Štastné a veselé
Vianoce a úspešný vstup do
nového roka
vám želá redakcia
Gemerských zvestí

týždenník pre mesto a okres Rimavská Sobota • cena 0,50 € (15 Sk) • číslo 51-52 • ročník 42. • 21. december 2009

Mesto začne rok
2010 s provizórnym rozpočtom
Na utorkovom
rokovaní mestského
zastupiteľstva bola jednou
z najdôležitejších tém otázka
rozpočtu na rok 2010.
Napokon sa rozhodlo, že do
februára sa bude hospodáriť
s provizórnym rozpočtom.
čítajte na str. 2

Zástupcovia
bytoviek rokovali
so správcom

Poslanci o stave školstva aj o daniach
Na poslednom tohtoročnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva 15. decembra
odsúhlasili poslanci návrh na zmenu
Všeobecne – záväzného nariadenia o určení
školských obvodov základných škôl na
území mesta, podľa ktorého sa z uvedeného
školského obvodu vypúšťajú obce Bottovo,
Kraskovo, Hrnčiarske Zalužany a Nižný
Skálnik.
Prešiel aj návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení. Radní sa zaoberali aj informatívnou správou v oblasti školstva. Podľa
nej navštevuje v školskom roku 2009/2010 päť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 2163 žiakov.
Vyučovanie prebieha v 114 triedach. 33 tried v siedmich
materských školách navštevuje dokopy 624 detí, tunajšiu Základnú umeleckú školu navštevuje 574 záujemcov,
školské kluby detí 778 detí. V jedálňach sa stravuje 445
dospelých, 2290 detí, spolu bolo vydaných 482 tis. obedov. O 56 krúžkov v CVČ Relax má záujem 846 členov.
V ďalšej časti programu bol schválený plán práce orgánov
mesta a plán hlavných úloh kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra v budúcom roku.
V súvislosti s personálno – organizačnými otázkami bol z dôvodu vzdania sa členstva v komisii výstavby,

územného plánovania a dopravy pri MsZ odvolaný Ing.
arch. Štefan Galdík. Nahradí ho Ladislav Hladovec Z dôvodu neúčasti na zasadnutiach bol z členstva v komisii
mestského a regionálneho rozvoja pri MsZ odvolaný
Andrej Boros. Miesto neho bol vymenovaný Štefan Koós.
Prešiel aj návrh na zvolanie verejného zhromaždenia
v mestskej časti Nižná Pokoradz na 19. január. Radní odsúhlasili žiadosť spoločnosti LES KORP o súčinnosť mesta
pri zhodnocovaní lesných pozemkov v mestských lesoch.
Zároveň súhlasili s možnosťou, ak bude projekt úspešný,
predĺžiť prenájom pozemkov o 10 rokov. Prešiel aj návrh
na zníženie základného imania spoločnosti Energobyt.
Žiadosť o zaradenie do programu rokovania materiál
o možnosti výstavby bytov s nižším štandardom poslanci
z rokovania stiahli. Poslanci odobrili návrh na zvýšenie
cestovného v MHD na 40 centov.
V závere rokovania interpeloval poslanec Z. Bán primátora ohľadom rigolu v Bakte a žiadosti na opravu chodníka na Hostinského ul., ktorý vedie k Združenej strednej
škole. Vo všeobecnej rozprave informovala poslankyňa V.
Sebőková prítomných o vynovení obradnej siene v radnici mesta a poďakovala zainteresovaným za pomoc. V
záverečnom bode vystúpil aj T. Suchánek, ktorý informoval o podanej petícii občanov z Družstevnej ul., v ktorej
žiadajú spevniť vnútrosídliskové komunikácie
amb
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V zasadacej miestnosti
Mestskej bytovej správy sa
10. decembra uskutočnilo
pracovné stretnutie
správcu bytových
domov so zástupcami
vlastníkov bytových domov
a predsedami spoločenstiev
bytových domov.
čítajte na str. 4

Bienále maľby
tentoraz
s otáznikom
V pondelok 14. decembra
patrili priestory Mestskej
galérie popredným
slovenským a českým
umelcom. Bola tam totiž
otvorená výstava so
záhadným otáznikom na
konci - Bienále maľby II.?
čítajte na str. 7
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Protichodné
názory
na odpredaj
majetku
Firma MAD SR, ktorá sa zaoberá
výrobou autopoťahov a vlastní
bytovku na Dobšinského ulici,
požiadala mesto o odkúpenie okolitých
plôch. K tejto žiadosti sa na zasadnutí
MsZ rozprúdila živá diskusia.
Zástupca firmy referoval o postupe rekonštrukčných prác a uviedol, že k bytovke s 36 bytovými jednotkami je potrebný aj okolitý areál (na zriadenie
parkovacích miest či detských ihrísk). Niektorí poslanci s odpredajom nesúhlasili. Medzi dôvodmi rezonovala výška sumy a obava zo vzniku výrazného
kontrastu odpredaného areálu po úpravách oproti
ostatnému okoliu. Poslanec J. Zvara navrhol presunúť rokovanie o tomto bode na budúce zasadnutie
MsZ, jeho návrh však neprešiel.
Podľa poslancov, ktorí boli opačného názoru,
by mesto odpredajom získalo financie a odpredané
pozemky by nový majiteľ zveľadil na vlastné tro-

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

vy. Tým by odpadli náklady Technických služieb
mesta na udržiavanie plochy. Myšlienku odpredaja
podporil aj riaditeľ Mestskej bytovej správy S. Müller, prednosta MsÚ, primátor Cifruš, ako aj Výbor
mestskej časti Tomašová. Odpredaj pozemkov napokon poslanci schválili.
Spomedzi majetkovoprávnych otázok boli
stiahnuté návrhy na odpredaj budovy a pozemku
pre SAD Lučenec, predaj pozemku na výstavbu
verejných toaliet a stánkového predaja za tržnicou
či odpredaj pozemku na Kurinci. Odložené bolo aj
riešenie vysporiadania vlastníckych vzťahov súkromných pozemkov A. Šimkovej na Dobšinského
ulici.
mak

Mesto začne rok 2010
s provizórnym rozpočtom
Na utorkovom rokovaní mestského
zastupiteľstva bola jednou
z najdôležitejších tém otázka rozpočtu
na rok 2010. Napokon sa rozhodlo,
že do februára sa bude hospodáriť
s provizórnym rozpočtom.
Hlasovanie o návrhu rozpočtu na rok 2010 bolo po
schválení procedurálneho návrhu P. Brndiara presunuté na najbližšie rokovanie MsZ. Do februára

Znovu o ZŤS
Na zasadnutí MsZ informoval
prednosta MsÚ L. Kovács prítomných
o činnosti mestskej rady. Poslanec
V. Vaš sa ho v tejto súvislosti spýtal
na nové informácie vo veci možnej
kúpy areálu bývalých ZŤS.
Poslanca zaujímala nová ponuka zo strany súčasného vlastníka ZŤS, ktorá bola mestu doručená listovou formou. K tomu primátor Š. Cifruš povedal,
že mestská rada bola s obsahom listu oboznámená
a ponúkol poslancom list k dispozícii na prečítanie.

2010 preto Rimavská Sobota hospodári s provizórnym rozpočtom, ktorý je identický s minuloročným. Každý mesiac tak môžu byť čerpané finančné
prostriedky vo výške jednej dvanástiny rozpočtu
z roku 2009. Ako nám potvrdila vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu O. Fabová,
provizórium platí dovtedy, kým nie je schválený
riadny rozpočet. O jeho schválení sa bude rokovať
na februárovom zasadnutí MsZ.
mak

Dodal však, že nový krok zo strany vlastníka ZŤS
mu pripomína „predaj vianočných sviečok“, keďže platnosť novej ponuky je termínovaná do 15.
decembra. Ako dodal T. Pelle, v ponuke stále nie
sú bankové garancie pre prípad zlyhania projektu.
K téme sa vyjadril aj poslanec J. Čeman, podľa ktorého musí byť každý obchod obojstranne výhodný,
no vlastník žiada za ZŤS desaťnásobok pôvodnej
ceny. Navyše, mesto by v prípade neudržania pracovných miest po dobu niekoľkých rokov muselo
vrátiť 300 milión korún, čo by v mesačných splátkach 1 milión Sk znamenalo zadlženosť na 25 rokov. Čeman navrhol urobiť anketu medzi občanmi,
či schvaľujú odkúpenie ZŤS aj za takých podmienok.
mak

Nasnežilo. Súvislá biela prikrývka ako mäkká
perina uložila prírodu k mierumilovnému
zimnému spánku. A hoci vonku klesajú teploty
pod nulu, v našich príbytkoch sa zahniezďuje
teplo – ľudské, vzťahové. Hoci to znie ako
klišé, je to pravda. Lebo v tomto čase aspoň
na chvíľu zabúdame na každodenné starosti
a strasti, dávame zbohom zvadám a škriepkam
a oddávame sa sviatočnej pohode. Dokážeme
prekročiť vlastný tieň a odpustiť si to, kvôli
čomu sme sa vo všedný deň dokázali tak
vehementne sporiť. Aby bolo na svete aspoň
o trošičku lepšie. A keď sa posnažíme, možno
nám to vydrží aj dlhšie, než len do Silvestra.

Polícia hlási
Chodci, zbystrite pozornosť
Zlodeji nelenili ani v predvianočnom období.
Počas 50. týždňa v roku zaznamenala
polícia až 63 prípadov krádeží vlámaním so
spôsobenou škodou vyše 84 tisíc eur. Zlodeji
mali na muške najmä autá (11) a obchody
a reštaurácie (9). Vlámali sa aj do piatich
bytov a chát. Najviac sa pritom činili vo
Zvolene (21) a v Lučenci (14).
Pri 53 dopravných nehodách sa tentoraz
zranili šestnásti ľudia. Najviac nehôd bolo
v utorok a v sobotu (11) a najmenej v piatok
(5). Počas posledných dní bolo veľa obetí aj
medzi chodcami – zahynuli až šiesti, z toho
boli dve deti. Podľa policajnej analýzy sa
väčšina podobných nehôd stáva v obciach
a za zníženej viditeľnosti. Preto sa chodcom
(rovnako aj cyklistom) odporúča nosenie
reflexnej vesty nielen na cestách mimo obcí,
ale za hmly či v noci aj v obciach. Rovnako
treba rešpektovať dopravné značenie a cez
cestu prechádzať výlučne cez priechody
pre chodcov. Malé deti by – najmä na
frekventovaných miestach – nemali byť
ponechávané bez dozoru.
mak
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Z interpelácií poslancov (2. časť)
Na novembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva boli vznesené
poslanecké interpelácie, ktoré sa
týkali aj káblových rozvodov a rigolu
v Bakte.
Poslanec Zoltán Bán vzniesol na primátora interpeláciu ohľadom káblových rozvodov v meste.
Ako uviedol, čaká na mestský káblový televízny
rozvod, na ktorý podľa neho určite čakajú aj ďalší
ľudia. Spozoroval tiež, že sa rozvody rozrastajú na
kandelábroch, na podporných bodoch. Primátor
Štefan Cifruš odpovedal, že mestský káblový televízny rozvod sa v investorstve mesta neplánuje.
Uprednostňujú sa formy spolupráce s operátormi
na telekomunikačnom trhu SR (zatiaľ sa rokovalo
s operátormi ORANGE Slovensko a Slovak Telekom), ktorí majú záujem o budovanie optických
prenosových sietí vo vlastnom investorstve. Mesto
požiadalo len o voľné kapacity v prenosových sieťach, okrem iného aj pre budúcu prevádzku káblovej televízie. V rokoch 2007 a 2008 boli vydané
súhlasy k rozvojovým zámerom mesta k umiestňovaniu optickej prenosovej siete technológiou FTTH
na báze mikrotrubičkových systémov spomínaným
spoločnostiam. Tie riešia realizáciu optických sietí
uložením do zeme. Z hľadiska rozvojových zámerov mesta je nevyhnutné pristúpiť k postupnej likvidácii vzdušných rozvodov a k ich premiestneniu
do zeme v horizonte najbližších rokov.
Poslanec Bán tiež opätovne požiadal prešetriť
požiadavku p. Borosa vo veci zriadenia rigolu na
jeho pozemku v Bakte. Primátor Cifruš odpovedal,
že riešenie problému zamokrenia pozemku je plne
v kompetencii BB RSC, ktorá sa aj v minulosti o uvedený rigol starala. Celý problém vzniká odvodnením cesty v smere Rim. Sobota – Košice, ktorá je vo
vlastníctve BBSK a v správe BB RSC. Odvodnenie je
riešené priepustom popod cestu, následným vedením cez súkromný pozemok manželov Brindzovcov, ďalším vyústením do rigolu vedľa cesty, prie-

Predvianočné stretnutie pod vianočným stromčekom pri punči a koláčikoch s obyvateľmi mesta
pripravilo OZ Východisko pre lepší život a VMČ
Tomašová pred zvonicou v Tomašovej. Ako nám
prezradili jeho pracovníci, tento rok pripravili
podujatie pre všetkých obyvateľov a dúfajú, že
sa tieto príjemné stretnutia stanú každoročnou
tradíciou.

pustom popod cestu v smere na Uzovskú Panicu
a jej odvedením na pozemok p. Borosa. Zamokrenie
pozemku by sa mohlo vyriešiť vykopaním nového
rigolu, uložením rúr na odvodnenie pozemku a následným zasypaním. Keďže mesto Rim. Sobota nie
je vlastníkom žiadnej dažďovej kanalizácie v MČ
Bakta, ani žiadnym spôsobom nespôsobuje škodu
na majetku Petra Borosa, mesto požiadalo BB RSC
Rim. Sobota ako vlastníka a správcu predmetných
ciest o definitívne riešenie tohto problému. Problém rigolu bol i predmetom diskusie na verejnom
hovore s občanmi MČ Bakta. Na MsÚ bola doručená sťažnosť občanov uvedenej mestskej časti na
Borosa kvôli tomu, že dal zasypať rigol.
Primátora v októbri interepelovala poslankyňa
Aneta Vargicová. Žiadala o predloženie zoznamu
pracovných ciest a čerpania dovoleniek primátora Štefana Cifruša, viceprimátora Pavla Piliarika
a prednostu Mestského úradu Ladislava Kovácsa.
V odpovedi na interpeláciu sa uvádza, že od januára
do septembra 2009 čerpal primátor 22,5, viceprimátor 23 a prednosta 28 dní dovolenky. Pokiaľ ide
o služobné cesty, z dôvodu úsporných opatrení nebol prednosta Kovács počas posledných dvanástich
mesiacov na takej služobnej ceste, kde by využíval
služobné vozidlá MsÚ. Ako je uvedené v odpovedi
na intepeláciu, „v prípade potreby do okruhu 30
km využíva výlučne vlastné motorové vozidlo bez
nároku na úhradu nákladov.“
Viceprimátor sa zúčastnil rokovania na Ministerstve hospodárstva SR a snemu ZMOS v Bratislave. S poslancami Antalovou a Főzőm navštívili družobné mesto Kolín a niekoľkokrát bol pracovne aj
v Banskej Bystrici (zasadnutie zastupiteľstva BBSK,
záver previerky NKÚ a pod.). Najviac pracovných
ciest za rok 2009 vykázal primátor Cifruš. Zúčastnil sa napr. rokovaní s min. zdravotníctva a ministerstvom pôdohospodárstva, rokovaní ZMOS, banskobystrického VÚC a pod.
amb/mak
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Z redakčnej pošty

DJ Frodo – talentovaný
rimavskosobotský DJ!

Vážení občania mesta
Rimavská Sobota
a okolia! Chcem vám
predstaviť mladého, nádejného a talentovaného
DJ-a. Tomáš Fodor (v RS
a okolí známy ako DJ
Frodo) sa venuje tomuto
koníčku už dlho. Ja osobne ho poznám už
niekoľko rokov. Je to skvelý človek: zábavný,
milý, občas aj šialený, ale to som aj ja. My
dvaja máme spoločné jedno, a to je hudba.
Veľmi ju milujeme. DJ Frodo miluje dídžejing
a ja koncerty a festivaly. Sme takí maniaci
do hudby. Neviem presne, kedy a ako sme sa
spoznali. DJ Frodo najskôr hrával na rôznych
akciách, stužkových, svadbách v RS, ale aj
mimo mesta. Medzitým sa opäť otvoril aj
známy diskoklub, kde hrával ako druhý DJ
popri DJ Bukovi, tiež veľmi známom DJ-ovi
v RS. Ľudia ho poznali zo starého známeho
Mistrálu, teraz už MM City Club-u, kde v súčasnosti aj pôsobí ako DJ.
DJ Frodo hrával aj v klube Ponorka, kde sa
zdokonaľoval, aby bol stále lepší. Po čase sa
stal majiteľom klubu Deep Club a práve tam
naplno rozvinul svoj talent. Mimochodom, aj
ja som tam občas hral ako DJ.
Po zatvorení klubu prešiel DJ Frodo do
MM City Club-u, kde sa striedal s DJ Bukom.
Ľudia ich oboch majú veľmi radi (aj ja), lebo
sú super DJ-ovia.
Pozor! DJ Frodo teraz hráva každý piatok
na Kurinci na rybárskej chate. Príďte sa zabaviť spolu s ním.
DJ Melo (Paľo Melišík)

Pomáhali deťom
Maloleté deti vo veku od 10 do 14 rokov
žijúce na sídlisku Dúžavská cesta v Rimavskej
Sobote sa dňa 30.11.2009 stali účastníkmi
fokusovej skupiny Kultúrneho združenia
Rómov Slovenska v grantovom projekte
„Mládež v akcii“. V spolupráci s M. Vinceovou – terénnou sociálnou pracovníčkou na
Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote bol uskutočnení výber detí z troch Základných škôl
s vyučovacím jazykom maďarským v Meste
Rimavská Sobota. Výskum bol zameraný na
získanie informácií o potrebách, zámeroch
a spôsobe trávenia voľného času rómskych
detí a mládeže z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Deti sa počas realizácie aktivity cítili veľmi dobre, mali možnosť
vyjadriť svoje individuálne názory a potreby.
Realizáciou tejto aktivity bol na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote v rámci
výskumného projektu - a za aktívnej spolupráce a angažovanosti terénnych sociálnych
pracovníkov - naplnený očakávaný cieľ.
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Rokovanie viedol konateľ a výkonný riaditeľ MsBS
s. r. o, Svetozár Műler. V jeho úvode vystúpil zástupca Hasičského a záchranného zboru, zástupca
spoločnosti vykonávajúcej opravu výťahov Majes,
zástupca spoločnosti Energobyt a Technických
služieb mesta. Prítomní boli informovaní o stave
komplexnej obnovy bytových domov v správe
správcu, boli oboznámení so zákonom, ktorý
dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o podporu
z prostriedkov ŠFRB a dozvedeli sa o doterajších
skúsenostiach správcu s touto agendou. Ako
uviedol konateľ MsBS Svetozár Műler, komplexnú
obnovu BD začali uskutočňovať v minulom roku
a bude sa v nej pokračovať aj v tom budúcom. „Je
rozdelená do dvoch etáp. Zatiaľ sme vyčerpali
viac ako 100 mil. Sk, a to buď formou podpory
z prostriedkov ŠFRB, prostredníctvom komerčného úveru alebo kombinovanou formou.“
Odzneli aj informácie o stave fondu opráv
a údržby a o stave neplatičov v BD. Zástupcovia
vlastníkov bytových domov boli oboznámení
s doplnkom vyhlášky o vyúčtovaní tepla a teplej
úžitkovej vody a o nových zmenách. V závere bola
prerokovaná a schválená smernica na použitie finančných prostriedkov z fondu opráv a údržby na
drobnú údržbu, opravy a vykonanie svojpomocnej
údržby a opráv v bytových domoch v zmysle
zákona.
„Stretnutia so zástupcami vlastníkov bytových
domov a predsedami spoločenstiev bytových domov sa uskutočňujú pravidelne. Cieľom dnešného
rokovania je podať zástupcom vlastníkov BD
informácie nielen o komplexnej obnove bytových
domov, ale aj o spolupráci pri výkone správy
bytových domov. Predovšetkým nám ide o to aby
sa zlepšili veci a prehĺbila spoločná komunikácia,“
povedal S. Műler.
amb

V zasadacej miestnosti Mestskej bytovej správy sa 10. decembra uskutočnilo
pracovné stretnutie správcu bytových domov so zástupcami vlastníkov bytových
domov a predsedami spoločenstiev bytových domov.

Premnožené
hlodavce
na Západe
V posledný novembrový týždeň sa
konalo verejné zhromaždenie občanov
sídliska Západ. Hovorilo sa na ňom
o viacerých aktuálnych problémoch
tejto mestskej časti.
Ako konštatovala jedna z účastníčok zhromaždenia, pozdĺž vchodov bytového domu na Českej
ulici sa premnožili hlodavce. Majú vyhĺbené svoje
nory tam, ale aj na trávnikoch. Za mesto prisľúbil
vedúci oddelenia životného prostredia J. Bozó
vykonanie deratizácie.
K problematike nedostatočného počtu bankomatov sa vyjadril poslanec MsZ J. Fiľo, ktorý vo
veci osobne hovoril s riaditeľkou pobočky VÚB.

Poslanci schválili prestavbu
Mestskej ubytovne

Ako uviedol, z rokovania vyplynulo, že táto banka
momentálne nemá o zriadenie bankomatu záujem z toho dôvodu, že na sídlisku je už bankomat
konkurenčnej banky.
Občania ďalej požadovali častejšie pochôdzky
príslušníkov Mestskej polície, či dokonca zriadenie policajnej stanice na sídlisku. Ako uviedol náčelník Mestskej polície P. Berecz, pochôdzky policajtov sú pravidelné a sú zamerané predovšetkým
na popoludňajšie hodiny. V štádiu riešenia je aj
umiestnenie kamery na sídlisko. Viceprimátor P.
Piliarik dodal, že vzhľadom na počet príslušníkov
Mestskej polície sa o zriadení policajnej stanice na
sídlisku zatiaľ neuvažuje.
Medzi ďalšie problémy, na ktoré obyvatelia
Západu poukázali, patril napríklad nedostatok
detských ihrísk, problémy s vandalmi, nedostatok
parkovacích miest, rozbahnené chodníky v mestskej záhrade, či rozloženie kontajnerov na sídlisku.
Občania vyslovili vďaku Technickým službám
mesta za úpravu cesty a priestoru na Ul. L. Svobodu. Poslanec MsZ J. Zvara vyzdvihol prácu výboru
mestskej časti.

Mestská ubytovňa na Gorkého ul. v Rim.
Sobote bude komplexne obnovená. Rozhodli
o tom poslanci na poslednom tohtoročnom
zasadnutí 15. decembra. Navrhovaná
rekonštrukcia rieši prestavbu nebytových
priestorov na byty. Prestavba v sebe zahŕňa
aj zateplenie strechy, zateplenie obvodových
múrov, výmenu okien a dverí, ako aj
vnútorné úpravy a s tým spojené práce
(nová elektroinštalácia, sanita, sanitárne
zariadenia do bytov a ďalšie ). Rozpočtové
náklady predstavujú takmer 309 tis eur, doba
rekonštrukcie je dva roky. 30 % nákladov by
sa financovalo z prostriedkov ŠFRB, ostatné
z vlastných zdrojov mesta, a to odpredajom
nájomného bytového domu na Sedliackej ul.,
z fondu rozvoja bývania a rezervného fondu.
Z odpredaja bytového domu na Sedliackej ul.
sa predpokladá príjem vo výške 123 227,44 €.

mak

amb

Z regiónu
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MAS Malohont:
Hostili sme ďalšie miestne akčné skupiny z ČR
našich hostí zaujalo najmä upravené priestranstvo
pri autobusovej zastávke, úspechy DHZ vystavené
v priestoroch požiarnej zbrojnice i motorová
hasičská striekačka typu PRAGA RN, na ktorej
absolvovali okružnú jazdu obcou.
Ďalšou zastávkou bol Gemerský sociálny
podnik v Klenovci, ktorý prezentoval svoju
činnosť a remeslá formou výstavy remeselníckych
výrobkov a ukážkou tkania. O obci a jej projektoch
informoval zástupcov MAS starosta obce.
Nechýbala ani prezentácia aktivít občianskeho
združenia Rodon a pohostenie miestnymi
špecialitami. Cestou z Klenovca sme sa zastavili
vo firme Inštal Parobek, ktorá sa zaoberá najmä
výrobou eurookien a dverí.
Neplánovanou zastávkou pred večerou
v rekreačnom zariadení Drieňok na Teplom Vrchu
bola návšteva pálenice v obci Lukovištia.
Záver dňa patril podujatiu Vôňa Vianoc, ktoré
sa konalo v Drienčanoch. Atmosféru adventu
dotvárali tradície v podaní FS Vepor z Klenovca
a rôzne súťaže - o najlepšie jedlo z rýb, vianočný
zákusok, punč, viazanie adventného venca a pod.
Do všetkých súťaží sme sa zapojili aj my spolu
s našimi priateľmi z Čiech a v dvoch prípadoch
Výstava remeselných výrobkov v Gemerskom
sociálnom podniku
                 
dosiahli
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Pozdrav Soboťanom z Denizli
V mesiaci november sa turecké mesto Denizli stalo prechodnýn bydliskom pre žiakov a učiteľov zo Základnej školy Pavla
Dobšinského v Rimavskej Sobote. V Turecku sa stretli so zahraničnými tímami, participujúcimi na plnení úloh projektu
COMENIUS – medzinárodné partnerstvá , s podtitulom“ Príroda, naša budúcnosť“ , ktorý beží na škole druhý rok.

Ľudí spájajú spoločné záujmy, spoločná
reč... Členov delegácií z Turecka, Talianska,
Anglicka a Slovenska spájal neskrývaný záujem
o životné prostredie. Cieľom tohto stretnutia
bolo skoordinovať a zosúladiť ďalší postup
pri napĺňaní úloh a zámerov projektu. Okrem
spoločného záujmu mali ľudia z rôznych kútov
sveta aj spoločný dorozumievací jazyk, ktorým

bola angličtina. Pre žiakov našej školy bol pobyt
v Turecku výbornou príležitosťou zdokonaliť sa
v tomto jazyku.
Hostiteľská krajina pripravila účastníkom
stretnutia bohatý sprievodný program, ktorý nám
umožnil nahliadnuť do histórie, kultúry, ako aj
súčasnosti Turecka. Nezabudnuteľné zážitky sme
si priniesli z návštev historického Ephesu, ako

aj z antického mesta Hierapolis. Na vlastné oči
sme videli jeden zo zázrakov prírody na svete Pamukkale, ktorý preslávila krása geologických
formácií, tzv. travertínových jazierok.
Rovnako zaujímavé bolo aj pozvanie na
stretnutie s primátorom takmer päťstotisícového
mesta Denizli a obed priamo na radnici. Na
stretnutí vyjadril podporu všetkým aktivitám,
ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia
a k výchove budúcich ekologicky zmýšľajúcich
mladých ľudí. Zároveň nás poveril odovzdať
srdečné pozdravy do našich rodných miest
a najmä všetkým, ktorým záleží na ďalšom osude
prírody.
Žiaci Základnej školy Pavla Dobšinského
úspešne reprezentovali školu a región
prostredníctvom prezentácií aktivít a splnených
úloh v rámci projektu. Stalo sa tak už po tretíkrát:
v Londýne, v Tychy a teraz v Denizli. Dúfame,
že aj marcové stretnutie v talianskom Palerme
bude pre nás príležitosťou šíriť dobré meno
našej krajiny. Najväčšou príležitosťou však bude
záverečné stretnutie všetkých partnerských
škôl práve u nás v Rimavskej Sobote, na pôde
našej základnej školy. Dovtedy nás však čaká
ešte veľa práce. Teší nás však predstava, že cez
projekt COMENIUS naši žiaci spoznajú iné krajiny,
nadviažu nové priateľstvá a hlavne zveľadia
svoje jazykové kompetencie, ktoré budú pre nich
vzácnou devízou do života.
Mgr. Marta Kureková,
ZŠ P. Dobšinského v R. Sobote

Spojená škola,
maturitná trieda II. S
(odbor: spoločné
stravovanie)
Dolný rad: Zuzana
Mateidesová, Tomáš
Fazekaš, Pavel Fiľo, tr.
uč. Mgr. Zuzana Bartová,
Štefan Výboch
Stredný rad: Katarína
Kaličiaková, Zoltán Tóth
Horný rad: Patrik Tokár,
Lukáš Klein, Lukáš Belan,
Július Mihály, Roland
Makó, Jozef Vaculčiak

Kultúra
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Bienále maľby tentoraz s otáznikom

V pondelok 14. decembra patrili
priestory Mestskej galérie popredným
slovenským a českým umelcom.
Bola tam totiž otvorená výstava so
záhadným otáznikom na konci - Bienále
maľby II.?
A čo otáznik v názve symbolizuje? Odpovedá Gabriela Garlatyová, kurátorka výstavy: „Ten otáznik
má dva významy. Jednak evokuje otázku, či výstava bude pokračovať aj nabudúce, keďže je to otázka
financií; a potom je to znak toho, či v prípade vystavovaných prác ešte vôbec ide o maľby. Lebo tu
ide v prvom rade o koncept maľby, teda o to, aká
by maľba mohla byť.“ Väčšina prác je totiž zmesou
geometrických vzorov – pravidelných i nepravidelných útvarov rôznych farieb, ktoré vytvárajú určitý rytmus a vyvolávajú rôzne asociácie. V súlade
s tým je aj motto výstavy: vzor – geometria – šifra
– sieť.

Povedala
knižka knižke
Ústrednou témou 4. ročníka podujatia
pre najmladších čitateľov Knižnice
Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
bolo rozprávanie o rozprávkach
celého sveta a ich tvorcoch. 10.
decembra 2009 v Trinástej komnate
ožili najkrajšie príbehy nášho detstva.
Veď nebyť známych svetových rozprávkarov H. Ch.
Andresena, bratov Grimmovcov, B. Němcovej, Ch.
Perraulta, Pavla Dobšinského nepoznali by sme
príbeh statočného cínového vojačika, priateľstvo

Medzi obrazmi, z ktorých mnohé boli pripravené
netradičnými technikami (lisovanie, valcovanie
a pod.), nájdeme práce sedemnástich, ako etablovaných, tak aj začínajúcich autorov. Sú medzi nimi
napr. Ján Vasilko, Marek Kvetán, Viktor Frešo, či
Štefan Balázs, ktorý sa vernisáže osobne zúčastnil.
Prítomní boli aj riaditeľ MsKS v Rim. Sobote Ľ. Šárik a viceprimátor mesta P. Piliarik.
„Ide o výstavu, ktorou vstupujeme do nového
roku,“ povedala Garlatyová a dodala, že galéria
momentálne pripravuje nové autorské výstavy na
rok 2010. Na otázku, ako hodnotí uplynulý rok z
pracovného hľadiska, riaditeľka hovorí, že je spokojná, keďže sa jej podarilo uskutočniť všetky plánované výstavy. „Trochu menej spokojná som však
s tým, že mám málo ľudí – spolupracovníkov. Kvôli
tomu niektoré výstavy aj padli. Aj táto už bola nad
moje sily – je to náročné a sú určité limity. Na takúto výstavu treba aspoň troch – štyroch ľudí.“ Naopak spokojná je so stabilnými počtami návštevníkov galérie.
mak

Gerdy a Kaya, ani krutú Snehovú kráľovnú. Nedozvedeli by sme sa, ako z mrzkého káčatka vyrástla
prekrásna labuť, z čoho vlastne boli ušité slávne
cisárove nové šaty a nedojímal by nás príbeh
malého bosého dievčatka so zápalkami, umierajúceho v krutej zime na ulici počas Vianoc.
Príbehy smutné i veselé, humorné i strašidelné
odzneli v podaní hostí: Mgr. J. Vetrákovej, Mgr. K.
Zsélyiovej, L. Vincelovej, Mgr. E. Balcovej, J. Pósovej, ktorí majú ku konkrétnej krajine, rozprávke
či autorovi osobný vzťah. Čítanie ozvláštnili
vlastnými, prežitými spomienkami, fotografiami,
knihami i hračkami. 125 detí zo základných škôl
mesta si okrem čítania rozprávok odnieslo nové
poznatky o histórii, zemepise, prírode a iných
zaujímavostiach Dánska, Nemecka, Česka, Veľkej
Británie, Ruska.
Janka Pósová
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Výročia
24.12.1729
V Tomášovciach zomrel spisovateľ
Ján Glosius st (*1670, Hrnčiarska
Ves – Pondelok). Študoval v Hrachove,
Levoči, Prešove, Kežmarku a Toruni. Bol
evanjelickým farárom v Brádne, Rimavskej
Bani, Radvani, Kalinove, Tisovci, Aszóde
a v Tomášovciach. Bol autorom slovenskej
a najmä latinskej barokovej svetskej
i náboženskej literatúry a poézie.
25.12.1924
V Rimavskej Seči sa narodila Jarmila
Štítnická, redaktorka, publicistka
a spisovateľka. Študovala na gymnáziu
v Spišskej Novej Vsi, zapojila sa do SNP
a v r. 1945 bola sekretárkou literárneho
oddelenia rozhlasu v Košiciach. V rokoch
1948-51 pôsobila ako vedúca redaktorka
rozhlasového vysielania pri SOR a do r. 1954
ako redaktorka Československého rozhlasu.
Od r. 1959 bola šéfredaktorkou časopisu
Zornička. Písala básne, literárne pásma,
literárno-dramatickú tvorbu, rozprávkové
hry. Venovala sa aj prekladateľstvu. Od r. 1948
je členkou Slovenského zväzu novinárov.
30.12.1874
V Martine sa narodil JUDr. Janko Jesenský,
právnik a spisovateľ. Študoval na gymnáziu
v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote
a Kežmarku, právo na akadémii v Prešove
a Cluji. Pôsobil ako advokátsky koncipient
na viacerých miestach, od apríla 1919 ako
gemersko-malohontský župan v Rim. Sobote.
Písal poéziu aj prózu, romány aj poviedky.
Prekladal z ruštiny. V r. 1945 sa stal prvým
slovenským národným umelcom.
31.12.1814
V Rožňave zomrel Juraj Karaba, cirkevný
hodnostár a spisovateľ (*1733 v Nitrianskej
stolici). Študoval teológiu v Trnave, v r. 1771
pôsobil ako farár a dekan v Rim. Sobote,
kde sa proti nemu vzbúrilo protestantské
obyvateľstvo. Spor riešila Mária Terézia, ktorá
rozhodla v jeho prospech.
31.12.1824
V Rimavskom Brezove sa narodil Fridrich
Malatinský, verejný činiteľ, aktívny
podporovateľ slovenských národných
snáh. V Rim. Sobote bol statkárom, od r.
1849 slúžny v Gemerskej župe. Účastník
slovenského národného zhromaždenia
v Martine, v r. 1861 zvolený za člena
stáleho národného výboru. V r. 1863 patril
k zakladajúcim členom Matice slovenskej.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Myšlienka týždňa:
Keď si niekto drží hlavu rukami, ešte
to nemusí znamenať, že premýšľa.
J. Poláček
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v centre mesta (nezariadený). Tel:
0907 547 761.

Nehnuteľnosti

1328-52

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 RD v Tomašovej, ul. Tehlová 7, 5 izieb, kuchyňa, špajza,
kúpeľňa, WC, garáž. Pozemok 600
m2. Aktuálne apríl 2010. Tel: 0948
005 911.
716-52

• - Kúpim RD v Rimavskej Sobote. T:
0905 885 559.
- Predám pekný RD vo Vinici, Rim.
Sobota, 50.000 Eur. T: 0905
885 559.
- Predám 3-izbový byt na sídl. Západ, L.Svobodu, RS, 25.000 Eur.
T: 0905 885 559.
- Predám 4-izbový byt na sídl.
Západ, RS, 26.000 Eur. T: 0905
885 559.
2189-52

• Predám 3-izb. byt na Západe,
cena dohodou.Tel: 0915 972 977.
1345-52

• Predám alebo prenajmem garzónku. Tel: 0905 220 664.
1348-52

• Predám 3-izbový byt na Západe.
Cena dohodou. Tel: 0910 795 902.
1320-52

• Dám do prenájmu priestor na
1.poschodí domu v centre RS
vhodný na bývanie aj podnikanie.
Tel: 0918 507 923.
1323-1

• Predám rozostavaný rodinný
dom na IBV Sobôtka. Tel: 0905
446 136.
1324-52

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

• Dám do prenájmu 3-izbový byt

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

• Predám chatu na Kokave pri
lyžiarskom vleku. Cena 29.999 €
+ dohoda. Tel: 0905 608 267.
1334-52

• Predám 3-izbový byt v OV na ul.
Rožňavskej. Cena dohodou. Kontakt: 0905 926 177.
1338-1

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

• 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.

Spoločnosť ASTON DETERGENTS
ponúka prácu v oblasti občianskeho
predaja produktov. Podmienka:
vlastné auto a mobil. Bezplatné
zaškolenie.
Kontakt: 0917 640 266
0949 649 380
1350-52

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

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

1273-52

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

• Výkopové práce – minibagger. Tel:
0903 515 109.

1318-52

• 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.
1308-52

• Predám 3-izbový byt v OV na ul.
Dobšinského. Tel: 0908 180 380.
1311-52

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

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

		

Zamestnanie
• Prijmem účtovníčku – podvojné
účtovníctvo – ihneď (aj začiatočníčku). 0917 285 695.
1344-1

100-2

ZĽAVY na vína a alkohol do konca
decembra – ul. SNP č. 4 – v podchode.
1340-52
• 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

1307-50

• 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.

1342-52

• Predám chlapčenské korčule: veľkosť 230 mm zn. Botas a veľkosť
240 mm zn. Attack. Zn.: dohoda
istá. Tel: 5623 556 po 17.00 hodine, resp. 0903 284 364.

1208-52

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

POĎAKOVANIE
„Keď už niet snov a hviezd vedúcich vdiaľ
ani milión slov nezlomí ten žiaľ.“
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa dňa
16. decembra 2009 v rimavskosobotskom cintoríne rozlúčili s našou
milovanou mamičkou a starou
mamou

Katarínou Šťavinovou,
ktorá zomrela 13. decembra 2009
vo veku 77 rokov.
Spomienka na Teba a spolu prežité
chvíle zostanú navždy v našich
srdciach. Ďakujeme Ti za všetko.
Smútiaca rodina

Auto – moto
• Predám Mercedes 200 CDI. Tel:
0905 224 048.
1343-1

• Kúpim Favorit Forman. Volať po
15.00 h – 0915 330 630.
1346-52

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

• Predám sklápací príves značky
BSSA 10SH, nosnosť 9 t, v dobrom
stave. Rok výroby 1972. Cena
dohodou. Tel: 0905 628 245.
1303-52

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

RÔZNE

Oznam
Materské školy v zriaďovacej
pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota
oznamujú rodičovskej verejnosti ,
že v čase od 28.12.2009 do 8.1.2010
bude v prevádzke Materská škola, na
I. Hatvaniho 321 v Rimavskej Sobote.

Počasie - Počas sviatkov môžeme
očakávať odmäk a daždivé počasie.
Sneh bude padať už len v pondelok
a situáciu na cestách skomplikuje
dážď so snehom. Námraza hrozí v
prvých dňoch týždňa, neskôr teplota
vystúpi nad nulu. Oteplenie bude
pokračovať aj počas prvého týždňa
nového roku.
Reisz András
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Nepremeškajte svoju šancu
na získanie štátnej prémie

Získajte

S
Stavebné
sporenie v PSS, a. s., pre vás znamená:
• bezpečné uloženie, výhodné zhodnocovanie
a ochranu vašich vkladov v ich plnej výške,
• ročnú štátnu prémiu pre každého člena rodiny
a spoločenstvá vlastníkov bytov,
• 2%-ný garantovaný ročný úrok k vkladom aj
štátnej prémii,
• stavebné sporenie pre deti JUNIOR EXTRA s extra
istotou až do 10 000 € (301 260 Sk),
• stavebné sporenie SENIOR EXTRA s možnosťou
výplaty renty,
• stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou
sadzbou už od 2,9 %, až do 40 000 € (1 205 040 Sk)
bez skúmania príjmov a bez záložného objektu,
• rýchle ﬁnancovanie prostredníctvom úveru XXL
konštant bez počiatočného vkladu.

€
6 6tn,u3pr9
émiu
štá

9

do 31. 12. 200

www.pss.sk

Štátna prémia 66,39 € = 2 000,07 Sk
Prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk

Podrobné informácie vám ochotne poskytneme v kanceláriách obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., na celom území Slovenska.
Informovať sa môžete aj v Centre telefonických služieb PSS, a. s., na čísle 02/58 55 58 55 alebo vás radi navštívime tam, kde vám to najviac vyhovuje.
K dispozícii sú vám aj poradcovia stavebného sporenia kooperačných partnerov PSS, a. s.

190x136_CB.indd 1

Nepremeškajte šancu získať štátnu prémiu
Stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni,
a. s., je aj v našom regióne osvedčeným nástrojom financovania bývania. Ak ešte nepatríte do
rodiny stavebných sporiteľov, možno vás informácie regionálneho riaditeľa Prvej stavebnej
sporiteľne, a. s., Ing. Juraja Škrka presvedčia o
tom, že stavebné sporenie je naozaj príležitosťou pre každého.
Prečo je tento produkt aj dnes príťažlivý pre
našich občanov?
Pretože občanom všetkých vekových a profesijných skupín ponúkame to, čo reálne potrebujú.
Stavebné sporenie môže využiť podľa svojich
predstáv a potrieb naozaj každý – prakticky už
od kolísky.
V dnešnej situácii je výhodné a bezpečné zhodnotenie peňazí veľmi dôležité. Čo konkrétne
ponúka stavebné sporenie?
K vkladom fyzických osôb pripisujeme úroky až 2 % ročne a štátnu prémiu. V tomto roku predstavuje jej
výška 12,5 % z vkladov, maximálne 66,39 €. Ak ju chcte získať v plnej výške, mali by ste čo najskôr na
svoju zmluvu o stavebnom sporení vložiť 531,05 €. Ak vložíte menej, získate jej alikvótnu časť. Štátnu
prémiu môžu získať aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom na každé 4 byty v
bytovom dome pripadá 1 štátna prémia. Zhodnotenie vkladov stavebných sporiteľov po šiestich rokoch
dosiahne v priemere až 5,95 % ročne.
Stavebné sporenie pomohlo už tisíckam občanov financovať vlastné bývanie. Sú úverové
prostriedky dostupné naozaj pre každého?

16.12.2009 9:24:30

Som rád, že sa pýtate práve na túto oblasť, pretože stavebné sporenie nie je iba o štátnej prémii, ale aj
o tom, že ponúka reálnu šancu dlhodobo si pripravovať prostriedky na financovanie bývania. Klienti PSS,
a. s., majú možnosť využívať rôzne formy úverov s veľmi výhodnými úrokovými sadzbami. Len stavební
sporitelia – bez ohľadu na vek - majú po splnení podmienok nárok na stavebný úver. Stavebný úver na
jeden financovaný objekt až do výšky 340 000 € poskytuje PSS, a. s., s úrokovou sadzbou už od 2,9 %
ročne. A navyše, stavebný úver až do výšky 40 000 € môžete čerpať bez zábezpeky nehnuteľnosťou či
ručiteľom a aj bez skúmania príjmu žiadateľa. Tento typ úveru využívajú najmä mladí ľudia, ktorí majú
menšie príjmy a väčšinou nemajú čím ručiť za úverové prostriedky.
Stavebný úver je nepochybne výhodný pri financovaní bývania. Ale čo v prípade, ak potrebujeme
peniaze skôr?
Ak klient ešte nemá nárok na stavebný úver, môže využiť niektorý z medziúverov – a to už od nasporenia
10 % z cieľovej sumy. Tým, ktorí doposiaľ nesporili, ale chcú čo najskôr využiť úvery zo stavebného sporenia, je určený XXL úver s nulovým počiatočným vkladom. Atraktívnou úverovou novinkou je možnosť
získať akýkoľvek typ medziúveru so záložným právom so zvýhodnenou ročnou úrokovou sadzbou len
3,99 % ročne. Stačí oň požiadať do 31. 12. 2009. Úroková sadzba 3,99 % ročne je garantovaná do 31.
12. 2010. Po tomto termíne sa zmení na pôvodnú sadzbu platnú v čase podania žiadosti o medziúver.
Ako sa pozeráte na budúcnosť stavebného sporenia?
Napriek dopadom svetovej finančnej krízy je riešenie bývania pre našich občanov dôležitou otázkou.
Aj preto sa stalo stavebné sporenie prirodzenou súčasťou ich úvah a plánov o financovaní nového, či
rekonštrukcii už existujúceho bývania. Svedčí o tom aj fakt, že v tomto roku (k 30. 11. 2009) uzavorili
klienti viac zmlúv o stavebnom sporení ako tomu bolo v rovnakom období minulého roka. Veľmi si to
vážime. Aj preto im chcem poďakovať za dôveru a zaželať im šťastné a spokojné prežitie Vianoc. Verím,
že nový rok 2010 prinesie nám všetkým veľa zdravia, úspechov a radosti.
Podrobné informácie získate 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

10 inzercia / infoservis

21. 12. 2009

KROSS-R s.r.o. MUDr. Krosner Róbert

Železničná č. 23, Rim. Sobota
Vás pozýva do gastroenterologickej, internej a geriatrickej ambulancie od 1.1.2010.
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

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?

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

Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk

M.: 0908 948 971

2003

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.

24. december

MUDr. M. Pálešová, Hlavná 90 Hrnčiarske
Zalužany, č. t. 56 94666

25. december

MUDr. D. Sekelská, Dobšinského 1744
Rim. Sobota, č. t. 5631566

26. – 27. december MUDr. E. Sklen-

ková, Clementisa 13 Rim. Sobota, č. t.
0908902065

1. január

MUDr. M. Štovčík, Športová 3 Rim. Sobota,
č. t 56 27353

DAROVALI KRV

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 15.12.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Ladislav Topor, Vladimír Deák, Milan Baldovský, Eva Poznánová, Ing.Michal
Kováčik, Zoltán Kovács, Andrea Kovácsová, Róbert Ádám, Rudolf Pivarník z
Rimavskej Soboty, Emil Dérer z Tornale, Richard Bálint, Lenka Kováčiková,
Peter Parobek z Klenovca, René Sýkora z Hrnč.Vsi, Mária Kromholcová,
Eugen Csitneky, Peter Petrok z Hnúšte, Hanna Bánová z Bátky, Vojtech Elek
z Veľ.Blhu, Ondrej Jurčák z Orávky, Daniel Farkaš z Jesenského
Prvýkrát darovali krv: Ondrej Parobek, Pavel Parobek z Klenovca, Imre
Bán z Bátky, Zuzana Jakubcová z Hnúšte, Ján Nvota z Oždian

047/56 22 517, 0905 745 308

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

MUDr. J. Illéšová, Mieru 246 Jesenské, č.
t. 5698537
Poďakovanie poslancom BBSK

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

19. december sobota lekáreň Západ
24. december štvrtok lekáreň Média
25. december piatok lekáreň U leva
26. december sobota lekáreň Kaufland
27. december nedeľa lekáreň Jazmín
31. december štvrtok lekáreň Rimava
1. január piatok lekáreň Salvator
2. január sobota lekáreň U leva
3. január nedeľa lekáreň Kamilka

KINO
ORBIS
26. – 27. december

Doba ľadová 3: Úsvit
dinosaurov repríza
Začiatok predstavení len o 16:00 hod.

26. - 27. december

Rozorvané objatia
Dráma/thriller Španielsko, MN, vstupné 2
eur (60 Sk), titulky. Začiatok predstavení
len o 18:00 hod.

26. – 27. december

Predčítač

Dráma USA, MN, vstupné 2 eur ( 60
Sk), titulky. Začiatok predstavení len o
20:00 hod.

28. – 30. december

Operace Dunaj

Tragikomédia Poľsko/ ČR, MP od 12 r.,
vstupné 2 eur (60 Sk). Začiatky predstavení 18:00 hod a 20:00 hod. v stredu len
o 20:00 hod.

30. december

Happy – Go – Lucky
Komédia Veľká Británia, Mp od 12 r.,
vstupné 2 eur (60 Sk), titulky. Začiatok
predstavenia len o 18:00 hod.

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

Kvalitné a lacné ubytovanie

2. - 3. január

Lekárne
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Obec Orávka zastúpená starostom Ing. Jánom Lichancom sa chce touto
cestou poďakovať poslancom BBSK, ktorí na základe obcou Orávka
podanej žiadosti v zmysle VZN BBSK č. 5/2007 poskytli obci Orávka dotáciu. Uvedená dotácia bola poskytnutá na nákup ozvučovacej techniky.
Obec si uvedenou dotáciou zabezpečila moderné ozvučenie priestorov
KD ako aj vonkajších priestorov pre kultúrno-spoločenské akcie, ktoré
obec robí pre svojich občanov.

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

Ing. Ján Lichanec, starosta obce

Potrebujete
peniaze?

Predám tatranský
profil – brúsený

Skúste zavolať: 0 904 354 773

www.proficredit.sk

I.trieda 4,32€
II.trieda 3,32€

A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.
M.: 0908 948 971,
0907 522 516

palivové drevo.
M: 0908 931 360

Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

2186

SŤAHOVANIE

Ponúkam na predaj

2168-35
2011-52

Sťahovanie
a preprava tovaru
M: 0948 555 356,
0903 555 356

Potrebujete
peniaze?
VOLAJTE: 0944 268 848
0918 403 115

www.peniazeprevas.sk
2186

2002-51

Firma MEDING ďakuje
svojim zákazníkom za prejavenú
dôveru v roku 2009, praje
šťastné Vianoce a veľa úspechov
v roku 2010.
2272-52

Animaly shop Kitty salón pre psov
ďakuje svojim zákazníkom
za prejavenú dôveru v roku 2009
a praje šťastné Vianoce a veľa
úspechov v roku 2010.

2276-52

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.

VAŠA

Realitná kancelária
v R.Sobote na Železničnej č. 6

Vám pomôže predať
alebo kúpiť nehnuteľnosť
Zavolajte: 0905 885 559 2187-43
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Sviatočný
príhovor primátora
Rimavskej Soboty

Vážení spoluobčania!
Už niekoľko rokov v Rimavskej Sobote, ktorá je
z histórie známa svojou lojalitou a toleranciou,
vznikla vznešená myšlienka intenzívnejšie si
pripomenúť miesto človeka vo svete. Viem, že len
myšlienka nestačí. Mojím želaním, ako i želaním
mojich predchodcov bolo a je prispieť zo svojej
pozície novými aktivitami, ktoré by v adventnom
čase, ako i v čase predvianočných chvíľ spojili
občanov bez rozdielu farby pleti, viery či
národnosti.
Aby sa advent stal skutočným očakávaním
a zastavením pre všetkých, dohodli sme sa
spoločne - vedenie mesta s miestnymi cirkevnými
komunitami, ako aj kultúrnymi inštitúciami
na takých aktivitách, ktoré by nás vnútorne
obohacovali a na ktoré by sme sa všetci nielen dnes,
ale aj v budúcnosti tešili.
V zhone a v čase, v akom všetci žijeme, by bolo
dobré, keby nám ostalo trochu viac času na
prežitie podstaty adventu i Vianoc – na túžbu po
očakávaní, na spomínanie, na lásku k blížnemu,

Napísal život...
Minulý týždeň sa u nás v redakcii
zastavila čitateľka, ktorá sa o svoj
príbeh chcela podeliť s ostatnými
obyvateľmi mesta prostredníctvom
novín. Radi sme jej vyhoveli – v súčasnej
dobe je totiž podobná pozitívna
skúsenosť, akú zažila ona, čoraz
väčšou zriedkavosťou...

na váženie si jeden druhého, na vzájomnú
toleranciu, úctu a pochopenie.
Bohoslužbami si pripomíname ľudskú
spolupatričnosť a lásku. Nejde nám len o tradíciu,
ale hlavne o snahu sprítomniť občanom mesta
význam slávnostnej adventnej chvíle a zároveň
ukázať svetu, že tolerancia a spolužitie slušných
ľudí stojí stále v centre pozornosti, že tieto hodnoty
nevymizli a dúfam, že ani nikdy nevymiznú
z domov a ulíc nášho mesta.
Som presvedčený spolu s Vami, že naše mesto
môže byť vzorom v napĺňaní týchto hodnôt
a myšlienok. Preto nie je náhodou, že v tomto
adventnom čase každoročne mesto, Mestské
kultúrne stredisko, Základná umelecká škola,
nadácie, občianske združenia, spoločne s cirkvami
pripravujú bohatý adventný program.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi popriať Vám
príjemné prežitie Vianoc – najkrajších sviatkov
roka a zaželať vám pevné zdravie a rodinnú
pohodu.

Medovníkom
vdýchli krásu

MUDr. Štefan Cifruš, MPH

Bohoslužby počas adventu
Rímsko-katolícky kostol
v sobotu 08.00 v slovenskej reči, vo všedný deň 16.00 v slovenskej reči, 17.00 v maďarskej reči, v nedeľu 07.00
v maďarskej reči, 08.00 v slovenskej reči, 09:15 v maďarskej reči, 10:30 v slovenskej reči,17:00 latinská
24. december polnočná omša 22:00 maďarská 24:00 slovenská
Počas Vianoc sväté omše ako v nedeľu

Služby Božie – kostol Evanjelickej cirkvi, a. v.
24. december 15:30 slovenské, 17.00 maďarské, 25. december 09:30 slovenské, 11:00 maďarské, 26. december 09:00 slovenské, 11:00 maďarské
Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi
24. december 17:00 Slávnostné bohoslužby

Pani Danka si kúpila v jednom
z rimavskosobotských hypermarketov mleté
mäso a tri čokolády známej značky. Doma
však zistila, že napriek tomu, že dátum
spotreby mäsa ešte neuplynul, už sa na ňom
robia zelené fľaky. Nepochodila však ani
s čokoládou. Po otvorení prvej zistila, že je
suchá a má neprirodzenú farbu. Náhoda,
pomyslela si. Situácia sa však opakovala aj
po otvorení zvyšných dvoch čokolád. Pani
Danka sa preto rozhodla zakúpený tovar
reklamovať.
Po príchode do hypermarketu si pýtala
vedúceho úseku potravín. Oboznámila ho so
svojím problémom a čakala, čo sa bude diať.
„Vedúci sa zachoval profesionálne,“ hovorí
pani Danka, „až som bola prekvapená jeho
milým a ochotným prístupom.“ Po vypočutí
reklamácie sa pracovník predajne podujal
nahradiť spôsobenú škodu a vrátil zákazníčke
peniaze za pokazené mäso aj čokolády. „S
takou ochotou sa človek stretne málokedy,“
pochvaľuje si prístup vedúceho úseku pani
Danka. „Zachoval sa korektne: vrátil mi
peniaze a ešte som dostala aj darčekový
predmet.“
mak

Gemersko – malohontské osvetové stredisko
v Rim. Sobote pripravilo pre verejnosť tvorivú
dielňu nazvanú Zdobenie medovníkov. Pod
taktovkou pani Heleny Kamenskej z Kyjatíc
sa mohli priučiť, ako vdýchnuť sladkým
medovníčkom krásu. Ako prezradila, tomuto
koníčku sa venuje viac ako päť rokov. Nápady
na vzory nachádza v rôznych časopisoch
alebo knihách a niektoré si vymyslí len tak
z hlavy. Okrem techniky zdobenia medovníkov prezradila prítomným ženám aj recept
na krém. Pripravuje z jedného bielka, 15
dkg cukru a lyžičky solamylu. V priestoroch
GMOS si môže verejnosť pozrieť do 5 januára
výstavu vianočných pohľadníc pani Anny
Palicovej zo Striežoviec.
amb

vianoce
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Kto je povinný odhŕňať sneh a odstrániť poľadovicu z chodníkov
V zmysle ustanovenia §9, 9a zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v platnom znení a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 86/2007 o zabezpečení
zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií
na území mesta, chyby v schodnosti chodníkov
priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza
v zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú
povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci,
správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ
tieto nedostatky vznikli znečistením, poľadovicou
alebo snehom.
Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia
alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní bez

Zvyklosti mojej
starej mamy
Pred rokom nás naveky opustila moja 96-ročná stará mama, Alžbeta Kissová. Jej môžem byť
vďačná za to, na čo môj manžel a moje deti už
hľadia ako na prežitok – ale s o to väčším pôžitkom
to konzumujú... Počas sviatkov však nevarím a nepečiem len pre nich, ale aj pre seba, lebo sa držím
tradícií a je to aj môj sviatok. Oni by radi zmenu,
ja však nie. Pre mňa sú totiž sviatky vtedy, keď na
stole ležia slané praclíky a londýnske alebo orechové štangle. Toto mi pripomína detstvo u babky,
keď som si s radosťou vychutnávala tieto dobroty,
ktoré som – pod jej dohľadom – sama pripravovala
(vtedy ako 12-ročná).

prieťahov napr. v zimnom období odhŕňať sneh,
odstrániť poľadovicu, v inom období pozametať
znečistenie atď. na chodníku, ktorý hraničí s
nehnuteľnosťou (budovy, oplotenia, nezastavané
pozemky a pod.).
Technické služby mesta na území mesta
zabezpečia zimnú údržbu ostatných miestnych
komunikácií: hlavne vozoviek podľa dôležitosti,
potreby a aktuálneho operačného plánu zimnej
údržby miestnych komunikácií.
Správca počas výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách môže vykonať nutne potrebné opatrenia v spolupráci s mestskou políciou
(napr. môže úplne alebo čiastočne uzavrieť úseky

vozoviek, parkoviska, môže nariadiť odstránenie
zaparkovaného vozidla), ktorými docieli odstránenie prekážok z vozoviek, parkovísk (sneh, poľadovicu a pod.) z dôvodu zabezpečenia ich zjazdnosti.
Mestská polícia dbá na dodržanie čistoty miestnych komunikácií (v uliciach) a má právo ukladať a
vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky
zistené pri plnení úloh.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou
boli chyby v schodnosti na priľahlých chodníkoch,
ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo
snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

Slané praclíky

bielok a ¼ kg cukru pripravíme polevu a hotové
pečivo polejeme.

¼ kg margarínu rozotrieme v 1 kg hladkej múky.
6 dkg droždia necháme vykysnúť v ½ l mlieka,
do ktorého sme predtým pridali 2 kocky cukru.
Po vykysnutí obe zložky dobre zmiešame. Z cesta
vytvarujeme praclíky. Praclíky, potreté vajíčkom,
vložíme do rozohriatej trúby a upečieme. Skoro
hotové praclíky pokropíme zmesou 3 lyžičiek soli
a 3-4 lyžíc múky a malého množstva vody; potom
ich pečieme ešte 5 minút.

Londýnska štangľa

Orechové štangle

35 dkg polohrubej múky, 15 dkg cukru, 14 dkg
masla alebo 12 dkg masti, 4 žĺtka, štipka sóda
bikarbóny.
Zo surovín vymiešame cesto, vyvaľkáme a uložíme
do plechu. Vrch cesta potrieme s lekvárom. Zo
štyroch bielok a 25 dkg cukru vyšľaháme penu a
navrstvíme na cesto. Posypeme mletými orechmi a
strúhankou. Cesto upečieme.

¼ kg mletých orechov, ¼ kg práškového cukru,
1 celé vajce a 2 žĺtka, 3 strúhané rožky, trocha
citrónovej kôry.
Ingrediencie zmiešame, cesto upečieme. Z 2

Prajem vám dobrú chuť a požehnané vianočné
sviatky.
Magdaléna Valušová
(autorka je poslankyňa MsZ v Rim. Sobote)

Pozvánka

Klub slovenských turistov mesta
Rimavská Sobota
26.12.2009 – výstup na Fabovú hoľu
Zraz: 07.00 vlakom na Zbojskú
Výstroj: turistická, bežky, pešo – podľa počasia
Trasa: stredne náročná, prechod 5-6 hod.
Vedúci akcie: Štefánek – 0911207185, Prcin –
0918501287
31.12.2009 – Silvestrovský výstup na Stolicu
Zraz: 07.00 (Zlatý býk), 07.15 sídl. Západ
Doprava: mikrobus Mazda + osob. auto
Výstroj: turistická, bežky, pešo – podľa počasia
Trasa: stredne náročná, prechod 5-6 hod.
Vedúci akcie: Kučera – 0903288645, Machyniak –
0903763553

Vianočné stromčeky na vianočných trhoch v
Rimavskej Sobote. (foto E. Csölleová)

02.01.2010 – Memoriál Milana Tobika
Zraz: 07.00 vlakom + autobus Skorušiná
Výstroj: turistická, bežky, pešo – podľa počasia
Trasa: stredne náročná, prechod 5-6 hod.
Vedúci akcie: Borbáš – 0908377072, Pocsai –
0948509603
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Spisovateľove
Vianoce so zemiakovým šalátom
Spisovateľ a novinár Pavel Sibyla, ktorý istý
čas pôsobil aj v Rimavskej Sobote, pripravil
k Vianociam novú knižku. Jeho druhé dielo
sa volá Niečo o orchideách a rozpráva príbeh
tridsiatničky Hanky, ktorá sa z kopaníc
presťahovala do Bratislavy a našla či hľadá prácu,
priateľstvo, lásku a sny...

Životom kráčaj
šťastne...
... nech ťa lúče slnka vedú k výšinám ... je
titul nového CD nosiča speváckeho zboru
Bona fide.
Zrodil sa ďalší zvukový dokument zboru. Je
potvrdením toho, že zbor žije, usilovne pracuje
na poli kultúry, i keď často v nepriaznivých
podmienkach. Svoje CD uviedol do života
zbor na celovečernom koncerte 26. novembra
v evanjelickom kostole, ktorý sa uskutočnil ako
pocta dlhoročnému hudobníkovi, spevákovi
mesta Tiborovi Lévaymu pri príležitosti jeho
životného jubilea. Celovečerný program sa niesol

Tradičné recepty
z Gemera-Malohontu

Pochutnajte si na
vianočnom menu

21. 12. 2009

Jedným z neveselých príznakov dospelosti je,
že váš okruh priateľov sa rokmi zužuje, prípadne
sa zväčšujú vzdialenosti medzi stredom
a obvodom kružnice, na ktorej ako vrabce
poskakujú ľudia vášmu srdcu blízki. Mnohí
poodchádzajú do zahraničia, a hoci vďaka
mailom a lacným hovorom nebolo spojenie
s cudzinou nikdy jednoduchšie, o niektorých
z nich prestanú chodiť akékoľvek správy. Preto
si väčšinou myslíme, že sa majú fantasticky,
nevedia čo s peniazmi a trápia sa nad výberom
dovolenky, pretože už všade boli. Tí šťastnejší
si založili rodiny. Vhupli do nového, rodinného
kruhu a ten na hladine spoločenského života

len zriedka narazí na tvoje kruhy vo vode, tvorené
neustálymi vzletmi a pádmi.
(úryvok z knihy)

pod taktovkou
Janky Dobrockej.
Detský zbor
Slniečko ako
hosť účinkoval
pod vedením
Jutky Újpálovej.
Korepetíciou
sprevádzala
nesmierne obetavá
Evka Čarnoká,
sprievodné slovo
mali D. Plichtová a V. Slatinská.
Už samotné priestory chrámu navodili
dôstojnú atmosféru, ako aj vynikajúci akustický
dojem. Bol to večer plný emócií, občas i lesku
sĺz z dojatia a kytíc ako prejavu obdivu a vďaky.
Ďakujeme vnímavému a vďačnému obecenstvu
za jeho uznanie a potlesk. Myslím, že tých,

ktorí sa tejto udalosti zúčastnili, to obohatilo,
a tých, ktorí z rôznych príčin ostali doma, snáď
trochu ochudobnilo. Pri tejto príležitosti patrí
veľké poďakovanie dirigentke J. Dobrockej
za neskutočnú obetavosť pri zrealizovaní CD
nosiča, ako aj koncertu. Škoda, že pomocnú ruku
nenachádzala tam, kde by ju bola očakávala.
A ešte jedna malá poznámka. Druhá časť
koncertu sa niesla v znamení medzinárodného
ducha, v dnešnej dobe mimoriadne aktuálna.
Boli to skladby skladateľov českého, poľského,
maďarského, ruského, švédskeho, aj afrického
pôvodu. Téma rovnosti národov je vysoko
aktuálna. Myšlienka „Či máš pleť bielu, čiernu,
alebo inú, teš sa zo života, pevne si stisnime ruky,
lebo slnko svieti pre všetkých rovnako“ – bola
záverom úžasného stretnutia. Lebo „hudba je
medzinárodná.“
V. Slatinská

Obed: Chudoba
Príprava: do hrnca dáme variť 3 zemiaky, soľ
a rascu. Na tanier si pripravíme na malé kúsky
nakrájaný chlieb, cibuľu, do lyžice dáme bravčovú
masť, ktorú posypeme červenou paprikou. Takto
pripravené suroviny zalejeme vývarom.

Talkne
Raňajky: Vianočné raňajky
Potrebujeme: údená klobása. údené rebrá húrik,
3 hrste kyslej sudovej kapusty, cesnak, bravčová
masť.
Klobásu a rebrá uvaríme do mäkka. Potom
pridáme húrik. Kým sa uvarí rebro a klobása,
pripravíme si kapustu. Do hrnca dáme masť,
pridáme kapustu, premiešame, prikryjeme
a necháme pomaly dusiť. Počas dusenia
podlievame kapustu vodou, v ktorej sa varí
klobása a rebro. Pred dokončením pridáme
do kapusty posekaný cesnak. Varíme všetko
domäkka. Hotové jedlo podávame s chlebom.

Potrebujeme: ½ mlieka, vajce, ½ kocky droždia,
polohrubá múka, štipka soli, 1 lyžica kryštálového
cukru.
Príprava: Suroviny zmiešame, necháme vykysnúť,
a lyžicou dávame na rozpálený olej. Tvarujeme
okrúhle, alebo oválne placky, opečieme ich
z oboch strán, posypeme práškovým cukrom.
Podávame s pikantným lekvárom.

Večera: Vianočná kapustnica
Potrebujeme: kyslá sudová kapusta, domáca
klobása, údené mäso, sušené hríby, cesnak, čierne
korenie, červená paprika, soľ, hladká múka,
bravčová masť.

A ako strávi autor tohtoročné Vianoce? „Ako
každé Vianoce za ostatných päť rokov sa pokúsim
do bodky splniť jednoduchý plán: aspoň tri dni
nerobiť vôbec, ale absolútne nič. Len relaxovať,
byť s rodinou, čítať knihu a napchávať sa
zemiakovým šalátom. Na Silvestra potom budem
až do poslednej sekundy končiaceho sa roku
dúfať, že koniec sveta sa opäť raz odkladá, resp.
moja babka nám to zase vymodlila.“

Príprava: Sudovú kapustu dáme variť s klobásou,
údeným mäsom pokrájaným na malé kocky.
V polovici varenia pridáme namočené a posekané
sušené hríby a čierne korenie. Keď je všetko
uvarené, vlejeme zápražku,. ktorú sme pripravili
z bravčovej masti, hladkej múky, nadrobno
posekaného cesnaku a červenej papriky. Povaríme
ešte 10 min. a môžeme podávať.

Plnené jahňa:
Potrebujeme: jedno menšie jahňa, vnútornosti
z jahňaťa, ( srdce, pľúca, pečeň), chlieb, mlieko,
vajcia, petržlenová vňať, soľ, korenie.
Príprava: Najprv si uvaríme vnútornosti, ktoré
najemno pomelieme, alebo nakrájame na maličké
kúsky. Potom k nim pridáme na kocky nakrájaný
chlieb, ktorý sme namočili v mlieku, rozšľahané
vajcia, petržlenovú vňať, soľ a korenie. Zmes
dobre premiešame a potom ňou plníme osolené
a cesnakom vytreté vnútro jahňaťa. Pečieme
pomaly, aby sa dobre prepiekla aj plnka a povrch
jahňaťa, aby malo peknú zlatistí farbu.
zdroj: Dobroty z Malohontu

vianoce
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Pre oneskorencov:
Tipy na netradičné
vianočne darčeky
Cyber Clean
Počítačové klávesnice,
ale aj mobily patria
medzi najviac
znečistené veci
v kancelárii aj v byte –
hoci si to len málokedy
uvedomujeme.
Predstavte si však to
množstvo baktérií,
ktoré sa hmýria po povrchu vašich prístrojov!
Pritom nestačí prejsť po klávesoch mokrou
handrou, lebo nečistoty sa držia tak silno, že treba
siahnuť po špeciálnych metódach. Ako napríklad
Cyber Clean, špeciálna pružná čistiaca hmota na
všetko možné. Tento švajčiarsky patent funguje
ako strhávanie náplastí z kože: prilepíte a trhnete.
A nečistoty sú preč.

Multitool 10 v 1
Neúspešne zháňate ideálny darček pre skutočného

muža? Už ďalej
nehľadajte, je tu
multitool. Obsahuje
až 10 nástrojov pre
domácich majstrov
v jednom: kliešte,
veľký nôž, malý nôž,
krížový skrutkovač,
väčší skrutkovač,
menší skrutkovač, otvárač na konzervy, otvárač na
fľaše, pílku, pilník.

USB AUTO – MYŠ
Počítačová myš
z plastu (12 x 6
x 3,5cm) v tvare
pretekárskeho
auta. Má 4 svetelné
diódy, takže po tme
vytvára dojem auta
jazdiaceho v noci. A
inštalácia? Nie je nič
jednoduchšie: stačí zapojiť do USB portu, a je!
Bezkonkurenčný darček pre fanúšikov motorizmu.
(viac informácií na www.suy.sk)

Instantný sneh
Za necelých 10 eur získate balenie so špeciálnym
práškom (20g). Keď ho zalejete vodou, vzniknú
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až dva litre umelého
snehu! Takže Vianoce
už nikdy nebudú bez
snehu... Navyše, tento
sneh sa neroztopí,
preto si z neho môžete
napríklad postaviť
snehuliaka aj v lete na
pláži.

Let balónom
A máme tu
najnezvyčajnejší
darček roka: let
balónom (nad
Bratislavou). Po
objednaní vyberie
pilot miesto štartu
podľa smeru vetra
v daný deň tak, aby po
hodinovom lete mohol bezpečne pristáť na inom
vhodnom mieste. O trase letu budete samozrejme
včas informovaní a pred letom sa treba dať poistiť.
Počas hodinového letu, kedy balón vystúpi až do
výšky 1 km, sa môžete vo dvojici kochať výhľadom
na okolitú krajinu. Po pristátí čaká na vás
šampanské na oslavu prvého letu.
(viac informácií na www.uzisito.sk)

Polícia varuje:
Silvester nie je len
o zábave
Súčasťou silvestrovských osláv sa
aj u nás stalo používanie zábavnej
pyrotechniky. Rôzne petardy, ohňostroje
a delobuchy však popri estetickom efekte
môžu mať aj neželaný vedľajší účinok...
Pri kúpe zábavnej pyrotechniky si treba dávať
pozor na to, čo kupujete. Ohňostroje konštruujú
odborníci a polícia s hasičmi pritom dohliadajú,
aby nedošlo k nešťastiu. S pyrotechnikou počas
Vianoc a Silvestra však manipuluje kdekto.
Preto často dochádza k nešťastiam. Mnohí už
na ňu doplatili úrazmi rúk, tváre, poškodeným
zrakom a neraz aj životom. Predovšetkým deti
treba poučiť, ako bezpečne narábať so zábavnou
pyrotechnikou.

tiež minivýbušky aj rímske sviece, fontány, gejzíry,
rakety s náplňou farebných svetlíc a iné. Podľa
vyhlášky banského úradu o výbušninách túto
pyrotechniku môže nadobúdať a používať len
osoba staršia ako 18 rokov.
Deti a mládež do 18 rokov môžu používať len
pyrotechniku I. triedy – prskavky, pištoľové kapsle,
malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády a
blikavky, búchacie guľôčky, vystreľovacie konfety.
Táto pyrotechnika sa môže predávať aj v stánkoch.

Deti a výbušniny

Zásady správneho používania
pyrotechniky

Hlavná zásada: deti smú manipulovať so
zábavnou pyrotechnikou len v prítomnosti
dospelého človeka. Všimnite si na
najrozšírenejšom druhu - pirátoch - jej označenie:
pyrotechnika II. triedy. Do tejto triedy patria
okrem pirátov, ktorých odborný názov je petarda,

Pyrotechniku kupujte len u certifikovaných
predajcov a s návodom. Je nebezpečné vyrábať si
zábavnú pyrotechniku doma, či kupovať ju od
pouličných predavačov bez návodu na použitie.
Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky

do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo
svojho tela, najlepšie v plechovej nádobe;
pred odpálením si vždy prečítajte návod a podľa
neho konajte; zistite, či je na pyrotechnike
dosť dlhá zápalná šnúra, až potom ju
zapáľte zapaľovačom; rakety pred odpálením
nezapichnite do zeme či snehu, ale vložte do fľaše
naplnenej pieskom (nikdy ich neodpaľujte pod
stromami, ale len na voľnom priestranstve tak,
aby neohrozovali druhých ľudí); pozor na rakety,
na ktorých zhorí zápalná šnúra a nevybuchnú nepribližujte sa k nim hneď a nepokúšajte sa ich
opätovne odpáliť, je to veľmi riskantné.
Nezabúdajte ani na tých, ktorí sa výbuchov
boja - starších ľudí a zvieratá. Predovšetkým psíky
veľmi zle znášajú ohlušujúce explózie. Buďte preto
ohľaduplní.
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Veselé Vianoce
a úspešný nový rok
2010 plný tepla.
Energobyt, spol. s r.o., váš dlhoročný a spoľahlivý
dodávateľ tepla vám praje príjemné vianočné sviatky
plné láskavého tepla domova. Všetkým svojim zákazníkom,
zamestnancom a obchodným partnerom, spolu takmer
17 000 spokojným ľuďom, ďakujeme za ich dôveru
a prajeme aby vianočné sviatky i nový rok 2010 priniesli
do ich domovov radosť, pohodu a lásku.

Energobyt, spol. s r.o., vám i na Vianoce prináša TEPLO V MESTE
– príjemný pocit istoty v pohodlí vášho domova.

ENERGOBYT

21. 12. 2009

GZ Šport
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Ohliadnutie
za jesennou
časťou súťaže
Skončila sa jesenná časť 1. ligy. Z pohľadu sobotského futbalu sa nedá hodnotiť ako úspešná, hoci úvod
sezóny vyšiel Gemerčanov nad očakávanie. Veď po
štyroch ligových kolách boli futbalisti na čele tabuľky. Treba však poznamenať, že úvodné stretnutia hráči Rim. Soboty odohrali na domácom ihrisku.
Ešte pred začiatkom ligy si vedenie MŠK vytýčilo
cieľ vyhnúť sa bojom o záchranu a skončiť v tabuľke
do 8. miesta. Náročným rimavskosobotským divákom sa tento cieľ páčil. Kvalita celej súťaže bohužiaľ
poklesla súmerne s finančnými možnosťami jednotlivých klubov a miest. Ďalším negatívom bolo
odstúpenie Podbrezovej zo súťaže, čím Horehronci
narušili regulárnosť celej súťaže. Ktovie ako ešte
dopadne účinkovanie ďalších klubov, ktoré vyhlasujú, že nemajú finančné prostriedky na pokračo-

Hokej

II. liga skupina
východ – seniori
HK Humenné – MHK Rim. Sobota 3:2
(0:0, 1:1, 2:1)

vanie v súťaži. Príkladom, že nielen peniaze hrajú
futbal je vedúci celok tabuľky, futbalisti z Púchova.
Tí aj napriek zlej finančnej situácii budú zimovať na
prvom mieste. Je to o to viac prekvapujúce, že ide
o nováčika, ktorý ešte minulú sezónu pôsobil o súťaž nižšie. K najväčším favoritom v boji o postup
patria aj Zlaté Moravce a Trenčín. Sklamaní budú
v Michalovciach, ktorí, mimochodom, vybudovali
najkrajší futbalový stánok. S vystupovaním v 1. lige
môžu byť spokojní na Liptove a Orave. Veď futbalisti L. Mikuláša či D. Kubína patria všetkým ostatným
družstvám k rovnocenným partnerom. O čierneho
Petra, ktorým je zostup zo súťaže, bude bojovať
v jarnej časti menej mužstiev, pretože po odstúpení Podbrezovej vypadáva zo súťaže už iba jedno
mužstvo. A to už v Prievidzi vydali vyhlásenie, že
nemajú istotu, či do jarnej časti súťaže vôbec nastúpia. Až na 1 – 2 celky je finančná situácia klubov zlá
všade. Inde zas chýbajú sponzori. Aj napriek postupu národného mužstva na MS sa situácia nemení
k lepšiemu. Už pred dvoma rokmi som v jednom
z mojich článkov písal, že futbal na Slovensku, keď
sa nezmení postoj a práca tých, ktorí v ňom pracujú, sa zmení na poloprofesionálizmus alebo amaterizmus. A vtedy ešte nikto nechyroval o tzv. finančnej kríze. Situácia okolo financií nie je ružová. Ani

v Rim. Sobote. Aj keď sa upravovali platy všetkých
zamestnancov smerom nadol, stále je tu nedostatok peňazí. Nie je jednoduché zháňať financie na
šport, keď máme v meste 35% nezamestnanosť
a budúcnosť v podobných regiónoch neveští nič
dobré. Treba poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, aby sa hral futbal aspoň na takej úrovni,
ako je tomu momentálne. Aj napriek nedostatku financií máme v meste aj iné športy, ktoré mestu robia dobré meno a zabávajú jeho obyvateľov. Ľuďom
treba dať chlieb a hry. U nás to platí iba čiastočne.
Toho chleba je málo, hry zatiaľ ostali. V budúcom
vydaní GZ prinesieme vyjadrenie trénera MŠK M.
Kudlíka k jesennej časti a niečo pre kronikárov.
Futbalisti si momentálne čerpajú dovolenky. Prvý
tréning budú mať 4. januára, kedy sa zídu a začnú
náročnú zimnú prípravu. Nie náhodou sa vraví,
že hráč žije zo zimnej prípravy počas celého roka.
Čo sa týka zmien, určite nejaké budú. V tejto chvíli
však ešte nie je známe, kto káder opustí a kto pribudne. Keďže je to posledné vydanie GZ v tomto
roku, želám všetkým čitateľom novín príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku nech
vykročia tou správnou nohou.

góly: Fabo a Filo st. 2, Nociar, Hanuska a Marko 1
Zápas bol v réžii domácich chlapcov, ktorí zaslúžene zvíťazili a suverénne vedú tabuľku II. ligy
skupiny stred bez straty bodu. Liga pokračuje 8.
januára, kedy cestujeme do Turčianskych Teplíc.
Vedenie MHK Rim. Sobota praje všetkým priaznivcom hokeju – tomuto krásnemu športu – príjemné
prežitie Vianočných sviatkov a Šťastný nový rok.
Jozef Oštrom st.

Tabuľka po VIII. kole GHHL

góly: Ľ. Bačko 2
Vedúce mužstvo II. ligy skupiny východ odcestovali na východ v oklieštenej zostave. Veď zo
základného kádra im chýbalo až päť hráčov kvôli
zraneniam, trestom a neospravedlnenej neúčasti
hráča Tibora O. na zápas. Hostia tak nastúpili na
zápas len s 11 hráčmi. Aj tak chlapci podali zodpovedný výkon. Veď v prvej tretine nastrelili trikrát
tyčku a v druhej tretine nepremenili množstvo
šancí. V záverečnej tretine sme viedli 2:1. Potom
začal úradovať rozhodca, ktorý sa pričinil o tesné,
ale nezaslúžené víťazstvo domácich. V poslednej
tretine sme mali vylúčených až šesť hráčov a v presilovkách sme dostali dva góly.
27. decembra privítame o 17.00 hod. na zimnom
štadióne v Rim. Sobote hokejistov HK Sabinov a 3.
januára cestujú naši chlapci na zápas do Lučenca.

Výsledky VIII. kolo GHHL roč. 2009/2010

II. liga stred dorastu a juniorov

HK Omega Bilý Tigry – HK White Raven - zápas
sa neodohral kvôli smútočnej udalosti domáceho
mužstva. Stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 7. januára o 19.30 hod.

MHK Rim. Sobota – HK Šaľa 7:3
(2:1, 2:1, 3:1)

HK Klenovec – HK Expresstrans 1:5
góly Klenovec: Hruška
góly Ecpresstrans: P. Filipiak 2, P. Koštialik, Š.
Hanzel a J. Oštrom ml. 1
HK Čerenčany – HK Kokava nad Rimavicou 7:1
góly Čerenčany: V. Šelemba 3, J. Siviček 2, J. Baláž
a A. Spodniak 1,
góly Kokava: J. Vengrín 1
HK Revúca – HK Poltár 5:6
góly Revúca: V. Tatarko, T. Vojčík, A. Prťko, M.
Kováč a M. Žgravčak 1
góly Poltár: M. Klajban 3, J. Vanek, J. Gavalec a A.
Kašak 1

Zdeno Marek

1. Expresstrans

8 7 0 0 1 65:17 21b

2. HK Revúca

8 6 0 0 2 78:33 18

3. HK Čerenčany

8 5 0 0 2 32:28 15

4. HK Klenovec

8 4 0 0 4 51:35 12

5. HK Poltár

8 4 0 0 4 38:54 12

6. HK Omega

7 2 0 0 5 23:47

6

7. HK Kokava n/ Rim.

8 1 0 0 7 32:48

3

8. HK White Raven

6 1 0 0 5 17:50

3

Zápasy IX. kola vylosované na 26. decembra sa
kvôli vianočným sviatkom nehrajú. Zápasy sa odohrajú po vzájomnej dohode klubov do 20. januára.
Vedenie GHHL.
Program X. kola GHHL 2. januára
8.00 hod – HK OMEGA – HK Čerenčany, 10.00
hod. – HK Revúca – HK White Raven, 12.00 hod.
HK Klenovec – HK Kokava nad Rim., 14.00 hod. HK
Poltár – HK Expresstrans.
Program IX. kola GHHL 9. januára
8.00 hod. HK Čerenčany – HK Klenovec, 10.00
hod. HK Poltár – HK Omega Bilý Tigry, 12.00 hod.
HK Kokava n/ Rim. – HK Revúca, 14.00 hod. HK
White Raven – HK Expresstrans.
Vedenie GHHL praje všetkým priaznivcom tohto
krásneho športu – ľadovému hokeju – príjemné
prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok.
Jozef Oštrom st., sekretár súťaže GHHL
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VOLEJBAL

Rimavská Sobota a Miškolc sa zaviazali k spolupráci
Ženský volejbalový klub Slovan Rim. Sobota a VSCI –
Misi Albrecht z Miškolcu podpísali dohodu historického významu. Kluby sa ňou zaviazali k vzájomnej
spolupráci, ktorá sa týka spoločného organizovania
turnajov či výmeny hráčok. Možno sa dokonca
v Rimavskej Sobote odohrajú niektoré z extraligo-

vých zápasov maďarskej volejbalovej ligy. Zmluvu
o spolupráci podpísali prezident VK Slovan Štefan
Baláž a Miklós Illyés za klub z Miškolcu. Prítomní boli
aj hlavný sponzori klubov Miroslav Juríček, Elemér
Ádám a József Albrecht.
jdj

VOLEJBAL

Slovanistky vyhrali nad Iskrou Hnúšťa
Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota ukončili tento kalendárny rok dvomi víťazstvami nad Iskrou Hnúšťa.
Slovanistky v ôsmom kole prvej ligy – Východ vo volejbale žien privítali v sobotu 19. decembra posledné
družstvo v priebežnej tabuľke. Soboťanky trónia naďalej na prvej priečke, na svojom konte majú aktuálne 30
bodov. Zverenky trénerky Aleny Kudlíkovej st. vyhrali
štrnásť stretnutí a dvakrát prehrali.
VK Slovan Rimavská Sobota – VK Iskra Hnúšťa 3:1
(15, 17, -21, 19), 3:2 (19, -21, 16, -21, 10)

V prvom zápase slovanistky dominovali hlavne v prvých dvoch setoch. Mrzieť ich však môže začiatok tretieho setu, v ktorom im Hnúšťanky bodovo ušli a náskok Iskry už nedokázali zmazať. O víťazovi druhého
stretnutia sa rozhodovalo až v tajbrejku. Jeho druhú
polovicu však domáce volejbalistky predsa len zvládli
lepšie a vydreli výhru v druhom dueli.
Zostava R. Soboty: Megelová, Pálmayová, Kudlíková
ml., Danková, Drugdová, Kačániová – liberka Barthová,
Zvarová.

VOLEJBAL

Kým v prvom stretnutí Soboťanky triumfovali, v druhom zápase sklamali.
Zostava R. Soboty: Megelová, Pálmayová, Kudlíková
ml., Zvarová, Danková, Kačániová – liberka Chodúrová.

VK Slávia TU Košice – VK Slovan Rimavská Sobota
1:3 (-20, 14, -8, -20), 3:0 (21, 19, 13)

Výsledky 4 ligy oblastného stolnotenisového
zväzu Rim. Sobota
Hnúšťa – Mladosť C 15:3, Málinec – Kalinovo D 13:5,

red

Kalinovo C – Kalinovo B 5:13, Revúčka – Breznička
14:4, DSTK – ŠKP 6:12, Mladosť B – Tornaľa 17:1.
Výsledky 1. ligy:
Mladosť RS – Prešov 12:2, Mladosť RS – Bardejov 10:4.

LILIPUT
detské odevy
pri pošte v Rim. Sobote

ďakuje svojim
zákazníkom
za prejavenú
dôveru v roku 2009
a prajeme šťastlivé
sviatkov a veľa

24.12.2009 štvrtok 08.00 – 12 .00 hod. 25.12.2009 piatok 14.00 – 20.00 hod. 26.12.2009 sobota 10.00 – 20.00 hod. 31.12.2009
štvrtok 08.00 – 12.00 hod. 01.01.2010 piatok zatvorené
Od 2. januára 2010 je KP v prevádzke podľa pôvodného harmonogramu.
Vianočná akcia: Každá zakúpená 1 hod. vstupenka platí na 2 hodiny od 23. decembra 2009 do 11. januára 2010.

ďakuje všetkým svojim zákazníkom
za dôveru v r. 2009 a do nastávajúceho roku 2010
Vám želá hodne zdravia, radosti a šťastia celý
kolektív predajne na Hviezdoslavovej ul. 047/56
25 220 a v Dome služieb 56 25 220 v Rim. Sobote.

VIANOČNÁ AKCIA!
Na farme Večelkov predávame brojlerové
kurčatá 2,5 – 3 kg za akciovú cenu 1,10
Eur/kg živej hmotnosti.

prežitie Vianočných

Krytá plaváreň (Vianočné a novoročné sviatky)

Zlatníctvo
FERENCZ Ernest – PULZ

21.12. 09.00-11.30, 12.00-14.30
22.12. 09.00-11.30,12.00-14.30, 17.4519.00
23.12. 09.00-12.00, 12.30-15.00, 15.3017.30
24.12. 09.00-12.00
25.12. 09.00-11.30, 12.00-14.30, 15.0017.30
26.12. 16.00-18.30, 19.00-21.30
27.12. 09.00-10.30 , 11.30-13.30
28.12. 09.00-11.30, 12.00-14.30
29.12. 09.00-11.30, 12.00-14.30, 17.4519.00
30.12. 09.00-12.00, 12.30-15.00, 15.3017.30
31.12. 09.00-12.00
01.01. ZATVORENÉ
02.01. 20.00-22.00
03.01. 09.00-10.30, 14.00-16.00

1347-52

Slávistky druhými premožiteľkami Soboťaniek
V siedmom kole prvej ligy – Východ vo volejbale žien
utŕžili rimavskosobotské hráčky v nedeľu 13. decembra
druhú prehru v prebiehajúcom súťažnom ročníku. Ich
skalp získali ako prvé Hnúšťanky.

Otváracie hodiny
zimného štadióna
pre verejnosť

úspechov
v roku 2010

Prajeme všetkým naším zákazníkom spokojné a šťastné Vianoce
a úspešný Nový rok 2010.
Ďakujeme za prejavenú dôveru v roku 2009.
Tešíme sa na Vašu návštevu v roku 2010 v
našej rozšírenej prevádzke.
PIZZÉRIA ZÁPAD – VOJTECH KATONA

21. 12. 2009
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Veselé Vianoce
HORNÉ SALIBY

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN

za prejavenú dôveru v
veselé vianoce
a
Tel./fax: 047/5811465,
e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk
2291

ZÁKAZNÍKOM ZA
PREJAVENÚ DÔVERU
V ROKU 2009
P
A
PECHOV V ROKU
2009 A
PUJETE SLOVENSKÉ

PÁNSKE ODEVY, SNP 12,
RIM. SOBOTA, tel. 56 32 404

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. 102/2009 (bod B) zo dňa
7.10.2009 verejnú ponuku na predaj skladových priestorov spolu s pozemkami na Ul. Družstevnej v Rimavskej Sobote, kat. úz. Rimavská Sobota na LV 2959 formou priameho predaja.
Predmet verejnej ponuky: nebytové priestory - sklady (garáže) na Ul. Družstevnej v Rimavskej Sobote na parcelách:
1/ skladový priestor s.č. 243 na parc. č. KN C 963/6 - zast. plocha o výmere 55 m², minimálna cena 5 549,11 €,
2/ skladový priestor s.č. 4873 na parc. č. KN C 963/7 - zast. plocha o výmere 54 m², minimálna cena 5 457,56 €,
3/ skladový priestor s.č. 4874 naparc. č. KN C 963/8 - zast. plocha o výmere 34 m², minimálna cena 3 990,44 €,
4/ skladový priestor s.č. 4875 na parc. č. KN C 963/9 - zast. plocha o výmere 42 m², minimálna cena 4 650,92 €.
Verejná ponuka začína dňom 21.12.2009 a končí dňom 22.01.2010 o 14.45 hod..
Bližšie informácie o verejnej ponuke na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903 284 353.

