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Príloha Šport
Od dnešného dňa vychádzajú Gemerské zvesti so
štvorstranovou športovou
prílohou. Dozviete sa z nej,
ako hral cez víkend tím MFK,
ale aj výsledky nižších
futbalových líg. Nechýba ani
spravodajstvo a publicistika
z iných športových odvetví.
čítajte na vložených stranách
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Výročná schôdza
rybárov
Sobota 28. februára bola
v priestoroch MsKS v Rim.
Sobote dejiskom výročnej
členskej schôdze I. obvodnej
organizácie pri Mestskej
organizácii slovenského
rybárskeho zväzu v Rim.
Sobote.
pokračovanie na str. 4

Rozdelíme viac
ako 17 000 €

Tibor Szomolai z Tomašoviec sa roky venoval výrobe kraslíc zo škrupín husacích vajec

Veľká noc v tradíciách
S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi konečne
prichádza opäť do našich končín jar.
Okrem prebúdzajúcej sa prírody je toto ročné
obdobie spojené aj s oslavami Veľkej noci.
Prípravy na Veľkú noc na Slovensku začínajú obyčajne súbežne s jarným upratovaním a skrášľovaním
domácností rozkvitnutými vetvičkami stromov či
bahniatkami s farebnými stuhami. Vplyvom kresťanstva však získali veľkonočné sviatky náboženský
charakter, keď boli zasvätené pamiatke umučenia a
vzkriesenia Ježiša Krista. Veľkej noci predchádza štyridsaťdňový pôst. Na Zelený štvrtok je podľa ľudovej
tradície dobré skoro ráno vstať a umyť sa rosou. Vraj
sa tak zabráni lišajom a iným chorobám. V ten deň
naposledy zaznejú zvony, ktoré potom zmĺknu až do
Bielej soboty.
Veľký piatok je v katolíckej liturgii dňom smútku,
kedy cirkev prežíva umučenie a smrť Krista. V tento
deň sa nesmelo pracovať v záhrade a hýbať s pôdou
a neprala sa ani bielizeň. Na Bielu sobotu sa do polnoci nekonali bohoslužby. Podľa tradície sa v domácnos-

ti museli zhasnúť všetky ohniská. Oheň vzbĺkol až po
polnoci, keď sa oslavujú sviatky vzkriesenia.
Veľkonočnou nedeľou sa začína veľkonočné
obdobie, ktoré trvá až do Turíc, a v ňom si pripomíname posledné dni pozemského života Ježiša Krista. V
tento deň sa svätili baranček a bochník, ale aj vajcia,
chlieb a víno. Podľa tradície každý, kto prišiel do
domácnosti, dostal kus sväteného chleba. Popoludní
sa farbili kraslice.
K Veľkonočnému pondelku sa neviažu nijaké
liturgické úkony. Z hľadiska ľudovej tradície je to však
najvýznamnejší deň veľkonočných sviatkov. Neodmysliteľne k nemu patrí šibačka. Najčastejšie sa šibe
korbáčmi z vŕbového prútia, ktoré je symbolom jarnej
prírody. Ich dotyk omladzuje, prináša silu a krásu.
Rovnaký účinok sa prisudzuje aj polievaniu vodou.
Radosti veľkonočných sviatkov sa obyčajne končili
tanečnou zábavou. Po dlhom pôstnom čase tak opäť
znela hudba.
Martin Ambróz, foto archív GH
(program bohoslužieb na vloženej strane)

Občianske združenie Miestna akčná skupina MALOHONT
vyhlasuje 1.apríla 2009 výzvu
na predkladanie projektov
v rámci Grantového programu REGIÓN OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU.
pokračovanie na str. 5
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Vaša lekáreň
Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

MONTAG okná a dvere
0905705966, 0905924921, 5811788

www.montag.sk, ul.Hatvaniho, R.S.

BEZPEČNOSTNÉ
DVERE

na sklade, montaž možná ihneď
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Súťaž o 50 eur vrcholí

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Minulý týždeň v utorok bola uzavretá študentská súťaž
o najlepšiu esej na tému Mesto, v ktorom žijem.
Odovzdané práce, ktoré spĺňali podmienky
účasti sú momentálne v rukách členov poroty,
ktorá rozhodne o víťazovi. Ten bude odmenený
sumou 50 eur a cenu si prevezme priamo z rúk
primátora Štefana Cifruša, pod ktorého záštitou
súťaž organizovali Gemerské zvesti v spolupráci
s mestom Rimavská Sobota. Členmi poroty sú
JUDr. Štefan Baláž (vedúci Oddelenia kultúry a starostlivosti o občana Mestského úradu),
PhDr. Marta Hlušíková (spisovateľka a pedagogička) a PhDr. Oľga Bodorová (riaditeľka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote).
O výsledku súťaže vás budeme informovať v najbližších týždňoch.
Čoskoro po vyhodnotení tejto súťaže bude
nasledovať ďalšia. Tentoraz sa jej budú môcť zúčastniť všetci čitatelia. Výhrou budú exkluzívne
ceny: traja z vás totiž získajú originálne počítačové hry! Potešte seba alebo svojich blízkych
– čítajte Gemerské zvesti a v niektorom z budúcich čísiel sa dozviete viac.
red

€
AJ 50MI!
VYHRKÝM
I ZVESŤA

S GEMERS

To sú mestské noviny inak
normálne kúpiš v stánku

Odborná

porota

Napíš esej na tému Mesto,
v ktorom žijem a odborná
porota vyberie možno práve
TVOJU prácu ako najlepšiu!
chápeš ni?
Píš o Rimavskej Sobote

Viac informácií o súťaži nájdeš v Gemerských zvestiach č.11 (vychádza 16. marca 2009)
Súťaž sa koná pod záštitou primátora Rimavskej Soboty, MUDr. Štefana Cifruša, MPH

Z redakčnej pošty

DJ BUKO
a MM CITY CLUB

Vážení občania mesta Rimavská Sobota a jeho
okolia, tento článok som sa rozhodol napísať
preto, aby som predstavil už známy discoclub,
ktorý mesto Rimavská Sobota v súčasnosti má.
Spomeniem, že v minulosti ich bolo viac: napr.
Aréna, Deep a Ponorka Club.
Ja osobne som navštevoval všetky a môžem povedať, že neboli na takej úrovni – okrem Arény,
kde sa mi páčilo, lebo tam boli koncerty rôznych
slovenských i zahraničných interprétov – ako
je terajší MM City Club (bývalý Mistrál). Mne
tu ale chýba viac kultúrnych akcií a koncertov,
nakoľko milujem hudbu a sa jej aj venujem.
Vrátim sa teraz k discoclubu MM City
Club. Pod názvom Mistrál už funguje v našom
meste dlhú dobu. Prešiel rekonštrukciou a má
pekný nový interiér. Pripomeniem, že klub
sa nachádza pod múzeom a vyzerá už podľa
európskych štandardov. Má tri bary, z ktorých
jeden je určený nefajčiarom. Tieto bary pôsobia
veľmi esteticky a moderne. V strednom bare je
tanečný parket so svetelnými efektmi a laserom.
Klub má vnútornú klimatizáciu. Chcem tiež pochváliť SBS-károv, ktorí sa starajú o bezpečnosť
v klube.
Samozrejme, klub má aj svojich rezidentov,
teda stálych DJ-ov. Sú to DJ Buko a DJ Frodo.
DJ Buko je vynikajúci DJ, má veľmi dobrý hu-

Nie je možné, aby sme mali všetko. Ale v tom
nespočíva hlavný problém – keby sme mohli,
život by bol nudný. Horšie je, že toho nemôžeme mať dosť veľa. Materiálneho i duchovného.
Ideálneho partnera, vilu s výhľadom na more,
verných priateľov...
Čo nám teda ostáva? Kresťan by navrhol
obrátiť sa k Bohu, zenbudhista by nás naopak
ubezpečil, že trvalý pocit šťastia môžeme nájsť
výlučne vo vlastnom vnútre.
Spoločným znakom (väčšiny) svetových
náboženstiev je odvracanie pozornosti veriacich
od svetských pôžitkov a túžob. Keď budeme –
bez ohľadu na vierovyznanie – od života čakať
menej, možno napokon dostaneme oveľa viac,
než by sme kedy boli dúfali...

Viac ľudí bez práce
Ku koncu februáru eviduje Úrad práce
12 261 uchádzačov o zamestnanie. Miera
nezamestnanosti predstavuje 30, 11 %.
Ako uviedla riaditeľka Odboru služieb
zamestnanosti Dana Cochová, nezamestnanosť má od začiatku roka stúpajúcu tendenciu. Príčinou je hromadné prepúšťanie
v mäsokombináte Tauris a v nemocnici,
ako aj zrušenie prevádzky Gemerských
mliekarní. Na raste nezamestnanosti sa
podieľajú aj ľudia, ktorí stratili prácu
v zahraničí a vracajú sa do okresu.
Stúpajúci počet nezamestnaných je celoslovenským problémom – miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola ku
koncu februára 9,7 %.

Deťom čítali z čítaniek

dobný sluch a techniku hrania. Určite by mohol
patriť do hudobných kolekcií iných DJ-ov.
Hudbe sa venuje už dlho, chodí hrávať na rôzne
akcie. Hral aj so známymi DJ-mi zo zahraničia.
Je to najlepší DJ, ktorého MM klub mal a má.
Ale samozrejme, aj DJ Frodo je nádejný DJ
a stále sa zlepšuje.
Na záver chcem pozdraviť všetky super čašníčky a čašníkov: Peťa a jeho brata, Maťa, Ondra,
Erika, Peťku, Enikö a celý personál, ktorý sa
zodpovedne stará o zákazníkov. Pozdravujem aj
pána majiteľa s pani majiteľkou, ktorí sú super
a vďaka nim sa majú občania kam ísť zabaviť.
Tak príďte všetci v piatok, ale aj v sobotu – ste
srdečne vítaní!
DJ Melo alias Palo Melišík
foto internet

BBSK v spolupráci s Gemersko - malohontským múzeom v Rim. Sobote pripravilo v priestoroch múzea 24. -26. marca
pri príležitosti mesiaca knihy podujatie
nazvané Čítanka prastarej matere. Knihovníčka múzea Iveta Krnáčová rozprávala
deťom zo Základnej školy na Daxnerovej ul.
a ZŠ Evanjelickej školy o niekdajšej škole,
učebniciach, čítala im príbehy z čítaniek
dávnych školákov.
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Family center realitou
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Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-

Dvoma
vetami

.

ského divadla Tralala
s názvom Pravda o ženách

Ide o 6 príbe-

hov, v ktorej prostred-

.

níctvom dvojice hercov

nazrieme do duše ženy a jej pocitov, ale aj do sveta intríg,
ľúbostných sklamaní a šteklivých tajomstiev

• Rimavskú Sobotu čaká od polovice apríla
do polovice mája veľké jarné upratovanie. Za týmto účelom budú po meste
rotovať veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú k dispozícii všetkým občanom
(presný harmonogram rozmiestnenia
kontajnerov nájdete v rubrike infoservis).

1. apríla bol v meste položený základný kameň nákupného strediska Family
center. Symbolického aktu sa zúčastnili
zástupcovia spoločnosti Agoria Holding, predstavitelia mesta, projektant
a realizátori stavby.
Ambiciózny projekt, na ktorom sa od marca
pracuje, by mal byť finalizovaný ešte túto zimu.
Prevádzkujúca spoločnosť sa rozhodla umiestniť svoje najväčšie stredisko v Rimavskej Sobote,

keďže mesto splnilo všetky potrebné požiadavky a samospráva vyšla investorovi v ústrety.
Primátor Štefan Cifruš vyjadril potešenie nad
vznikom nových pracovných miest, ktoré Family center prinesie Soboťanom.
Medzi obchodmi, ktoré budú v nákupnom
stredisku otvorené, nebude chýbať napr. predajňa šatstva, drogérie či obuvi a možno sa otvorí aj
nábytkárstvo.
red, foto www.rimava.sk
(so súhlasom GMS, s.r.o.)

Niekto povedal, že nejeme potraviny ale potravinárske produkty. Vtedy som to bral ako vtip.
Pozdejšie, keď som počúval prednášku jedného
profesora, som pochopil, že to nebol vtip. Čím
viac je naša strava neprirodzená,tým viac sa narušuje rovnováha kyselín a zásad. Organizmus
sa prekysľuje, klesá imunita, vznikajú zápaly,
alergie, trvalá únava , civilizačné nemoci.Človek
neochorie náhle.Už dlho predtým sú známky
nerovnováhy v organiume. Ak ich rozpoznáme, máme šancu včas to napraviť a vyhnúť sa
chorobe.
Jedno staré čínske príslovie hovorí: Rieku
holými rukami neprehradíš, ale prameň áno,
preto konaj skôr, ako sa stane z prameňa rieka.
To znamená, že o zdravie sa treba starať kým
sme ešte zdraví. Ako rozpoznať, že niečo nie je
v poriadku? Známkou slabnutia je trvalá únava,
aj únava po jedle, podráždenosť, trvalý smútok,
časté zápaly, horká chuť v ústach, afty, vyrážky,
atď. Na posilnenie a vyčistenie organizmu skúste bylinný čaj.
Čaj na čistenie krvi: vňať ľubovníka - 5 dielov,
vňať zemedymu - 4 diely, vňať žihlavy - 4 diely,

• Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Murgaš informoval na tlačovej konferencii o opatreniach
proti finančnej kríze. Ide predovšetkým
o šetrenie rozpočtových prostriedkov,
povzbudenie investičnej činnosti a podpora obyvateľov, ktorých kríza najviac
postihne.
• Technické služby mesta odstraňovali
z tomašovského cintorína vyschnuté
stromy. Hrozilo totiž poškodenie pomníkov zlomenými konármi.

Zdravie

Ako neochorieť

• Predposledný marcový týždeň zaznamenala polícia v okrese Rimavská Sobota 7
vlámaní. Pokiaľ ide o dopravné nehody,
v kraji sa ich stalo dokopy 57, pri nich
bolo 13 osôb zranených (z toho 2 ťažko)
a jedna osoba usmrtená.

koreň púpavy - 4 diely.
Zlepšuje látkovú výmenu,posiluje pečeň a obličky.
Na záver jeden recept. Videl som to v televízii.
Je to vynikajúca nátierka.
Fazuľová nátierka: potrebujeme-varenú
fazuľu, (konzerva), olivový olej - Virgin, vetvičku rozmarínu dlhú asi 15 cm, (občas dostať
v hypermarketoch), malú cibulu, kocku bujónu,
a mixer na rozmixovanie.Postup: na panvici
speníme na oleji nadrobno pokrájanú cibuľku,
pridáme varenú fazuľu, prilejeme vodu do výšky
fazule, pridáme bujón(ak sme použili konzervu,
stačí pol bujónu, inak bude slaná), trocha korenia. Varíme niekolko minút, pokiaľ sa bujón
nerozpustí. Zároveň sa odparí aj trocha vody.
Odstavíme, pridáme nasekané listy rozmarínu
a zmixujeme. Zároveň prilejeme olivový olej asi
0,5 až 1 dl, aby sme dosiahli požadovanú hustotu.
Podávame s hriankami a s čajom. Celé je to
hotové asi za 10 minút.
Ak máte recepty na bezmäsité jedlá, posielajte
ich do redakcie Gem. zvestí. Adresa je v tiráži.
Posielajte hlavne recepty zo zeleniny, ako strukoviny –fazula, hrach, šošovica, cícer, sója, ďalej
zemiaky, kapusta, koreňová a sezónna zelenina
atď.
Z. Baláž

• Odbor životného prostredia MsÚ zabezpečil zhadzovanie havraních hniezd
na sídlisku Rimava, na Kraskovej ulici
a v mestskej záhrade. Vzhľadom na to,
že havrany v niektorých lokalitách opäť
hniezdia, bude sa zhadzovanie (príp.
likvidácia hniezd inými metódami)
opakovať.
• Na Základnej škole M. Š. Daxnera v Rimavskej Sobote sa v týchto dňoch uskutočňuje rekonštrukcia vodovodného
potrubia. Oddelenie školstva Mestského
úradu vybavilo na tento účel prostredníctvom Krajského školského úradu v
Banskej Bystrici 70 000 eur (vyše 2 milióny Sk), ktoré získalo od Ministerstva
školstva.
• V stredu večer sa chodci používajúci
priechod cez nemocnicu stali svedkami
bizarnej udalosti: unikal tadiaľ neznámy
muž odetý len v trenírkach a bielom
plášti. Pri pohľade na zvláštneho muža
dokonca jeden z očitých svedkov spadol
z bicykla.
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Výročná schôdza rybárov
V sobotu 28. februára sa v priestoroch MsKS v Rim. Sobote uskutočnila výročná členská schôdza I. obvodnej
organizácie pri Mestskej organizácii. Slovenského rybárskeho zväzu v Rim. Sobote.

Tejto schôdzi predchádzali 21. februára snemovania II. a III. ObO v Číži a Hajnáčke, popoludní
mali svoju schôdzu členovia IV. ObO v Kokave
nad Rimavicou. Účasť bola silne poznačená
chrípkovou epidémiou, ešte aj predsedu I. ObO
JUDr. Rolanda Jesenského pre nemoc zastúpil

a referát namiesto neho predniesol predseda
MsO JUDr. Igor Borlok. Vo svojej výročnej správe oboznámil prítomných o činnosti organizácie
v roku 2008 a s perspektívami na ďalšie roky.
Nosnou činnosťou naďalej zostáva zarybňovanie
revírov, ich zveľaďovanie a ochrana. Brigádnická

Z redakčnej pošty

Neuveriteľná
skutočnosť
Prišlo to vo chvíli, keď som bola presvedčená, že
ľudskosť je už prežitok, alebo, ako sa hovorí, už
sa "nenosí". Z dôvodu nesprávnych informácií
o určitej majetkovej záležitosti som 3. marca
2009 navštívila Správu katastra na Kraskovej 2
v Rimavskej Sobote, aby som túto záležitosť vybavila tak, ako to úrady vyžadujú a aj pre moju
spokojnosť. Keďže utorok nie je stránkový deň,
istá milá pani v podateľni ma odporúčala za vedúcim s usmernením, že mám ísť hore po schodoch. Pán, ktorého som sa na poschodí opýtala,
kde je kancelária vedúceho, mi povedal, že práve
pred ňou stojím. Bojazlivo, ako sa patrí na úradoch, som zaklopala. Keď som vstúpila do prvej
miestnosti, opýtala som sa, kde je pán vedúci. No
pani ma s veľkou vážnosťou a úctou k nadriadenému vyviedla z omylu, že to nie je vedúci, ale
pán riaditeľ.
V tej chvíli mi všeličo prebehlo hlavou. Nuž,
veď dúfam, že aj on je len človek a skúsim mu
povedať, čo ma až tak vysoko priviedlo. Po kratučkej chvíľke čakania, pokiaľ si pán riaditeľ

neprefotil určite veľmi dôležitú dokumentáciu,
čakal na moje vysvetlenie, prečo som ho vyhľadala. Možno mi neuveríte, osobne sa postaral
o vybavenie mojej záležitosti. Voviedol ma do
podateľne a svoje spolupracovníčky požiadal,
aby sa na ten môj prípad pozreli.
Verte alebo nie, s takým ľudským prístupom, aký
mi prejavil riaditeľ Správy katastra v Rimavskej Sobote pán Caban, som sa ešte v živote na
úradoch nestretla - a to bez známostí, či iných
prostriedkov. Náhoda zmýlenej cesty za vedúcim ma presvedčila, že dobrý človek ešte žije a to
priamo vo funkcii riaditeľa.
Takže srdečná vďaka Vám, pán riaditeľ, i Vašim kolegyniam v podateľni, ktoré mi všetko
okolo mojej majetkovej záležitosti trpezlivo vyjasnili a zistili, že to bolo nedorozumenie, ktoré
mali na svedomí nové identifikačné čísla.
Táto neuveriteľná skutočnosť ma napĺňa potešením, kedykoľvek si na ňu spomeniem.
Mgr. Mária Oceľová,
okres Brezno

činnosť bola zameraná hlavne na udržanie čistoty okolia vodných plôch, ale aj prikrmovanie
rýb a starostlivosť o ich zdravotný stav. Keďže sa
podarilo dokončiť rekonštrukciu strechy na Rybárskom dome na Kurinci / náklady 1. mil. Sk/,
v tomto roku popri iných úlohách je potrebné
realizovať ešte opravu jeho fasády a maľovanie.
Zarybňovací plán bol splnený, a tak sa do revírov dostalo 24 135 ks kaprov, 30 000 pleskáčov,
20 000 šťúk, ďalej značné množstvo zubáčov, podustiev, lieňov, pstruhov potočných, lipňov, 3 880
ks loveného pstruha dúhového a 4500 ks úhorov
v celkovej finančnej čiastke 1 730 000 Sk. Úlovky v minulom roku zodpovedali nasadenému
množstvu rýb a predstavovali celkom 17 505 ks
vo váhe 31 702 kg, čo dáva hodnotu 3, 463 935 Sk.
Na jedného člena tak pripadlo v priemere 29,5 kg
rýb v hodnote 3. 225 Sk. Je to síce iba štatistický
údaj, no aj z toho si možno vytvoriť obraz o rybnom bohatstve našich revírov. V tomto roku plánujeme vysadiť násadu v celkovej hodnote vyše
62 000 eur ( 1, 870 000 Sk). Po skončení schôdze
sa rybári rozchádzali v očakávaní prvých jarných
vychádzok na pstruhových vodách.
František Doboš
(viac o rybárstve v meste nájdete v GZ č. 15)

Pri škôlke
vyčíňali vandali

Materská škola na sídlisku Rimava sa
v noci zo stredy na štvrtok stala terčom
vandalov. Neznámi páchatelia tam odtrhli
časť oplotenia na východnej strane objektu. Podľa slov riaditeľky Ľubice Vilhanovej
to nie je prvý raz, čo sa materská škola stala
predmetom demolačných túžob neznámych ľudí. V minulosti už bolo evidovaných niekoľko podobných príkladov – od
rozbitých fliaš v bazéne až po nasprejované
okná (pred dvoma týždňami), ktoré musela
škôlka dať do pôvodného stavu na vlastné
náklady.
mak

z regiónu
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Rozdelíme viac ako 17 000 €

Obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT:

Mikroregión Rimava a Rimavica: Čerenčany,
Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa,
Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Sušany,
Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce
Mikroregión Teplý Vrch: Babinec, Budikovany,
Dražice, Drienčany, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrušovo, Kraskovo, Kyjatice, Lipovec,
Lukovištia, Padarovce, Potok, Slizké, Španie
Pole, Teplý Vrch, Veľký Blh
Mikroregión Sinec - Kokavsko: Ďubákovo,
Hnúšťa, Klenovec, Kokava nad Rimavicou,
Poproč, Rovné, Šoltýska, Utekáč
Mirka Kubaliaková

Terénna
sociálna práca
v obci Gortva
Od 1. 11 2008 sa v obci Gortva realizuje
projekt Sociálna práca v Gortve.
Cieľovými skupinami projektu sú: fyzické osoby
a rodiny závislé na sociálnej pomoci, obyvatelia a rodiny s príjmom pod hranicou chudoby,
rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství
bez ukončenia povinnej školskej dochádzky,
občania so zdravotným postihnutím a seniori,
dlhodobo nezamestnaní, obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít a ženy
na materskej dovolenke zo sociálne odkázaných
skupín obyvateľstva. Nosnou aktivitou projektu
je 2 - ročná činnosť terénneho sociálneho pracovníka a jeho asistenta v obci. Výkon terénnej
sociálnej práce bude pozostávať z nasledovných
aktivít: poskytovanie poradenstva v súvislosti
s riešením nepriaznivej sociálnej situácie, individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom,
jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí,
vrátane vyhľadávacích činností. Poradenstvo
dostane cieľová skupina aj v oblastiach: zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí
i dospelých, zlepšenia dochádzky detí do školy,

Súdili sudcu
Odvolací senát banskobystrického Krajského súdu potvrdil rozsudok pre sudcu
Vladimíra Kvetka z Rimavskej Soboty,
ktorý v r. 2005 spôsobil pod vplyvom
alkoholu dopravnú nehodu pri ktorej bol
zranený vodič druhého vozidla. Sudca dostal finančný trest 995 eur, dvojročný zákaz
viesť motorové vozidlá a je možné, že príde
o sudcovský talár.

Občianske združenie Miestna akčná
skupina Malohont vyhlasuje
1.apríla 2009 výzvu na predkladanie
projektov v rámci Grantového programu
Región občanom – občania regiónu.
Podporené budú projekty s aktivitami zameranými na niektorú z týchto oblastí: podpora
zamestnanosti a zamestnateľnosti, rozvoj cestovného ruchu, obnova, úprava a zatraktívnenie
prostredia v regióne, voľnočasové aktivity.
O finančnú podporu na realizáciu svojich
nápadov sa môžu uchádzať obce, mestá, školy,
podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie. Minimálna výška podpory na jeden projekt
je 330 eur (9 941,58 SK) a maximálna 1 660 eur
(50 009,16 SK)
Celkovo rozdelíme viac ako 17 000 eur
(512 142 SK) na rôznorodé projekty, ktoré musia
byť realizované na území 39 obcí zahrnutých do
MAS MALOHONT. Projekty je potrebné predložiť na predpísanom formulári najneskôr do
5. mája 2009. Podrobné informácie a formulár
projektu nájdete na web stránke www.malohont.sk.
Grantový program Miestnej akčnej skupiny
MALOHONT pre rok 2009 je financovaný z rozpočtov obcí zahrnutých do územia MAS.
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zmysluplného využívania voľného času, najmä
u detí a mládeže, získania návykov a zručností
potrebných na riadne užívanie obydlí, nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie
zdravej výživy členov domácnosti, v prevencii
sociálno-patologických javov v rodine a komunite, obnova a úprava rodinných pomerov
dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe
rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými
úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a hlavne
práca s jedincami v sociálnej sieti, ktorí si sami
nevedia pomôcť. Obec získala nenávratný
finančný príspevok vo výške 44 831 € (1 350
594 Sk) z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu cez Fond sociálneho rozvoja - Operačný
program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Ján Melišík,
starosta obce
foto internet

Krátko
z domova

Minulú stredu zapálil telesné pozostatky 400-ročnej Žofie Bosniakovej,
ktoré boli uložené v kaplnke kostola v
Tepličke nad Váhom, 31-ročný Žilinčan. Nakoniec skončil v psychiatrickej
liečebni.
Šrotovné mení pravidlá, bude posledné a
už len pre 17 – áut.
Slovensko zavedie finančné sankcie
voči 31 členom ETA a 18 extrémistickým organizáciám.
Na železničnom priecestí v Polomke inštalujú zabezpečovacie zariadenie s výstražnou svetelnou signalizáciou bez závor s
dvoma výstražníkmi.
Obchody budú kvôli kríze zlacňovať
tovary.

Krátko
zo sveta
Lídri G20 vyhlásili kríze vojnu. Do
svetovej ekonomiky napumpujú bilión
dolárov.
Manželka amerického prezidenta M. Obamová porušila protokol – objala britskú
kráľovnú Alžbetu II.
V nórskom kostole použili počas krstu
namiesto vody citrónovú malinovku,
lebo im zmrzlo vodovodné potrubie.
Americký vedci šokujú. Hranie akčných
hier zlepšuje zrak.
Britský vedec vie predpovedať pomocou matematiky rozvody.
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Záujem
o novú
školu
narastá
V Rimavskej Sobote už takmer rok
funguje odlúčené pracovisko Súkromnej strednej odbornej školy (SSOŠ)
v Dunajskej Strede. Opýtali sme sa preto
jeho vedúcej – Gizely Kubačkovej – ako
bilancuje pôsobenie školy po skončení
1. polroku.

Kubačková: S doterajším priebehom školského roku môžem vyjadriť spokojnosť. Sme veľmi
radi, že o našu školu bol prejavený veľký záujem.
Zatiaľ máme dve triedy v odbore hotelová akadémia, pričom v druhom polroku sa nám dokonca zvýšil počet žiakov. Rôznorodé služby, ktoré
im v oblasti vzdelávania dokážeme poskytnúť,
zabezpečia absolventom ľahšie uplatnenie na
trhu práce. Vo všeobecnosti možno povedať, že
reakcie rodičov na našu doterajšiu snahu boli
pozitívne.
GZ: Vaše plány do budúcnosti?
Kubačková: S potešením registrujeme, že záujem o nami poskytované vzdelávanie narastá,
a tak na budúci rok podľa záujmu uchádzačov
otvoríme ďalšie odbory. Popri hotelovej akadémii to budú odbory ako obchodná akadémia,
informačné systémy a služby, obchod a podnikanie, kozmetička a vizážistka, či kuchár, čašník
a kaderník.

GZ: Keďže ste súkromnou školou, zrejme je
štúdium u vás spoplatnené.
Kubačková: Možno vás to prekvapí, ale
napriek tomu, že sme súkromná škola, sa u nás
školné neplatí. Práve naopak – pre šikovných
žiakov, ale aj pre tých, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín, máme niekoľko motivačných prvkov.
GZ: O aké motivačné prvky ide?
Kubačková: Vyzdvihla by som zľavy a bonusy
na dopravné náklady, na pracovné oblečenie
alebo nákup učebníc cudzích jazykov. Okrem
sociálneho štipendia, čo poskytujú všetky školy,
sú naši žiaci motivovaní k dosahovaniu lepších
študijných výsledkov aj tak, že každý polrok dostanú prospechové štipendium. Žiaci sa okrem
toho minimálne raz ročne zúčastnia zahraničného zájazdu, ktorý financuje škola (tento rok
sme navštívili Viedeň).
GZ: Ako máte vyriešenú otázku vykonávania

Vítame jar v ZŠ Pavla Dobšinského
Opäť raz vítame jar. Je veľa spôsobov,
ako môžeme investovať prílev čerstvej
energie a ako skrášliť naše rodinné
príbytky veľkonočnými dekoráciami.
Napríklad obyčajným vajíčkom, symbolom základu života. Vždy opakujúci sa zrod, nádej pre
všetkých, ktorí veria, že z nového by malo vzísť
vždy niečo dobré.
Závisí len od nás, či oceníme jeho dokonalý
tvar a správne ho využijeme. Môžeme si pomôcť
celou škálou farieb od tmavých zemitých
odtieňov až po žiarivé ľahulinké odtiene. Využiť
môžeme aj tenké stuhy, perlovku, pestrofarebné
kúsky látok.
Na podnet pani vychovávateľky Eleonóry
Vilhanovej zo ŠKD ZŠ Pavla Dobšinského sa aj
tento rok dňa 21. 3. 2009 usporiadala „Veľkonočná tvorivá dielňa“, na ktorej sa zúčastnilo 18
záujemcov. Od malých drobcov až po seniorov,

ktorí nezaháľali a nabití energiou sa učili a tvorili nové vzory vajíčok. Pracovalo sa v štyroch
skupinách, kde sa využili práve spomínané
materiály a vytvorili sa madeirové, mulinkové
a mramorové vajíčka. Pani vychovávateľka nám
ukázala aj techniku skladaného patchworku.
Aj takýmto tvorivým spôsobom sa dá privítať
jar, ku ktorej neodmysliteľne patrí Veľká noc.
Za rodičov Monika Kleinová

praxe?

Kubačková: Máme veľmi dobré vnútroštátne
vzťahy s troj - a štvorhviezdičkovými hotelmi,
reštauráciami, kozmetickými a kaderníckymi salónmi. Popritom sme v kontakte aj so
zahraničnými inštitúciami tohto typu, keďže
žiaci najradšej chodia na zahraničnú prax. Ide
o Cyprus, Krétu, Korfu, Rodos.
GZ: Takáto zahraničná prax musí byť finančne
veľmi náročná.
Kubačková: Ani by som nepovedala, pretože
strava a ubytovanie je zadarmo – zabezpečuje
ich škola. A navyše, žiaci si môžu na praxi aj
zarobiť.
GZ: A dohovoria sa mladí študenti v zahraničí?
Kubačková: Už od 1. ročníka sa u nás kladie
veľký dôraz na výučbu cudzích jazykov. Napríklad anglický jazyk majú žiaci týždenne až 6
hodín.
Marián Kluvanec

Kraj ocenil
učiteľov

Riaditeľ Spojenej školy v Rimavskej Sobote
Jaroslav Bagačka a pedagogička Lujza
Zelezníková z Obchodnej akadémie boli
pri príležitosti Dňa učiteľov za svoju prácu
ocenení pamätnou plaketou. Na Zvolenskom zámku im ju odovzdal predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja
Milan Murgaš. Ocenených bolo spolu
10 riaditeľov škôl a 10 pedagógov zo škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.
mak
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Deti diskutovali s autorkou
26. marec 2009 bol veľkým sviatkom pre
čitateľov a návštevníkov Knižnice Mateja
Hrebendu v Rimavskej Sobote. krásnymi
podujatiami pre deti a mládež zavŕšil
týždeň slovenských knižníc aj mesiac
kníh.
17. ročník pôvodnej autorskej tvorby pre deti
nášho regiónu Zlatá krajina privítal 43 účastníkov zo 14 základných škôl a osemročných gymnázií okresov Rimavská Sobota a Revúca. Poéziu
a prózu prítomných hodnotila spisovateľka, redaktorka a vydavateľka PhDr. Danuša Dragulová-Faktorová, autorka viac ako dvadsiatich kníh
pre deti i dospelých. Vyzdvihla všetkých prispievateľov, ktorých úroveň bola porovnateľná s ich
rovesníkmi v Bratislave, či Poprade. Dúfame, že
stretnutie autora s čitateľmi, jeho rady a návrhy
posunú začínajúcich autorov a ich pedagógov
v literárnej tvorivosti. Celé podujatie osviežilo
vystúpenie žiakov ZUŠ, ktorý predviedli dramatizáciu poviedky A. Lindgrenovej:
Emil z Lönnebergy, v réžii Mgr. J. Vetrákovej.
Popoludnie patrilo žiakom 3. -4. ročníkov základných škôl mesta a ich stretnutiu
so spisovateľkou. Keďže všetci v školských
kluboch prečítali jej najnovšie knihy, beseda
bola veľmi živá. Deti sa pýtali na tvorbu i osobné
zážitky, rodinné zázemie, inšpiráciu. Keďže
v jej knihách vystupujú takí hrdinovia, ako
boli účastníci besedy, bolo stretnutie veľmi
vydarené. Príjemným prekvapením pre pani

Profil

Viera Topinková
(*27.6.1933)

spisovateľku bolo uvedenie jej poviedky o Maxíkovi, ktorú predviedli deti zo ZŠ Š. M. Daxnera
pod vedením Mgr. J. Hoffmanovej. Deti, hrdé na
spisovateľov, po ktorých nesú ich školy čestné
názvy, predstavili návšteve v skratke zaujímavosti o osobnostiach regiónu.
Podujatie končilo autogramiádou, odovzdaním
osobných darčekov a fotografovaním.
Bola to krásna bodka za "Týždňom a Mesiacom"
plných kníh.
J. Pósová, foto internet

Rodáčka z Rimavskej Soboty, ktorú zaujímala na gymnáziu skôr matematika, sa predsa
rozhodla hrať divadlo. Hneď po maturite hrala
v Prešove (Moliere – Škola žien, Schiller – Úklady a láska). Po skončení VŠMU sa stala členkou
Slovenského národného divadla v Bratislave.
Tomuto divadlu je doteraz verná. Na scéne SND
vytvorila viac ako 80 postáv v inscenáciách
rôznych autorov: C. Goldoni: Vejár (Giannina),
S. Mrožek: Moriak (Laura), W. Shakespeare: Sen
noci svätojánskej (Puk) a ďalšie.
Viera Topinková je dôkazom toho, že niet veľkých a malých divadelných postáv. Film nebol
voči umelkyni veľmi štedrý, ale na striebornom
plátne sa objavila niekoľkokrát: My z deviatej A.
(učiteľka), Pre mňa nehrá blues (Terka), Rok na
dedine (nevesta), Málka (Michalčíková), Siroty,
O sláve a tráve (Alena) a iné. Pamätáme si na
ňu aj z televíznej obrazovky (najmä z produkcií
K. L. Zachara). Jej rozhlasové úlohy prirovnali
kritici ku koncertu slova: „Prirodzenú komediálnosť, dynamickosť pohybu, gesta a slovného
prejavu uplatnila v mnohých veselohrách.”
(Práca).
Viera Topinková v roku 1999 dostala prémiu Literárneho fondu za postavu Eugénie v inscenácii
S. Mrožka Tango a v roku 2003 cenu Slovenského literárneho fondu za celoživotnú prácu.
jdj, foto archív SND
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V múzeu
pravek,
skameneliny
a Keňa
Do aprílovej ponuky výstav zaradilo
Gemersko – malohontské múzeum dve
výstavy. Prvá nazvaná Geologická zbierka
Tihaméra Gedeona bude trvať od 15. do
30. mája. Výstava predstaví verejnosti
geologickú zbierku Tihaméra Gedeona,
rodáka z Rim. Soboty, obsahujúcu horniny,
minerály a skameneliny z oblasti Gemera
– Malohontu, ale aj z Maďarska, Nemecka
a Indie, a tiež predstaví osobnosť Tihaméra
Gedeona. V spolupráci s archeologickým
ústavom SAV v Nitre bude v priebehu
apríla pripravená výstava pod názvom
Včelinec. Archív dávnej minulosti. Výstava
prezentuje praveké dejiny obce Včelince.
Je spojená s prezentáciou monografie
s rovnomenným názvom Včelince. Archív
dávnej minulosti, od autorov Václava Furmánka a Kláry Markovej. Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti,
ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.
Do 9. apríla môžu návštevníci obdivovať
výstavu pomenovanú Plátenná nástenka
ako prejav ľudovej kultúry a do 23. apríla
výtvarnú súťaž pod názvom Vesmír očami
detí. Keňskému ľudu, ich prekrásnej krajine a tradičnej kultúre Masajov je venovaná
autorská výstava Mgr. Art. Štefana Kocku
pod názvom Impresie Kene. Táto výstav
bola predĺžená. V priestoroch múzea je nainštalovaná aj nová, moderne koncipovaná
stála expozícia protifašistického odboja
SNP v Gemeri – Malohonte.
amb

Oprava
V minulom čísle Gemerských zvestí bola
v článku Za krutou povahou mohla byť
duševná porucha o stretnutí občanov so
spisovateľom A. Štiavnickým v Knižnici
Mateja Hrebendu uvedená mylná informácia ohľadom počtu zúčastnených. V článku
sa uvádza, že prišla „približne tridsiatka
návštevníkov“, podľa údajov knižnice ich
však bolo vyše sedemdesiat.
red

Myšlienka týždňa:
Zo všetkých najviac hovorí ten,
kto nemá čo povedať.
L. N. Tolstoj

8

inzercia

Nehnuteľnosti

6. 4. 2009

nom. Tel: 0903 515 044.
344-14

Služby

• Predám garáž na ul. Dobšinského
pri bývalých kasárňach v Rim.
Sobote. Cena 5477 Eur. Tel: 0902
253 623.

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

349-15

147-14

• Prenajmem 2-izb. zrekonštruovaný byt v Rim. Sobote, blízko
centra. Tel: 0903 932 415.

• Predám rodinný dom v Rimavských Janovciach, ul. Hlavná.
Cena 29 875 € / 900 000 Sk
v hotovosti. Tel: 0904 335 676.

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

391-14

298-14

• Dám do prenájmu miestnosti na
podnikanie v centra mesta RS. Tel:
0907 884 948.

• Predám 3-izb. tehlový prerobený
byt. Cena dohodou. Tel: 0918
466 028.
303-14
                       
• www.makroreality.sk

• Oprava a prekrývanie starých
striech a ošetrenie dreva proti
hmyzu. Tel: 0918 843 524-volať po
18.00 h.
331-14                       
• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.

1305-19

373-14

• Predám 1-izb. byt v RS. Tel: 56 942
74, 0904 592 962.
383-15		

392-19

• Predám pozemok na Kurinci. Tel.:
0905 344 415.
395-14

• Prenajmeme serióznym záujemcom 2-izbový priestranný slnečný
nezariadený byt v centre R. Soboty. Kontakt: 0907 685 204.
397-15

• Zoberiem do prenájmu pôdu
medzi Hrachovom a Zalužanmi.
Tel: 0949 757 552.
399-14

• Predám 3-izb. byt na Západe,
23 070,- €. Tel: 0918 560 622.
343-16

• Predávame areál v R. Sobote
– sklady a kancelárie 780 m2,
pozemok cca 4000 m2. Informácie: 0905 625 668.
350-14

• Poskytnem pracovné priestory
s vybavením vhodné na podnikanie pre živnosť kaderníčka. Tel:
0904 385 498.
355-15

• Dáme do prenájmu priestory na
Hlavnom námestí na poschodí, 180 m2  + 42 m2. Tel: 0905
836 926.
357-16

• Predám dvojizbový 62 m2 byt
s veľkou kuchyňou, čiastočne prerobený, s balkónom, zateplený,
v centre mesta. Tel: 0904 277 973.
360-20

• Predám trojizbový byt (neprerobený) v osobnom vlastníctve na
sídlisku Rimava. Kontakt: 0903
021 623.
361-14
        
• Predám 3-izbový byt v Číži. Cena
dohodou. Tel: 0904 592 934.
366-14

• Predám garáž na ul. Rožňavskej.
Tel: 0904 576 580.
374-15

• Predám rodinný dom na Dúžave
po čiastočnej rekonštrukcii. Tel:
0903 538 156.
321-14                  
• Predám 4-izb. byt v Hnúšti-centrum za 15 000,- Eur. Tel: 0918
560 622.
342-14

• Kúpim 3-izbový byt v Rim. Sobote
mimo sídliska Západ, s parketami
a štvorcovou chodbou, s balkó-

		
Zamestnanie
• Základná škola s MŠ Ožďany
prijme od 1.9.2009 učiteľov
2.stupňa na predmety matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Kontakt: 0905 716 505, 047/5694
580.
337-14

• KORO s.r.o. hľadá vhodných
uchádzačov na pracovné pozície
v oblasti riadenia výroby a nákupu, riadenia kvality, kontrolingu obchodných a logistických
procesov. Svoje životopisy
prosíme posielajte na: koro@
koro.sk, prípadne nás kontaktujte
telefonicky: 047/58 11 868, 0903
449 164, 0903 632 250.
387-15

• Realitná kancelária Dr. Slovakia
prijme pracovníkov na pozíciu realitný maklér. Životopis s fotografiou zasielajte na e-mail: sturik@
drslovakia.sk
388-16

• Spoločnosť Mobilnet prijme pracovníkov na pozíciu pracovník PR
a reklamy. Podmienky: Skúsenosti
v oblasti reklamy. sturik@mobilnet.sk
389-16

• Spoločnosť Mobilnet prijme
obchodných zástupcov pre Českú
a Maďarskú republiku. Podmienky: Prax a skúsenosti v oblasti
obchodného zástupcu. sturik@
mobilnet.sk
390-16
• Prijmem kuchára / kuchárku. Tel:
0905 247 916 – večer.
396-16

• Stratili ste prácu alebo si chcete
zarobiť popri štúdiu? Staňte sa naším anketárom. Tel: 0911 310 607.
358-15

• ZEPTER – zdravotnícke prístroje
prijme OZ a manažéra. Tel: 0918
685 556.
359-15

        

148-14

• Nedali Vám úver v banke? Skúste
to u nás. Lepšie podmienky. Tel:
0944 095 710, e-mail: aadova@
azet.sk
393-17

• Bankové, nebankové úvery,
hypotekárne, leasing atď. -100 %
istota. Tel: 0948 501 276.

    

Rôzne

• Predám kvalitné seno, cena 5,€/q. Tel: 0904 030 335, 56 275 78
po 16.00 h.
314-14

• Predám kováčsku vyhňu. Kúpim:
koč, bričku, sane, pohrebný voz,
požiarnicky voz, rebriňák. Tel:
0917 087 912.
398-16

• Predám lúpané orechy 4 €/1 kg.
Tel: 0949 757 552.
400-14

• Erotické produkty, spodné prádlo,
darčeky, afrodiziaká na: www.
szexparadicsom.eu. Produkty
rozosielame na celom území
Slovenska.
380-16

• Vykupujeme starožitnosti, domáce plátno a staré perie. 0903
537 225, risopepi@gmail.com
327-17
                                     

394-17

• Veterinárna ošetrovňa, Čerenčianska ulica, Rim. Sobota (bývalý areál Rimavanu) ponúka chovateľom
drobných zvierat vet. ošetrenie
po 16.00 hod. v týždni. V prípade
potreby aj v sobotu, nedeľu. Informácie na mobil: 0905 361 882.
403-15

• Montáž drev. zárubní, pláv.
podláh, kuch. liniek a pod. Lacno.
Tel: 0905 127 299.
352-14

• DIAGNOSTIZÁCIA-REIKI-DETOXIKÁCIA-HOMEOPATIKÁ-MASÁŽE. 0903
178 646.
377-15                         
• Najlacnejšia prestavba bytových
jadier komplet voda-elektrikaplyn. Vypracovanie kalkulačného
listu. Zabezpečenie materiálu
a odvoz. Zn. Kvalita. Tel: 0918
283 026.
379-15                      
• Doučujem angličtinu. 0910
298 053.
322-16

• Strihám stromy, kríky v záhradách, robím záhrad. práce podľa
vašich požiadaviek. Tel: 0904
810 052.
347-14
           
• Kladieme plávajúcu podlahu. Tel:
0902 174 884.

Zvieratá
• Predám odstavčatá. Tel: 0910
336 540.
293-15

• Predám kŕmniky. Tel: 0910
336 540.
292-15

Auto-moto
• Predám AUDI 80/1,6 D, STK, EK,
ťažné, elektróny a iné náhradné
diely v pojazdnom stave. Cena
550 €. Tel: 0910 337 595.
353-14

• Predám predvádzacie vozidlo
KIA Cee´d 1,6 CVUT, najazdených
2900 km. Ako nové. Pôvodná
cena 17 659 €. Teraz za 12 950 €.
Tel: 0948 555 356.
356-16
      
• Predám traktor MAJOR 3011. Volať
po 19.00 hod. Tel: 0902 594 867.
368-14

• Kúpim JAWU 500 OHC. Tel: 0910
953 330.
338-15

204-17

• Maľujeme a stierkujeme byty
a domy. Tel: 0902 174 884.
205-17

• Montujeme sadrokartón. Tel:
0902 174 884.
206-17

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.
147-52

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-52

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa
prišli rozlúčiť s našim drahým zosnulým
otcom, starým a prastarým otcom

Ladislavom HANOM
dňa 26. marca 2009.

Ďakujeme hudobníkom mestskej dychovky
Sobotienka a pánovi L. Farkašovi za peknú
hudobnú rozlúčku na poslednej ceste
v rimavskosobotskom cintoríne.
Ďakujeme. Smútiaca rodina

inzercia / infoservis
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UZNESENIE
Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote číslo: 22/2009-MsZ zo
dňa: 3. marca 2009

Očká si zavrel, chcel si spať,
netušil si, čo to má znamenať.
Srdiečko unavené prestalo biť,
nebolo lieku, čo by Ťa mohol vyliečiť.
V hlbokom žiali ďakujeme všetkým, ktorí
dňa 27.3.2009 odprevadili na poslednej
ceste do rimavskosobotského cintorína

Jozefa Ostrihoňa,
ktorý nás po ťažkej chorobe opustil vo
veku 67 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

Dňa 8. apríla 2009 uplynú 3 roky, ako nás
náhle opustila naša milovaná manželka,
matka, starká a prastarká

Margita Oláhová
S láskou spomínajú manžel, dcéry, zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá.

Združené poľnohospodárske
družstvo Poltár uskutoční
predaj brojlerových kurčiat
na farme v Slanej Lehote dňa
15.4.2009 v čase od 9.00–14.00
hod. Cena 1,39€/kg
2066-14

Poskytujem
pôžičky
Dňa 2.apríla 2009 sme si so žiaľom v srdci
pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho
milovaného

0907 342 809

www.peniazerychlo.sk
401-14

Štefana Bozóa
z Uzovskej Panice,

ktorý nás navždy opustil po tragickej
nehode.
Smútiaca rodina

Potrebujete
peniaze?
www.peniazeprevas.sk
2005

Prijmeme
čašníkov (-čky),
brigádnikov (-čky)

na ul. Svätoplukovej
v R. Sobote cca 22 m2.
(Budova oproti mestskému úradu)

na letnú sezónnu
prevádzku a letnú terasu.

Info: 0905 885 559

0905 644 472, 0911 644 472

2064-15

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote
A/ v y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov utorok 28. apríl 2009 za deň konania voľby
hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota
B/ u r č u j e
1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa,
iné predpoklady: prax minimálne 10 rokov, vítaná prax v manažérskej
oblasti,
organizačné a riadiace schopnosti,
morálna bezúhonnosť.
2. náležitosti prihlášky
osobné údaje kandidáta,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
profesijný životopis,
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne osvedčenou
kópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
3. termín ukončenia podávania prihlášok: 14. apríl 2009 do
15.00h

Volajte: 0905 329 178

Dám do
prenájmu
kancelárske
priestory

K bodu: Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota, ustanovenie spôsobu vykonania
voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky

294-15

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj nehnuteľný majetok

na Ul. Školskej – pozemky v kat. úz. Rimavská Sobota a to parc. č. KN C
1180/151 – zast. plocha o výmere 21 m², parc. č. KN C 1180/152 – zast.
plocha o výmere 21 m², parc. č. KN C 1180/153 – zast. plocha o výmere 21
m² a parc. č. KN C 1180/154 - zast. plocha o výmere 21 m², na LV 2959 za
účelom výstavby garáží. Minimálna kúpna cena 50,-€/m². Do ponuky sa
môžu prihlásiť záujemcovia žijúci v uvedenej lokalite, ktorí:
• preukážu vlastnícky vzťah k bytu z niektorých bytových domov s.č.
879, s.č. 878, alebo s.č. 978
• majú trvalý pobyt v niektorom   bytovom dome
• nevlastnia v uvedenej lokalite garáž
• sú vlastníkmi motorového vozidla
Do ponuky je možné prihlásiť sa do 9.04.2009, pričom samotné ponukové konanie sa uskutoční na MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota dňa
16.04.2009 o 15.00 hod.. Na ponukovom konaní je potrebné predložiť
preukaz totožnosti.

4. miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: kandidáti na funkciu
hlavného kontrolóra odovzdajú svoju písomnú prihlášku osobne alebo
poštou v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na sekretariát prednostu Mestského úradu
5. komisiu na otváranie obálok a kontrolu splnenia požiadaviek
a náležitostí prihlášky v zložení: Ing. Ladislav Kovács, prednosta
MsÚ, predseda komisie, Ing. Ján Fiľo, poslanec MsZ, Ing. Tibor Pelle
poslanec MsZ, Jana Sobeková, zapisovateľka
Otváranie obálok sa uskutoční 15. apríla 2009 v kancelárii prednostu
MsÚ o 14.00 hodine.
C/ustanovuje
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním
poslancov Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote v zmysle § 18a
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,
2. samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v abecednom poradí, v časovom rozsahu
max. 5 minút, tajné hlasovanie riadi a na jeho priebeh dozerá volebná
komisia zvolená mestským zastupiteľstvom.
D/ u k l a d á
Ing. Ladislavovi Kovácsovi, prednostovi MsÚ zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská
Sobota na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým.
Termín: do 9.3.2009

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta
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Našich zákazníkov očakávajú
školení odborníci.

sme tu pre Vás
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Bélu Bartóka 2
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0907 648 805

- Opravujeme celé spektrum vozidiel značky Suzuki
- Na opravu poskytujeme záruku od výrobcu
- Od mája poskytujeme servisnú záruku na všetky typy vozidiel
- Presvedčte sa o našich výhodných cenách
-S príchodom jari na vás čakajú rôzne výhodné akcie

Novinky v roku 2009
Sporenie ISTOTA s najvyšším úrokovým
bonusom až 4 % (2 % p. a. + až 4 % bonus +
12,5 % štátna prémia)
Sporenie VERNOSŤ - verní klienti získajú
atraktívny úrokový bonus a navyše až 3 roky
bez poplatku za vedenie účtu
Sporenie KRÔČIK pre deti s balíkom
poistenia zdarma
Rodinné sporenie - možnosť získať
viacnásobnú štátnu prémiu
Výhodné úvery aj pre podnikateľov SZČO

3600 Ózd, Kőalja út 111. (pri hl. ceste č. 25)
Tel.: +36-48-572-208, +36-20-232-1039
www.suzukikaiser.hu, suzukikaiser@t-online.hu

SŤAHOVANIE
A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

M.: 0908 948 971

2004-31

Kubínyiho nám. 10
984 01 Lučenec
Tel.: 0905 444 542

Ponúkam na predaj
stavebný pozemok
na Molnárke 3500 m2.
Cena dohodou.
0908 931 360

Sme adresa č. 1 na ceste za Vašim
novým a lepším bývaním

2049-13
inzerat.indd 1

Prijmeme do zamestnania
vedúceho predajne
s autosúčiastkami v Rim. Sobote.
Požiadavky: ovládanie slovenského a maďarského jazyka, práca na PC.
Info: Informer Kft, M.: 0905 760 511

2063-14

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

5.3.2009 16:14:11

GLASSWOOL

WINEZONE
Tepelné izolácie a zatepľovacie systémy
Doprava až do domu ZADARMO !
Tepelná izolácia:

M.: 0908 948 971

2003

OZNA!ENIE

hrúbka
v mm

rozmer v mm

balenie
v m2

Tepeln" odpor Rd

CENA

GLASSWOLL 39
GLASSWOLL 39
GLASSWOLL 39
GLASSWOLL 39
GLASSWOLL 39

50
60
100
150
160

18000 X 1200
15000 X 1200
9000 X 1200
5000 X 1200
10000 X 1200

216
180
108
60
120

125
155
255
385
410

01,50 # / m2 (45,- Sk)
01,80 # / m2 (54,- Sk)
02,99 # / m2 (90,- Sk)
04,49 # / m2 (135,- Sk)
04,78 # / m2 (144,- Sk)

Kompletný zatepľovací systém:
Výrobca: TERMO BRAVO
Obsahuje:
• lepidlo na polystyrén 6 kg • polystyrén (hrúbka podľa výberu
10, 12 alebo 15 cm) • hmoždinky (8 ks / 1 m2) • lepidlo elastické
4 kg • sklotextilná sieťka (145 g) • penetračný náter (vo farbe
omietky) 0,2 – 0,3 l na 1 m2 • omietka akrilová (1,5 mm hrúbka
zrna, farba podľa výberu zo vzorkovníka) 2,5 kg na 1 m2

INDECO s.r.o.

skrine na mieru s posuvnými dverami
Tormáš 4401, 979 01 Rim. Sobota, www.indeco.sk, indeco@indeco.sk

prijme stolárov
Požiadavky:

• stolár s výučným listom
• prax vítaná
Ponúkame:
• prácu v medzinárodnej spoločnosti
• nadštandardné finančné ohodnotenie
• možnosť osobného rastu

Ceny:
• 9,99 € / 1 m2 pri hrúbke polystyrénu 10 cm
• 10,99 € / 1 m2 pri hrúbke polystyrénu 12 cm
• 11,99 € / 1 m2 pri hrúbke polystyrénu 15 cm.
Ceny sú uvádzané vrátane DPH. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk.

Žiadosť so životopisom zašlite na hore uvedenú adresu.
2067-14

Tel: 0905 421 306

2069-14

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

10. a 11. apríl MUDr. E. Gajanová, OZS
Nová Bašta 23, č. t. 56 91 161

12. a 13. apríl MUDr. M. Kleinová ZŠ Ul.

Školská 7, č. t. 56 317 22

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

10. apríl sobota lekáreň v Kauflande
11. apríl nedeľa lekáreň Pri nemocnici
12. apríl nedeľa lekáreň Jazmín
13. apríl pondelok lekáreň Kamilka

DAROVALI KRV

Podmienky: čistý odpis registra
trestov, preukaz odbornej
spôsobilosti a dobrý zdravotný stav.

Tel: 048/ 414 55 91.

Mária Jakabšicová, Ladislav Topor, Peter Ríz, Ing.Magdaléna Bozóová,
Milan Baldovský, Irena Lukačková, Adrian Krajňák z Rim.Soboty, Marian
Jánosdeák z Tornale, Róbert Klincko, Mária Kromholcová, Vladimír Kožiak
z Hnúšte, Štefan Hanic zo Zacharoviec, Ján Korub ml., Pavel Joniak, Ján
Maliar, Ján Korub, Matej Maliar z Bottova, VOJTECH Mács z Čížu, Štefan
Majoroš z Pavloviec
Prvýkrát darovali krv: Radko Zubák z Revúcej, Tomáš Nemec z Hnúšte
Študenti Gymnázia I.Krasku v Rim.Sobote: Jakub Perdík, Peter Tegler
Študenti Gymnázia v Hnúšti: Igor Kekeňák, Róber Múka, Stanislav Máliš
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Vybavujete si prácu v zahraničí ako opatrovateľka v domácnosti?
Okrem základov cudzieho jazyka musíte sa preukázať osvedčením o absolvovaní kurzu „Opatrovateľská služba“.
Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote uskutoční uvedený kurz
od 16. apríla 2009
Prihlášky a informácie na Sekretariáte ÚzS SČK Rimavská Sobota,
ul. Hurbanova 15, č. tel.: 047/5631734, 0903 558 926

362-14

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

UBYTOVŇA Mestskej bytovej
správy, s.r.o.,

Gorkého 8, 979 01 Rimavská
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

Prijmeme lakovača
kovových konštrukcií
s termínom nástupu ihneď.

Kontakt:

0902 959 430
2061-15

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 31.3.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Kurz SČK „Opatrovateľská služba“.

SBS prijme do TPP pracovníkov
strážnej služby v RS.
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• 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, Malohontská ul. - I. poschodie -122,45 m², 111,00 m²
• 3. Budova na SNP 15 - podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m², 14,52
m², 23,72 m² + 1,05 m², - I. poschodie - 45,54 m², - prízemie - 47,74 m²
• 4. Budova na Daxnerovej ul. 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m²
- prízemie – 76,90 m² ( od 01.05.2009 – Bageteria )
• 5. Administratívna budova na Tržnej ul.- I. poschodie - 22,71 m²
• 6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m², 7,13 m², 23,73 m², 4,98 m²
• 6. Bytový dom na Škutétyho ul. č. 12 - prízemie - 19,60 m², 19,00 m² +
7,30m² (chodba ,hyg. zar.)
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ
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

Steakové týždne
grilovaný steak
pikantný steak
Steak s ochuteným maslom

Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Prijmeme: čašníka /-ku, kuchárov /-ky
Tel: 0918 392 513

PRENÁJOM:
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
Kancelárske a obchodné
priestory - SNP 18
- Nové espresso oproti VÚB
Tel: 0918 392 513
2009-52

KINO
ORBIS
9. – 12. apríl

PRÍBEH O ZÚFALČEKOVI
Malý hrdina s veľkým srdcom.
Animovaná rozprávka USA,
MP, vstupné 2,20 € (61,30 Sk),
dabing. Začiatok predstavení len
o 16:00 hod.
9. – 12. apríl

DISASTER MOVIE
Najnovší film od scenáristov
a tvorcov série Scary Movie. Komédia USA. MP od 12 r., vstupné
2 € (60 Sk), titulky. Začiatok
predstavení len o 18:00.
9. - 12. apríl

SEDEM ŽIVOTOV
Navždy zmení životy siedmim
neznámym... Romantická dráma
USA, MP od 12 r., vstupné 2 €
(60 Sk), titulky. Začiatok predstavení len o 20:00 hod.

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.
2031-17

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 4,32 Eur
II.trieda 3,32 Eur
Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616
2011-52
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vyhrajte k dôchodku raz toľko!

Predstavujeme vám jedinečnú službu pre seniorov:
Doručovanie dôchodku PLUS od Poštovej banky
Čo je Doručovanie dôchodku PLUS?

Aké sú ďalšie výhody pre seniorov?

V prvom rade je to bezplatné doručovanie dôchodku
domov prostredníctvom poštového doručovateľa,
presne také, ako ho dôchodcovia poznajú. Výhody
Doručovania dôchodku PLUS môže už dnes
využívať viac ako 125 000 seniorov na Slovensku.
Poštová banka je jedinou bankou na Slovensku, ktorá
k osobnému účtu zabezpečuje aj doručovanie dôchodku. Táto služba, ako aj založenie či vedenie účtu je bezplatná, bezpečná a praktická.

Zvyšok dôchodku, ktorý si senior nechá na účte mu umožňuje jednoduché
sporenie – ak si napríklad každý mesiac nechá na účte 12 € (361,51
SKK), za rok nasporí 144 € (4 338,14 SKK). Ďalšou výhodou účtu je
možnosť nastavenia automatického uhrádzania pravidelných platieb
priamo z účtu. Pohyby na účte si senior sleduje na výpisoch z účtu,
ktoré si môže nastaviť podľa potreby – mesačne, štvrťročne, polročne
alebo ročne.

Prečo by sa mal dôchodca rozhodnúť
pre Doručovanie dôchodku PLUS?

Ondřej Heřman
Riaditeľ divízie retailového bankovníctva
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Ak je senior odcestovaný a poštový doručovateľ ho nezastihne doma, môže si peniaze vyzdvihnúť na ktorejkoľvek pošte na Slovensku. Ďalšou výhodou je, že
senior môže splnomocniť svojich blízkych (deti, vnúčatá
a pod.) na preberanie dôchodku a výber peňazí na
každej pošte. Blízka osoba môže zaňho uhradiť jeho
účty za elektrinu či telefón. Senior si môže nastaviť
doručenie vopred stanovej sumy a poštový doručovateľ
mu prinesie len tú časť dôchodku, ktorú si sám určí.
Ostatné peniaze mu zostanú v bezpečí na účte. Takto
nemusí držať peniaze doma, čo je často príležitosťou na
rôzne krádeže a podvody.

PB - DDplus2-PR 190x135-CB.indd 1

Sťahovanie

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

Prezraďte nám niečo o súťaži pre seniorov!
Práve prebieha súťaž „Vyhrajte k dôchodku raz toľko!“. Seniori v nej
môžu vyhrať sumu vo výške svojho mesačného dôchodku. Súťaž sa
začína v pondelok 2. 3. 2009 na Rádiu Slovensko a každý deň o 13.00
hod. vyžrebujeme jedného šťastného výhercu. Bližšie podmienky
súťaže sa nachádzajú v štatúte súťaže „Žrebovanie – Doručovanie
dôchodku PLUS“. Štatút je uverejnený na www.pabk.sk a tiež je
k dispozícii na nahliadnutie na každej pošte alebo pobočke Poštovej
banky.

Čo má senior urobiť, ak chce Doručovanie
dôchodku PLUS?
Najjednoduchšie je opýtať sa svojho doručovateľa, ktorý mu všetko
osobne vysvetlí. Alebo stačí prísť na ktorúkoľvek poštu alebo pobočku
Poštovej banky. Všetky informácie o službe Doručovanie dôchodku
PLUS sú k dispozícii aj na www.pabk.sk.

2/5/09 4:45:44 PM

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

Podnebie bude naďalej poznačené suchým a teplým vzduchovým frontom, takže príjemné jarné počasie z minulého týždňa bude pokračovať.
Očakávame v priemere viac slnečných lúčov, miestami však aj zvýšenú
oblačnosť, ktorá môže mať za dôsledok prechodné prehánky. Teplota
pravdepodobne stúpne nad dlhoročný priemer, to znamená medzi 18 až
22 stupňov.
András Reisz (autor je meteorológ)

infoservis
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Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na jarné upratovanie
16.04. – 23.04.2009

30.04. – 07.05.2009

Šibeničný vrch – Železničiarska ul. oproti obchodu a budova bývalej
materskej školy
Križovatka Rožňavskej a Školskej ul.
Tomašová – Tomašovská ul. pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

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

23.04. – 30.04.2009

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

K.Mikszátha - parkovisko
A. Markuša
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

07.05. – 14.05.2009

Generálny pardon pre neoprávnených odberateľov
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. sa rozhodla
odberateľom, ktorí neplatia za odoberanie vody prípadne odvádzanie
odpadových vôd a nemajú ani uzatvorený zmluvný vzťah na odber vody
príp. odkanalizovanie (tzv. čierni odberatelia) ponúknuť od 1.4.2009
do 29.5.2009 Generálny pardon.
V praxi to znamená, že ak sa do 29.5. 2009 fyzické alebo právnické osoby,
ktorí odoberajú pitnú vodu resp. využívajú služby odkanalizovania bez
zmluvného vzťahu, prihlásia v zákazníckych centrách, nebude im spätne
účtovaná škoda, ktorá spoločnosti vznikla neoprávneným odberom.
S odberateľom bude uzatvorený zmluvný vzťah odo dňa prihlásenia.
Po 29. máji 2009 bude Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v spolupráci so starostami miest a obcí kontrolovať napojenie
na dodávku pitnej vody ako i spôsob likvidácie odpadových vôd z nehnuteľností.

Bohoslužby v slovenskom jazyku
počas veľkonočných sviatkov
Evanjelický kostol
Štvrtok
18.00
Piatok, nedeľa, pondelok
09.30
Katolícky kostol
V čase uzávierky nebol harmonogram omší
známy

Mesto Rimavská Sobota
pri príležitosti osláv DNÍ MESTA
organizuje

Jarné trhy
5. a 6. mája 2009

na ul. Malohontskej, Jánošíkovej
a na Hlavnom námestí.
Povolenia sa vydávajú na MsÚ,
Svätoplukova 5, Rimavská Sobota
od 6. apríla 2009
Informácie na tel.č.: 047/5604628,
5604665, 5631139
Predajné miesta budú očíslované.
Príďte – budete vítaní !!!

Odberateľ, ktorý sa do určeného termínu ukončenia Generálneho
pardonu sám neprihlási, bude posudzovaný ako neoprávnený odberateľ so všetkými dôsledkami vyplývajúcimi z tohto stavu. Spoločnosť
po prešetrení neoprávneného odberu bude od odberateľa požadovať
zaplatenie škody vo výške vodného a stočného najmenej za 2 roky spätne
od dátumu zistenia neoprávneného odberu, nákladov spojených so
zisťovaním neoprávneného odberu, prípadne i zmluvnej pokuty v zmysle
platných Obchodných podmienok. V tomto prípade sa odberateľ nevyhne
aj trestnému oznámeniu, ktoré spoločnosť v zmysle novely Trestného
zákona môže podať.
Spoločnosť bude o možnosti generálneho pardOnu informovať vyhlásením v médiách obecných a mestských úradov ako i na internetovej
stránke spoločnosti.

Za účelom zachovávania ľudových tradícií a zvykov zdobenia veľkonočných
vajíčok, Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote na Bakkulínyho ulici vo svojich
priestoroch pripravil pre návštevníkov výstavu veľkonočných kraslíc spojenú aj s ich
predajom.
Výstava sa bude niesť pod názvom "Šikovné ruky pani Kataríny
Hromaníkovej" a potrvá od 7.apríla 2009 o 14.00 hod., kedy sa uskutoční aj prezentácia
autorkinho diela, do 24.apríla 2009.
Srdečne Vás pozývame, prajeme pekný umelecký zážitok a príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

Otvorené pre verejnosť: pondelok - piatok 9.00 - 15.00 hod.
Vstupné: deti, žiaci a študenti - zadarmo; dospelí - podľa vlastného uváženia

Názov a sídlo zamestnávate!a

Názov profesie

Po"iadavky na vo!né
pracovné miesto

RK !TÚDIO

Kaderník dámsky

Vyu"en#

Rimavská Sobota
DREVOSTAV- ZOLTÁN CZENE

Kozmeti"ka
Strá$nik

Vyu"en#
Vyu"en#

Jesenské
KAMA PRE!OV, s.r.o.

Obchodn# zástupca

USO - vzdelanie

Rimavská Sobota
DREVOX MJ, s.r.o.

V%eobecn# ú"tovník

USO - vzdelanie

Lakova" kovov

Vyu"en#, prax

V.Teriakovce

ROLLER, s.r.o.
Jesenské

Bližšie informácie na 047/2450407, 2450408 alebo osobne na ÚPSVR v Rimavskej Sobote,
Čerenčianska 18, č. d. 214.
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Mesto Rimavská Sobota vypisuje v zmysle § 4 zákona
NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie
na obsadenie funkcie RIADITEĽA / RIADITEĽKY školy:

Mesto Rimavská Sobota vypisuje v zmysle § 4 zákona
NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie
na obsadenie funkcie RIADITEĽA / RIADITEĽKY školy:

Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda,
Dúžavská cesta 11/ 1054, Rimavská Sobota - Rimaszombat
s predpokladaným nástupom od 1. 7. 2009

Základná škola P. Kellnera Hostinského,
Družstevná 835, Rimavská Sobota
s predpokladaným nástupom od 1. 7. 2009

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru v zmysle vyhl.
MŠ SR č. 41/ 1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení
neskorších predpisov
absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo náhrady

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru v zmysle vyhl.
MŠ SR č. 41/ 1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení
neskorších predpisov
absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo náhrady

Iné kritéria a požiadavky:
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
osobnostné predpoklady na výkon riadiacej funkcie.
znalosť platnej legislatívy

Iné kritéria a požiadavky:
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
osobnostné predpoklady na výkon riadiacej funkcie.
znalosť platnej legislatívy

Požadované doklady do výberového konania
overené kópie dokladov o vzdelaní
doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
potvrdenie o pedagogickej praxi
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

Požadované doklady do výberového konania
overené kópie dokladov o vzdelaní
doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
potvrdenie o pedagogickej praxi
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

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné
zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 30. apríla 2009 na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva, Svätoplukova 97901 Rimavská Sobota.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné
zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 30. apríla 2009 na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva, Svätoplukova 97901 Rimavská Sobota.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

Oznámenie o zmene úradných hodín pre klientov

Štvrtok		
Piatok		

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota Vám týmto oznamuje
zmenu úradných hodín pre klientov nasledovne.
Úradné hodiny pre klientov pobočky
Pondelok		
8:00 – 17:00
Utorok		
8:00 – 14:00
Streda		
8:00 – 16:30
Štvrtok		
bez úradných hodín pre klientov
Piatok		
8:00 – 14:00
Úradne hodiny pokladne
Pondelok		
8:00 – 11:30
Utorok		
8:00 – 11:30
Streda		
8:00 – 11:30

12:30 – 15:30
12:30 – 14:00
12:30 – 15:30

Program GMOS:
TVORIVÉ DIELNE, FOLKLÓR
8. apríl Detský folklórny festival
súťaž choreografií detských FS z okresov Rim. Sobota a Revúca – Dom
kultúry v Hnúšti od 10.00 hod.
8. apríl Hronsecká lipová ratolesť

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

12:30 – 14:00

Úradné hodiny podateľne
Pondelok		
8:00 – 17:00
Utorok		
8:00 – 14:00
Streda		
8:00 – 16:30
Štvrtok		
8:00 – 11:30
Piatok		
8:00 – 14:00
Sociálna poisťovňa, pobočka Rim. Sobota Vám zároveň oznamuje, že
informácie o individuálnych účtoch poistencov Vám poskytnú určení
zamestnanci pobočky a informácie o starobnom dôchodkovom sporení
( II. pilier) Vám poskytnú zamestnanci, ktorých kancelárie sú označené
logom.

regionálna putovná súťaž detských sólistov – spevákov ľudových piesní –
Dom kultúry v Hnúšti od 13.00 hod.
VÝSTAVY A VÝTVARNÁ TVORBA
8. apríl Veľkonočná krása
výstava veľkonočných kraslíc, bábik zo šúpolia, veľkonočných medovníkov
spojených s ukážkami výroby –Dom kultúry v Hnúšti od 10,00 hod.

