súťaže. Zbožným želaním priaznivcov MŠK je, aby Gemerčania bojovali o najvyššiu
priečku až do posledného kola. Ako uviedol J.
Oštrom, nikto z vedenia klubu nevyvíja na hráčov tlak v otázke postupu, ale keď sa bude dať, tak
prečo nie.
Po skonení sústredenia bude zimná príprava pokračovať v domácich podmienkach, kde sa
bude využívať hlavne umelý trávnik.
Zdeno Marek, ilustračné foto internet

Mestská liga ZŠ vo
volejbale dievčat
V rámci realizácie Koncepcie rozvoja športu
v meste Rimavská Sobota organizuje volejbalo-

Program prípravných zápasov MŠK RS:
31.1
		
3.2
7.2
10.2
14.2

MŠK RS – Diósgyőr – buď o 11.00 alebo
13:00 hod. (čas sa spresní)
MŠK RS – Humenné o 14:00 hod.
MŠK RS – Michalovce o 14:00 hod.
MFK Ružomberok – MŠK RS o 13:00 hod.
MŠK RS – Zvolen o 10.30 hod.

vý klub Slovan v spolupráci s komisiou mládeže a športu mestského zastupiteľstva Mestskú
ligu vo volejbale dievčat základných škôl. Hrať
sa bude turnajovým spôsobom v mesiacoch
február - marec. Každá zo zúčastnených škôl
(ZŠ P.K. Hostinského, ZŠ P. Dobšinského, ZŠ Š. M.
Daxnera, ZŠ M. Tompu, Gymnázium I. Kraska)
usporiada jeden turnaj. V každom turnaji má

17.2 MŠK RS – Zlaté Moravce o 14:00 hod.
21.2 MŠK RS – Žiar nad Hronom o 13:00 hod.
V rámci zimného sústredenia odohrali futbalisti
MŠK RS dve prípravné stretnutia, v ktorých
zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 2:0 a nad
MFK Košice 1:0.

jedna škola voľno. Štyri zúčastnené družstvá
hrajú systémom každý s každým na dva víťazné
sety. Prvý turnaj je na programe v stredu 4. februára od 9.00 hod. v telocvični Základnej školy
M. Tompu na sídlisku Západ. V premiérovom
turnaji má voľno ZŠ P.K. Hostinského.
red

Počas tohto týždňa môžeme očakávať prevažne oblačné a zamračené počasia s častými zrážkami. Na horách bude pravdepodobne aj snežiť. Priemerná
teplota počas dňa zrejme nepresiahne hranicu 5 stupňov a v noci môžeme
očakávať aj mráz.
András Reisz, (autor je meteorológ)
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SÚŤAŽ

Vyhrajte hodnotné ceny
Stačí, keď podľa vlastného uváženia vyplníte nasledovný dotazník a obratom nám
ho pošlete alebo osobne doručíte na adresu redakcie do 13.02.2009.
Traja šťastlivci, ktorých vylosujeme, získajú hodnotné knižné ceny. Súťaže sa môže
zúčastniť každý čitateľ maximálne s jedným vyplneným dotazníkom.
1. Gemerské zvesti čítam
• každý týždeň

• viac ako raz mesačne

• príležitostne (2-3 krát za pol roka)

• takmer vôbec

2. Z obsahových strán ma najviac zaujíma rubrika (označte jednu alebo viac možností):
• z mesta

• z regiónu

• školstvo

• kultúra

• šport

3. Privítal(a) by som, keby pribudla rubrika/rubriky (uveďte):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

4.Najviac ma zaujímajú témy (označte jednu alebo viac možností):
• komunálna politika

• zo života mesta

• správy z regiónu

• kultúra

• školstvo

• šport

• inzercia

• zdravotníctvo

5. Z hľadiska spôsobu informovania čitateľov o udalostiach v meste považujem Gemerské zvesti za
(označte jednu alebo viac možností):
• nestranné

• viac nestranné ako jednostranné

• viac jednostranné ako nestranné

• jednostranné

6.Z hľadiska používaných novinárskych žánrov čítam najradšej (označte jednu alebo viac možností):
• krátke správy

• rozšírené (dlhšie) správy

• dlhšie články zamerané na jednu tému

• kratšie úvahové texty (komentáre, glosy, fejtóny a pod.)

7. V prípade, že Gemerské zvesti budú vychádzať bez prílohy Telka,

• budem si ich naďalej kupovať • budem si ich kupovať len ak Telku nahradí iný televízny progra
• budem si ich kupovať len ak pribudnú ďalšie obsahové strany • nebudem si ich kupovať

8. V televíznom programe ma zaujímajú tieto stanice (zaškrtnite jednu alebo viac možností):

• STV 1 • STV 2 • STV 3 • Markíza • JOJ • JOJ PLUS • TA3 • ČT 1 • ČT 2 • Prima • GTV • LocALL
Iné: ............................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Cena 0,33 eúr (10 Sk) za Gemerské zvesti je
• príliš vysoká

• vysoká

• primeraná

• nízka

• veľmi nízka

10. Uveďte svoj názor na Gemerské zvesti:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Meno: ............................................ Vek: ..............................................
Kontakt (uveďte tel. číslo alebo adresu):
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vyplnený dotazník odošlite do 13.02.2009 na adresu:
Gemerské zvesti, Svätoplukova 5, 97901 Rimavská Sobota

Súťaž vzniká v spolupráci s kníhkupectvom Marsab, Hlavné námestie 12, Rimavská Sobota.

