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Predvianočná atmosféra
zavítala v týchto dňoch aj
do nášho mesta. O vianočný
program sa aj tento rok
postarali pracovníci
Mestského kultúrneho
strediska a CVČ Relax, ktorí
pre obyvateľov pripravili
viacero kultúrnych akcií.
čítajte na str. 2

Nočný piknik na
sídlisku Rimava
Na hovoroch s občanmi
mesta sa prvý decembrový
týždeň spomínal aj problém
s nočnými posedeniami
niektorých ľudí na lavičkách
na sídlisku Rimava.
čítajte na str. 3

Kovačická trojka
opäť v múzeu
Po minuloročnom úspechu
troch autorov z Kovačice
a Padiny usporiadalo
rimavskosobotské Gemersko
– malohontské múzeum opäť
ich spoločnú výstavu pod
názvom Kovačická trojka
pred Vianocami II.
čítajte na str. 7

VMČ Západ – Sobôtka – Kľačany bilancoval
Výbor Mestskej časti Západ – Sobôtka –
Kľačany na sklonku roka hodnotil svoju
činnosť. Jedným z riešených podnetov
od občanov bol aj problém preplnených
odpadkových kontajnerov.
V tomto roku zasadal VMČ spolu šesťkrát a zaoberal sa
okrem iného aj pripomienkami občanov týkajúcich sa
kontajnerov na Vansovej ulici a v okolí tamojšej pizzerie.
Kontajnery sú často preplnené a tak VMČ požiadal
Technické služby mesta o vybudovanie nových stanovíšť
pre kontajnery na komunálny odpad. TSM na tom priebežne pracujú.
Výbor sa zaoberal aj otázkou rozšírenia parkovacích
miest na sídlisku Západ. Tam sú totiž časté problémy
s parkovaním. Výbor navrhol, aby sa parkovacie miesta
v rámci možností vybudovali na uliciach Rimavská a L.
Svobodu.
Zástupkyňa Materskej školy na Rybárskej ulici
Ľ. Varjúová informovala VMČ a prítomných poslancov

MsZ o aktivitách školy v rámci environmentálnej výchovy detí so zameraním na poriadok a čistotu na sídlisku.
Výbor sa zaoberal aj požiadavkami občanov, aby sa
pri jarných a jesenných upratovacích prácach efektívne
rozdelili veľkoobjemové kontajnery. V júni bola vykonaná obhliadka sídliska Západ a najväčšie nedostatky boli
zistené na kanalizačných otvoroch, kde chýbali kryty.
Odvtedy už boli vykonané čiastočné opatrenia, takže
niektoré otvory sú zakryté. V rámci obhliadky sa poukázalo aj na rozbitý asfaltový povrch prístupovej cesty na
Ulici L. Svobodu.
Medzi požiadavkami obyvateľov sídliska bolo
tiež rozšírenie možnosti výberu finančnej hotovosti
z bankomatov, pretože na sídlisku je umiestnený jediný
bankomat, či riešenie premiestnenia pošty (prístup na
poschodí je pre starších ľudí a matky s maloletými deťmi
problematický). Bola vznesená aj žiadosť o osadenie
vianočného stromčeka na trávnatú plochu medzi ZŠ na
Ulici Clementisa a Novomestského ulici.
mak
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Vianočná súťaž:
Vylosovanie
Kto vyhral knižné ceny pod
stromček?
čítajte na str. 7

V budúcom čísle:

TV
príloha

na 2 týždne!
Dvojčíslo
Gemerských
zvestí nájdete
v stánkoch
v pondelok,
21. decembra
v cene 0,50 eur
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Z interpelácií poslancov
Príliš rušno na mestskom cintoríne

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom
Vážení čitatelia,

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (27. októbra) bolo vznesených
niekoľko poslaneckých interpelácií. Týkali sa služobných ciest a dovoleniek
predstaviteľov mesta, rigolu v Bakte, či komunikácií v mestskej časti Mojín.

Poslanec J. Sojka upozornil na situáciu v mestskom
cintoríne, kde početné vjazdy áut narúšajú pokoj
pietneho miesta. Ako uviedol, hlavne starší ľudia
tam veľmi radi trávia čas, no rušná premávka neúmerne ovplyvňuje situáciu. Odpovedal mu riaditeľ
Technických služieb mesta P. Rábely, ktorý uviedol,
že vstup áut do cintorína je prísne zakázaný s výnimkou pohrebných vozidiel a vozidiel určených
na vykonávanie prevádzky a údržby cintorína.
Dodržiavanie zákazu vstupu je náhodne kontrolované v spolupráci s mestskou políciou, ovplyvniť
nerešpektovanie zákazu neprispôsobivými občanmi však nie je v moci TSM, píše sa v odpovedi na
interpeláciu.
A. Hegedűs opätovne žiadal o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami v mestskej časti Mojín. V odpovedi
primátora Š. Cifruša odznelo, že je možné riešiť
daný problém zámennou zmluvou, pozemkovými
úpravami alebo finančným vyrovnaním či zriade-

Z redakčnej pošty
Je dôležitejšie, ako človek
osud prijíma, než to, aký ten
osud je
Osud mňa a môjho synčeka bol a ešte vždy
je krutý. Niekedy sa mi zdá, že údery, ktoré
dostávame, sú silné a nad naše sily – vtedy
hľadáme oporu v ľuďoch, ktorí nás vedia nielen
pochopiť, ale môžu aj pomôcť zlepšiť zdravotný
stav môjho synčeka. Desaťročný Dominik totiž
potrebuje intenzívnu rehabilitačnú liečbu, aby raz
mohol samostatne vykročiť do života.
Žiaľ, v dnešnej dobe je aj zdravie o financiách.

ním vecného bremena. Mesto v tejto súvislosti už
vstúpilo do rokovania so Správou katastra a Slovenským pozemkovým fondom. Na január 2010
bolo dohodnuté stretnutie so zástupcami Banskobystrickej regionálnej správy ciest, Slovenského
pozemkového fondu a Pozemkového úradu, kde sa
má rozhodnúť o ďalšom spoločnom postupe, a to
nielen pokiaľ ide o riešenie problémov mestskej
časti Mojín.
Primátora interpeloval aj poslanec P. Dragijský.
Zaujímal sa o umiestnenie autobusovej zastávky
k reštaurácii Gemer. Podľa odpovede oddelenia stavebného poriadku a dopravy Mestského úradu bola
zastávka umiestnená na dané miesto z dôvodu,
že na ulici nebolo možné – vzhľadom na ostatné,
už jestvujúce dopravné značky – nájsť pre ňu iné
miesto. Jej súčasná poloha bola odsúhlasená dopravným inšpektorátom a je v súlade so zákonom.
mak
(O ďaľších interpeláciách v budúcom čísle)

Preto som sa po dlhom premýšľaní obrátila
s prosbou o finančnú pomoc na súkromnú
Nadáciu Martinka Sucháča v Rimavskej Sobote
a jej správcu Ing. Ľudovíta Sucháča. Moje srdce sa
zakrátko naplnilo radosťou: splnil sa mi sen, keď
som mohla pre svojho syna objednať dvojtýždňový
rehabilitačný pobyt v Piešťanoch, ktorého sme sa
potom v novembri zúčastnili.
Za túto nesmiernu pomoc chcem aj touto
cestou úprimne poďakovať Nadácii Martinka
Sucháča za príkladnú pomoc. Veď nik nedáva viac
ako ten, kto dáva náde.j A manželia Sucháčovci ju
tým, ktorí ju potrebujú najviac, rozdávajú plným
priehrštím.
Za to im ešte raz patrí jedno obrovské ĎAKUJEME.
Dominik Oravec s maminou

vianočné sviatky sa nezadržateľne blížia:
teploty vzduchu pomaly klesajú, večerné
mesto skrášľuje svetelná výzdoba a komu je
zima, môže sa na Hlavnom námestí zohriať
pri poháriku horúcej medoviny. Na Vianoce
sa pripravili aj Gemerské zvesti – obdarili sme
štyroch vylosovaných čitateľov zaujímavými a
pútavými knižkami (ich mená zverejňujeme v
tomto čísle na str. 7). Ale máme darček aj pre
všetkých ostatných, ktorí sa nestali víťazmi.
Vianočné dvojčíslo, ktoré vychádza v pondelok
(21. decembra), totiž bude obsahovať špeciálnu
prílohu s programom najpozeranejších
televíznych staníc na dva týždne, teda na celé
sviatky. Ale to stále nie je všetko: v poslednom
tohtoročnom vydaní nájdete aj tradičné
sviatočné recepty z nášho regiónu, ako aj
program bohoslužieb počas sviatkov. Verím,
že takto aj my prispejeme svojou troškou k
spríjemneniu vašich Vianoc.

Polícia hlási
Minulý týždeň sa v Banskobystrickom kraji
niesol v znamení štyridsiatich piatich krádeží
vlámaním. Celková škoda predstavuje asi
41 tisíc eur. Pozornosť vlamačov najviac
priťahovali obchody a reštaurácie (7).
Vykradli aj 15 áut. Najviac vlámaní sa
odohralo vo Zvolenskom okrese (11).
Pri štyridsiatich deviatich dopravných
nehodách sa ťažko zranili dvaja ľudia
a jedenásti utrpeli ľahšie zranenia.
Spôsobené hmotné škody odhaduje polícia
na vyše 177 tisíc eur. Najmenej nehôd sa stalo
v pondelok a vo štvrtok (5), naopak najviac
(11) v utorok.
mak

Kompletný zoznam
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Nočný piknik na sídlisku Rimava

Na hovoroch s občanmi mesta sa v
prvý decembrový týždeň spomínal
aj problém s nočnými posedeniami
niektorých ľudí na lavičkách na
sídlisku Rimava.
Predsedníčka výboru mestskej časti Ľ. Kubiňáková
upriamila pozornosť na niektorých občanov, ktorí
sa v nočných hodinách zdržujú na lavičkách a nechávajú po sebe neporiadok. „Robia si tam piknik,“
povedala Kubiňáková. VMČ preto požiadal mesto
o osadenie smetných košov na miesta k lavičkám,
ktorých sa problém týka. Upozornila tiež na nedostatok parkovacích miest na sídlisku Rimava či
otázku výrubu zelene.
O činnosti VMČ Staré mesto – Chrenovisko informovala jeho predsedníčka T. Filadelfiová. Spomenula, že najviac podnetov od občanov prichádza z Námestia Š. M. Daxnera. Týkajú sa prevažne
fontány, prístupovej cesty pri tržnici či verejného

Sviatočné stretnutie
telesne postihnutých
Začiatkom decembra sa členovia Základnej organizácie telesne postihnutých v Rimavskej Sobote
zišli na slávnostnom stretnutí v Maďarskom spoločenskom dome. Prítomných pozdravila predsedníčka organizácie Ivana Pakanová, ktorá tiež uvie-

Chýba viac pútačov?
Viac pútačov a lepšiu informovanosť
občanov o spoločenských a kultúrnych
podujatiach žiadal vo svojej interpelácii
poslanec MsZ Peter Dragijský.
Prednosta MsÚ L. Kovács odpovedal, že Mestské
kultúrne stredisko v Rim. Sobote pravidelne na
každé kultúrne podujatie zabezpečuje informáciu
pre občanov rôznymi formami, akými sú pútače,
resp. panely, ktoré sú umiestnené pred vchodom E
Domu kultúry a na Hlavnom námestí pri priečelí
tribúny. Na sídlisku Západ momentálne nie je pútač, pretože ten predchádzajúci zničili vandali. Občania môžu získať informácie aj zo samostatných

poriadku.
Prítomní občania sa potom vyjadrili k premávke
na námestí v centre mesta. Prekážali im hlavne nákladné vozidlá, ktoré prechádzajú k budove starej
pošty popri tržnici a bytovkách. Kriticky sa hovorilo aj o hluku, ktorý v noci spôsobujú prichádzajúce
autá či o zóne medzi bytovkami, kde sa zvyknú
združovať bezdomovci.
S diskusným príspevkom vystúpil aj zakladateľ
OZ Za krajší a lepší Šibeničný Vrch. Povedal, že
v súčasnej dobe je potrebné vziať osud do vlastných rúk, a že mesto je krajšie než pred dvadsiatimi
rokmi aj vďaka obyvateľom mestských častí a ich
zástupcom. Za spoluprácu poďakoval Technickým
službám mesta a oddeleniu životného prostredia
pri Mestskom úrade. Na Šibeničnom Vrchu však
podľa neho ešte chýbajú niektoré služby (obchody),
ale napr. aj detské ihrisko.
mak

dla, že medzi 200 členmi sú občania slovenskej aj
maďarskej národnosti. Obyčajne sa stretávajú raz
mesačne, aby prediskutovali spoločné záležitosti a
poradili sa o svojich možnostiach.
Hostí pozdravil aj János Juhász, predseda
krajského centra invalidov. Počas nasledovného
kultúrneho programu vystúpili žiaci základnej
školy na Daxnerovej ulici.
E. Csölle

plagátov, ktoré možno nájsť na oboch stranách
Domu kultúry, ako aj v celom meste, z mestského
rozhlasu, prostredníctvom kultúrneho kalendára či internetových stránok mesta. Väčší počet
panelov MsKS v súčasnosti nevie zabezpečiť pre
nedostatok finančných prostriedkov. MsÚ si myslí,
že občania sú o týchto podujatiach dostatočne
informovaní.
Na poslancovo odporúčanie, aby sa zvážilo
oceňovanie občanov pri príležitosti Dní mesta Cenou mesta s poskytnutím finančnej odmeny, odpovedal prednosta, že na realizáciu tejto požiadavky
je potrebné zmeniť časť štatútu mesta týkajúceho
sa udeľovania Ceny mesta a následne ju schváliť
v MsZ.
amb
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Poslanci aj o
budúcoročnom
rozpočte

V utorok doobeda prebehne posledné riadne
tohtoročné rokovanie Mestského zastupiteľstva. Na programe je aj návrh rozpočtu mesta
na rok 2010.
Rokovať sa bude výhľadovo aj o rozpočte na roky 2011 a 2012. V ďalšom bode
programu bude predložená správa o stave
školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
V tejto súvislosti sa bude rokovať aj o návrhu
všeobecne - záväzného nariadenia (VZN)
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení na území mesta, aj
o zmene školských obvodov základných škôl.
Na programe je aj návrh zmeny VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, návrh plánov práce orgánov mesta na rok
2010, či zmeny v zložení komisií mestského
zastupiteľstva.
Hovoriť sa bude tiež o možnosti komplexnej prestavby Mestskej ubytovne na Gorkého
ulici z nebytových priestorov na nájomné
bývanie, o návrhu na zníženie základného
imania spoločnosti Energobyt či o možnosti
výstavby bytov s nižším štandardom. Bližšie
informácie o priebehu rokovania prinesieme
v budúcom čísle.
mak, ilustr. foto archív

Redakčná rada
podporila noviny
Svetová hospodárska kríza sa na vydávaní
mestských novín odrazila v nižšom objeme
platenej inzercie. Z toho dôvodu vykonali
šéfredaktori GZ a GH úsporné opatrenia,
vďaka ktorým mestské noviny nastupujú
na ozdravný režim. Efekt týchto opatrení
(úspora viac ako 20 000 eur ročne) by sa mal
prejaviť už v budúcom roku. Aj preto členovia
redakčnej rady na poslednom tohtoročnom
zasadnutí vyjadrili podporu novinám do
budúcna.
Hovorilo sa tiež o možnosti vydávania
novín ako bezplatného periodika do každej
domácnosti, ako je tomu napr. v Lučenci.
Tam vychádzajú mestom vydávané noviny
v náklade vyše 10 000 kusov týždenne. V
Nových Zámkoch je náklad mestského týždenníka 20 000 kusov pri počte 24 strán.
red
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Zima v Rimavskej Sobote
Duch Vianoc cítiť aj v našom meste

Predvianočná atmosféra zavítala v týchto dňoch aj do nášho mesta. O vianočný
program sa aj tento rok postarali pracovníci Mestského kultúrneho strediska a CVČ
Relax, ktorí pre obyvateľov pripravili viacero kultúrnych akcií.
Predvianočnú náladu sme mohli zažiť 3. decembra
v rimavskosobotskom dome kultúry pri progra-

me pod názvom Radostné Vianoce, na ktorom sa
predstavili súbory a krúžky pracujúce pod záštitou

Advent v múzeu:
Zdobenie medovníkov,
prednášky, výroba
pohľadníc...

napr. zdobenie medovníkov či výrobu
vianočných pohľadníc.

Na predvianočné obdobie pripravilo
Gemersko-malohontské múzeum
rozličné aktivity. Môžete si vyskúšať

Cieľom tejto iniciatívy je poodkryť tajomstvo
poznania adventu prostredníctvom ľudových
tradícií typických pre Gemer-Malohont, a to
hlavne mladej generácii. V tradičných vianočných
rozprávkach či koledách, ale aj výrobkoch, ako sú
napr. medovníky, sa totiž skrýva kus minulosti.
Okrem už spomínaných aktivít pre šikovné
ruky si záujemcovia môžu pozrieť aj drevené bet-

MsKS. Vystúpila dychová hudba Sobotienka, zaspieval miešaný spevácky zbor Bona Fide, miešaný spevácky zbor Blaha Lujza a vokálne kvarteto.
Svoje umenie ukázali členovia klubu tanečného
športu Impulz, tanečný klub Extreme a tanečnice
z klubu orientálnych brušných tancov. Nechýbala
ani ľudová tvorba, ktorú reprezentoval folklórny
súbor Rimavan, folklórny súbor Új Gömör, detské
folklórne súbory Podkovička a Kis Gömör. Tohtoročný program bol podaný netradične, pretože
účinkujúci sa predstavili v samostatne, ale aj v spoločných vystúpeniach.
Naše mesto neobišiel v tomto predvianočnom
období ani Mikuláš. Na Hlavné námestie zavítal
opäť po roku 4. decembra. V sprievode anjela a čerta prišiel medzi najmenších na koči ťahanom bielymi tátošmi. Objavili sa aj líška, medvedík, straka,
snehuliaci i snežné vločky. Tí do davu detí hádzali
snehové gule. Tí najšikovnejší, ktorí ich chytili, dostali od Mikuláša sladkú odmenu. Maškrtu
mohli získať detí aj za stavanie veže z papierových
škatúľ, recitovanie a pesničku. Podujatie spestrili
svojím vystúpením mažoretky a tanečníci hip –
hopu. V závere rozsvietil primátor mesta Š. Cifruš
vianočný stromček. Podujatie pripravilo tunajšie
Centrum voľného času Relax. Vianočnú náladu
v našom meste navodzuje aj tradičná výzdoba.
Na druhý deň sa Mikuláš zjavil aj v Zacharovciach. Prišiel so svojou ženou, anjelikmi, dvoma
čertmi a dokonca aj s černokňažníčkou. Pre deti
a starších ľudí priniesol Mikuláš okrem dobrej nálady aj balíčky s drobnosťami. Akciu pripravil vďaka sponzorom a dobrovoľníkom obecný úrad.
amb

lehemy Jána Grenčíka z Husinej, Dezidera Fertőa
z Gemerskej Vsi a Jána Piatera z Klenovca. Odborní pracovníci múzea si tiež pripravili prednášky
a videoprojekcie o advente.
Program bude realizovaný v priestoroch
múzea, a to v dňoch 14.-18. decembra (vždy v čase
od 9.00 do 15.00). Je určený skupinám a návštevu
je potrebné nahlásiť vopred (kontakt: E. Lindisová,
0949 485 803).
mak

Pre vodičov: Ešte ste neprezuli?
V zime je počas nepriaznivého počasia
väčšia pravdepodobnosť vážnych
dopravných nehôd. Predísť tragédii
môžeme aj tým, že svoje auto patrične
pripravíme na zimnú sezónu.
Polícia upozorňuje na zvýšenú opatrnosť na
cestách, keďže dochádza k podstatnému poklesu
nočných teplôt a na mnohých úsekoch ciest sa
už môže vytvárať námraza. Dôležité je, aby sme
na vozovku nevstúpili nepripravení. Základom je
„obutie“ zimných pneumatík (najlepšie je ich hneď
aj vyvážiť), ktoré pri nižších teplotách zabezpečia dobrú priľnavosť a skrátenú brzdnú dráhu.
Nezabudnite ani na kontrolu rezervy, zdviháka či
nadstavca bezpečnostnej matky.

Dôležitá je aj kontrola brzdového systému,
svetiel, nemrznúcej zmesi v ostrekovači a motora.
Ak vám totiž nedostatočne koncentrovaná nemrznúca zmes zamrzne, vystavujete motor riziku
vážneho poškodenia. Nízke teploty dajú zabrať
aj akumulátoru, preto je vhodné pred sezónou
ho dobiť. K nepovinnej, no výhodnej výbave auta
v zime patria aj škrabky na zamrznuté sklá a rôzne rozmrazovače, príp. snežné reťaze.
Osobitnou kapitolou na cestách sú kamióny. Dopravná polícia v Banskobystrickom kraji
vykonáva celoročne kontroly technického stavu
nákladných vozidiel – je vybavená technikou,
ktorá umožňuje kontrolu ich hmotnosti aj
preťaženia. Ako sa totiž uvádza v tlačovej správe
policajného zboru, „v poslednom období je na

cestách veľa nákladných motorových vozidiel,
ktoré jazdia preťažené, a tým sa porušujú zásady
maximálnej povolenej hmotnosti vozidla. Polícia
má skúsenosti z minulosti, kedy dochádzalo na
horských priechodoch v našom kraji k skrižovaniu kamiónov, či už z dôvodu vysokého preťaženia
hmotnosti alebo z titulu ich zlej zimnej výbavy.
Vznikali rôzne dopravné situácie, kedy skrížené
kamióny bránili prejazdu zodpovedným motoristom, ktorí splnili všetky podmienky prevádzky
svojho vozidla v zimnom období.“
Preto bude polícia vykonávať časté kontroly
cez deň, ako aj v nočných hodinách.
mak
zdroj: tlačová správa
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Predstavujeme: ZUŠ Jesenské
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Pomôžu
peniaze
Američanov?
Kostol v Zacharovciach sa
možno dočká záchrany. Keďže
bol dominantou obce, starostka
Zacharoviec sa s niektorými
nadšencami snaží o jeho záchranu.

Základnú umeleckú školu v Jesenskom založili v r.
1965 ako vysunuté pracovisko rimavskosobotskej
ZUŠ. Jej prvou riaditeľkou sa stala M. Licsková
z Rimavskej Soboty, ktorá vyučovala hru na
klavíri. Ako ďalší pedagógovia v tom období
pôsobili B. Molnár (husle), Marta Kéry-Szepesiová
(harmonika). Záujemcovia o umeleckú tvorbu sa
už vtedy hlásili aj z okolitých obcí.
Po Licskovej nastúpila na riaditeľský post E.
Haászová, ktorá sa vo veľkej miere zaslúžila o to,
že v r. 1989 škola získala samostatnosť a dostala
vlastnú budovu (od bývalej materskej školy).
Ďalšou riaditeľkou školy sa stala Zs. BaloghMedeová, po ktorej prebrala „štafetu“ Ildikó
Babúsová (v r. 2004). S ňou sme sa porozprávali

o minulosti i súčasnosti školy.
Budovu školy sa podarilo zrekonštruovať
v spolupráci s miestnou samosprávou. Výučba tam
v súčasnosti prebieha v siedmich miestnostiach.
Vysunuté pracovisko ZUŠ funguje v Rimavskej
Seči. ZUŠ má momentálne 135 žiakov, ktorí sa
učia nielen hrať na hudobnom nástroji, ale aj
techniku výtvarného umenia a od tohto roku aj
základy tanca (pod vedením Anikó Bosnyákovej).
A ako riaditeľka školy zdôrazňuje, pedagógovia sa
chopia každej príležitosti ďalšieho vzdelávania.
Na dvore školy bol vybudovaný aj miniamfiteáter, kde môžu byť v lete usporadúvané
rozličné koncerty a divadelné predstavenia.
jdj

Bývajte lepšie so stavebným sporením
Stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., je už viac ako 17 rokov osvedčeným spôsobom
financovania bývania. V roku 2009 sa stavebné sporenie stalo ešte výhodnejším. Pripravili sme pre vás
prehľad najzaujímavejších benefitov, ktoré Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. ponúka svojim klientom. Aj z
tohto stručného prehľadu je zrejmé, že stavebné sporenie je určené naozaj pre každého.
Štátna prémia
Stavebné sporenie je veľmi výhodné sporenie aj preto, že štát podporuje stavebných sporiteľov ročnou
štátnou prémiou. Tento rok predstavuje jej výška 12,5 % z ročných vkladov, maximálne 66,39 €.
Štátnu prémiu môže získať každý člen rodiny, dospelý aj dieťa. Ak ju chcete získať aj vy, musíte na svoju
zmluvu o stavebnom sporení vložiť ešte do konca decembra 531,05 €. Stavebné sporenie môžete využiť
na kúpu, modernizáciu, výstavbu domu či bytu. Po 6 rokoch sporenia môžete celú nasporenú sumu
vrátane štátnej prémie a úrokov použiť na ľubovoľný účel.
Stavebné sporenie pre deti
Iba Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ponúka špeciálne stavebné sporenie v tarife junior extra, ktoré je
určené pre deti od narodenia až do 18 rokov. Je to stavebné sporenie s nízkymi mesačnými vkladmi a
extra istotou. Extra istota znamená, že v prípade úmrtia zákonného zástupcu, ktorý uzatvoril zmluvu o
stavebnom sporení, bude Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., pokračovať v pravidelnom sporení pre dieťa až
do nasporenia 50 % cieľovej sumy. Maximálna výška extra istoty je 10 000 €. Podmienkou plnenia
extra istoty je pravidelné mesačné sporenie.
Sporenie SENIOR EXTRA
Nové sporenie SENIOR EXTRA je určené pre ľudí vo veku 55 a viac rokov. Spája výborné zhodnotenie
vkladov na účtoch stavebného sporenia s ich viacúčelovým využitím v budúcnosti. Stačí uzatvoriť
zmluvu v tarife SENIOR EXTRA a pravidelne sporiť minimálne 6 rokov. Po 6 rokoch sporenia sa klient
rozhodne, na čo nasporené prostriedky využije. Môže si nechať vyplácať rentu, alebo využije stavebný
úver na svoje bývanie, alebo si nasporené peniaze jednorazovo vyberie a využije na ľubovoľný účel. Ak
si zvolí rentu, zvolí si zároveň dĺžku jej vyplácania od 2 do 6 rokov a interval jej vyplácania jeden, dva
alebo štyrikrát ročne. V závislosti od výšky vkladov a doby sporenia získa klient až 30%-né celkové
zhodnotenie vkladov a zároveň zvýšenie dôchodku o 10 % až 15 %. Klient počas vyplácania renty neplatí
žiadne poplatky za vedenie účtu. Ak bude pokračovať v sporení po 6 rokoch, získa za každý rok sporenia
navyše aj vyššie úročenie úspor počas poberania renty a to o 0,25 % ročne. Takže pri sporení 9 a viac

Kostol je kultúrnou pamiatkou vo vlastníctve štátu, jeho užívateľom je Reformovaná
kresťanská cirkev na Slovensku. Ako uviedla
starostka obce Ružena Gembická, „myšlienka
vyhlásenia dňa 11. septembra za pamätný
deň nás priviedla k nápadu osloviť radnicu
mesta New York, keďže i Svetové obchodné
centrum tzv., dvojičky padli 11. septembra teda rok pred pádom kostolnej veže - k tomu,
aby nám pomohli nadviazať kontakty so
zahraničnými Slovákmi v USA. Rekonštrukcia lode kostola podľa rozpočtu odborného
statika bez postavenia novej veže by stála
približne 665 000 €, a keďže projekt vyžaduje i finančnú spoluúčasť žiadateľa vo výške
5% zo sumy, čo v tomto prípade činí najmenej 33 000 €, práve tieto finančné prostriedky potrebujeme získať od darcov zbierkou.“
Podľa slov starostky je kostol v havarijnom
stave a čím skôr potrebuje záchranu.
amb

rokov získa sporiteľ po požiadaní o rentu úrokovú sadzbu na svoje úspory vo výške až 3 % ročne. Klienti,
ktorí uzatvoria zmluvu o stavebnom sporení v tarife SENIOR EXTRA do konca decembra tohto roka,
získajú k tohtoročným vkladom a štátnej prémii aj bonus vo výške 50 % zo štátnej prémie, čo môže
byť až 33,20 €.
Výhodné úvery
Financovanie bývania prostredníctvom stavebného úveru je jednou z najlepších alternatív. Stavebný
úver je úročený úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne a táto úroková sadzba sa nemení počas celej doby
splácania úveru. Stavebný úver môžete získať už pri nasporení 25 % z cieľovej sumy. Stavebný úver
až do výšky 40 000 € získate bez skúmania výšky príjmu a bez záložného objektu. Rýchlejšie
financovanie bývania môžete dosiahnuť prostredníctvom špecifickej formy úveru – tzv. medziúveru.
Ešte do konca roka 2009 môžete na financovanie bývania využiť mimoriadnu úverovú ponuku. Všetky
druhy medziúverov so záložným právom získate s úrokovou sadzbou len 3,99 % ročne. Zvýhodnenú
úrokovú sadzbu garantuje PSS, a. s., do 31. decembra 2010. Potom sa zmení na pôvodnú úrokovú sadzbu
platnú v čase podania žiadosti o medziúver. Medziúvery poskytuje PSS, a. s., vo výške až 170 000 € na
jednu zmluvu o stavebnom sporení a na jeden stavebný object až vo výške 340 000 €.
Mimoriadne zhodnotenie vkladov
Okrem štátnej prémie vám budú pripísané každý rok aj garantované úroky. Získate ich z vkladov aj
štátnej prémie a ich výška môže byť až 2 % ročne. V systéme stavebného sporenia prináša štátna prémia a úroky vysoké zhodnotenie vkladov – priemerne až 5, 95 % ročne po 6 rokoch sporenia a pri
optimálnom využití štátnej prémie. Stavebným sporením tak zhodnotíte svoje vklady oveľa lepšie ako
pri bežných vkladových produktoch.
Karta výhod
So stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., získate aj Kartu výhod. Umožní vám nakupovať so zľavami až do výšky 30 % vo viac ako 1 600 firmách a predajniach na celom Slovensku a znížiť
tak náklady napr. na rekonštrukciu vášho bývania.
Podrobné informácie o výhodách stavebného sporenia získate v kanceláriách obchodných zástupcov
na adresách:
Rimavská Sobota, Bélu Bartóka 16, tel.: 047/5632 227, Svätoplukova 18, tel.: O915 740 255,
Včelince 130, tel.: O915 740 238
Hnúšťa, tel.: 047/5423 722
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Literárne putovanie po okrese Rimavská Sobota
„Dolina pekná, Ty krásy králena“ ...
Možno tieto verše básne Jána Bottu Na Dolinu rimavskú prelietli mysľou pedagógov a žiakov Strednej odbornej školy na Okružnej ulici v Rimavskej
Sobote, keď v to slnečné ráno 27. novembra vyrazili v rámci projektu Moderná škola na exkurziu po
stopách literárnych osobností nášho okresu.
V októbri 2009 sa začala na Strednej odbornej
škole na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote realizácia projektu Moderná škola, spolufinancovaného
Európskym sociálnym fondom. Jednou z aktivít
projektu sú aj literárne exkurzie po Slovensku. Tá
prvá je zameraná na spoznávanie známych i menej známych slovenských spisovateľov, ktorí sa
v okrese Rimavská Sobota narodili, alebo v ňom
istú časť života prežili, pracovali a tvorili.
Trasa viedla cez obce Vyšný Skálnik, Hrachovo,
Hnúšťa, Rimavské Brezovo, Hačava, Rimavská Píla,
Tisovec, Potok, Kraskovo, Lukovištia a Drienčany.

Odborná stáž žiačok
Spojenej školy v Kazincbarcike
v Maďarsku
Už po štvrtýkrát získala Spojená škola v Rim.
Sobote grant v rámci Programu celoživotného
vzdelávania a podprogramu Leonardo da Vinci
– Mobilita. Tentokrát sa osem žiačok učebného
odboru kaderník zúčastnilo od 9. 11. 2009 do
27. 11. 2009 trojtýždňovej odbornej stáže na
pracoviskách partnerskej školy Surányi Endre
Szakképző Iskola és Kollégium v Kazincbarcike v
Maďarsku. Dievčatá získavali nové vedomosti a

Cieľom exkurzie bolo oživiť spomienky a vedomosti na literárne osobnosti nášho regiónu, pozrieť si a sfotografovať pamätníky, pamätné tabule, rodné domy a pomníky, ktoré ich pripomínajú.
Ku každej osobnosti mali pedagógovia pripravené
krátke informácie o jej živote a tvorbe. Mnohých
žiakov prekvapilo, akú bohatú literárnu minulosť

má okres Rimavská Sobota. Pritom pre krátkosť
času nebolo možné navštíviť všetky obce a pamätníky, ktoré vďační rodáci postavili a venovali
našim spisovateľom a národovcom. Chodiť po
miestach, kadiaľ kedysi kráčali nohy známych, či
menej známych slovenských básnikov a prozaikov, vidieť prostredie, v ktorom vyrastali a tvorili,
i keď doba zmenila jeho tvár, to zanechá v človeku
dojem a spomienky, ktoré možno využiť vo vyučovacom procese. Je dôležité, aby si žiaci vedomosti
o našich literátoch neosvojovali len mechanicky,
ale aby si vypestovali aj citový vzťah k literárnemu
dedičstvu nášho regiónu, k slovenskej literatúre
a jej predstaviteľom a boli hrdí na našu národnú
minulosť.
K tomuto dúfame prispelo aj toto literárne
putovanie po okrese Rimavská Sobota a prispejú
i ďalšie plánované literárne exkurzie po celom Slovensku.
Katarína Balážová

hlavne zručnosti v oblasti kaderníckych služieb
na odbornom pracovisku priamo v škole, v
súkromnom kaderníckom salóne v Kazincbarcike
a v Miškovci. Praxovali nielen pod vedením
učiteľov odbornej praxe partnerskej školy, ale
aj profesionálnych kaderníkov. Na záver praxe
mali možnosť overiť si získané zručnosti na
súťaži spolu so žiakmi z Kazincbarciky. Okrem
odbornej prípravy mali žiačky aj bohatý
mimopracovný program. Počas víkendov navštívili
pamätihodnosti miest Miškolc a Eger.
Ing. Tamara Filadelfiová,
koordinátorka projektu a stáže

Spojená škola, IV. A
trieda
Vrchný rad: Lucka Boráková, Ing. Janka Kerekešová
(triedna učiteľka), Erika
Mezővariová, Marika Krpeľanová
Stredný rad: Aďa Kureková, Milka Úradníková,
Vlaďka Kamenská, Zuzka
Vargová, Erik Švagerko
Dolný rad: Renáta Brožová, Mima Kováčiková, Mirko
Cirbus, Mirka Bajczerová,
Katka Tóthová

Kultúra
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Kovačická trojka opäť v múzeu

rom a aj dnes okrem maľovania pracuje na poliach.
Práve preto v jeho tvorbe dominujú pohľady na
kovačický chotár, polia, ročné obdobia a na svojrázne postavičky hudcov, spevákov. Jednoducho
ho zaujímajú ľudia, práca a zábava. Pavol Hajko je
pôvodnom stolár. Maliarskej profesii sa venuje už
viac ako dve desiatky rokov. V jeho tvorbe dominuje motív kohúta ako symbolu života. Kohúty sa
v tvorbe tohto autora posunuli z oblasti mágie do
oblasti erotiky a životodarnej sily.
Výstava Kovačická trojka pred Vianocami II.
predstavuje 56 diel zo súkromného vlastníctva
týchto autorov, ktorí patria medzi špičku európskych insitných umelcov. Výstava potrvá do 31. januára budúceho roka.
amb

Soboťanka
kráľovnou

14.12.1914
V Krokave sa narodil Július Letňan,
inžinier, koncertný organista a skladateľ.
V r. 1926-32 študoval na gymnáziu
v Rimavskej Sobote, v r. 1937 absolvoval
VŠ obchodnú v Prahe. Súčasne študoval
na konzervatóriu organ, dirigovanie
a kompozíciu. V r. 1943 absolvoval
štúdium hry na organe na konzervatóriu
v Bratislave. Pôsobil v rôznych funkciách
a zamestnaniach, od r. 1954 bol riaditeľom
Slovenského hudobného fondu. Neskôr
pôsobil ako pracovník ZSS a slov. red.
Supraphon. Patrí k popularizátorom
organovej hudby. Zomrel 03.02.1973 v Jure
pri Bratislave.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Vianočná súťaž má
svojich výhercov
Z doručených výherných kupónov, ktoré
ste mohli na adresu redakcie doručiť do
minulého týždňa do stredy poludnia, boli
vylosovaní nasledovní výhercovia:

Koncom novembra predstavili
v Prešove na doskách, ktoré
znamenajú svet, nový muzikál Viliama
Klimáčka a Gábora Dusíka. Hra, ktorá
predstavuje život Márie Antoinetty
(dcéry Márie Terézie), zožala obrovský
úspech.
Úlohy francúzskej kráľovnej sa zhostila herečka
rimavskosobotského pôvodu Stanislava Pázmanyová (na fotografii) v alternácii s Ľudmilou Dutkovou. Už predtým si vyskúšala polohu postavy
v historickej dráme, keď účinkovala
v Divadle Jonáša Záborského v hudobnej inscenácii o živote Svätého Františka z Assisi. Okrem
týchto muzikálov hrá napr. v predstaveniach
Šialene smutná princezná, Betlehem či Všetko
najlepšie. Pôsobí tiež v dabingovom štúdiu v
Košiciach, ako aj v Slovenskom rozhlase v Banskej
Bystrici, kde v autorskej spolupráci s Romanom
Slaninom pripravujú a uvádzajú reláciu Sobotník.
Účinkuje aj v občianskom združení Červený nos
Clowndoctors, ktoré vzniklo na Slovensku v roku
2004. Okrem toho je členkou medzinárodnej siete

Výročia
14.12.1944
V Ratkovej zomrel František Klempa,
robotník a partizánsky veliteľ (08.01.1923
v Bratislave). Ako 16-ročný bol násilne
odvlečený na práce do Nemecka, kde sa
vyučil za zvárača. Po úteku žil ilegálne
v Bratislave, kde pomáhal organizovať
protifašistický odboj. Bol účastníkom
SNP, od 30.11.1944 pôsobil ako veliteľ čaty
partizánskej brigády Rákosi. Padol v boji
medzi Rožkovou a Sásou.

Po minuloročnom úspechu troch
autorov z Kovačice a Padiny
usporiadalo rimavskosobotské
Gemersko – malohontské múzeum
opäť ich spoločnú výstavu pod názvom
Kovačická trojka pred Vianocami II.
V priestoroch múzea ju 4. decembra
slávnostne otvorila komisárka
výstavy a riaditeľka GMM Oľga
Bodorová.
Kovačická insitia je ľudové umenie neškolených
majstrov štetca, ktoré oceňujú odborníci i laici
po celom svete. Prví maliari z Kovačice, usadení
v tejto oblasti v rámci sťahovania slovenských
osadníkov na Dolnú zem, začali maľovať zo záľuby.
Kopírovali exotické výjavy z pohľadníc a fotografií.
Keďže neboli zaťažení poznatkami o umení, k plátnu pristupovali „od srdca“. Neskôr prešli od kopírovania k maľovaniu života a práce vo svojej osade.
Výstava prezentuje tvorbu troch renomovaných
výtvarníkov zoskupených do formácie nazvanej
Kovačická trojka – Martina Markova, Pavla Hajka
a Pavla Cicka. Prvý menovaný, pôvodne vyučený
zvárač, sa venuje umeleckej tvorbe už dve desiatky
rokov. Na jeho obrazoch dominujú vždy svetlom
zaliate pohľady na banátsku krajinu so svojráznymi postavičkami i s autorovou vlastnou výtvarnou
kompozíciou. V súčasnosti v jeho tvorbe objavíme
nielen hypertrofované plody tejto úrodnej zeme
a popis prác pri zbere úrody, ale aj výtvarné kompozície pracujúce so znakovosťou. Pavel Cicka
maľuje už od malička. Stal sa však poľnohospodá-
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Dana Dirbáková – George Friedman:
Nasledujúcich 100 rokov
Božena Belková – Táňa Keleová-Vasilková:
Klamstvá
Margita Uhrinová – Michael Connelly:
Rozsudok ulice
Tünde Tokárová – Dobroty z Malohontu
Knihy si môžete vyzdvihnúť na inzertnom
oddelení mestských novín (na prízemí
budovy MsÚ, Svätoplukova 5).
Blahoželáme!
Red Noses International. Hlavným poslaním občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors
je podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných detí, a tým pomáhať
k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu.
jdj
foto: René Miko

Myšlienka týždňa:
Čím viac ľudia majú, tým viac chcú
Walther von der Vogelweide
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1338-1

Nehnuteľnosti

• Predám alebo dám do prenájmu
1-izbový byt na ul. Malohontskej.
0918 147 242, +420 776586098.
1339-52

Prenajmem kancelárske,
obchodné priestory vhodné na
obchod + reštaurácia, kaviareň,
cukráreň v centre. Prenajmem
luxusný byt v centre.
Tel: 0915 875 849
1250-52

Dám do prenájmu priestory – obchodné, kancelárske, reštauračné zariadenie komplet vybavené,
ako aj pohostinstvá, cukráreň,
mäsiareň, malý obchod s potravinami. Tel: 0903 801 265, 0905
421 306.

1215-52

Zamestnáme barmanov /-ky/,
krupiérov /-ky/, čašníkov /-ky/,
kuchárov/-ky/ a pracovníka
/-ku/ do fitnescentra. Tel: 0903
801 265, 0905 421 306.

1216-52

• Predám 3-izbový byt v centre.
Súrne. Tel: 0918 112 713.
1341-52

• Predám pekný dvojizbový byt
na ulici Malohontskej č.t. 0917
595 070.
Predám jednoizbový byt v centre
mesta č.t. 0902 376 021.
Predám pekný trojizbový byt
na ul. Malohontskej č.t. 0917
595 070.
Predám trojizbový byt na sídlisku
Západ č.t. 0902 376 021.
Predám dvojgeneračný byt na
sídlisku Západ č.t. 0902 376 021.
Predám pozemok na Močiari č.t.
0917 595 070.
1342-52

• Predám 1-izb. byt v dobrej lokalite. Čiastočne vynovený. 0915
867 006
1317-52

• Kúpim 1- alebo 2-izbový byt v Rim.
Sobote. Platba aj hotovosťou.
0918 797 715.
1318-52

• Predám 3-izbový byt na Západe.
Cena dohodou. Tel: 0910 795 902.

• Predám veľký 2-izbový byt
s balkónom na sídl. Západ. Cena
dohodou. Tel: 0911 197 631.

1320-52

1305-50

• Predám 3-izbový byt na ul. Rožňavskej 7 za 20.000 €. Tel: 0904
432 123.
• Dám do prenájmu priestor na
1.poschodí domu v centre RS
vhodný na bývanie aj podnikanie.
Tel: 0918 507 923.

• RK Maťa ponúka na predaj:
- 3-izbový byt na sídl. Rimava,
2-izbový na ul. Družstevnej,
objekty na podnikanie v Tornali
(sklady, potraviny, admin. budova), zabehnutý podnik. objekt
v Komárne. 0903 043 536, 0911
643 998.

1323-1

1308-52

• Predám rozostavaný rodinný
dom na IBV Sobôtka. Tel: 0905
446 136.

• Predám 3-izbový byt v OV na ul.
Dobšinského. Tel: 0908 180 380.

1321-50

1324-52

• Predám 4-izbový byt na ul. Novomeského, RS, 1.poschodie. Tel:
0904 393 623.
1325-52

• Prenajmem 1-izbový byt v centre
mesta, prerobený, zariadený od 1.
februára. 0907 176 725.
1326-50

• Dám do prenájmu 3-izbový byt
v centre mesta (nezariadený). Tel:
0907 547 761.
1328-52

• Predám 3-izbový byt v OV na Rožňavskej ul. Cena: 18.300 €. Tel:
0903 626 344.
1332-52

• Predám 1-izbový byt v centre. Tel:
0905 223 885.

1311-52

• Dám do prenájmu garáž. Tel: 0902
085 081.
1314-50

• Predám rodinný dom so záhradou
v Jesenskom. Tel: 0903 532 653.
1295-52

• Predám 3-izbový byt bez balkóna,
sídl. Západ, v pôvodnom stave,
cena 17 300 €. Tel: 0910 371 402.
1296-49

• Predám úplne zrekonštruovaný
4-izbový byt na SZ so samostatným kúrením – nízke náklady na
bývanie. Tel: 0908 344 248.
1299-50

• Kúpim pôdu, pozemky, lúky, ttp,
lesy – ponúknite. Platba hotovosť.
0907 849 321.
1283-52

1333-50

• Predám chatu na Kokave pri
lyžiarskom vleku. Cena 29.999 €
+ dohoda. Tel: 0905 608 267.

Služby
Hľadám opatrovateľku. 0903 531 668
1335-50

ZĽAVY na vína a alkohol do konca
decembra – ul. SNP č. 4 – v podchode.
1340-52
• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.
148-50

• Milé dámy, rešpektujeme Vašu
veľkosť od 44 do 64. Príďte si
vybrať z našej ponuky, aby ste sa
cítili a vyzerali lepšie. Vaša Moletka, Železničná č.9, R. Sobota.
734-50

• Vedenie účtovníctva a evidencií
podľa zákona č. 105/2004 Z.z.
o SPD z liehu. Tel. 0918 242 933.
1322-3

• Prevádzam murárske práce. 0948
500 970.
1331-52

• Kúrenárske a vodárenské práce,
prestavba bytových jadier. Tel:
0910 189 303, 0907 430 032.
1307-50

• Prevádzam lyžiarsky servis a požičiavam lyžiarsku výstroj. 0908
943 427.
1287-52

• VAŠE NOVÉ AUTO
Chcete si kúpiť alebo prenajať
výhodne automobil?
- My Vám ho dodáme!
Chcete znížiť splátky?
- My Vám to umožníme!
Chcete reklamu na auto?
- My Vám ju zabezpečíme!
Otvorte: www.autosolid.cz/registrace.php?k=b771
Tel: 0905 100 870, 0910 449 129,
0949 338 579.
1273-52

• Teraz prestavba bytových jadier
komplet práca za 840 Eur. Voda
– elektrika- plyn – demontáž –
murárske práce, zabezpečenie
materiálu a odvoz. Tel: 0918
283 026.
1251-50

• Výkopové práce – minibagger. Tel:
0903 515 109.
1208-52

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

Auto – moto

		

Zamestnanie

1334-52

• Predám 3-izbový byt v OV na ul.
Rožňavskej. Cena dohodou. Kontakt: 0905 926 177.

dohodou. Tel: 0905 628 245.
1303-52

• Predám Š FAVORIT, r.v. 91, cena
dohodou. Tel: 0917 319 762.
1336-4

• Prijmem čašníčku do denného
baru od 1. januára. 0907 176 725.
1327-50

• Predám sklápací príves značky
BSSA 10SH, nosnosť 9 t, v dobrom
stave. Rok výroby 1972. Cena

• Predám Octaviu. Tel: 0908
160 477.
1306-52

RÔZNE
• Predám plynový sporák zn.
MORA. Cena dohodou.
Predám rohovú lavicu so stolom
+ 2 stoličky. Cena dohodou. 0917
319 762.
1337-4

• Predám použitý trapézový plech.
Aj väčšie množstvo. Dobrý stav,
4-6 m dĺžka. Miesto – Rimavská
Sobota. Cena 2 €/m2. Tel: 0908
812 812.
1304-52

• Predám kočík trojkolku CHICO
vo veľmi dobrom stave, málo
používaný. Cena 160 €. Ďalej
predám biely oblek na chlapca
cca 12-ročného. Tel: 0915 571 551.
1316-50

• SKP Agrostav SP „v konkurze“, Čerenčianska ul., Rimavská Sobota,
IČO:00201461 ponúka odplatné
odstúpenie /predaj/ pohľadávky
úpadcu vo výške 250.215,43 EUR
/7.537.900,- Sk/ s prísl. a trovami
súdneho konania v súlade s plánom speňaženia v zmysle opatrenia súdu, č.k. 25-24K/107/01-451
zo dňa 2.12.2009. Uvedená pohľadávka je pohľadávka proti dlžníkom úpadcu Ivan Lajgút, bytom
A.Markuša 34, Rimavská Sobota,
Ľubica Lajgútová rod. Dirbáková,
bytom A.Markuša 34, Rimavská
Sobota a Štefana Lévaya, bytom
L.Svobodu 12/12, Rimavská
Sobota. Účastníkom výberu kupujúceho bude každý, kto v termíne
7 dní od zverejnenia inzerátu
predloží „záväznú prihlášku“
podľa zverejnených podmienok
v zalepenej obálke s označením
„SÚŤAŽ“, č.k. 25-24K/107/01-451
na adresu: JUDr. Jaroslav Bánoš,
Parková č.1287/4, 986 01 Fiľakovo, na podateľni správcu alebo
doporučenou poštovou zásielkou.
Právnická osoba priloží do obálky
výpis z obchodného registra nie
starší ako jeden mesiac. Doklady
musia byť originály. Fyzická osoba
predloží živnostenský list ak je
podnikateľom a overenú fotokópiu občianskeho preukazu. Pri
nesplnení týchto podmienok bude
účastník vyradený. V stanovený
deň po dohode s Krajským súdom
v B.Bystrici sa budú otvárať platné
obálky a o výsledku bude spísaná
zápisnica. Obsahom uzatvorenej
obálky musí byť doklad zaplatenia
zábezpeky 100 % navrhovanej,
kúpnej ceny. Zábezpeka, kúpna
cena, musí byť poukázaná na

účet správcu, 262505/6126/1100.
Zložená zábezpeka, navrhovaná
kúpna cena prepadá v prospech konkurznej podstaty, ak
záujemca pred uskutočnením
výberu od svojej ponuky odstúpi
alebo vybratý záujemca o kúpu
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu.
Hodnotenie výhodnosti ponúk
zaradených medzi účastníkov výberu kupujúceho vykoná správca
konkurznej podstaty. Kritériom na
posúdenie výberu kupujúceho je
výška navrhovanej kúpnej ceny.
Záujemcovia o kúpu, ktorí doručili
záväznú ponuku, budú do 10 dní
písomne vyrozumení o výsledku
konania. Bližšie informácie po
dohode s SKP, tel.: 047/4382270,
0944177535.
2267-50

• SPOJENÁ ŠKOLA, Športová 1, 979
01 Rimavská Sobota vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove Čierny orol, Hlavné námestie č.
19 v Rimavskej Sobote s výmerou
30,32 m2.
Podmienky sú uverejnené na
úradnej tabuli v Spojenej škole,
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota. Bližšie informácie na: www.
sousrs.edu.sk
2268-50
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„Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý kto
Ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my sme ostali v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa
milovali.“
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami dňa
16.11.2009 odprevadili a tichou spomienkou si
uctili život vzácneho človeka
15.decembra 2009 uplynul
1 rok, čo nás navždy opustila
naša dobrá priateľka
a príbuzná

Mária Bartošová.
Kto ste ju poznali a mali radi
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Z aujímavé bonus y
pre povinné
zmluv né pois t enie
motor ov ých
vozidiel.
M: 09 05 329 178
0911 263 597

pána Viktora Ružinyho,
ktorý v kruhu svojich blízkych odišiel do večnosti dňa 12.11.2009.
Osobitne ďakujeme p. Husárovej a p. Cechmeistrovi za dôstojnú
rozlúčku s našim zosnulým.
Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE
Ďakujeme celému personálu pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia rimavskosobotskej nemocnice, osobitne MUDr. Knappovi a pôrodnej asistentke E. Demkovičovej za odborne vedenú prácu, mimoriadne
dobrú starostlivosť a vynikajúci prístup.
Srdečná vďaka.
Sára Sebők s rodičmi
Hľadáme pracovnú silu do predajne nábytku v Rimavskej Sobote
so skúsenosťami predaja nábytku, znalosťou PC, maďarského
a slovenského jazyka – ženy aj muži. Svoje žiadosti so životopisom
zasielajte na nasledovnú e-mailovú adresu: top-union@azet.sk
2271-50

2242-50

Peniaze z európskej únie putujú do
regiónov, ktoré ich najviac potrebujú
K úspešnému regiónu patria kvalitné cesty, moderné železnice a spokojní
obyvatelia. Aby sa tento cieľ darilo napĺňať, pripravilo Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR Operačný program Doprava, ktorý je základným
predpokladom na čerpanie ﬁnancií z Európskej únie v rámci programového
obdobia 2007 – 2013.
Všetky aktivity vychádzajúce z OPD zastrešuje MDPT SR ako Riadiaci orgán
prostredníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti, Železníc SR, Železničnej
spoločnosti Slovensko a Slovenskej správy ciest. Ide o výstavbu diaľnic
a rýchlostných komunikácií, modernizáciu tratí, železničných staníc a technologické vybavenie železníc.
Peniaze na cesty a železnice čerpá Slovenská
republika z dvoch európskych fondov – Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja (ERDF). Projekty ﬁnancované z Kohézneho
fondu sú prioritne orientované na modernizáciu
a výstavbu nadradenej dopravnej siete TEN-T
a ich regionálne umiestnenie je ovplyvnené
predovšetkým európskou dopravnou politikou.
Tieto projekty sú rozmiestnené po území celej SR
a kontinuálne nadväzujú na už existujúcu dopravnú sieť. Ide teda o projekty, ktoré majú európsky
dopravný a hospodársky význam.

Naša cesta k cieľu

Medzi takéto projekty patrí modernizácia trate Žilina – Krásno nad
Kysucou, ktorá je súčasťou modernizácie železničnej trate prepojenej
s Poľskom a Českou republikou. Podobný význam má dlho očakávaný
projekt výstavby D1 Sverepec – Vrtižer, ktorý významne odľahčí mesto
Považská Bystrica od tranzitnej a medzinárodnej dopravy a na strane
druhej doplní chýbajúci úsek severnej D1, ktorá sa v hlavnom meste
napája na D2 smerujúcu do Českej republiky, Maďarska a Rakúska
a v Žiline na Poľsko.
Modernizácia a výstavba ciest 1. triedy a nákup vozidiel pre prímestskú
a medziregionálnu dopravu sú priamo orientované na dosiahnutie rozvoja ekonomicky
zaostalejších regiónov a vychádzajú zo štrukturálnej politiky Spoločenstva a sú ﬁnancované
z ERDF. V praxi to znamená, že tieto projekty
podporujú rozvoj regiónov a prílev investícií,
ktoré znamenajú lepšiu životnú úroveň a viac
pracovných miest.
Okrem spomínaných výhod prináša OPD nový
pohľad na dopravu – významne sa zvýši kvalita
cestovania, komfort, úspora času, bezpečnosť
a ekologizácia dopravy. Slovenské cesty získajú punc európskej kvality.

Operačný program Doprava je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.
Gemer_Povaz_Kopani_Puchov_190x135_OPD_reg_PR_BW.indd 1

24.11.2009 10:29
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Vianočné trhy - V dňoch 15. a 16. decembra 2009 sa uskutočnia v meste Rimavská Sobota
Vianočné trhy, na ktoré Vás srdečne pozývame. Na Malohontskej ul. bude sústredený najmä
rozličný spotrebný tovar a na Jánošíkovej ul. občerstvenie. V prípade záujmu podnikateľov
o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať na tlf. č. 047/5604628, príp.
047/5604665. Povolenia sa vydávajú od 1. decembra 2009.
Predajné miesta sú očíslované, poplatky za miesta sú v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Rimavská Sobota č. 95/2008 nasledovné: • za predajné stánky 4 €/m2/
deň (obuv, textil, hračky, cukrovinky, rozličný tovar) /miesta po dĺžke sú 2m, 3m, 5m, po
šírke sa počítajú 2 m/• za motorové vozidlo pristavené pri stánku 3,30 €/auto/deň • za
predaj ľudovoumeleckých predmetov 2 €/m2/deň • predaj ľudovoumeleckých predmetov
vlastnej výroby s predvádzaním výroby priamo na mieste predaja - bez poplatku
Predajné miesta na občerstvenie sú tiež očíslované, poplatok predstavuje 88 €/2 dni
za jedno miesto. Jedná sa o parkovací box o rozmeroch cca 2,4 x 5 m (presný rozmer vybratého boxu bude upresnený telefonicky). Poplatok za miesto Vám bude vypočítaný tiež
na základe telefonického dohovoru. V prípade požiadavky na zapojenie el.energie je suma
10 €/2 dni. Za likvidáciu odpadu je suma 1,70 €/2 dni. Odsúhlasený poplatok je potrebné
uhradiť poštovou poukážkou na účet mesta a odfaxovať doklad o úhrade na faxové číslo
047/5604679. Následne Vám bude pridelené očíslované miesto a vystavené povolenie na
predaj, ktoré je možné prevziať si na Mestskom úrade – oddelení strategického rozvoja
mesta, referáte podnikateľskej činnosti najneskôr v deň uskutočnenia trhov do 9.00 hod.
Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť!
Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením MsZ č. 98 /2009 zo dňa 07.10.2009
2. kolo verejnej ponuky na predaj stavebných pozemkov vo vlastníctve mesta Rimavská
Sobota v lokalite IBV Sobôtka v k.ú. Rimavská Sobota na LV 2959 za účelom výstavby rodinných domov formou priameho predaja. Predmet verejnej ponuky: 21 stavebných pozemkov v k.ú. Rimavská Sobota na LV 2959 v lokalite IBV Sobôtka
Verejná ponuka sa začína dňom 23.11.2009 a končí dňom 08. 01. 2010 o 16.hod.
Minimálna kúpna cena je 20 €/m². Bližšie informácie o verejnej ponuke nájdete na internetovej stránke mesta www.rimavskásobota.sk.

Potrebujete
peniaze?

Predám tatranský
profil – brúsený

Skúste zavolať: 0 904 354 773

www.proficredit.sk

I.trieda 4,32€
II.trieda 3,32€
Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

2186

2011-52

Získajte až o 600 € viac
ako v inej stavebnej
sporiteľni
Príďte si s rodinou po 30 dovolenkových
nocí zadarmo

sme tu pre Vás

Potrebujete
peniaze?

Stavebné sporenie do
31.12.2009
Štátna prémia + bonusy
M: 0905 329 178
0911 263 597

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk

2243-50
2005

ZA 699 EUR S DPH !
(bez montáže)

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Agentúrne riaditeľstvo

Bélu Bartóka 2
Kubínyiho nám. 10
Rimavská Sobota984 01 Lučenec
979 01 Rimavská Sobota
2 0905 444 542
Tel.: 0907 648 805Ul. Bélu Bartóka Tel.:

Tel.: 5627054, 0907842761

Novinky v roku 2009

Sporenie ISTOTA s najvyšším úrokovým
bonusom až 4 % (2 % p. a. + až 4 % bonus +
12,5 % štátna prémia)

IVAN BÓNA – BONA, Rimavská Sobota
0905 853 979, ibbona@stonline.sk
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

19. – 20. december MUDr. F. Šesták,
Cukrovarská 23, č. t. 56 34551

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

19. december sobota lekáreň Západ
20. december nedeľa lekáreň v Pri
nemocnici

KINO
ORBIS

DAROVALI KRV

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 8. 12. 2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Anatolij Jefimov, Radoslav Rimavec, Zuzana Tanková, Ing. Vladimír Orlovský, Anna Orlovská, Stanislav Sojka, Peter Škrabák z Rim. Soboty, Peter
Bálint z Močiar, Peter Rapčan, Michal Mrnka, Imrich Krekáň, Milan Pohorelský, Ladislav Ebergényi, Pavel Petráš, Tomáš, Rosiar, Jaroslava Korenyová,
Ing. Ján Tomenga z Hnúšte, Ladislav Palúš, Ľubica Kretová, Pavel Kret
z Rim. Brezova, Ján Kántor z Čiernej Lúky, Ružena Báštyová, Vojtech Bášty
z Levkušky, Marian Stieranka z Hrachova, Ing. Miroslav Kántor z Čerenčian, Ján Marek z Hrnč. Zalužian, Tibor Miko, Mária Tamášová z Niž. Valíc,
Gabriel Nagy z Vyš. Valíc, Michal Albertus zo Zacharoviec, Margita Bartová,
Ondrej Hrivnák z Klenovca, Boris Karas z Oždian, Vladimír Boroš z Kokavy
n Rim., Ján Korub, Ján Korub ml. z Bottova, Marian Ulinec z Ruminiec,
Ladislav Juhász zo Stránskej, Ružena Óváryová z Gem. Michaloviec, JUDr.
Štefan Géczi z Lučenca, Jozef Krága z Otročku, Irena Kosztiková z Tornale,
Mária Pilišová zo Skerešova, Atila Magtamáš zo Studenej.
Prvý krát darovali krv: Peter Dudáš z Rim. Soboty, Stanislav Brezáni, Ján
Sojka zo Sobôtky, Bc. Janka Petrášová z Revúcej, Andrea Kováčová, Mgr.
Janka Černáková z Klenovca, Miloš Ulinec z Ruminiec.
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

18. december

Nezvratný osud 4
Mal to byť obyčajný deň plný zábavy na
automobilových pretekoch. Horor/thriller
USA, MN, vstupné 2 eur ( 60 Sk), titulky.
Začiatok predstavenia len o 20:00 hod.

Spojená škola Rimavská Sobota žiada potencionálnych partnerov
pre dodávanie tovaru potravinárskeho charakteru pre svoje stravovacie
prevádzky, aby zaslali svoje ponuky na sekretariát školy do 23.12.2009.
Na základe výsledkov tohto prieskumu budeme obstarávať v roku 2010.

18. - 20. december

Coco Chanel

Skutočný príbeh Gabrielle Coco Chanel
od malého dievčatka až po úžasný triumf
v žiari svetiel Paríža. Životopisno-romantický Francúzsko, MP od 12. r., vstupné
2,20 eur (66 Sk), titulky. Začiatok predstavení v piatok len o 18:00 hod., v sobotu a v
nedeľu o 18:00 aj o 20:00 hod.

11

Kačacie hody:
Pečené kačacie stehno
Kačacie stehno na rozmaríne
MENU ZA 2,70 €

Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Prijmeme recepčného, čašníka /-ku,
kuchára /-ku a pomocných
pracovníkov so ZŤP
AUTOPREVENT s.r.o.
STK – EK – KO
Komplexné služby
Objednajte sa na internete:
www.stk-rs.sk
Telefonicky: 047/56 33 769
Prijmeme technika VŠ, SŠ,
technický smer
2009-52

Ponúkam na predaj
Obec Zacharovce zastúpená starostkou Ruženou Gembickou týmto ďakuje
Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie
na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Zacharovce, ktorá bola realizovaná
v mesiaci november. Prinesie značnú úsporu elektrickej energie na verejnom
osvetlení pri zvýšenej svietivosti v obci. Boli menené staré svietidlá s vysokou
spotrebou elektrickej energie za nové, úsporné.
Ružena Gembická, starostka

palivové drevo.
M: 0908 931 360
2168-35

19 – 20. december

Oblačno, miestami
fašírky
Neuveriteľné dobrodružstvo s veľkolepými porciami. Animovaná komédia
USA, MP, vstupné 2 eur ( 60 Sk), dabing.
Začiatok predstavení len o 16:00 hod.

OZNAM OBVODNÉHO ÚRADU
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Zákonom č. 478/2002 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších
predpisov bola Krajským úradom
životného prostredia v § 32
odseku 1 ustanovená povinnosť
sprístupňovať informácie verejnosti
a najmenej raz ročne zverejniť
informáciu o kvalite ovzdušia
a o podiele jednotlivých zdrojov
na jeho znečisťovaní. V súlade
s uvedeným Krajský úrad životného
prostredia v Banskej Bystrici
vypracoval informáciu o kvalite
ovzdušia v Banskobystrickom kraji
za rok 2008. Uvedený materiál je
k nahliadnutiu na Obvodnom úrade
životného prostredia v Rimavskej
Sobote, na Krajskom úrade
životného prostredia v Banskej
Bystrici a na internetovej stránke
www.bb.kuzp.sk.
Ing. Vladimír Šándor
prednosta úradu

RÝCHLA
PÔŽIČKA
volajte: 0907 342 809
www.peniazerychlo.sk

Ponúkam nebytové priestory
do prenájmu v centre mesta RS
za výhodné ceny.
Využitie: kancelárie, obchody
a rôzne služby.
M.: 0908 948 971

2003

Potrebujete
peniaze?
VOLAJTE: 0944 268 848
0918 403 115

www.peniazeprevas.sk

2259-50

2186

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

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.

Oznam
Gemersko – malohontské múzeum
v Rimavskej Sobote vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na
prenechanie prebytočných
nebytových priestorov do nájmu.
Bližšie informácie získa záujemca
na internetovej stránke múzea:
www.gmmuzeum.sk

12 inzercia
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Hokej
II. Liga skupina Východ (seniori), 12. kolo

prostredí proti rovesníkom zo Šale (o 17.30).

MHK Rim. Sobota – HK Lučenec 7:2 (5:1, 0:0, 2:1)
G (domáci): Josčak (2), Slovák, Golian, Bendík, Ďubek, Lalik
Rozhodovali: Žák, Korba, Novotný (Košice)

1. MHK Rim. Sobota

3 3 0 0

15:8 6b

2. HK Púchov

3 1 1 1

17:10 3

3. HK Turč. Teplice

2 0 1 1

5:6

4. HK Šaľa

2 0 0 2

4:17 0

Po futbalistoch si v derby zápase s Lučencom poradili aj naši hokejisti. Zápas mal veľmi dobrú úroveň,
o čo sa postarali obe mužstvá. V radoch domácich
sa predstavila nová akvizícia – Matej Josčak, ktorý sa uviedol hneď dvoma gólmi. Popri strelených
góloch domáci nevyužili ešte niekoľko stopercentných šancí a hostia mohli zo štadióna odísť s ešte
vyšším skóre inkasovaných gólov. Našich chlapcov
do kabín odprevadil potlesk asi 350 divákov.

Výsledky 7. kola GHHL

Gelnica – Humenné 1:3
Sabinov - voľno
Tabuľka
1. MHK Rim. Sobota

9 8 0 0

1

49:31 24b

2. HK Gelnica

9 5 0 1

2

45:34 16

3. HK Sabinov

9 4 2 0

3

43:38 16

4. HK Humenné

9 3 1 0

5

38:40 11

5. HK Lučenec

10 0 0 2

8

36:69 2

Tabuľka:

1

HK Čerenčany – HK White Raven (nehralo sa, po
vzájomnej dohode sa odohrá 20.12.)
HK Klenovec – HK Revúca 4:12
G (domáci): Durmis (2), Vinclav Bálint
G (hostia): Petalík, Kováč (po 3), Vojček, Žgravčák,
Prťko, Slabej, Laboš, Papan
HK Omega Bílý Tigry – HK Expresstrans 0:9
G: Peter Košťalík (2), Filifich (3), Petr Koštalík, Iványi, Hanzel, Molokáč
HK Poltár – HH Kokava nad Rimavicou 10:8
G (domáci): Klajban (3), Vanek (2), Štuller, Gondáš,
Očenáš, Lašák, Juraštík
G (hostia): Šuniar (2), Nociar (3), Batyos, Holic (2)
Súťažná komisia GHHL kontumuje výsledok zápasu VI. kola medzi HK Poltár a HK Klenovec v neprospech HK Poltár pre neplatný štart hráča na 0:5.

Výročná schôdza ObFZ
V Tornali sa konala výročná schôdza Oblastného futbalového zväzu. Zúčastnilo sa jej 43
z 53 členov. Medzi hosťami bol aj hlavný sekretár Stredoslovenského futbalového zväzu
Ladislav Matejka.
Predseda zväzu Ján Čilík vo svojom príhovore vyzdvihol, že je kladený veľký dôraz na
udržanie mládežníckych družstiev. Za prvoradý cieľ pokladá to, aby popri každom mužstve
dospelých pôsobil aspoň jeden juniorský tím.
Na schôdzi bolo zvolené aj nové vedenie zväzu. Na jeho čele ostáva J. Čilík, členmi sa stali
D. Balajthy, L. Danyi, Ľ. Kisel, L. Slanec, M. Bagačka a T. Tóth. Predsedom dozornej rady sa
stal J. Slovák, členmi rady sú P. Ďurík, B. Elek,
G. Tóth, M. Oravec, F. Rácz, Z. Pósa, M. Dobias,
P. Varga, Ľ. Hicár, Z. Farkas, J. Vrábeľ a L. Figei.
Na decembrovej schôdzi Stredoslovenského
futbalového zväzu budú ObFZ reprezentovať
Čilík, Balajthy a sekretár zväzu J. Forgon.
Vedenie zväzu touto cestou ďakuje M.
Goceliakovi, A. Legátovi a L. Dubovskému z
Tornale za príkladné zorganizovanie schôdze
ObFZ.
jdj

Tabuľka:
Dňa 19.12. cestujú naši chlapci na majstrovský zápas do Humenného.

1. HK Expresstrans

7 6 0 0

1

60:16 18b

2. HK Revúca

7 6 0 0

1

73:27 18

3. HK Klenovec

7 4 0 0

3

50:30 12

4. HK Čerenčany

6 4 0 0

2

25:27 12

5. HK Poltár

7 3 0 0

4

32:45 9

HK Púchov – MHK Rim. Sobota 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)
G (hostia): Katreniak, Filo, Kováč, Fabo, Maraj, Hanuska

6. HK Omega

7 2 0 0

5

23:47 6

7. HK Kokava

7 1 0 0

6

31:41 3

8. HK White Raven

6 1 0 0

5

17:50 3

V Púchove sa naši chlapci rozhodli potvrdiť svoje kvality. Od úvodu držali domácich na dištanc,
a udržiavali si náskok až do konca zápasu. Zápas sa
hral v duchu fair-play. Za svoj výkon si celý kolektív
zaslúži pochvalu. Dňa 18.12. nastúpia v domácom

Program 8. kola 19.12.2009
08.00 HK Klenovec – HK Expresstrans
10.00 HK Revúca – HK Poltár
12.00 HK Čerenčany – HK Kokava n. Rimavicou
14.00 HK Omega – HK White Raven

II. liga dorast + juniori

Počasie - Do Karpatskej kotliny dorazilo nefalšované zimné počasie. V priebehu
týždňa bude často oblačno a zamračené, a môžeme počítať aj so snežením. Koncom
týždňa preto možno očakávať aj väčšiu snehovú prikrývku. Miestami hrozí aj silný vietor,

Otváracie hodiny
zimného štadióna pre
verejnosť

ObFZ hlási: vyhlásenie najlepších
športovcov 19. februára
Vyhlásenie najlepších športovcov okresu za
rok 2009 sa uskutoční 19. februára v MsKS v
Rimavskej Sobote. Dohodli sa na tom J. Forgon
(tajomník ObFZ) a Š. Makši (podpredseda
OZTK) s primátorom Š. Cifrušom. Kluby
môžu poslať svoje návrhy nominantov do 30.
decembra na adresu ObFZ (Svätoplukova 22.)
alebo na mailovú adresu obfz@oztk-obfzrs.sk.
Futbalovým klubom sa zároveň oznamuje, že
do 10. januára je možné prihlásiť sa do súťaže
Zimný pohár. Stretnutia budú odohrané vo
februári a v maric v Rim. Sobote a v Revúcej.
Prihlásenie je zdarma a prihlasovací formulár
nájdete v budúcom čísle GZ.

a teda v jeho dôsledku snehové víchrice a vytváranie závejov. Pripraviť sa treba aj na
14.12. 09.00-11.30

studené dni a mrazivé noci.

András Reisz

12.00-14.30
15.12. 09.00-11.30
12.00-14.30 17.45-19.00

KROSS-R s.r.o. MUDr. Krosner Róbert

16.12. 09.00-12.00

Vás pozýva do gastroenterologickej, internej a geriatrickej ambulancie od 1.1.2010.

12.30-15.00 15.30-17.30

Okrem horeuvedených vyšetrení budeme prevádzať:
a/ ultrasonografia brušných orgánov – utorok, štvrtok a piatok od 15.00-20.00 hod.
/vyšetruje rtg-ológ/
b/ gynekologické ultrasonografické vyšetrenie – každá streda od 15.00-20.00 hod.
/vyšetruje gynekológ/
Objednávať sa môžete na tel. čísle: 047/55 22 684 alebo mobil: 0903 268 846 /od 16.12.2009/
2275-52

17.12. 09.00-11.30
12.00-14.30
18.12. 09.00-11.30
12.00-14.30
19.12. 20.00-22.00
20.12. 09.00-10.30
14.00-16.00

Zápasníci Lokomotívy ukončili rok
v Košiciach
Poslednú súťaž v tomto roku absolvovali
zápasníci Lokomotívy Rim. Sobota v Košiciach. Išlo o medzinárodný turnaj Memoriál
M. Athanasova v zápasení mladších žiakov
voľným štýlom. Naše mesto úspešne hájila
dvojica našich pretekárov. Obaja sa umiestnili
na medailových pozíciách: v kategórii do 53 kg
obsadil Lukáš Benda 2. miesto a získal striebornú medailu a o hmotnosť vyššie (do 59 kg)
získal bronz za 3. miesto Matej Beňuš.
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Naša cesta
k cieľu

Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.
Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Operačný program Doprava je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.
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