Spoločne v EÚ
Fotoreportáž z medzinárodného festivalu 4FOURFEST
v Rimavskej Sobote.
čítajte na str. 4

Uznanie pre
Veľkú Lúku
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Veľká Lúka pri Muráni (okres
Revúca) bola začiatkom jari
zaradená medzi významné
lesnícke miesta. Táto lokalita je známa predovšetkým
chovom koní, ktoré sa
využívajú na prácu v rôznych
odvetviach.
čítajte na str. 5

Vzdelávanie
pedagógov
v Španielsku
Napriek tomu, že Súkromná
stredná škola v Rim. Sobote
ešte neoslávila svoje ročné
jubileum, už sa môže pýšiť
úspešným projektom.
čítajte na str. 6

Primátor ocenil
žiakov

Bude mužom roka Soboťan?
O tom, že súťaže krásy nepatria len ženám,
dokazuje súťaž Muž roka. O tento titul sa
bude uchádzať osem Slovákov. Jedným z nich
je aj dvadsaťjedenročný Soboťan Peter
Václavík.
Do finále tejto prestížnej súťaže posunul tohto sympatického mladého muža kasting v Bratislave. Porota,
v ktorej v spolupráci s médiami rozhodovala herečka
Gabika Dzúriková, Miss Slovensko 2009 Barbora
Franeková, herečka Silvia Petöová, moderátorka
Erika Judínyová, muzikálová herečka a speváčka
Katarína Hasprová, Muž roka 2008 Martin Šmahel a
producent a hudobník Milan Špaňo, vybrala zo 16 odvážlivcov 8 najkrajších Slovákov. Tí budú bojovať vo
veľkom finále spolu s 8 Čechmi. Dokopy sa do súťaže
v Čechách a na Slovensku prihlásilo 805 záujemcov.

„Na kasting som sa dostal na základe záujmu organizátora súťaže Davida Novotného. Ten videl moje fotky
na internetovej stránke môjho manažéra, ktorého
požiadal, či by som sa nemohol prihlásiť do súťaže.
Tak som podal prihlášku a pán Novotný ma vybral,“
prezradil Václavík. Ako uviedol, dostať sa do užšieho
finále súťaže bolo náročné a postup ho príjemne prekvapil. "Vymakaná" postava tohto finalistu prezrádza,
že jeho najobľúbenejším koníčkom je šport. „Trinásť
rokov som sa venoval karate. Spočiatku som bol v klube pána Molnára. Na Hotelovej akadémii vo Zvolene
som sa tomuto športu venoval profesionálnejšie päť
rokov. Okrem toho hrávam futbal, hokej, plávam.
Predovšetkým sa však venujem bojovým umeniam
a posilňovaniu,“ povedal.
(dokončenie na str. 2)
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Už piaty ročník výtvarnej súťaže nazvanej Môj život bez
drog zorganizovala komisia
verejného poriadku a prevencie kriminality pri Mestskom
zastupiteľstve.
čítajte na str. 7

Futbal
Rozhovor s brankárom MFK
Rimavská Sobota Martinom
Kuciakom (II. časť).
GZ Šport

Lopta sa mu lepí
na ruky
Má len 12 rokov, chodí do
6. triedy a na futbalovom
poli úspešne zohráva úlohu
brankára v drese rimavskosobotského družstva Tempus. Soboťan Tomáš Máté.
GZ Šport
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Poslanecké interpelácie

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Mestské kultúrne stredisko, Spojená škola a
Základná umelecká škola pre nás pripravujú
ďalší ročník festivalu divadla a hudby – Atrium
Art. O tom, že Rimavská Sobota má vkus, svedčí
zoznam umelcov, ktorí na podujatí vystúpia.
Zastúpené budú rôzne žánre (folk, rock, pantomíma, bábkové divadlo...), takže „to svoje“ by
si mali nájsť všetky vekové kategórie. Návšteva
tohto štvordňového umeleckého maratónu
je preto ideálnym spôsobom ako sa príjemne
naladiť na blížiace sa leto.

Polícia hlási
Na ostatnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva boli predložené interpelácie poslancov P. Gulika a Š. Koháryho.
Poslanec Gulik interpeloval primátora Š. Cifruša vo veci sťažnosti obyvateľov bytových domov
ulíc Hatvaniho, Jánošíkova, Škultétyho a Hlavného námestia na prevádzky pohostinských
zariadení. Ako uvádza odpoveď primátora, na
základe sťažností občanov vykonala mestská polícia kontroly. Zistila, že v prevádzke niektorých
podnikov došlo k porušeniu ustanovení VZN č.
84/2007 o podmienkach podnikania, pravidlách
času predaja v obchode, času prevádzky služieb
a výroby na území mesta. Podľa zápisu z kontroly začne oddelenie strategického rozvoja mesta
voči majiteľovi daných prevádzok správne konanie. Jeho predpokladaným výsledkom bude
skrátenie predaja, prípadne sankčný postih.

Na interpeláciu poslanca Koháryho, v ktorej
išlo o žiadosť vyzvať majiteľa bývalého dopravného ihriska, aby dal do poriadku svoj pozemok,
lebo pôsobí na návštevníkov mesta odradzujúco
a na obyvateľov pohoršujúco, odpovedal J. Bozó,
vedúci oddelenia životného prostredia mestského úradu. Ako uviedol, oddelenie zaslalo na
základe miestneho zisťovania majiteľovi nehnuteľnosti (TANK, s. r. o., Lučenec) výzvu na dodržiavanie VZN č. 74/2004 o nakladaní s odpadom
a zároveň aj na vykonanie nápravných opatrení.
Keďže do stanovenej lehoty neboli tieto opatrenia vykonané, bolo pripravené rozhodnutie na
udelenie sankcie za porušenie ustanovení predmetného VZN. O prípad sa zaujímal aj stavebný
úrad, ktorý rozhodol zabezpečiť budovu a obnoviť oplotenie bývalého dopravného ihriska do 31.
júla 2009.
mak

Bude mužom roka Soboťan?
(dokončenie z titulnej strany)

Na kastingoch sa stretla silná konkurencia.
O titul bude bojovať aj známy moderátor Václav
Bevelagua, ktorý bol pred tromi rokmi v porote.
Porota hodnotila predovšetkým, ako sú muži
stavaní: „Väčšinou rozhodoval vzhľad, pretože

na rozhovor nebolo kvôli času viac priestoru.“
Václavík sa už poctivo pripravuje na finále.
Hlavne na voľnú disciplínu, kde chce zaujať
porotu tancom spojeným so zábavou. Viac však
nechcel prezradiť. Okrem voľnej disciplíny čaká
na súťažiacich kolo, v ktorom sa predstavia
a budú odpovedať na otázky. Nežné pohlavie
určite zaujme promenáda v spodnej bielizni
známej módnej značky.
Kto chce podporiť Petra, môže tak urobiť počas česko- slovenského finále, ktoré sa uskutoční 28. augusta v českom Náchode. Na stoličku
porotcov si sadnú herečka Ivana Andrlová, herec Václav Glazar, Miss ČR 2009 Iveta Lutovská,
modelka a moderátorka Agáta Hanychová, herečka Gabika Dzúriková, Miss Slovensko 2009
Barbora Franeková a iné celebrity. Médiám sa
finalisti predstavia 10. júna na tlačovej konferencii v Prahe. Víťaz získa exkluzívny zájazd do
Dubaja a ročnú permanentku do fitnescentra.
amb

Predminulý štvrtok bol v Hodejove brutálne zavraždený šesťdesiatnik Július R.
Práve sa vracal z cintorína, keď sa dostal do
potýčky s náhodne okoloidúcim mladíkom v podnapitom stave. Ten starčeka
dobodal k smrti. Podľa pitvy bolo hlavnou
príčinou úmrtia poranenie krčnej tepny,
ale aj ďalšie bodnutia hlavy, krku a brucha. Podozrivého, iba 19-ročného muža sa
polícii podarilo zadržať, keď sa vrátil na
miesto činu. Nie je vylúčené, že s obeťou
boli príbuzní.
23. týždeň roka na území kraja znamenal z hľadiska krádeží 37 vlámaní (škody
za skoro 30 tisíc eur). Najviac vlamačiek
eviduje polícia v okresoch Zvolen a Banská
Bystrica. „Autíčkari“ úradovali najmä
v Lučenci a vo Zvolene, kde ukradli spolu
10 vozidiel.
Z obchodu so zbraňami bol lučeneckým
vyšetrovateľom obvinený päťdesiatnik
z Považskej Bystrice. Muž sa nedovolene
ozbrojoval a svoj arzenál hromadil v chatke
v Poltári.
Tragická je bilancia dopravných nehôd:
stalo sa ich 45 a vypýtali si 6 obetí a viac
ako 20 zranených. Najviac nehôd bolo
v utorok, najmenej v nedeľu.
Cez víkend došlo aj k tragickej nehode
na Dúžavskej ceste, odkiaľ bol ťažko
ranený človek dopravený do nemocnice
vrtuľníkom. V čase uzávierky neboli bližšie
informácie známe.
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Mestské kultúrne stredisko uvedie predstavenie bratislav-

Hlavný kontrolór Valuš:

Riešime aj petície a sťažnosti

Dvoma
vetami

ského

.

divadla

Trala-

la s názvom Pravda
o ženách
príbehov,

Ide o 6

v

ktorej

prostredníctvom

.

dvo-

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

• Podľa našich informácií začala firma
Itres v prvomájový týždeň s prepúšťaním. Vedenie spoločnosti sa k tomu
odmietlo vyjadriť.

Od doby, kedy Ján Valuš vystriedal na
poste hlavného kontrolóra mesta Ľudovíta Csanka, uplynulo vyše tridsať dní.
Ako bilancuje nový kontrolór úvodné
obdobie svojho úradovania?
„Po nástupe na tento post som sa postupne
oboznámil so štruktúrou mestského úradu
a jeho metodikou práce, ktorá – keďže ide
o samosprávu s pridruženými organizáciami –
má svoje špecifiká,“ povedal Valuš. Ako dodal,
v uplynulých týždňoch sa zároveň prechádzalo
na systém evidencie všetkých úradných listín
cez počítačový systém, aby boli prístupné aj
v dlhšom časovom horizonte.
V rámci kontrolnej činnosti postupoval nový
hlavný kontrolór podľa plánu práce schváleného mestským zastupiteľstvom. Riešil napr.
kontrolu plnenia opatrení v ubytovni Mestskej
bytovej správy na Gorkého ulici a pripravoval tiež podklady pre potreby poslaneckého

Spoločne za región
Posilňovanie hospodárskeho rastu, zlepšenie
sociálnej situácie obyvateľstva či podpora
miestnych podnikateľov a agroturizmu. To
sú len niektoré z cieľov, ktoré si vytýčilo OZ
Miestna akčná skupina Cerovina. MAS Cerovina

SMK získala
najviac hlasov
Najväčšiu podporu získala vo volebnom obvode
Rimavská Sobota počas volieb do Európskeho
parlamentu 6. júna Strana maďarskej koalície.
Hlasovalo za ňu 7077 oprávnených voličov. Druhý skončil SMER so ziskom 5236 hlasov, tretia
bola SDKÚ s 1690 hlasmi. HZDS presvedčilo

prieskumu dažďovej kanalizácii v Tomašovej.
Náplň práce hlavného kontrolóra počíta
aj s vybavovaním sťažností a petícií. Občania
sa v máji ponosovali najmä na problematiku
psov, smetísk pri bytovkách, skladovania stavebného materiálu na komunikácii, vyúčtovania
za byty, hlučnosť mestského rozhlasu a pod.
Konať bolo nutné aj vo veci bývalého dopravného ihriska, kde sa združujú bezdomovci. Valuš
o veci rokoval s konateľom firmy vlastniacej
objekt, ktorého upozornil na povinnosť zabezpečiť nápravu tohto stavu. Podnet konať dal aj
príslušným oddeleniam a komisiám mesta.
Z nedávno doručených petícií na stôl hlavného
kontrolóra možno spomenúť žiadosť o premenovanie futbalového štadiónu na Štadión
J. Nôtu. „V tejto veci musí tiež byť dodržaný
oficiálny postup, a tak možné premenovanie štadióna ostáva podnetom do budúcnosti,“ uzavrel
Valuš.
mak

vznikla v júli minulého roku, a odvtedy pôsobí
na území mikroregiónov Medveš, Rimava, Palócska vrchovina a Údolie Gortvy. Podľa projektu,
ktorý MAS vypracovala, cieľom je vytvoriť integrovanú stratégiu rozvoja územia a podporné
podmienky pre implementáciu stratégie v záujme komplexného rozvoja zastúpeného územia.
jdj

1598 a SNS 1205 voličov. Celkovo sa vo volebnom obvode, do ktorého patrí 217 volebných
okrskov, zúčastnilo na hlasovaní z 95 393 19 684
voličov, čo je 20, 63%. V samotnom meste
Rimavská Sobota volili občania v 27 volebných
okrskoch. Z 19 390 ich prišlo k urnám 3632, teda
18,73%.
Na Slovensku sa volieb do Európskeho parlamentu zúčastnilo 853 533 voličov, čo predstavuje 19, 64%.
amb

• Blíži sa 5. ročník festivalu umení Atrium
Art, ktorý organizuje MsKS, ZUŠ
a Spojená škola. Tohto roku sa môžeme
tešiť napr. na vystúpenie divadelníkov
či hudobníkov, ako napr. Divadlo na
Peróne, Smola a hrušky, Close Harmony
Friends, Mestské divadlo Žilina, Puding
pani Elvisovej, Juraj Burian Band,
Marián Čekovský Band a ďalších (bližšie
informácie v budúcich číslach).
• Na súťažnej divadelnej prehliadke
ochotníkov Soboťania uspeli. Naši
divadelníci sa zúčastnia celoslovenskej
prehliadky Scénická žatva 2009 v Martine s inscenáciou Cisárove nové šaty
a scénickou miniatúrou Môj kamarát
(režisérom oboch diel je riaditeľ rimavskosobotskej ZUŠ Marian Lacko).
• Gemersko-malohontské osvetové
stredisko pripravilo výstavu tzv. krojovaných bábik Gabriely Medveďovej z Rimavských Zalužian. Jej práce si môžete
pozrieť do 25. júna.
• Minulý utorok sa v rimavskosobotskom
dome kultúry predstavili mestské školy
na tradičnom podujatí Gemerská kytička. Ide o prehliadku celoročnej tvorivej
práce detí, ako aj ich učiteliek.
• Regionálna kancelária Slovenského
národného strediska pre ľudské práva
v Rimavskej Sobote organizuje pri príležitosti 15. výročia vzniku Slovenského
národného strediska pre ľudské práva,
15 dní služieb pre verejnosť zameraných
na právne poradenstvo a mediačné
služby, ako aj Deň otvorených dverí. Ten
sa uskutoční 15.6.2009 v čase od 8.30 17.00 hod. v regionálnej kancelárii na Ul.
SNP 15, 2. poschodie.
• Rekonštrukcia ZŠ P. K. Hostinského sa
odkladá. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja totiž z dôvodu procesných chýb neakceptovalo dokumentáciu
ohlasujúcu verejnú súťaž na rekonštrukciu.
• Päťdesiatnik z Kokavy nad Rimavicou
sa postrelil jatočnou pištoľou. Na vážne
zranenie hlavy skonal po prevoze záchranným vrtuľníkom na operačnej sále.
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Fotoreportáž

4FourFest: Spoločne v EÚ

Medzinárodná gastronomická súťaž
spojená s koncertmi interpretov populárnej hudby. To je festival krajín V4 v
Rimavskej Sobote, známy ako 4FourFest.
Českí, poľskí, maďarskí a slovenskí účastníci
podujatia z 22 škôl súťažili v rôznych kategóriách, ktorých víťazi boli vyhlásení 5. júna.
V rámci súťaže Dni porozumenia skončili na
najvyšších priečkach nasledovní Soboťania:
Klaudia Kovácsová a Salvador Tejeda (odbor
čašník, 2. miesto); Mária Krpeľanová a Pavlína
Csalová zo SŠ – SOŠ (odbor obchodný pracovník,
2. miesto); Janka Astalošová (odbor kaderník,
disciplína extravagantný účes, 2. miesto); Zuzana Vargová (odbor kozmetička, disciplína denné
líčenie, 3. miesto); Lucia Boráková (odbor kozmetička, disciplína filmové líčenie, 2. miesto).
V súťaži Euroakademik Gastro 2009 skončil
Krisztián Keresztes z SOŠ RS na 3. mieste.
Festival organizovala Spojená škola v Rimavskej Sobote v spolupráci s BBSK a na jeho
slávnostnom otvorení sa prítomným prihovoril
aj primátor Rimavskej Soboty, Š. Cifruš. Atmosféru podujatia vám priblížia okolité fotografie.
cse/mak, foto amb

Zdravie

MMS - fantázia alebo skutočnosť
Pre svoje zdravie, duševnú a fyzickú rovnováhu sú
mnohí z nás ochotní vykonať a obetovať čokoľvek,
len aby získali to, čo stratili, prípadne vylepšili to,
s čím nie sú celkom spokojní. Za týmto cieľom nie
sú zriedkavé ani dlhé a nákladné cesty do vzdialených krajín. Viacerí z nás používajú na zlepšenie
svojho zdravotného stavu aj drahé lieky a prípravky. Takmer každý má na výber, akú cestu si
zvolí: či bolestivú, drahú a rizikovú, ktorú obvykle
ponúka klasická medicína, alebo humánnejšiu,
lacnejšiu a prirodzenejšiu, ktorú nám poskytuje
alternatívna, metabolická medicína. V alternatívnej medicíne sa už vo východnej Európe začal

používať preparát, ktorý môže znamenať pre väčšinu hľadajúcich aj trpiacich novú nádej k návratu
svojho zdravia.
Týmto prevratným preparátom je MMS
(Miracle Mineral Supplement). Verejnosti tento
preparát po prvýkrát predstavil geniálny človek
a veľký humanista, Jim V. Humble vo svojej knihe
o MMS. Jim V. Humble opisuje MMS nasledovne:
Tento preparát je bez preháňania skvelý a nesmierne účinný na takmer všetky choroby. Nejde
o prípravok, ktorý musíte užívať veľmi dlhú dobu,
po ktorej azda dôjde k ústupu vašich ťažkostí, ako
sľubuje väčšina výrobcov. MMS nič nelieči, nejde

o liek. MMS ale dokáže stimulovať obrovským
spôsobom imunitný systém, ktorý prekoná veľa
chorôb behom niekoľkých hodín. MMS na rýchle
infekcie (chrípka, zápaly...) účinkuje takmer
okamžite. Ústup dlhodobých chorôb je tiež
pomerne rýchly a k prvým zlepšeniam dochádza
zvyčajne už po niekoľkých dňoch užívania. Pán
Humble tvrdí, že neexistuje na svete choroba, na
ktorú by MMS nebolo účinné.
(pokračovanie nabudúce)  
Jozef Mišeje
www.zdraviemms.mypage.cz
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Deň detí na Vyšnom Skálniku
Uprostred upršaných dní sa vyčasilo
práve počas Dňa detí, ktorý už po ôsmykrát organizovali obce Mikroregiónu
Rimava a Rimavica v spolupráci s občianskymi združeniami a školami. Prechádzka rozprávkovým lesom sa konala vo
Vyšnom Skálniku a viedla popri rybníku,
cez lúku i popri skalách v lese. Na trase
čakalo na deti 15 stanovíšť s rôznymi
úlohami a sladkými odmenami. Ani tento
rok nechýbalo jazdenie na koňoch,
maľovanie na tvár a program spestrili
aj policajti.

princezné a zvieratká, šikovnú dvojicu Pat a
Mat, šaša, indiánov i kovbojov. Navštívili jaskyňu s Flinstonovcami, perníkovú chalúpku s
Jankom, Marienkou a ježibabou, rozprávku Soľ
nad zlato a natrafili aj na muchotrávku, námorníkov, Pipi dlhé pančuchy a brušné tanečnice.
Prechádzka rozprávkovým lesom sa končila
pri občerstvení a zábavnej šou Siláka Emila,
ktorý do úloh a svojich kúskov zapájal aj deti.
O pestrý Deň detí sa postarali starostovia obcí a
145 dobrovoľníkov z obcí, občianskych združení
a škôl z mikroregiónu, ktorým ďakujeme za ich
čas, nápaditosť a tvorivosť.

Rozprávkovým lesom prešlo viac ako 450 detí
v sprievode ďalších stoviek dospelých. Cestou
stretli Červenú čiapočku s vlkom pri labyrinte,

Počasie aj návštevnosť podujatia dopadli nad
očakávania starostov i spoluorganizátorov.
Všetkým návštevníkom ďakujeme za hojnú

Uznanie pre
Veľkú Lúku

Muráni je v súčasnosti vyše 200 koní.
Súčasťou slávnostného programu pri príležitosti zápisu Veľkej Lúky medzi významné
lesnícke miesta bolo aj odovzdanie pamätných
listov veteránom chovu Imrichovi Palocsányimu a Františkovi Kánošovi. Tí strávili medzi
koňmi na Veľkej Lúke takmer 50 rokov. Zástupcovia Lesov SR súčasne otvorili prvú sezónu
vyhliadkových turistických jázd na koňmi
ťahaných kočoch a vozoch.
red

Ing. Péliová žiakom najprv vysvetlila, ako jazierka vznikli, prečo je tento biotop chránený a aké
vzácne druhy rastlín a živočíchov sa tu vyskytujú. Rastie tu napríklad naša mäsožravá rastlina
rosička okrúhlolistá, vyskytuje sa tu rašelinník,
ktorý je v nižších polohách veľmi vzácny, zo
živočíchov sme si spomenuli kunku žltobruchú,
ktorá sa ozýva typickým hlasom, ktorý žiaci
mali možnosť počuť, a pijavicu lekársku.
Pred vstupom do lesa boli žiaci oboznámení
so skladbou drevín našich lesov. Počas pre-

Rovnomenná
výstava bola
slávnostne otvorená v pondelok
8. júna 2009
v priestoroch
Miestneho kultúrneho strediska v Jesenskom.

chodu cez les sme sa pristavili pri jednotlivých
druhoch drevín, povedali sme si, ako a podľa
čoho ich možno určiť. Žiaci tiež poznávali známe druhy bylinného porastu (zubačka cibuľkonosná, marinka voňavá, kokorík mnohokvetý,
Lastovičník väčší a iné).
Naša sprievodkyňa žiakov oboznámila aj
so značením hranice lesa, značením hranice
CHKO, vysvetlila, ako sa orientovať v lesníckych
mapách. Na mape žiakom ukázala lesy v CHKO.

Hlavným mottom výstavy, ktorá je súčasťou projektu podporeného z Programu
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 z Opatrenia 3.5 pod názvom „Začnime od seba,
CEROVINA“ – Vypracovanie integrovanej
stratégie rozvoja územia, je ukázať a zviditeľniť diela a tvorbu zručných ľudí regiónu
CEROVINA, ktorý spája 28 obcí južnej
časti okresu Rimavská Sobota.
Pestrosť a rôznorodosť výstavy
deklarujú krásne ľudové výšivky, drevorezbárske práce, ľudové kroje, háčkované
práce, cukrárske výrobky, maľované
obrazy, fotogaléria, aranžovane, zdobené
sklo, výrobky z kože, nástroje na pradenie
a tkanie a mnoho ďalšieho. Súčasťou tejto
prezentácie sú i ukážky stálych expozícií
ľudového umenia nachádzajúce sa v obciach Studená, Čierny Potok a Jestice.
Výstava je naozaj očarujúca. Navštíviť
ju môžete denne do 19. júna 2009. Radi Vás
privítame v Miestnom kultúrnom stredisku v Jesenskom - okrem soboty a nedele
- od 9.00 hod. do 16.00 hod.

L. Polgári
(dokončenie v budúcom čísle)

Barbora Gerhátová,
Odborný garant projektu

Technici ako lesoochranári
(pokračovanie z minulého čísla)

Mirka Kubaliaková

Zruční ľudia
Ceroviny

Veľká Lúka pri Muráni (okres Revúca)
bola začiatkom jari zaradená medzi
významné lesnícke miesta. Táto lokalita
je známa predovšetkým chovom koní,
ktoré sa využívajú na prácu v rôznych
odvetviach.
Chovná stanica je pri Muráni, je akousi prírodnou oázou uprostred modernej civilizácie. Po
pláni sa tam preháňajú desiatky koní, obklopené nádhernou prírodou. Kone muránskeho typu
sú vhodné napr. na ťažbu dreva vo vysokohorských lokalitách, kam sa technika nedostane.
Každoročne sa ich predá okolo 30 po 2000
eur (bez DPH). Chov začal s ťažnými koňmi,
ktoré neskôr skrížili s plemenami fjord, hafling
a norik. Počas minulých rokov už prevládal
chov norika, ktorý bol v roku 1995 vyhlásený za
šľachtiteľský chov norika muránskeho typu. Na

účasť. Záujem o toto podujatie je pre nás veľkým záväzkom odstrániť menšie organizačné
nedostatky v budúcnosti.
Poďakovanie patrí aj starostom a aktivačným pracovníkom obcí, ktorí sa zúčastnili
brigády spojenej s vykosením okolia rybníka.
Podujatie finančne podporili obce mikroregiónu a sponzori: Keľo a synovia, s.r.o., Veľké
Teriakovce, Ján Ondriska – Pureko, s.r.o., Vyšný
Skálnik, Miroslav Juhás – MIVEPek Hnúšťa.
Za spoluprácu ďakujeme Policajnému zboru
v Rimavskej Sobote a za bezplatnú propagáciu
informačnému portálu Echoviny.sk.
Tešíme sa na stretnutie o rok...

6 Školstvo
Vzdelávanie
pedagógov
v Španielsku
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formy výchovy a vzdelávania.
Pedagógovia Súkromnej strednej odbornej
školy, odbor hotelová akadémia, sa v budúcom
školskom roku zúčastnia ďalšieho vzdelávania, čo znamená, že absolvujú intenzívny kurz
anglického jazyka. Následne vycestujú do Španielska do prímorskej oblasti Malaga. Cieľom
cesty je osvojenie si nových vyučovacích metód
a získanie nových odborných znalostí na tamojších školách. Po návrate domov bude úlohou
pedagógov implementovať získané vedomosti
do praxe. Do výuky odborných predmetov bude
zavedená metóda CLIL (žiaci sa na odborných
predmetoch učia tie najdôležitejšie témy aj
v anglickom jazyku).
Realizátori projektu veria v úspešnosť vzdelávacieho zájazdu do Španielska, ktorý prispeje
k zvýšeniu kvality výchovno-vzdelávacej
činnosti školy. Plánovaná je aj príprava ďalšieho
projektu, vďaka ktorému by si svoje odborné
znalosti priamo v Španielsku mohli rozšíriť aj
žiaci.

Európska dimenzia v Súkromnej strednej odbornej škole v Rim. Sobote - takto
nazvali projekt Leonardo jeho predkladatelia Mgr. G. Kubačková (vedúca odlúčeného pracoviska) a PaedDr. N. Ádám
(učiteľ anglického jazyka) na začiatku
roka 2009. Napriek tomu, že škola ešte
neoslávila svoje ročné jubileum, môže
sa už pýšiť úspešným projektom.
Leonardo je projekt, prostredníctvom ktorého
sa školy uchádzajú o finančnú podporu Európskej únie, ktorá je zameraná na inovatívne

red

Spomienky na Egypt a Izrael
Už niekoľko rokov som túžila navštíviť
nejakú vzdialenú krajinu. Môj sen sa
splnil minulý rok, keď som cestovala
s krstnou mamou do Egypta. Bola to neopísateľná radosť, pretože ma zaujímajú
historické pamiatky.

sa ocitli vo veľkom meste, ktorým bol Jeruzalem.
Je to krásne mesto, plné historických pamiatok.
Najprv sme išli na Olivovú horu a potom do
Getsemantskej záhrady, kde stála stará oliva, na
ktorej zvykol sedávať a oddychovať Pán Ježiš, keď
kázal učeníkom. Pred Getsemantskou záhradou
stojí Chrám boží, kde sme boli na omši. Po nej
sme išli na krížovú cestu, po ktorej kráčal pán
Ježiš a niesol na pleciach kríž, na ktorý ho ukrižovali. Bolo tam veľa schodov. Muselo byť pre neho
veľkým utrpením niesť taký ťažký kríž po toľkých
schodoch. Nakoniec sme išli k Múru nárekov, do
ktorého si ľudia z celého sveta vkladajú svoje
želania napísané na papierikoch a modlia sa. Bol
to pre mňa zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem.
Po návrate do Egypta sme sa ešte dva dni kúpali
v mori, ale k pyramídam sme sa už nedostali.
Možno, keď budem dospelá, sa dostanem aj k nim.
Tie sú mojím ďalším veľkým životným snom.
Rebeka Koubeková ,
žiačka 5. ročníka ZŠ P. Dobšinského

Veľmi som sa tešila na tento deň, keď uvidím
Egypt na vlastné oči a nielen na obrázkoch. Do
mestečka Taba sme prileteli o polnoci. Hneď na
druhý deň sme sa kúpali v mori a takto to išlo
ďalšie tri dni. Na štvrtý deň sme išli na výlet do
Izraela. Po 40 minútach cesty autobusom sme
prišli na hranicu, kde sa nás colníci pýtali: „Prečo
chcete ísť do Izraela?“ Aj mňa sa opýtali, hoci
budem mať len 12 rokov. Povedala som im, že
veľmi chcem vidieť miesta, po ktorých chodil Ježiš.
Usmiali sa a pustili ma ďalej. O šiestej ráno sme
došli k Mŕtvemu moru, v ktorom sme sa okúpali.
Bola som prekvapená, aká je v ňom slaná voda.
Veď ani plávať sa v nej nedalo. Po okúpaní sme
cestovali ďalej piesočnatou krajinou a zrazu sme

REX na
návšteve
Jedno slnečné májové dopoludnie v Materskej
škole – Óvoda na Daxnerovej ulici v Rimavskej
Sobote sa nieslo v znamení plného očakávania.
Deti privítali vzácnu návštevu - vlčiaka Rexa so
svojimi ďalšími dvomi kamarátmi v sprievode
svojich pánov – psovodov z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote.
Zvedavé očká boli svedkami nevšedných ukážok.

Mali možnosť spoznať prácu psovodov, na čo
slúžia vycvičené psy a ako ich vedú k poslušnosti. Zaujímali sa aj o to, ako sa treba o ne starať,
čím sa živia a ako treba so psami zaobchádzať.
Prostredníctvom takejto nevšednej akcie si
mohli deti rozšíriť svoje vedomosti a vytvoriť si
bližší vzťah k psom. Bola to ďalšia úspešná akcia,
na ktorú budú deti dlho spomínať. Za predvedenú akciu ďakujeme npráp. Richardovi Kosztúrovi, práp. Zoltánovi Nádašimu a npráp. Jozefovi
Červienkovi z oddelenia služobnej kynológie
odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote.
Mgr. Eva Kovácsová

„Slniečko” svietilo
Jesenské - Spoločná pedagogická správa s
miestnou samosprávou usporiadali kultúrno-umelecký festival Slniečko pre škôlky z
mikroregiónu Cerovina. Divákov vítali vo
foyeri kultúrneho domu ukážky z detskej
výtvarnej tvorby. Väčšinu programu potom
tvorili tanečné vystúpenia, ale nechýbali
ani prednesy a dramatizácie rozprávok.
Z výkonu detí bola nadšená aj starostka
Hodejova Margita Zagyiová.
jdj
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Primátor ocenil žiakov

7

Výročia
16.06.1849
V komárňanskej väznici zahynul štúrovský básnik a evanjelický kaplán Ľudovít
Jaroslav Šulek (*12.09.1822 v Sobotišti).
Po štúdiu v Bratislave bol Hurbanovým
kaplánom v Hlbokom. V máji 1848 išiel do
Nitry predniesť tzv. Nitrianske žiadosti.
Chytili a uväznili ho v Komárne, kde ostal
13 mesiacov, až mal napokon umrieť na
choleru.

Vysokoučenému mužovi
Ľudevítovi Štúrovi
Hučte, hory, hučte a vy, vody, šumte,
len nám v tichosti zaspievať dovoľte,
žeňte slniečko, nočné tiché mraky,
žeňte za vrchy, kde nestačia zraky,
len nám ponajprv poprajte chvíličku
našu ostatnú dospievať pesničku.

Už piaty ročník výtvarnej súťaže
nazvanej Môj život bez drog zorga﹣
nizovala komisia verejného poriad﹣
ku a prevencie kriminality
pri mestskom zastupiteľstve.
Súťaže, organizovanej pri príležitosti Svetového dňa proti zneužívaniu drog a ilegálnemu
obchodovaniu, ktorý si pripomíname 26. júna, sa
zúčastnili žiaci 5. 6. a 7. ročníkov základných škôl.
Ceny pre víťazov odovzdal 2. júna v priestoroch
radnice primátor mesta Š. Cifruš. V kategórii
5. ročník získala Rebeka Fazekaš z Gymnázia
M. Tompu RKC v Rim. Sobote 1. miesto. Druhá
skončila Boglárka Bodon zo ZŠ M. Tompu a tretia
bola Erika Gálová zo ZŠ M. Tompu. V kategórii 6.
ročník skončila prvá Judita Bendová zo ZŠ Dobšinského, druhá bola Cynthia Lehocká z Gymnázia

M. Tompu RKC a tretie miesto získali Karolína
Bakšová a Terézia Kožiaková zo ZŠ Š. M. Daxnera.
Zo siedmakov získal prvé miesto Ján Husár zo ZŠ
P. Dobšinského, druhý skončil Radovan Sakál zo
ZŠ P. Dobšinského a tretie boli Kristína Melicherová a Natália Köbölová zo ZŠ P. Dobšinského. Ako
uviedol predseda komisie verejného poriadku
a prevencie kriminality Zsolt Főző, hlavnou myšlienkou súťaže je, aby deti pochopili, že drogy nie
sú detská hra. Posolstvo je určené aj tínedžerom,
rodičom, rodinám, učiteľom a celej spoločnosti,
ktorá je povinná chrániť deti pred drogami. Súťažné výkresy si môže verejnosť pozrieť v priestoroch
radnice do 31. augusta.
Podujatie podporilo Kvetinárstvo Henrieta Mišuráková, Babylon – Andrea Štepanovská a Entes,
s. r. o., - Norbert Folk.
amb

Knižný tip

Dagmar Krištofičová:
Ako sa rodí liek?
Zrod originálneho lieku je nielen nesmierne
nákladný a riskantný, ale aj doslova dobrodružný proces. To najpodstatnejšie z neho
odhaľuje kniha Ako sa rodí liek. Jej ambíciou je
nájsť stručné odpovede na najčastejšie otázky
spojené s liekmi a ich cestou od prvotnej idey až
k pacientovi.
V slovenčine zatiaľ nevyšla publikácia, ktorá
by sa pokúsila problematiku liekov uchopiť
tak komplexne a pritom zachovať prehľadnosť a zrozumiteľnosť aj pre bežného čitateľa.
Jednoducho povedané, táto kniha je mozaikou
životného príbehu lieku.
Knihu je možné získať cez internetové
kníhkupectvo Martinus.sk (www.martinus.sk).

Hory zahučia a vody zašumia
a v nich sa spevy naše rozliehajú,
z hory na horu hlasy sa búchajú,
z vlny do vlny slová sa lievajú:
sláva mu, sláva mu, vodci našemu,
sláva, sláva Ľudevítu drahému.
Papršky teplé tratia sa po dolách,
rozbehajú sa po tatranských horách,
a predsa v slnku všetky sa spájajú,
jak bratia k bratom k sebe sa mávajú hľaďte ta, hľaďte, všetky sveta tvory:
tam vďačnosť naša k tebe, vodca, horí.
Ľ. J. Šulek
(rubrika vzniká v spolupráci
s Maticou slovenskou)
Relax

Online hry
Medzi najčastejšie navštevované webstránky, ktoré ponúkajú možnosť oddychu,
patria stránky s tzv. online hrami. Ide o hry,
ktoré možno hrať priamo v okne internetového prehliadača. Vďaka možnostiam
dnešných počítačov a rýchleho internetu
je množstvo z online hier vyrobených
v peknej grafike. Herný systém býva často
zjednodušený, takže vniknutie do jeho tajov si nevyžiada veľa času. Ak máte chuť na
„vnútornú hygienu“ prostredníctvom hier,
skúste niektorú z nasledovných stránok:
www.onlinehry.sk, www.onlinegames.sk,
www.onlinovky.sk alebo www.miniclip.
com.

Myšlienka týždňa:
Všetky prostriedky z predaja knižky budú venované na podporu Detského hospicu Plamienok.

Kolísanie šťasteny testuje spoľahlivosť
priateľov.
Cicero
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Nehnuteľnosti
www.realityexkluziv.sk; na predaj
nehnuteľnosti v RS, PT, LC, VK
466-46

Dám do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory
s výkladom, 35 m2.
Tel: 0915 823 031
622-26

• Predám 3-izbový byt s balkónom
na sídl. Západ v Rim. Sobote
čiastočne zrekonštruovaný. Pri
rýchlom jednaní zľava. Cena dohodou. Tel: 0944 011 565.
675-25

• Predám 1-izbový byt na Západe,
veľmi pekný v dobrom vchode.
Dobrá cena. Tel: 0908 868 982.
692-24                 
• Predám zrekonštruovaný jednoizbový byt v OV na ul. Malohontskej
22, RS, 7.p. – cena dohodou.
Tel: 5634 595, 0907 873 549.
693-24

• Predám rodinný dom v R.Sobote
na ul. Gorkého. Tel: 0915 899 923.

• Predám slnečný 4-izbový byt
s kumbálom a balkónom 101 m2
, zateplený, v strede mesta, na 2.
poschodí, ul. Športová 10. Nízke
nájomné, slušný vchod. Cena
dohodou. Tel: 0902 092 401.
612-24

• Kúpim pastvu v okolí Rim. Soboty
do 15 km. M: 0918 605 511.
617-24
    
• Predám 2-izbový byt na ul. Rožňavskej, na 1. poschodí, vo veľmi
zachovalom stave v OV. Cena dohodou + s možnosťou aj garáže.
Tel: 0910 189 922.
• Predám 1-izbový byt na sídlisku
Rimava. Tel: 0917 595 070.
637-26

677-24

• Predám dvojizbový byt na ulici
Železničnej – dobrá cena, nízke
nájomné. Tel: 0910 934 770.

• Hľadám upratovačku do domácnosti. 0905 644 472.
633-25
                 
        

630-25

638-26

• Predám výhodne trojizbový byt na
sídlisku Západ. Tel: 0910 934 770.
639-26

• Predám budovu v centre mesta
a pôdu na Močiari blízko rekreačnej oblasti Kurinec. Tel: 0910
934 770.
640-26

• 1-izbový byt – zariadený – dám do
podnájmu. Tel: 0902 428 561.
696-25

641-26

• Dlhodobo dám do prenájmu 1-izb.
byt. Tel: 0948 005 710.

• Predám alebo dám do prenájmu
garzónku na sídlisku Rimava B 1.
Cena dohodou.
Tel: 0907 430 258.

649-24

• Predám 3-izb. tehlový prerobený
byt. Cena dohodou. Tel: 0918
466 028.
650-25

• V meste Rimavská Sobota kúpim
priemyselnú budovu (vy) vhodnú
na veľkosklad (s priestormi pre
skladovanie, vzorkovú predajňu
a kanceláriu). Môže byť aj objekt
vhodný na rekonštrukciu na tento
účel. Rozlohu posúdim osobne.
Ponuky cez realitky odmietam.
Tel: 0905 441 699.
670-25		

• Predám 3-izbový byt s balkónom
na sídlisku Západ v Rim. Sobote.
V 2 izbách plastové okná. Pri
rýchlom jednaní zľava. Cena:
750 000,- Sk/24 900 Eur. Kontakt:
0944 011 565.
675-25

• Predám 3-izbový byt na sídl. Západ v OV. Dohodou. Tel: 5649 614.
679-24

• Predám 4-izbový byt na sídl.
Západ po úplnej rekonštrukcii so
samostatným kúrením. Tel: 0908
344 248 po 16.00 hod.
644-24

• Výhodne predám 4-izbový byt na
Západe. Tel: 0908 735 792.
607-26

• V krásnom prostredí predám
chatu. Tel: 0908 735 792.
608-26

654-24

• AAR – Agentúra Aktuálnych Realít
s.r.o. prijme do svojich radov
obchodného zástupcu, makléra,
finančného analytika. Podmienky: min. SŠ s maturitou. 047/55
22 678.

• Predám výhodne 2,5 izbový byt
na sídlisku Rimava. Tel: 0917
595 070.

695-25

pracovníkov na pozície: výrobný
pracovník na obsluhu vstrekolisových strojov a administratívnu
pracovníčku. Anglický jazyk
a počítačová znalosť podmienkou.
Životopisy zasielajte poštou alebo
na e-mail versaco@versaco.eu
alebo ich doručte osobne. Nástup
ihneď. Bližšie informácie na tel.
čísle 047/55 22 302 alebo 0918
960 047.

594-24

• Predám garáž na Rožňavskej ul.
Tel: 0904 576 580.
525-26

Zamestnanie
		

• Hľadám prácu ako upratovačka,
pomocná sila v kuchyni, 1/2 invalidná dôch. Tel: 0915 825 305.
659-24

• ENTES s.r.o., veľkoobchod,
školské potreby, hračky prijme
obchodného zástupcu. Podmienky: úplné stredoškolské vzdelanie
s maturitou, prax v odbore, vodičský preukaz skupiny B, morálna
bezúhonnosť, komunikatívnosť,
spoľahlivosť, obchodný duch.
Nástup ihneď! PONÚKAME NADŠTANDARDNÉ FINANČNÉ OHODNOTENIE. Žiadosti s profesijným
životopisom zasielajte poštou
alebo osobne na adresu: Entes
s.r.o. Čerenčianska 3631, 979 01
Rimavská Sobota. Tel.: 047/56
31 995, e-mail: skola@entes.sk
684-24

• Spoločnosť VERSACO s.r.o.
so sídlom Cukrovarská 57/12,
Rimavská Sobota, prijme nových

Služby

• Predaj projektov rodinných domov. Info: 0918 606 270.
584-24

• Hliníkové radiátory – ekonomické
kúrenie. 0907 831 424, www.
sohars.sk/sohars.php.
620-31

• INFRA-KÚRENIE  = ekonomické,
elegantné, zdravé. 0907 831 424,
www.sohars.sk/sohars.php
621-31

• Vykonávame všetky stavbárske
práce, tesárske, zámočnícke,
rekonštrukcie a stavby striech,
bytov a rod. domov. Tel: 0907
173 956.
624-23

• Prestavba bytových jadier komplet
voda-elektrina-plyn-zníženie stropov-bodové svetlá-obklady-dlažby-murárske práce. Zabezpečenie
materiálu a odvoz. Vypracovanie
kalkulačného listu. Akcia: BATÉRIA ZDARMA. Tel: 0918 283 026,
0944 128 708.
625-24

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

• Vykonávame všetky stavebné
práce. Exteriér – interiér. Tel: 0918
606 270.

148-24

583-24

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička!  Tel: 0915 950 427.

• Skrine na mieru. Tel: 0910
953 330.

373-24

562-27

• Oprava a montáž chladiacich a klimatizačných zariadení. Jesenské
572. Kontakt: 0903 269 579.
683-26
       
• Veštenie z kariet, minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Čerenčianska
22 (vedľa úradu práce) v RS. Otv.:
Po-Pi: 9.00 -15.00 hod. Kontakt:
0915 228 482.
686-26
                  
• Vykonávame všetky stavebné
práce, maľovanie, zatepľovanie,
obklady a dlažby, stavby a rekonštrukcie striech. Mobil: 0915
583 306.

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

691-29

• OZNAM: Autoumyvárka pri čerpacej stanici TIKOTANK otvorená!
Otv. hod: PO-PI: 10.00-18.00, SO:
9.00-16.00. Smer Jesenské.
647-25

• Oprava a prekrývanie starých
striech. Tel: 0918 843 524.
663-24

• Pripravujem vozidlá na STK:
konzervovanie podvozku, bežné
opravy. Tel: 0910 310 306.
669-25

• Ponúkam výrobu eurookien za
cenu plastových a stolárske
práce za prijateľné ceny. Tel: 0915
975 358.
671-24

• OPRAVA TV, LCD, Video, DVD, SAT.
0905 323 277.
676-26

• Poskytnem ubytovanie na termálnom kúpalisku v Dolnej Strehovej.
Tel: 0908 848 239.
681-25

147-52

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

    

Rôzne

• Predám ťažného žrebca, betónovú
garáž, prenosnú motorovú pílu.
Cena dohodou. Tel: 0907 422 540.
682-25

• Predám manželskú posteľ. Cena:
200 €. Tel: 0907 859 620.
685-24

• Predám železnú konštrukciu na
halu, rozmer 25 x 12 x 3,8 m. Tel:
0915 872 552.
646-24

• Predám novinový stánok na
ul. Francisciho pri Daň. úrade.
Tel: 0907 207 598. (Aktuálne
1.7.2009)
656-25

• Predám plastové okná rozmer 240
x 150, v dobrom stave, dva kusy,
lacno. Tel: 0905 352 497.
661-25

• Predám cestné panely 3 x 2 m,
aj väčšie množstvo. Tel: 0915
535 191.
673-25

• Vykupujeme starožitnosti, domáce plátno a staré perie. 0903
537 225, risopepi@gmail.com
574-24                                      
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Zvieratá
• Predám telnú jalovicu Jersey. Tel:
0905 243 936.
690-26

• Predám krmníky. Tel: 0910
948 193.
417-27

667-24

Auto-moto
• Predám elektróny na Opel Omega
+ náhr. diely. Predám Suzuki 650
DR 1991. 0908 939 355.
672-24

• Predám traktor ZETOR 3011 s ŠPZ,
vlečku, kosačku, pluh. Tel: 0902
594 867.

• Odstúpim leasing ŠKODA OCTAVIA
2, strieborná metalíza + poplašné,
r.v. 2008, TDI 1.9, najazd. 120 000
km, treba doplatiť 24 mesiacov po
580 € (17 500 Sk) / mes. splátka
. Odstupné 1000 € + dohoda. Tel:
0902 324 097.
623-24

Dane
Upozornenie na nový vzor tlačiva
Vzhľadom na blížiaci sa termín podávania daňových priznaní na DPH Daňové riaditeľstvo SR upozorňuje na
podanie daňového priznania na novom tlačive.
Nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (č. tlačiva Ministerstvo financií SR/DPH 01 –
2009/1) sa odlišuje od predchádzajúceho vzoru (č. tlačiva Ministerstvo financií SR/DPH 01- 2009) len minimálne, napr. doplnením kolónky k riadku 29 a 30 na vyznačenie splnenia podmienok na vrátenie nadmerného
odpočtu v lehote do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
Aktuálne platné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty je k dispozícii na každom daňovom úrade a webovej stránke www.drsr.sk.

Pozvánka
OZ VIS VITALIS Vás srdečne pozýva na VII. Stretnutie ochrany zdravia v znamení sebapoznávania, ktoré
sa bude konať 20.06.2009 v Dome kultúry vo Fiľakove, a to od 09.00 do 17.30 hod.
S prednáškami vystúpia: Ing. Ján Horvát (Samoliečenie, liek budúcnosti), Mgr. Peter Tóth (Anjeli ako
naši pomocníci), Robert Geist (Vzťahy, základ života), Ferenc Dudás (Človek a hviezdy), Magdolna Mórocz
(Telesné a duševné zdravie u žien).
Sprievodné programy: Konzultácie, poradenstvo, diagnostika, masáže, tarot, knihy a iné.
Info: www.visvitalis.wbl.sk, 0905 368 675
Vstupné: 4 euro, dôchodcovia, členovia a žiaci 2 euro

Program GMOS:
TVORIVÉ DIELNE – FOLKLÓR
18. jún Stretnutie s ľudovou piesňou- spevácka tvorivá dielňa pre členov FS – Dom kultúry v Hnúšti o 19.00 hod.
VÝSTAVY A VÝTVARNÁ TVORBA
18. jún Mojim objektívom - autorská výstava M. Slabeja pri príležitosti životného jubilea –Dom kultúry Tisovec
o 16.00 hod.

Pozývame Vás do novootvorenej
lekárne Západ
(pri monoblokoch vedľa kaviarne Le Monde v RS).

VÝROBA-MONTÁŽ
strešné nosníky
s kovovými príchytkami
Peter Brindzák

Otv.: Po-Pia: 9.00-17.00. Tel: 047/50 11 558.
Tešíme sa na Vašu návštevu!!!

Mobil: 0902 196 819
2140-29

Chcete si pochutnať na kvalitnej brazílskej káve ?
Ponúkame Vám možnosť bezplatnej výpožičky kávostroja pre gastro
prevádzky, sezónne prevádzky – kúpaliská, kancelárie, kaderníctva a pod.
V ponuke máme aj automaty na kávu.
Bližšie informácie: 0948 524 423.
Žiadna viazanosť, žiadne riziko z Vašej strany !
2132-25

689-25

RÝCHLA
PÔŽIČKA

9

Deň detí
v Zacharovciach
Deň detí sme oslávili v Zacharovciach dňa 31.mája 2009.
Napriek tomu, že nám počasie
neprialo, môžeme povedať, že sa
nám aj tento rok vydaril. Keďže
pršalo, organizovali sme ho
v priestoroch Obecného úradu,
kde sa detičkám podával guláš
a zákusky. A taktiež dostávali
hodnotné balíčky plné sladkostí,
balóny, džúsiky, nanuky a tiež
drobnosti ako ochranné reflexné
prvky, ktoré im dúfame pomôžu
v bezpečnej dochádzke do školy.
Tento úspešný deň sa nám
podarilo zorganizovať za pomoci
našich sponzorov, ktorým by sme
sa chceli touto cestou poďakovať:
APK- Peter Kosorin, Balex,s.r.o,
Beldi Sport, D-DESIGN, s.r.o.
, DITEX,s.r.o., Družstevná roľ.
spoločnosť Zacharovce, FOBA,s.
r.o., MVDr. Radoslav Gembický,
HAJDU NÁBYTOK, IZONT,s.r.o., JMD Hnúšťa, Katolícka
charita – Lučenec, LIOS,s.r.o.,
Papiernictvo-Z W, PAMASA,
s.r.o., Pekáreň-Výšná Pokorádz,
STAVART, s.r.o.
Bc. Martina Gembická

Meniny má...
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Vít
Blanka, Bianka
Adolf
Vratislav
Alfréd
Valéria
Alojz

Chcete si
privyrobiť?
Prijmeme
kolportérov
na predaj Gemerských zvestí.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5
alebo na t. č. 56 04 673.

0907 342 809

www.peniazerychlo.sk
688-24
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Podpora využívania obnoviteľných
zdrojov energie na Slovensku.

zmeny palivovej základne na biomasu môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov. Projekty zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu
sú oprávnené len v prípade, ak sú realizované v územiach mimo oblastí riadenia
kvality ovzdušia.

Podiel SR na celosvetovej produkcii skleníkových plynov
tvorí zhruba 0,2 %. Ročná emisia CO2 pripadajúca na jedného
obyvateľa sa v súčasnosti pohybuje okolo 7,7 t/rok a zaraďuje
SR medzi štáty s najvyššími mernými emisiami v Európe.

Podporované budú tiež projekty na výstavbu alebo modernizáciu primárnych
a diaľkových rozvodov pre systémy centrálneho zásobovania teplom a projekty
na inštaláciu tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej
vody z neobnoviteľných zdrojov vždy v kombinácii so zmenou palivovej základne
v prospech obnoviteľných zdrojov energie.

Celkové emisie skleníkových plynov klesli v roku 2000 oproti základnému roku
1990 o takmer 33 %, takže sa predpokladá, že pri uplatňovaní vhodných opatrení bude zabezpečené splnenie požiadaviek Kjótskeho protokolu.
Najvýznamnejším zdrojom emisií skleníkových plynov je spaľovanie fosílnych
palív, preto účinným spôsobom znižovania emisií skleníkových plynov je využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Z dôvodu, že zdroje na výrobu tepla (spaľovacie procesy v teplárňach) vrátane
malých zdrojov (domácností) majú vzhľadom na ich rozšírenosť a distribúciu výrazný vplyv na produkciu emisií skleníkových plynov, je v záujme zabezpečenia
ochrany ovzdušia a predchádzania nepriaznivým vplyvom klimatických zmien
potrebné zamerať sa práve na oblasť výroby tepla.
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku podporuje aj EÚ a jej
štrukturálne fondy, konkrétne Operačný program Životné prostredie, ktorého
riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR.
Dňa 2. júna 2009 MŽP vyhlásilo v rámci Operačného programu Životné prostredie výzvu na operačný cieľ 3.2.: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny
klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie. V rámci oprávnených
aktivít budú podporené najmä projekty zmeny palivovej základne v prospech
palív s nižším obsahom uhlíka a obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna energia) zacielené na zníženie emisií
skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok
v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch v obci, vo viacerých obciach alebo na úrovni mikroregiónu, aj v kombinácii s kogeneráciou. Súčasťou projektov

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ
O B E C F I G A
Vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy vo Fige
Kvalifikačné predpoklady:
kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie podľa § 4 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov
päť rokov pedagogickej práce
Ďalšie požiadavky:
• znalosť príslušnej legislatívy • organizačné schopnosti • občianska bezúhonnosť • osobnostné a morálne predpoklady • vítaná znalosť maďarského
jazyka /nie je podmienkou/
Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška na výberové konanie • osvedčené kópie dokladov o nadobudnutom
vzdelaní • doklad o dĺžke pedagogickej praxe • stručný profesijný životopis
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace • stručná koncepcia riadiacej
práce riaditeľa MŠ /projekt/ • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov
pre potreby výberového konania v zmysle §7 ods.1 a 2 zákona NR SR č.428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Prihlášky a požadované doklady je potrebné zaslať alebo doručiť osobne na adresu: Obec Figa, Figa č. 11, 982 51 Figa v zalepenej obálke do 31.7.2009 s označením: Výberové konanie MŠ – neotvárať.
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky, najmenej sedem dní pred jeho začatím.
Imrich Palmont

Výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 19 000 000 EUR z fondu ERDF a zo štátneho rozpočtu.
V rámci tejto výzvy si môžu podať žiadosti o nenávratný finančný príspevok
napr.: obce a vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, združenia s účasťou obcí, právnické osoby oprávnené na
podnikanie atď. Výzva sa uzavrie 2. septembra 2009.
Viac informácii o Operačnom programe Životné prostredie, o aktuálnych výzvach
a kontakty na Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS), kde vám poskytnú bezplatné poradenstvo k vašim projektovým
zámerom, nájdete na internetovej stránke www.repis.sk.
REPIS Rimavská Sobota

Pozývame Vás do novootvorenej Pizzérie
DRAK na sídlisku Rimava v Rimavskej
Sobote na pravú taliansku pizzu pečenú na
kameni a iné chutné jedlá.
Otvorené denne od 10.00 do 22.00 h
Kontakt: 0910 114 987, 0907 037 821
2138-27

Spojená škola, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
Chcete získať výučný list?
Spojená škola Rimavská Sobota Vám to umožní v rekordne krátkom
čase v odboroch murár, kuchár, čašník, kaderník, obchodný pracovník,
kozmetik, stavebná výroba.
Chcete získať maturitu?
Spojená škola Vám to umožní v študijných odboroch hotelová akadémia, obchodný pracovník, kozmetik a v odboroch nadstavbového
štúdia vlasová kozmetika, elektrotechnika, spoločné stravovanie,
prevádzka obchodu.
Chcete získať titul DIS?
Spojená škola Vám umožní získať titul diplomovaný špecialista v pomaturitnom štúdiu hygiena potravín.
Vzhľadom k očakávanému veľkému záujmu o tieto možnosti štúdia je
potrebné prihlásiť sa ihneď!
Informácie na tel. čísle 047/56 23 011, 047/56 34 916
SPOJENÁ ŠKOLA – SEN SA STÁVA SKUTOČNOSŤOU !
2142

RIMAVSKÁ SOBOTA 979 01
CERENCIANSKÁ CESTA 27
TEL.: 0915 975 967

VÝRAZNÉ ZNÍŽENIE VYBRANÝCH DRUHOV STREŠNEJ KRYTINY BRAMAC DO KONCA JÚNA 2009.
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

20 a 21. jún MUDr. E. Remeňová,
Športová 12, č. t. 56 31 572

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

20. jún piatok lekáreň v Kauflande
21. jún sobota lekáreň Jazmín

DAROVALI KRV

USKUTOČŇUJE KURZY PRVEJ
POMOCI PRE AUTOŠKOLY
PRE UCHÁDZAČOV O VODIČSKÉ
OPRÁVNENIE A VODIČOV
Dohodnúť si termín a prihlásiť
sa môžete telefonicky na č.tel.:
0903 558926, 047/5631734
e-mail: sus.rsobota@redcross.sk,
Cena za kurz a vykonanie skúšky spolu:
17,- euro na 1 osobu. Kurzy uskutočňujeme: -v pracovných dňoch, - v sobotu
alebo aj v nedeľu

(15. – 21. jún)

Baran / Prekvapíte sa aj zľaknete
pozvania niekam cestovať.
Býk / Niekto z rodiny vás prekvapí
darčekom.
Blíženci / Vo finančných záležitostiach nebude k vám úprimná staršia
osoba.
Rak / Niekto z blízkeho okolia vám
bude závidieť aj malý úspech.
Lev / V dámskej spoločnosti utratíte
menšie peniaze.
Panna / Dajte si pozor na staršiu
ženu. Bude negatívne vplývať na váš
kariérny rast.
Váhy / Nešťastie v duši vám spôsobí
staršia osoba.
Škorpión / Konečne odhalíte, kto
vám nepraje v láske.
Strelec / Zmeňte prostredie. Je vhodné obdobie utiecť pred finančnými
starosťami.
Kozorožec / Viac ako inokedy budete
v samote hľadať cez týždeň šťastie a
pokoj.
Vodnár / Cesta, na ktorú cez týždeň
pôjdete, zmení váš život k lepšiemu.
Ryby / V práci váš čaká povýšenie.

Košická cesta, Rimavská Sobota

Viera Kojnoková, Tibor Štec, Tamáš Bálint, Gabriel Szántó, Peter Stanko,
Michal Maňúr, Ing.Beata Lukáčová z Rim.Soboty, Július Šinko z Konrádoviec, Pavel Hruška, Maroš Hruška z Klenovca, Ladislav Ebergényi, Anna
Vilhanová z Hnúšte, Peter Daniš z Oždian, Elemír Szöke zo Včeliniec, Peter
Baran z Hrnč.Zalužian, Pavel Žilák z Kokavy n Rim. Jozef Gazda zo Stránskej, Miroslav Haluška z Čížu, Miroslav Gajdoš z Kocihy, Mirolsav Juhaniak,
Ľubomír Auxt z Rim.Janoviec, Mária Gálová, František Gál z Rim.Seči, Jozef
Markotán zo Sušian

047/56 22 517, 0905 745 308
Príjmeme recepčného

Prvýkrát bezplatne darovali krv: Mária Chudá z Rimavskej Soboty, Igor

Prijmeme: čašníka /-ku, kuchárov /-ky
Tel: 0918 392 513

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

čakáme vás s novým
jedálnym lístkom!
Kvalitné a lacné ubytovanie

PRENÁJOM:

- sklad s rampou v budove STK
- luxusné kancelárie
- prevádzkové priestory
SNP 18, oproti VÚB
- podkrovný byt

-Tel: 0918 392 513

Mestská bytová správa, s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota
uverejňuje ZOZNAM voľných nebytových priestorov
• 1. Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Obvodný úrad ) - prízemie - 14
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 -116,15 m², 111,00 m²
• 3. Budova na SNP 15 - prízemie - 47,74 m²

Horoskop

EUROMOTEL
Restaurant

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 9.6.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Hruška z Klenovca, Judita Szökeová zo Včeliniec, Katarína Gajdošová
z Kocihy, Soňa Škvareniaková z Hnúšte
Slovenský červený kríž, Územný spolok
Rimavská Sobota, ul.Hurbanova č.15
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• 4. Budova na Daxnerovej ul. 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m²
- prízemie – 76,90 m² (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
MsBS s.r.o. – Rim. Sobota
T.č. 047/5511915 - nebytové priestory
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

2009-52

KINO
ORBIS
18. – 22. jún
Anjeli a Démoni
Netrpezlivo očakávaný film
založený na románovom bestsellery Dana Browna. Thriller
USA, MP od 12. r, vstupné
2,50€ (75 Sk), titulky. Pozor!
Začiatok predstavení len o
20:00 hod. V pondelok zľavené
vstupné 2.€

20. – 21. jún
Milionár z chatrče
- Slumdog Millionaire
Ako sa chlapec z ulice dokázal
dostať k takej méte? Dráma
Veľká Británia/USA. MP od 12
r., vstupné 2,30€ (69 Sk), titulky. Pozor! Začiatok predstavení
len o 18:00 hod.

SŤAHOVANIE
A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.

M.: 0908 948 971

2004-31

Sťahovanie

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

12 inzercia / infoservis
Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 4,32 €
II.trieda 3,32 €
Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

15. 6. 2009

ADMIRAL
Prijmeme krupierky
a krupierov.
Výhodné podmienky.
0905 644 472
1911 644 472

2011-52

Cenník si môžete pozrieť podľa typu toneru na
www.kozmetikabizuteria.sk
Tel: 0905 865 200.
2133-51

na základe priameho zadania MŠ SR realizuje národné projekty:

MODERNIZÁCIA
VZDELÁVACIEHO PROCESU

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178

M: 0918 605 511

www.peniazeprevas.sk

2031-17

632-25

NAJLACNEJŠIE TONERY (FARBY) DO TLAČIARNÍ!!!

Ústav informácií a prognóz školstva • Staré grunty 52 • Bratislava

Ponúkam
na predaj
palivové drevo.

2005

ALWADO – REALITY

MEDIA TOUR

REALITNÁ KANCELÁRIA

Viete, kde strávite svoju dovolenku
v lete?
V našej kancelárii nájdete širokú
ponuku zájazdov k moru:
- autobusom z odchodom z RS: do Grécka, Chorvátska, Talianska, Bulharska.
- letecky aj vlastným autom.
Ďalej Vám ponúkame široký výber
Last Minute.
Hlavné námestie 13, tel: 047/ 58
11 737, fax: 047/56 33 190, mobil: 0907
887 210

Potrebujete predať, kúpiť dom,
byt, pozemok, chalupu?
Radi Vám pomôžeme.
Kontakt:
e-mail: alwado@alwado-reality.sk,
www.alwado-reality.sk,
0904 504 504.
Volať: Po – Pia: 8.00 – 17.00 hod.

na základných a stredných školách,

ktoré sú zamerané na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní
a vzdelávanie učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia.

Do projektu pozývame všetky základné
a stredné školy na Slovensku.
P R Í N O S P R E Š KO LU
Zapojením sa do projektu nevznikajú škole žiadne finančné nároky
a žiadna administratívna náročnosť. Škola získa učiteľov s novými
kompetenciami a BEZPLATNE dostane výpočtovú techniku.
PRÍNOS PRE UČITEĽA
Každý absolvent vzdelávania získa :
•
•
•
•

notebook,
balíček školiaceho materiálu a odbornej literatúry,
zručnosti a kompetencie práce s novými technológiami
do vzdelávania, zručnosti v práci s digitálnym obsahom,
po úspešnom ukončení vzdelávania dostane certifikát
o absolvovaní akreditovaného programu vzdelávania v rámci
systému ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení správcom - Mestskou bytovou správou,
s.r.o., Tr!ná 2 v Rimavskej Sobote oznamuje, !e má vo"né kapacity
v rekrea!nom zariadení Dolná Strehová.

7-d"ové pobyty v termíne:
Bližšie informácie o projekte a formuláre na prihlásenie Vašej školy a učiteľov do projektu nájdete
na webovej stránke: www.uips.sk v časti Národné projekty, alebo telefonicky na:
Základné školy - 02 / 69 29 53 05 a Stredné školy - 02 / 69 29 53 08

1. 27.jún - 4. júl 2009
2. 15. august – 22.august 2009
3. 22. august - 29. august 2009

-

dve #tvorposte"ové bunky s prísl.
dve #tvroposte"ové bunky s prísl.
dve #tvorposte"ové bunky s prísl.

Poplatok za t$!denn$ pobyt za bunku %. l - 100 EUR a za bunku %. 2 - 70 EUR

Prihlási# sa a získa# bli$%ie informácie mô$ete osobne na MsBS, s.r.o.,Tr$ná 2,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF

(p. Rojíková !.dv. 37) prípadne telefonicky na !.t.: 55 11 913.

Cez týzden bude teplejšie počasie ako sme na jún zvyknutí. Očakávať
môžeme teplé slnečné dni. Miestami môže vznikat dážď alebo búrky.
Najvyššie teploty budú pravdepodobne okolo 30 stupňov, na niektorých
miestach môžu dosiahnuť až 35 stupňov. Na konci týždňa sa mierne
ochladí.
András Reisz (autor je meteorológ)

