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28.január 2008
číslo 4 ○ ročník 41.

Plesová sezóna v Rimavskej Sobote je v plnom prúde. Otvoril ju v dome kultúry XII. Reprezentačný
ples mesta. Konal sa pod záštitou primátora Štefana Cifruša. Prvý tanec, viedenský valčík, patril jemu
s manželkou Erikou. Viac sa dočítate na str. 5

Koncepcia rozvoja mesta schválená
V utorok 22. januára sa konalo zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Rim. Sobote.  Ťažiskovým bodom rokovania bola Koncepcia rozvoja mesta Rimavská Sobota na obdobie 2007- 2013.

Tento strategický dokument napokon poslanci 21
hlasmi schválili po takmer dvojhodinovej diskusii.

Viac informácií nájdete na str. 2.

Cena tepla sa mierne zvýšila
R

imavskosobotskí poslanci sa na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí zaoberali aj
cenou tepla. Napokon schválili jeho novú cenu
648,55 Sk/GJ (vrátane DPH) na obdobie 1.január až
31.december 2008 podľa návrhu, ktorého predkladateľom bol primátor mesta Štefan Cifruš. Touto
problematikou sa zaoberala aj pracovná skupina
pri spoločnosti Energobyt, s. r. o., ktorá je centrál-

AKCIA

Doneste bloček z vinárne
Hubertus (bývalá Fatima) do Perly.

Dostanete menu

za 55,- Sk

nym dodávateľom tepla v meste. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil pritom v závislosti
od vývoja svetových cien ropy a zemného plynu
pre túto spoločnosť maximálnu cenu tepla vyššiu
o 3,11 %, ako je tá, ktorú schválili poslanci. V diskusii sa hovorilo aj o možnosti alternatívnych
zdrojov vykurovania, akými je biomasa a solárna
energia. kan

Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
Akcia: jaternica 77Sk/kg
bravčová masť 500g 16 Sk/ ks
Železničná ul. 9, Rim. Sobota

Úvodník

Bude na
dvojkrížoch
hniezdiť turul?
Marta Kanalová
šéfredaktorka
O pozornosť
médií sa postarala SNS. Tento
rok chce na Slovensku postaviť
viac dvojkrížov,
ktoré majú symbolizovať
slovenskú štátnosť. Povedal
to predseda strany J. Slota
krátko po odhalení pamätnej tabule na dvojkríži nad
obcou Čerhov. „Nebudeme
sa pozerať na tých priblblých
turulov, ako tu poletujú nad
južným Slovenskom,“ takto
sa vyjadril kontroverzný
politik na margo znaku starých Maďarov, podľa ktorého
by sa najbližší dvojkríž mal
stavať pri Komárne. V súvislosti s touto témou sa
objavilo množstvo protichodných názorov. Niektorí
tvrdia, že stavanie dvojkrížov nepozdvihne národnú
hrdosť. Kým totiž nebude
na Slovensku vyššia životná
úroveň, dostatok pracovných
príležitostí, fungujúce zdravotníctvo a školstvo, ľudia
budú odchádzať do zahraničia a nebudú mať chuť sa
vrátiť domov. Z toho vyplýva,
že je to zbytočné vyhodenie
financií do luftu. Možno by
bolo zaujímavé, keby na
dvojkrížoch hniezdil aj turul.
Bol by to prejav odpustenia
si krívd z minulosti. Prejav
toho, že Slováci a Maďari
chcú žiť v porozumení tak
ako iné národy v krajinách
Európskej únie.

Chcete si
privyrobiť?
Prijmeme kolportérov
na predaj
Gemerských zvestí.
Môžu byť aj študenti
alebo nezamestnaní.

Informácie osobne na Svätoplukovej 5 alebo na t. č.
56 04 673.

2 Z mesta
Podarí sa získať granty na zlepšenie situácie?

28. 1. 2008

Treba maximálne pracovať na tom, aby sa podarilo
mestu získať príslušné granty na zlepšenie situácie.

V

marci 2006 podalo Mesto Rim. Sobota
v rámci operačného programu Základná infraštruktúra projekt na vypracovanie
základného strategického dokumentu Koncepcia rozvoja mesta na obdobie 2007- 2013.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja na prípravu tohto
dokumentu bola uzavretá až 30. marca
minulého roka. Náklady na vypracovanie
dokumentu činili 868 700 Sk, pričom 75 %
financií bolo zo zdrojov EÚ, 20% z rozpočtu
štátu a 5% kofinacovalo mesto, čo je čiastka
cca 43 tis. Sk. „Dokument sa začal spracovávať v máji minulého roku. Bola založená
partnerská skupina mesta, ktorá bola schválená v zastupiteľstve v júni. V priebehu
šiestich mesiacov zasadala štyrikrát. Zhro-

mažďovali sa údaje, aby sa vypravovala analytická časť dokumentu. Na pripomienkovanie bola zverejnená na internetovej stránke
mesta. Potom sa spracúvala strategická časť
dokumentu s víziou, jednotlivými prioritami
rozvoja mesta a v závere sa vypracovával
akčný plán,“ vyjadrila sa vedúca oddelenia
strategického rozvoja mesta a koordinátorka
projektu Ing. Eva Muráriková. Ďalej uviedla,
že koncepcia je základný strategický dokument, ktorý ukazuje, ktorými smermi sa má
mesto uberať a na ktoré priority zamerať,
aby bol jeho rozvoj komplexný. Zároveň ukazuje, z ktorých fondov EÚ môžeme čerpať
financie. Dokument vypracovala spoločnosť
IBS Slovakia, s. r. o., Prievidza na základe
verejného obstarávania. Ako sa vyjadril
projektový manažér Jozef Puskajler, silnou

stránkou Rim. Soboty je to, že v posledných
troch rokoch bol zaznamenaný prudký
nárast podnikateľských subjektov, ale i
vynikajúca poloha, mesto sa nachádza pri
hraniciach s Maďarskom, takže je možná cezhraničná spolupráca. Je tu veľa remeselníkov a ľudí, ktorí vedia organizovať kultúrne
a športové akcie, a krásne okolie využiteľné
na rozvoj turizmu.„Slabými stránkami mesta je nedostatok pracovných príležitostí. To
sa podarí zastaviť tým, že sa zrealizujú priemyselné parky, pritiahnu investori a vybuduje sa infraštruktúra. Na to sú eurofondy,
takže treba maximálne pracovať na tom, aby
sa podarilo mestu získať príslušné granty na
zlepšenie situácie. Rim. Sobota je spolu s Revúcou okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti. Preto očakávame, že štát bude
podporovať smerovanie investícií do týchto
oblastí,“ vyjadril sa Jozef Puskajler.
kan

Poslanci na margo koncepcie rozvoja mesta
V súvislosti s koncepciou rozvoja mesta sa rozpútala takmer dvojhodinová diskusia,
v ktorej zazneli rôzne názory z radov poslancov. Prinášame niektoré z nich.
Viliam Vaš: „Nová koncepcia nepredložila
analýzu plnenia úloh z predchádzajúcej
koncepcie. Na jej prípravu neboli pozvaní
odborníci opozície SDKÚ-DS,KDH a ani iniciátor prvej koncepcie mesta. Priority mali
v nej byť zoradené podľa dôležitosti, napr.
1.vybudovanie rýchlostnej komunikácie,
2. investori, 3. rozvoj turizmu. Neexistuje
žiadny variant v prípade zlyhania vládnej
pomoci pre región resp. mesto.
Viceprimátor Pavel Piliarik: „Koncepcia bola
spracovaná štandardne. Je otvorená pre
nové myšlienky. Navyše bola zverejnená na
internetovej stránke mesta a mohli sa k nej
vyjadriť, prípadne dať konkrétne návrhy aj
občania.“
Attila Hacsi: „Chybičkou krásy nie je len ročné meškanie dokumentu ale podstatnejšie
sú dôsledky odchodu mladých ľudí a odborníkov, vrátane lekárov a inžinierov, za posledných 7 rokov. Kto za to môže? Určite nie
len súčasné či predchádzajúce vlády, ale i
vlády za posledných najmenej 5O rokov. Ani
Turci, a to boli okupanti, tak nezaťažovali
toto územie ako ktorákoľvek domáca vláda!
Treba pripomenúť Smer-u, SNS a HZDS, že
diaľnica juhom Slovenska by už bola dávno
hotová, a nie ako 10-krát predražená a stále
ešte nedokončená severná magistrála.“
Pavel Brndiar: „Dokument považujem za
dobrý. Analytická časť je veľmi dobre pripravená. Východiská vystihujú presne to, čo

v meste chýba.Mohli sme byť však trochu
smelší v oblasti bytovej výstavby. 30 mil. je
žalostne málo na 5 rokov. Tento materiál sa
musí stať záležitosťou všetkých občanov,
ale i vlády. A preto, ak nejde Mohamed k
hore, bude musieť častejšie chodiť hora k
Mohamedovi...“
Magdaléna Valušová: „Treba si uvedomiť, že
koncepcia bude východiskom na čerpanie
financií z EÚ fondov. Pri jej realizácii bude
potrebná spolupráca všetkých zložiek mesta, ale i občanov.“
Ladislav Rigó: „Analytická časť je síce obsiahla, ale potrebná pre riešenie problémov.“
Zoltán Bán: „Výrazne meškáme pri prijímaní koncepcie a ani jej cena 900 tis. Sk
nebola najlacnejšia ! Z hlavných cieľov
chýba najmä prvok vlastnej iniciatívy, vždy
len čakáme na pomoc zvonka. Dôraz treba
klásť aj na alternatívne zdroje výroby tepla a
vypracovať konkrétny postup ich realizácie.
Kľúčové bude aj vybudovanie priemyselných
parkov.“
Tibor Pelle: „ I keď príprava koncepcie trvala
trocha dlhšie, predložili sme dobrý materiál. Pri jeho realizácii bude treba častejšie
kontaktovať vládne orgány, aby podporili
rozvoj mesta.“
Primátor mesta Štefan Cifruš: „Niektoré
údaje v analýzach sú, žiaľ, už niekoľko
rokov rovnaké, napr. 19 rokov sú tie isté
čísla v kapitole zdravotníctva! Nie preto sme

štrngali kľúčmi na novembrových námestiach, aby sem chodili len politici, ale aby sa
mali lepšie občania nášho mesta. Platíme
rovnaké dane ako vo všetkých rozvinutých
oblastiach Slovenska, ale ich prerozdelenie by malo zohľadňovať náš historický
hendikep. Mesto má síce ročný rozpočet cca
402 mil. Sk, ale všetky bolesti ľudí a mesta
samotného sa z neho liečiť nedajú. Koncepcia je vynikajúca v štatistikách. Ale predsa
len mohol v nej byť väčší dôraz na zvýšenie
šancí podnikateľskej sféry v regióne. Takže,  
hodnotím ju známkou 2- chválitebnou a
odporúčam na schválenie ako otvorený strategický dokument- budúci zdroj čerpania
pomoci EÚ a následne ako zdroj budúcej
prosperity našich občanov.“
kan
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Čo s vyrúbanými topoľmi?

3

Anketa
Čo si myslíte o stavaní
dvojkrížov ako národného
symbolu?
Dana Mitterpachová, dôchodkyňa,
Rimavská Sobota:
„Stavanie dvojkrížov nie
je potrebné, pretože týmto
spôsobom si nezdvihneme
národnú hrdosť. Vhodnejšie
by bolo investovať financie
tam, kde je to oveľa potrebnejšie. Mám na mysli oblasť školstva,
zdravotníctva a sociálnu oblasť. Každý
z nás vidí zmysel národnej hrdosti v niečom inom. Kompetentní by sa mali viacej
venovať nezamestnanosti a rozvoju štátu
ako stavaniu dvojkrížov.

A

ko sme vás už informovali z dôvodu
výstavby mestských bazénov boli
vyrúbané topole pri krytej plavárni. Výrub
realizovala firma Lesostav Gemer, s. r. o, z
Jesenského. Ako nám prezradil jej majiteľ
Zoltán Czene, stromy boli v zlom stave. Pri
väčšom vetre hrozilo, že sa mohli zvaliť
a spôsobiť úraz. Pár stromov sa bude ďalej
spracovávať ako obalový materiál. Nakoľko väčšia časť z nich bola zvnútra vyhnitá,
podrvili sa na energetickú štiepku tzv. bio-

Vodič nehodu
neprežil

JUDr. Ján Čelinský, dôchodca,
Rimavská Sobota:
masu. „V našom okrese je málo tých, ktorí
kúria biomasou. Iba pár podnikateľov. Je mi  
ľúto, že energetickú štiepku musíme voziť
do Zvolena, Bystrice, Maďarska a u nás nie
je postavená kotolňa na biomasu,“ vyjadril
sa Z. Czene. Dodal, že po vyrúbaných topoľoch nezostane žiadny neporiadok, nakoľko
dokážu všetko, vrátane drobných konárov,
za pomoci mechanizmov vyzbierať a spracovať.  
kan

Opäť
sú tu fašiangy

T

ragická dopravná nehoda sa stala minulý týždeň v pondelok medzi obcami
Rimavské Zalužany a Kociha. 33- ročný
vodič dodávky Renault Master z Prešova,
v tiahlej pravotočivej zákrute na zľadovatenej, neposypanej, ale zjazdnej ceste dostal
šmyk a s vozidlom narazil do svahu. Pri
šmyku sa auto na ceste otočilo, narazilo do
svahu a v priekope sa prevrátilo. Zostalo
stáť prevrátené na ľavom boku. Vodič bol
na mieste nehody mŕtvy, jeho 28- ročný
spolujazdec sa zranil ťažko a 19- ročná
spolujazdkyňa z Prešova vyviazla s ľahkými
zraneniami. „Prítomnosť alkoholu u vodiča
bude zisťovaná pri pitve. Škoda na vozidle je
odhadnutá na 200-tisíc korún. Dopravnú nehodu objasňuje polícia v Rimavskej Sobote,“
informovala nás banskobystrická policajná
hovorkyňa Mária Faltániová.
kan

G

emersko- malohontské osvetové
stredisko, Mestské kultúrne stredisko a Centrum voľného času Relax v Rim.
Sobote pripravujú kultúrny program s názvom Fašiangy sa krátia. Podujatie sa začína 1. februára o 16:00 hod. pochôdzkou
po meste a pokračuje o 18:00 hod.kultúrnym programom v dome kultúry. Budú
účinkovať folklórne súbory Rimavan so
svojimi sólistami, Új Gömör, Vepor, Sinec,
Háj a detské folklórne súbory Podkovička, Lieskovček, Kiss Gömör, Mladosť
a folklórna skupina Tisovec so svojimi
fujaristami. Organizátori podujatia vás
srdečne pozývajú.
kk  

„Dvojkríž je symbolom Slovákov, ale zároveň nevidím
žiadne zábrany, aby bol
postavený aj v niektorých
iných lokalitách Slovenska.
Symbol reprezentuje nielen
Slovákov, ale aj všetky národnosti, ktoré
žijú na našom území. Reprezentuje aj
Slovákov žijúcich v zahraničí. Je to nenáročná investícia a dlhodobá pamiatka.“

Eva Antalová, asistentka manažéra,
Rimavská Sobota:
„Je to úplná zbytočnosť,
pretože investované financie
sa môžu využiť aj v iných
oblastiach. Podľa môjho
názoru je každý správny
Slovák a vlastenec hrdý na
svoju vlasť aj bez dvojkríža. Investované
financie by sa mohli efektívnejšie využiť
v sociálnej oblasti a hlavne v problémoch
nezamestnanosti. Stavanie dvojkrížov
nezvýši národné povedomie Slovákov.“
kk

Fašiangy
v Rimavských Janovciach
V sobotu 19. januára začali fašiangy
v Rimavských Janovciach 16. fašiangovou zábavou. Každoročne ju organizuje
tamojší miestny odbor Matice slovenskej.  
Kultúrna komisia obecného zastupiteľstva pripravila na 26. januára detský
maškarný ples, v základných školách a
materskej škole budú karnevaly.
sm

4 Spravodajstvo
Po kraji už myslí na Bratislavu
S

tredné odborné učilišťe strojárske
v Rim. Sobote má výnimočne úspešný
školský rok. Po perfektnej organizácii celoslovenskej súťaže zručnosti elektrotechnikov v spolupráci s SOPK zaznamenali ďalší
úspech. V závere roka študent 3.E triedy
Ondrej Molnár suverénne vyhral krajskú
súťaž ZENIT v kategórii B1 pre žiakov študijných a učebných odborov SOU pre strojné
profesie v Brezne.„Najprv sme absolvovali
hodinový test s tridsiatimi otázkami. Otázky
boli všeobecného charakteru a týkali sa
hlavne technológie obrábania, technického
kreslenia a strojárskej technológie.  Nemal
som problémy, dobre som zabodoval, ale to
bol ešte len začiatok. Na druhý deň prebiehala praktická časť súťaže. Rozdali nám
hrubé obrobky a my sme mali z nich vyrobiť
súčiastku podľa výkresu. Mal som vytvoriť
kužeľovú rukoväť na sústruhu a na fréze.
Mali sme na to štyri hodiny. Rýchlo, ale
hlavne presne sme mali vyrobiť súčiastku
a mne sa opäť darilo. Prácu som odovzdal po
troch hodinách. Vyhral som. Teším sa a som
nesmierne rád, že som  prekonal nielen
ďalších siedmich rivalov, ale možno aj sám
seba,“ spomína  Ondrej. Študent, žijúci
vo Vyšnej Pokoradzi, nezabudol pripomenúť, že škola, ktorú navštevuje, sa vzorne
stará o odborný rast svojich študentov. Pán
profesor Balga a majster Morong majú tiež

Ondrej Molnár
impozantným výkonom
suverénne vyhral
krajskú súťaž ZENIT
určitý podiel na dosiahnutom výsledku. Ale
aj celý kolektív školy, tamojšie vybavenie
a podmienky sú zárukou takejto úspešnosti.
Veď aj v minulosti mali krajského víťaza
a úspešného účastníka celoštátneho kola.
Jeho kolega Marek Urban napr. v Brezne
skončil na peknom štvrtom mieste. Na
celoštátne kolo do Bratislavy pôjde Ondrej
začiatkom februára. Už sa naň pripravuje.
Jedno je ale isté: vďaka krajskému prvenstvu maturitu z praktickej časti odbornej
zložky už nemusí absolvovať.
L.Polgári

Koniec humanitnej organizácie
Klub darcov krvi
v Tornali bude pracovať
pod novým logom

O

d 1. 9. 2007 prestala výroba vo firme
Ozeta Neo v Tornali. Pri tejto firme
veľmi aktívnu činnosť vyvíjal aj Klub darcov
krvi Ozeta Tornaľa. Zánikom firmy, žiaľ,
zaniká aj táto organizácia. Počas 11- ročnej
existencie organizovali niekoľko zájazdov
darcov krvi do Bratislavy, kde darovali krv.
Dvakrát boli prijatí aj predsedom, resp. podpredsedom NR SR. V roku 2006 13. januára
zorganizoval prvýkrát odber krvi v našom
regióne spolu s NTS SR, pracoviskom Banská
Bystrica, v meste Tornaľa. Vďaka porozumeniu a pochopeniu vedenia mesta a priaznivcom tejto humánnej činnosti sa zorganizoval odber krvi v Tornali šesťkrát. Žiaľ,
poslednýkrát pod hlavičkou tejto firmy to
bolo 5. decembra 2007. Niektorí členovia navrhli, aby klub od nového roka vyvíjal svoju
činnosť pod novým logom. Toto predsavzatie ocenili aj pracovníci NTS SR, pracovisko
Banská Bystrica, ktorí ústami MUDr. Janky
Kotrčovej túto iniciatívu privítali. Myšlien-
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Divosud skúša
novú hru

R

imavskosobotský ochotnícky
divadelný súbor Divosud prvýkrát
uvedie v tunajšom dome kultúry hru
s názvom Ryba pre štyroch. Jej autormi
sú Wolfgang Kohlhaase a Rita Zimmerová. Hra predstavuje príbeh starnúceho sluhu a troch slobodných sestier na
samote v letnom sídle. Po rokoch nastane medzi nimi konflikt kvôli odchodu
sluhu Rudolfa, pretože bol milencom
všetkých troch sestier, ktoré o existujúcom vzťahu navzájom nevedeli.
Konflikt vyústi do tragického záveru.
Napriek tomu je hra silne humorne
ladená. Účinkovať budú Pavel Belandržiteľ zlatej plakety Jána Palárika za
dlhoročnú hereckú ochotnícku tvorbu,
Helena Chrenková, Erika Juhászová,
Dominika Jankulárová a Peter Galdík.
Premiéra hodinového predstavenia
alternatívneho divadla sa uskutoční
v marci. Vlani bol súbor pri príležitosti
Dní mesta Rimavská Sobota ocenený
Cenou mesta za dlhoročnú úspešnú
umeleckú činnosť a reprezentáciu
ochotníckej divadelnej kultúry doma
a v zahraničí. „Súčasne s touto hrou
nacvičujeme aj inscenáciu hry Marty
Hlušíkovej s názvom Výklad. Na záver
tejto sezóny pripravujeme inscenáciu
hry Jozefa Gregora Tajovského Ženský
zákon,“ vyjadril sa vedúci súboru Ľubomír Šárik, ktorý všetky hry dramaticky
a režijne upravil. kk

Pozvánky
ku podporil aj viceprimátor mesta Tornaľa
Gyula Mészáros. Aj keď sa posledný odber
niesol v smutnom duchu, napriek tomu boli
darcovia spokojní. Celkom prišlo darovať krv
35 občanov. Z nich krv odobrali 28. Medzi
nimi boli aj jubilanti -rekordéri Július Dobos
z Gemerskej Panice, ktorý daroval krv už po
106- krát a JUDr. Jozef Pupala z Čierneho Potoka, ktorý daroval krv neuveriteľných 160krát ! Všetkým, ktorí boli ochotní darovať
najcennejšiu tekutinu, patrí poďakovanie,
tak isto aj samotným organizátorom odberov a vedeniu Klubu darcov krvi SČK Ozeta
Tornaľa. Verím, že v Tornali budú aj v budúcnosti aktívni darcovia krvi, ktorí budú v tejto
tradícii pokračovať. Je potrebné poďakovať
aj nadšencom, ktorí sa v minulosti podieľali
na organizovaní odberov krvi u nás. Patria
k ním predovšetkým primátor a viceprimátor mesta Tornaľa , rodina Jozefa Legáta, Árpada Gergelya, Multibród Tornaľa, pán Ing.
Štefan Juhász z Chanavy, starostovia z obcí
Včelince, Gemera a Gemerskej Panice.
Slavomír Skalák, Tornaľa

BBSK a Gemersko – malohontské múzeum v Rim. Sobote pozývajú verejnosť na
otvorenie výstavy Rómski muzikanti Gemera- Malohontu, ktoré bude 7. februára
o 14.oo hod. vo výstavných priestoroch
múzea. Výstava potrvá do 31. marca.

Pracovná spoločnosť nadstavkových
včelárov Slovenska vás pozýva na
prednášku ABC začiatkov včelárenia.
Bude zameraná na vývoj úľových zostáv,
odlišnosť technológií, nízkonadstavkové
zostavy, technológiu včelárenia v NN,
ABC chovu včelých matiek, rpevenciu
včelých chorôb a produkty. Seminár je
určený pre začínajúcich včelárov i tých,
ktorí sa pre včelárenie len rozhodujú.
Vítaní sú i skúsenejší včelári. Účasť je
potrebné nahlásiť e-mailom alebo telefonicky. Seminár bude 2.2. od 8,30 hod. v
bývalom Kongu v Rim. Sobote. Kontakt:
info-vcelari.sk, www.n-vcelari.sk, 0911
768 758.

Spoločenský život
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Plesová sezóna je v plnom prúde
Primátor okolo plesov nerobí veľký cirkus. Príprava mu
trvala krátko. Oblečenie vyberá svojej manželke.

T

radične, v poradí už XII. Reprezentačným plesom mesta sa začala plesová
sezóna v Rimavskej Sobote. Konal sa v
piatok 18. januára v estrádnej sále domu
kultúry. Podľa slov hlavnej organizátorky
plesu Eleny Ružičkovej bolo na ňom okolo
130 ľudí. Otvoril ho primátor mesta Štefan Cifruš s riaditeľom MsKS Ľubomírom
Šárikom. V kultúrnom programe vystúpili aj
členovia Klubu tanečného športu IMPULZ,
ktorý pri MsKS od roku 2003 vedie renomovaný tanečný pedagóg Július Schvarcz,
i tanečná country skupina z Košíc. Hlavne
pánov pobavil kankán. Nechýbala ani tradičná tombola. Hrala hudobná skupina Petra
Kuštára z Bratislavy, s ktorou neboli mnohí
účastníci plesu spokojní. Povedali nám, že
takáto ľudová hudba sa na plesy nehodí.
Lepšie sa im zabávalo počas piesní, ktoré
púšťal DJ.
Prvý muž mesta Štefan Cifruš nám prezradil, že na plesy chodieva rád. Najradšej
tancuje na pomalú hudbu. Na mestský ples
sa pripravoval len päť minút.
„Predtým som ordinoval v zubnej ambulancii, pribehol som domov, manželka mi
pripravila šaty a obliekol som sa. Z plesov
nerobím veľký cirkus. Oblečiem si vždy to,
čo mi pripraví Erika. Odkedy som pribral,
väčšinou nosím čierny oblek,“ povedal Š.
Cifruš a dodal: „Preventívne na mestských
plesoch nepijem alkohol len vodu, aby som
nedopadol ako Oliver Andrásy z relácie Aj
múdry schybí, ktorý spadol zo schodov“.
Na plesy chodieva rada aj primátorova manželka Erika.  
„Manžel povie, na ktoré plesy pôjdeme.
Mám rada každú rytmickú hudbu okrem
džezu. Nevyberám si. Pri dobrej hudbe sa

vždy zabavím. Čo sa týka oblečenia, vyberá
mi ho môj manžel. Chodí po svete a kade
chodí, tam mi kúpi šaty. Pozná môj vkus,
takže nie je problém, že by sa netrafil,“ hovorí sympatická Erika, ktorá sa na mestský
ples pripravovala asi tak dlho ako každá iná
žena. Postarali sa o ňu milé kamarátky- kaderníčka a kozmetička.
Zástupcu primátora mesta Pavla Piliarika
poznajú mnohí ako umeleckú dušu. Ako
muzikant na plesy chodieva rád. Nerobí
mu problém tancovať na akúkoľvek hudbu.
Obľubuje štandardné tance – valčík, tango,
ale zabaví sa aj pri disko tancoch.
„Na mestský ples som sa pripravoval asi
pol hodinu. Bola to rýchlovka. Čo sa týka
manželky, jej šaty nevyberám. Vedel by

100. výročie úmrtia Jánosa Fábryho

N

apriek daždivému počasiu sa zišlo
okolo sto účastníkov v Reformovanom gymnáziu v Rim. Sobote, ktorí si uctili
pamiatku zakladateľa Gemersko-malohontského múzea Jánosa Fábryho. Spomienka sa
začala v priestoroch múzea, kde riaditeľka
múzea Oľga Bodorová vyjadrila pred pamätnou tabuľou J. Fábryho jeho úsilie pri vzniku
a fungovaní múzea. Jeho pamiatke bola
venovaná aj výstava.
Jeho životný príbeh krátko priblížil
István B. Kovács. J. Fábry začal svoju životnú
púť v roku 1850 v Rimavských Janovciach,
neskôr sa stal učiteľom v Ožďanoch. Deväť
rokov bol riaditeľom Spojeného protestant-

ského gymnázia. Publikoval mnoho vedeckých článkov, bol váženým občanom nášho
mesta. Oľga Bodorová priblížila zúčastneným aj okolnosti založenia múzea, ktoré
patrí medzi piate najstaršie múzeum na
Slovensku. V roku 1860 žiadal P. K. Hostinský
povolenie na zbierku, ktorú venoval múzeu.
Riaditeľ Reformovaného gymnázia Attila Sebők priblížil život pedagóga J. Fábryho a jeho
rodné mesto Lučenec na fotografiách Józsefa
Puntigu. Na záver spomienkovej konferencie
prebehlo odovzdanie Fábryho ceny, založenej v roku 2005, ktorú si prevzali členovia
rodiny.
János Juhász Dósa

som, ale nechávam to na ňu. Má totiž dobrý
vkus,“ prezradil P. Piliarik.   
Jeho manželka Mária nám povedala, že
nechodievajú na veľa plesov. Dôvod je ten,
že viceprimátor chodieva hrávať s kapelou.
Pani Mária nemá tance, ktoré by netancovala rada. Najradšej však tancuje na pomalšiu
hudbu. Príprava na ples jej netrvala dlho,
skôr kaderníčke.  
„Šaty si vyberám aj podľa toho, aby boli
módne. Nie vždy v tej istej farbe, a aby sa
hodili aj k mojej postave. Sledujem módne
trendy. Som rada, keď sa môžem popozerať
po pekných  róbach na plese,“ vyjadrila sa
pani Mária, ktorá máva každý rok na plese
iné šaty.
Marta Kanalová

Poďakovanie

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Kocihe
ďakuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) za finančnú podporu
projektu v roku 2007 sumou 15 000 Sk.
Dotácia bola použitá na rekonštrukciu
strechy evanjelického kostola v Kocihe.
Touto cestou ďakujeme všetkým obyvateľom obce, ako aj rodákom z Kocihy
za finančné dary. Poďakovanie patrí
aj firme H. M.H. Drevovýroba Kociha, Radovan Rimavské Zalužany a Urbárskemu spolku Kociha za finančné dary.
Obyvatelia obce Kociha
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Skutočný príbeh:

Vianočná svadba
K

amarát Fero sa ide ženiť. Bohvie, či sa
tak rozhodol sám od seba. Ale nech už
je za tým čokoľvek a ktokoľvek, rozhodnutie
zdá sa to byť múdre. Veď sa už dosť naplatil
tzv. „kančej dane“. ( To bolo za totality, keď
mládenci, slobodní, nad 25 rokov mali zvlášť
zvýhodnenú mzdovú tarifu, daň naviac, čo
ich niekedy donútilo aj oženiť sa. Stálo by to
na zamyslenie aj pre terajšieho financministra vyrúbiť takú daň alebo niečo podobné, čo by vylepšilo príjmovú časť štátneho
rozpočtu.) Fero si zo svadby nerobil ťažkú
hlavu. Pri pive vyhlásil: „Chlopi, a vy pridzece všickie!“ To ako ja s kamarátom Mirom.
Takže oficiálne pozvanie sme mali. Chceli
sme sa informovať o podrobnostiach,  kedy,
kde, čo a ako, ale Fero to odbil typicky  východniarsky „ Fšicko budze, pic, jesc a budze
to dajako kolo Štefana na Vianoce“. Potom
nám ukázal fotku nastávajúcej- prekrásna
východniarka- v kroji. Ten kroj sa mi zdal
ako ukrajinský, alebo rusínsky, ale nepýtal
som sa na nič, lebo, ako som Fera poznal,
pochybujem, že by som sa dozvedel niečo
viac.  Tak sme sa s Mirom na tú svadbu  aj
začali tešiť. Dva týždne pred Vianocami Fero
pri pive zrazu „zapílil“, že „jutro muši isc
na vychod organizovac vešele“. No počkaj,
ty si bohový, veď ani nevieme, kedy a kde
to vlastne máme na tú tvoju svadbu prísť.
„Vy duraci,  no rychlikom do Medzilaborec,
potom autobusom do (pomenoval nejakú
dedinu), to je konečná a tam še popytajce na
samotu ( a vysypal taký nezapamätateľný
názov). A co še pytace, tam všicke vedza,
mne tam znaju i ju znaju , nemožece pochybic. A budzece u mna tyžden a zacahnece
to pivo, ja už mušim.“ Zmizol skôr ako sme
stihli zavrieť huby. Kaďže sme sa do Vianoc
nevideli, na Štefana sme vycestovali na východ. Do Medzilaboriec sme prišli rýchlikom
parádne, ďalej už nešiel. Na stanici sme sa
popýtali na onú dedinu, kde by mal chodiť
autobus. Tiež sme mali šťastie, dedinu sa
nám podarilo identifikovať a autobus tiež.
V ten deň to bol posledný spoj. Asi po troch
hodinách jazdy cez množstvo rôznych
usadlostí s rôzne dlhými zastávkami sme
sa konečne dostali na konečnú. Čudné bolo
aj to, že sme reči nastupujúcich a vystupujúcich ľudí vôbec nerozumeli. Keď sme už
len my dvaja a šofér na konečnej ostali stáť,
šofér zversky zazíval a zahlásil: „ Ta fajront,
chlopi, ne?“ Dobre. Vystúpili sme von asi
do pol metrového snehu. Dookola ani živej
duše, ale ani domu, dvora alebo stromu. Zas
sme mali šťastie. Šofér ešte sedel v autobuse
a čosi písal, tak sme sa ho začali vypytovať
ako ďalej. Vedel o svadbe, aj to kde je. V tom
mal Fero pravdu. Vysvitlo ale, že je to na tú
samotu asi 10 km pešo. Že je tam aj cesta

Závislosť,
agresivita
a súčasná
mládež

T

a že ju bol pred sviatkami prehrnúť buldozér, takže by sme nemali zablúdiť. Situácia
sa nám zdala jasná ako čistý lieh, ktorý sa
nám v krvi rozpúšťal. ( Na sucho sme vôbec
neboli). Bolo už popoludní, kráčali sme po
odhrnutej ceste. Medzitým začalo husto
snežiť. Naokolo ani stopy po živote, len
biela zvlnená pláň. Na ceste pred nami bola
akási čudná čierna škvrna. Keď sme prišli
bližšie,  zistili sme, že to bola rozrytá  zem
od buldozéra, ktorý sa tu otáčal. Tak a je
to tu. Buldozér mal tu totiž konečnú. Ako
ďalej? Inštinkt nám prikazoval pokračovať
v smere predchodzej cesty. A tak sme išli
zabárajúc sa po kolená do snehu. Ešte sme
mali humor a optimizmus, pripadali sme si
ako Amundsenova výprava- len psov sme
nemali. Asi po polhodine takejto driny nás
to prestávalo baviť. Nevedeli sme, kde sme,
a ani kde ideme. Bohová perspektíva! Naviac
sa už začalo stmievať. Nadávali sme na Fera
a celú jeho „sprepadenú“ svadbu, vlastne
sme ani nevedeli, či už nejdeme aj neskoro. Miro ma stále utešoval: „Fero povedal,
že okolo Štefana a dnes je predsa Štefana.
V tom sa mi zazdalo, že na takom miernom
kopci pred nami vidím akúsi tabuľu. Keby
sme boli vládali, tak bežíme k nej. Prišli
sme ku tabuli na kole a celí nedočkaví sme
zoškrabovali z nej sneh. Na tabuli stálo: „Pasenie kráv na štátnej hranici sa prísne zapovedá“. Tak sme došli stará mama. Už sme
neboli schopní ani sa vadiť. Stáli sme pri tej
ceduli ako na Severnom póle a rozmýšľali,
ktorým smerom sa vrhnúť. Zhodli sme sa
na tom, že naspäť nepôjdeme, za ceduľu ísť
nemôžeme, takže ako správni komunisti
pôjdeme doľava. To nám zachránilo život.
Asi po 200m. sme v diaľke zbadali svetlo.
Konečne sme patrične nahnevaní dorazili
na predmetnú samotu. Pôvodne sme chceli
Fera poriadne zmlátiť, ale po jeho“ Ta vitajte,
chlopi, co šebe dace?“ sme sa nezmohli na
nič.
Svadba bola síce až o tri dni, ale to vôbec
nevadilo. Boli sme na konci republiky a bolo
nám fajn.
Peter Krivoš

ieto prejavy mladých ľudí sú
v dnešnej spoločnosti bežným
javom. Keď prechádzam mestom
a vidím ich, niekedy sa zamyslím nad
tým, prečo je to tak. Reálnych odpovedí je mnoho, ale pravdu poznajú iba
oni. Dôležité však je, aby sa zamysleli
nad svojím konaním. Či dokážeme
správne zhodnotiť naše správanie
a vyvodiť  následky, závisí od rôznych
faktorov. Prvým a najdôležitejším
je rodina. Práve ona nám poskytuje
prvotný kontakt s okolitým prostredím.
Dieťa je veľmi vnímavý jedinec, ktorý
dokáže prijať a spracovať množstvo
vnemov. Ak však v najdôležitejších
rokoch formovania jeho osobnosti, teda
medzi prvým a tretím rokom života,
prijíma zväčša negatívne podnety, je už
neskoro. A práve v období dospievania
sa negatívne prejavy správania prejavia.
V tomto období dieťa preberá také
vzory správania a konania, ktoré sú
ovplyvnené rodinným prostredím. Ak
sa v rodine vyskytol alkoholizmus, agresivita, fyzické alebo psychické násilie,
dieťa si osvojí tieto prejavy a stanú sa  
prirodzenou súčasťou jeho života. Ak
si človek vtedy nevstúpi do svedomia
a neprehodnotí ho, nastáva nenapraviteľná zmena. Ak dieťa trávi svoj voľný
čas v nevhodnej spoločnosti, potom sú
šance na záchranu  len čiastočné. Alebo
v najhoršom prípade nereálne. Myslím
si, že by bolo dobré zamyslieť sa nad
týmto výrokom: „Nikdy nerob druhým
to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“ Sú
to slová, ktoré vystihujú presne to, čo
som chcela týmto príspevkom povedať.
Niekedy by nebolo na škodu pokúsiť sa
navzájom rešpektovať a tolerovať. Aj
keď v súčasnej dobe mi možno naozaj
zostáva iba dúfať.                                                                                                                                          
K. Kalmárová

Pozvánka
Miestny odbor Matice slovenskej v Rim.
Sobote vás pozýva na 18. reprezentačný Matičný ples, ktorý sa uskutoční 8.
februára o 19,30 hod. v estrádnej sále
domu kultúry. Vstupné je 700 Sk. Vstupenky sú zlosovateľné.Predaj vstupeniek: Kniha, Hlavné námestie.O dobrú
zábavu, program a bohatú tombolu je
postarané. Tešíme sa na Vašu účasť.
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Starosta, ktorý je ľahostajný
Funkcia starostu obce alebo primátora miest nie je len
o tom, že pred voľbami nakúpi lacné víno a klobásy,
a tým to končí.

V

nedeľu 25. 11. 2007 bol organizovaný
Pochod proti násiliu v našom okrese
v obci Širkovce, o ktorom sme už v našich
novinách písali. Uskutočnil sa hlavne preto,
aby ľudia upozornili na neľahkú bezpečnostnú situáciu našich spoluobčanov, ktorí
žijú v jednotlivých obciach. Bola to zároveň spomienka na miestneho obyvateľa,
ktorého brutálne zabili dvaja rómski mladíci
kvôli 40 Sk. Viem, že hlavne pozostalým po
zavraždenom Tomášovi ich dni neplynú
jednoducho a určite im chýba syn a brat.
S počudovaním som však sledoval reakciu
starostu obce, ktorý sa nepripojil k zhromaždeniu a od všetkého sa dištancoval.
Určite by sa patrilo, aby sa aspoň prihovoril
rodine zavraždeného, čo sa však nestalo. Do
obce prišlo podporiť pozostalých minimálne 50 cudzích ľudí, väčšina z nich tu
bola prvýkrát. Jednoznačne som sa pripojil
k tejto myšlienke a urobil všetko pre to, aby
to bol slušný pochod. Po tom, čo príslušníci polície zadržali autobus, môj kamarát
dorazil do obce skôr ako účastníci a potvrdil
mi, že miestni obyvatelia očakávali príchod
autobusu. Väčšina ľudí v podobných obciach
má strach. Aj v Širkovciach bolo vidno
v niektorých očiach minimálne obavu. Až
po príchode autobusu sa pomaly vytrácala.

Pýtam sa: načo sú platení takí starostovia
obcí, ale aj primátori miest? Každý politik si
musí jednoducho uvedomiť, že keď sa podujal robiť takúto funkciu, musí byť pripravený na všetko. To nie je len o tom, že pred
voľbami nakúpi lacné víno a klobásy, a tým
to končí. Po tom, čo ste vyhrali voľby, ste
sa stali starostom aj preto, aby ste chránili
spoluobčanov a slušných ľudí a nepristupovali k udalostiam v obci ľahostajne, ako
tomu bolo napr. 25. 11. 2007. Mnoho ľudí
priamo zo Širkoviec si už počas mierového
zhromaždenia kládlo otázku: načo nám
je taký starosta? Ponúkam im odpoveď:
taký starosta je úplne zbytočný. Sám ste si
vybrali a kandidovali vo voľbách slobodne,
ste človek vo verejnej funkcii a na pomery
ľudí žijúcich v obci aj dobre platený. Z daní
napr. aj tých spoluobčanov, od ktorých ste sa
dištancovali. Žiaľ, tento problém sa vyskytuje aj v iných obciach a mestách. A predsa
sa dotyčný starosta zmohol aspoň na niečo.
Napísal sťažnosť na televíziu a redaktorku,
ktorá jediná o zhromaždení informovala objektívne. Aby bolo každému jasné:
zhromaždenie malo pokojný priebeh. Je na
uváženie obyvateľov obce, ktorí sa predsa
bližšie poznajú s dotyčným starostom, či
mu dajú šancu aj v ďalších voľbách. Podľa
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toho, čoho som bol svedkom, si ju však
nezaslúži. Chcem sa ešte vyjadriť k jednotlivým televíziám, kde, podľa mňa, ale aj
iných účastníkov zhromaždenia, okrem TA3
ostatné neposkytli objektívne spravodajstvo.
Osobne som poskytol rozhovor, z ktorého
nebolo zverejnené nič. Načo ste tam potom
šaškovali s mikrofónmi? Dokonca redaktorka TV Markíza nebola ani osobne prítomná.
Informovala však o extrémistoch a maďarskej garde a neviem o čom ešte. Väčšinu
zúčastnených, ktorí sedeli v autobuse,
osobne poznám a veľmi dobre viem, akí sú
to ľudia. Myslím si, vážená pani redaktorka,
keby sa to stalo niekomu z vašich blízkych,
určite by ste urobili objektívnejšiu reportáž.
Česť tým, ktorí sa mierového pochodu zúčastnili. Je len na škodu veci, že si v jednotlivých televíziách nenájdu čas a neposkytnú
priestor na rozhovory s mnohými a hlavne
staršími ľuďmi na Slovensku, ktorí sa boja
o svoju bezpečnosť. Poznám veľa ľudí, ktorí
hlavne v zimnom období vyhlasujú večierku o 16. hod., zabarikádujú sa v domoch
a už nevychádzajú. Každý starosta alebo
primátor je povinný urobiť všetko pre ľudí
a nie sa im obracať chrbtom. Ešte raz chcem
zdôrazniť: ľudia v týchto funkciách sú platení a je ich povinnosťou pomáhať svojim
spoluobčanom. Ešte nejaký čas potrvá,
keď sa budú o tieto funkcie uchádzať iba
ľudia, ktorí majú dobré úmysly a majú čo
ponúknuť obciam a mestám. Nie je dôležité,
koľko získate voličov za to, že im nalejete
a oblbnete ich prázdnymi rečami. Skutky sú
dôležitejšie ako sľuby. Na Slovensku je veľa
miest a obcí, kde sa po čase zabúda na to,
aké poslanie majú jednotliví primátori a starostovia. Je povinnosťou a právom občanov,
keď už dotyční zabúdajú na sľuby, aby ich
pripomenuli. Oni sú tu pre vás a nie vy pre
nich.    
Zdeno Marek

Rimavská Sobota na ITF Slovakiatour 2008

V

o výstavných priestoroch Incheba Expo
Arény v Bratislave 17. až 20. januára
prebehol 14. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2008. Svoje
aktivity a ponuky prezentovali podnikatelia
v cestovnom ruchu, ubytovacie a stravovacie
zariadenia, lyžiarske strediská, aquaparky,
turisticky atraktívne oblasti, samosprávne
kraje a regióny. Veľtrhu sa zúčastnili domáce
a zahraničné cestovné kancelárie so svojimi
ponukami na aktuálnu sezónu. Slovensko
bolo reprezentované veľkou expozíciou
Slovenskej agentúry cestovného ruchu(SASR), expozíciami jednotlivých samosprávnych krajov a euroregiónov v spolupráci so
zahraničnými partnermi. „V našej expozícii
Únia Slaná- Rimava boli prezentované
okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota
spolu so zahraničným partnerom zo župy

Borsod- Abaúj- Zemplén. Regióny vystavovali propagačné materiály pre návštevníkov
veľtrhu- suveníry, obrazový materiál a turistické produkty. Mesto Rim. Sobota predstavilo návštevníkom veľtrhu ubytovacie
a stravovacie zariadenia, lyžiarske strediská,
cyklotrasy a možnosti letných rekreačných
pobytov v blízkom okolí. Priblížili sme im aj
kultúrne pamiatky mesta, mestskú galériu
a Gemersko-malohontské múzeum, okolitú
prírodu, Cerovu vrchovinu, kúpele Číž, Teplý
Vrch a Gotickú cestu,“ informovala nás
vedúca Turistického informačného centra
v Rim. Sobote Ing. Milana Jutková. Na veľtrhu boli zastúpené aj turistické a cestovné
kancelárie z Maďarska, Poľska, Čiech, Talianska, Turecka, Japonska, Malajzie a Indonézie.
Svoje zastúpenie tu mali aj letecké a železničné spoločnosti. kk
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Zápisy do prvých ročníkov

Zápisy do 1. ročníkov
Zápis detí do 1. ročníka pre šk.
r. 2008/09 sa v ZŠ P. Dobšinského v Rim.
Sobote uskutoční 6. februára 2008
(streda) od 14:00 do 15:30 hod.
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť: rodný list dieťaťa, obč.
preukaz rodiča a písacie potreby. Zápis
detí do ZŠ sa uskutoční pre všetky deti,
ktoré dovŕšia vek 6 rokov do 31. 8. 2008.
Mladšie deti musia mať odporučenie
školského psychológa a pediatra.
Počas zápisu je možné podľa vášho
záujmu poradiť sa so psychológom
a špeciálnym pedagógom. Rodičia, ktorí  
sa tento deň nemôžu so svojím dieťaťom zúčastniť zápisu, môžu tak urobiť
v pracovných dňoch v termíne do 15.
februára 2008 na riaditeľstve školy.
Bližšie informácie na č.t.: 56 34 954, 56
32 010.

ZŠ Š. M. Daxnera na Ul. Dr. V. Clementisa v Rimavskej Sobote oznamuje, že 5. februára 2008  sa od 14.00 do
16.00 hodiny v budove základnej školy
uskutoční Slávnostný zápis detí do
1. ročníka. K zápisu je potrebné prísť
s dieťaťom priniesť si: rodný list dieťaťa,
občiansky preukaz rodiča, vo vážnych
zdravotných prípadoch dieťaťa priniesť
vyjadrenie lekára. Rodičia, ktorí sa
v tento deň nemôžu zúčastniť zápisu spolu s dieťaťom, môžu tak urobiť
v nasledujúcich pracovných dňoch
v čase od 8.00 do 15.30 hod. na riaditeľstve školy v termíne do 15. februára
2008. V takomto prípade doporučujeme  
ohlásiť sa telefonicky na t. č. 5621666,
5621668.

Základná škola  P. K. Hostinského
na ul. Družstevnej v Rim. Sobote Vás
s otvorenou náručou uvíta dňa 6.2.2008
o 14.00 hod. na Slávnostnom zápise
detí do 1. roč., kde je potrebné priniesť
rodný list dieťaťa a občiansky preukaz
rodiča a pero.
Deti zapíšeme bez ohľadu na bydlisko. Tešíme sa na Vás.               

Riaditeľstvo Evanjelickej základnej
školy v Rimavskej Sobote oznamuje
rodičovskej verejnosti, že  zápis detí do
1. ročníka  na školský rok 2008/2009 sa
uskutoční  29. januára 2008 od 1400 do
1600 hod. v triedach na prízemí budovy
školy. V prípade záujmu je možnosť
individuálnych konzultácií s riaditeľkou
školy na t. č. 0911 344 223. Informácie nájdete aj na internetovej stránke
www. ezsrs.edupage.org
Prosíme prineste so sebou kópiu
rodného listu dieťaťa.

28. 1. 2008

Trieda pre intelektovo nadané deti pri ZŠ P. Dobšinského
v Rim. Sobote s regionálnou pôsobnosťou
Spôsob zápisu detí pre šk.r. 2008/2009:
Požiadať čím skôr o vyšetrenie IQ dieťaťa priamo na Okresnej pedag.-psychologickej
poradni na Hviezdoslavovej ul. v Rim. Sobote alebo prostredníctvom ZŠ P. Dobšinského.
Vyšetrenie je bezplatné. Ak dieťa splní požadované nadpriemerné IQ, rodič dostane oznámenie od ZŠ P. Dobšinského o prijatí do tejto triedy (približne v mesiacoch máj - jún).
Bežný zápis do ZŠ je potrebné absolvovať v určených termínoch na zvolenej škole.

Čo je potrebné o tomto vzdelávaní vedieť:
Nadanie u detí sa prejavuje už v predškolskom veku. Od iných detí sa líšia – vyžadujú
sústavnú pozornosť, iný prístup. Tieto deti majú výrazný náskok už v preškolskom veku.
Výrazným znakom je zvedavosť, dopyt po informáciách, vyhľadávajú kontakt so staršími
deťmi a dospelými, môžu byť perfekcionalistické, kritické až sebakritické, celkovo ťažšie prispôsobivé. Majú zvyčajne dobrú pamäť, dobrú matematickú predstavivosť, čítajú písmená,
slabiky, slová, príp. celé vety alebo texty. Okolie zo strany dospelých často reaguje na tieto
deti nechápavo, preto rodičia bývajú rozpačití, zneistení takýmito názormi, sami nevedia, či
konajú správne. Potvrdilo sa, že v klasických triedach práca s nadanými deťmi nie je efektívna. Časom sa tu začnú javiť ako problematické deti. Intelektovo nadaní žiaci majú špecifické
potreby. Tak ako športovci či umelci aj intelektovo nadpriemerne nadané deti potrebujú
svojich „trénerov“. V škole pre nadané deti je viac priestoru pre individuálny prístup. Učiteľ
tu vystupuje skôr ako sprievodca svetom informácií. Tieto deti majú schopnosť napredovať
rýchlejšie a táto škola im na to vytvára podmienky: malý počet žiakov v triede (10-16) a v závislosti od toho 1-2 učiteľky – tým sa zaručuje vysoká možnosť individualizácie, pracuje sa
so špeciálnymi doplnkovými učebnicami, môžeme ich viacej zaťažiť, v intelektovej oblasti
sú menej unaviteľné, pracujú s väčším nasadením. Okrem bežných predmetov v ročníku
majú naviac už  od 1. roč. predmety: anglický jazyk, informatika, obohatenie. Deti dosahujú pozoruhodné výsledky a čo je najdôležitejšie – radi chodia do školy. Je dobré, že naše
slovenské školstvo ponúka túto alternatívu vzdelávania, ktorá doteraz absentovala  a čo je
ešte lepšie, že Rim. Sobota nestojí mimo. Preto neváhajte, vážení rodičia, a dajte urobiť IQ
test svojmu synovi – dcére, k ničomu Vás to nezaväzuje. Budete si môcť povedať:  “ Ako rodič
som svojmu dieťaťu nezobral šancu nadštandardne sa vzdelávať.“
Bližšie informácie si pýtajte na ZŠ P. Dobšinského v Rim. Sobote (riaditeľstvo školy
– č.t. 047/5632010,5634954) alebo na OPPP v Rim. Sobote (č.t. 5623543).
Mgr. Ľubica Kubiňáková za riaditeľstvo ZŠ P. Dobšinského
      

Kam s deťmi po skončení vyučovania?
Ako nevyhnať deti na ulicu . . .

Pred zápisom do prvého ročníka sa iste mnohí rodičia trápia otázkou, čo bude s ich deťúrencami, keď začnú chodiť do školy. Kam ich dať po skončení vyučovania? Budú sa vedieť
samy poobliekať? Ako si poradia v školskej jedálni? Týchto starostí sa vôbec nemusíte báť,
pokiaľ prihlásite svoje dieťa do školského klubu (družiny). Školský klub vo veľkej miere pomáha rodičom pri výchove ich detí. V ich voľnom čase, po skončení vyučovania, sa postará
o kultúrne stolovanie a osvojenie si základných hygienických návykov a o zábavu.
Po spoločnom obede nasleduje odpočinková činnosť. Táto činnosť im prináša veľa zábavy: voľné kreslenie, čítanie rozprávok, hry, rozhovory, relaxačné a energizačné cvičenia.
Odpočinkovú činnosť vystrieda rekreačná, ktorá podporuje aktívny pohyb na čerstvom
vzduchu, spontánne a organizované hry. Potom nasleduje príprava na vyučovanie, ktorá
poskytuje deťom možnosť písomne si vypracovať domáce úlohy pod dohľadom odborne
pripravených pedagógov.
V čase od 16:00 do 17:00 hod deti sa môžu venovať svojim záujmom, keď môžu navštevovať nasledovné krúžky: rozprávkový svet, stolnotenisový, počítačový, premietanie videofilmov, výtvarný, šachový, aranžérsky, tanečný, vybíjaná.
Okrem týchto hlavných činností školský klub zabezpečuje ráno aj službu pre tie deti, ktoré z rôznych dôvodov prichádzajú do školy skôr (od 6:45 hod.), alebo tu ostávajú podľa potrieb rodičov dlhšie ( po 17:00 hod.) Ako vidíte pani vychovávateľky sa snažia deťom vytvoriť
ozajstný druhý domov, kde sa môžu hrať, kultúrne sa zabávať a pripravovať sa na ďalší deň
do školy.  Pani vychovávateľky podľa možnosti navštevujú s deťmi filmové a divadelné predstavenia, plaváreň, knižnicu, múzeum a ekorelax. Toto je iba veľmi stručný prierez toho, čo
poskytuje školský klub detí, preto neváhajte a pri zápise do 1.ročníka prihláste svoje dieťa aj
do školského klubu. Majú tu zabezpečenú opateru a rodičia sa môžu pokojne venovať svojej
práci. Nedovoľte, aby sa Vaše deti bez dozoru hrali na ulici s rizikom, aby sa o pár rokov
liečili v rozličných krízových centrách. Dúfam, že príspevok za školský klub 200 SK na jeden
mesiac Vás neodradí a v septembri sa stretneme, veď pani vychovávateľky sa už teraz tešia
na svojich nových prváčikov.
Elvíra Bodonová,vedúca ŠKD pri ZŠ P. Dobšinského

Oznamy
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Zmeny pri vydávaní nových
cestovných pasov

Polícia v Banskobystrickom kraji informuje
občanov, že v súvislosti  s vydávaním nových
cestovných pasov  s   biometrickými   údajmi,
ktoré sa začali vydávať 15. januára 2008 na
oddeleniach dokladov odboru poriadkovej
polície okresných riaditeľstiev PZ, boli prijaté
také opatrenia, aby občania boli vybavovaní
priebežne a ich čakacia doba bola minimálna. V prípade väčšieho záujmu o nové pasy
budú podľa potreby upravené stránkové hodiny.

Popis nového cestovného pasu:
Na prednej strane obalu je vyznačený štátny znak Slovenskej republiky razbou zo zlatej fólie a text „Európska únia“, „Slovenská
republika“ a označenie druhu cestovného
dokladu. Na zadnej strane obalu je reliéf  Európskej únie tlačený technikou slepotlače.
Cestovné doklady majú 34 strán. Sú očíslované deväť miestnym číslom pozostávajúcim z dvoch písmen a siedmich číslic. Prvé
písmeno cestovného pasu bude „B“ (ako biometria), diplomatický pas bude mať písmeno
„D a služobný pas písmeno „S“. Cudzinecké
pasy budú označené písmenom „C“. Dátová strana cestovného dokladu je z hrubého
polykarbonátu, v tomto sa nachádza dátový
nosič s biometrickými údajmi. Údaje sa na
dátovú stranu budú personalizovať laserovým gravírovaním.
Prvá strana (rub dátovej strany) cestovného
pasu obsahuje text „Európska únia“, „Slovenská republika“ a „Cestovný pas“ vo všetkých
jazykoch štátov Európskej únie. Na vnútornej strane obalu je graficky zobrazený Kriváň
a panoráma Bratislavy, ktorá plynulo prechádza do zadnej strany obalu. Na vízových
stranách je zobrazený štátny znak Slovenskej republiky obkolesený hviezdami (motív
Slovensko v EU). Vo vodoznaku je zobrazený
opäť Kriváň a mapa Slovenskej republiky. Na
párnych stranách je zobrazená mapa Slovenskej republiky a na nepárnych stranách je  
zobrazená mapa Európskej únie.

Nový zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných
dokladoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov:
Významnou zmenou pri vydávaní nových
cestovných pasov s biometriou je, že žiadosť
o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade môže za držiteľa cestovného dokladu  
podať aj jeho manželka alebo manžel. Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť
za občana mladšieho ako 15 rokov. Žiadosť
o vydanie cestovného pasu za občana mladšieho ako 15 rokov môže podať iná fyzická
osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do
osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia
na výkon ústavnej starostlivosti, poručník

alebo opatrovník. Nový zákon reaguje aj na
situácie pri žiadostiach o vydanie cestovného pasu pre občana mladšieho ako 18 rokov
podaných rodičmi, ktorí neuzavreli manželstvo, jedná sa najmä o tzv. slobodné matky.
V týchto prípadoch bude môcť druhý rodič
podať   žiadosť o vydanie cestovného dokladu iba s písomným súhlasom rodiča, ktorý
má dieťa vo výchove. Taktiež zápis údajov
o dieťati do cestovného pasu druhého rodiča bude môcť byť vykonaný iba na základe
osvedčeného súhlasu rodiča, ktorému je
dieťa zverené do výchovy. V odôvodnených
prípadoch bude možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu
tváre s prikrývkou hlavy, táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý
by znemožňoval identifikáciu. V cestovnom
doklade s biometriou bude možné vykonať
zmenu údajov o titule.
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Správne poplatky – biometrické cestovné
pasy:
Platnosť cestovného pasu je podľa rozdelenia veku upravená tak, aby už občanom starším ako 13 rokov sa vydávali cestovné pasy
s platnosťou na 10 rokov (doteraz to bolo až
od 15 rokov) a občanom mladším ako 5 rokov
sa znížila platnosť z 5 na 2 roky .
Poplatok za vydanie cestovného pasu alebo
cestovného dokladu cudzinca osobe staršej
ako 13 rokov je 1000 Sk, osobe od 5 do 13 rokov je 400 Sk, osobe mladšej ako 5 rokov je
250 Sk a za predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade,
za každý úkon je 100 Sk.

Záujemci o prácu v ČR pri výrobe chleba a knedlíkov, hláste sa na Úrade práce SVaR odd. EURES
v Rimavskej Sobote, Gorkého 12 (bývalá vojenská
správa) alebo na Tel. č. 5603301.

Strata, odcudzenie cestovného pasu:
V zmysle ustanovenia   § 27 ods. 1 písm. d)  
zákona  č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 15.1.2008 je povinnosťou
držiteľa cestovného pasu  ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, v zahraničí
zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky
a po návrate do SR tiež orgánu, ktorý cestovný doklad vydal, inak sa dopúšťa priestupku
a to aj za neohlásenie poškodenia a zneužitia cestovného pasu.  

Podávanie žiadostí o vydanie cestovného
pasu:
Pri podaní žiadosti o vydanie nového cestovného pasu na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva PZ,  
občan predkladá:
občiansky preukaz; ak občan nie je držiteľom
občianskeho preukazu, predkladá rodný list
a osvedčenie o štátnom občianstve SR, ktoré
nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť
mesiacov, prípadne ďalší matričný doklad ak
došlo k zmene matričnej udalosti, prípadne
ďalšie doklady, ktoré sú potrebné na vydanie
cestovného pasu, rodný list občana mladšieho ako 5 rokov, ak občan žiada o zápis údajov
o občanovi mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu,
rodný list občana mladšieho ako 15 rokov, ak
nie je držiteľom skôr vydaného cestovného
pasu, skôr vydaný cestovný pas, správny poplatok.
Občania musia byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomní. Pracovníci oddelenia dokladov im nasnímajú
podobu tváre a podpis v elektronickej forme. Lehota na vydanie cestovného pasu je 30
dní, pričom občan môže požiadať na území
Slovenskej republiky o vydanie cestovného
pasu do dvoch pracovných dní za zvýšený
správny poplatok v mieste trvalého, prechodného bydliska, alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu,
kde si cestovný pas aj prevezme.

Tlačivá daňových priznaní
Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2007 sú k dispozícii,
okrem internetovej stránky daňového riaditeľstva,
už aj na všetkých daňových úradoch. V aplikácii
vypĺňanie tlačív na internete budú tieto daňové
priznania sprístupnené prvý marcový týždeň.
Zmena v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej DPFO) sa týka úpravy uplatnenia
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov
a nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona o dani z
príjmov. Výpočet úpravy uplatnenia nezdaniteľnej
časti sa uvádza v priznaní v samostatnej časti v
DPFO typ A - oddiel XII. a DPFO typ B oddiel XVI.
V daňovom priznaní k DPFO typ B boli v oddiele
VII. (príjmy z kapitálového majetku) doplnené na
riadku 7 „príjmy z podielových listov dosiahnuté
z ich vyplatenia (vrátenia)“. V daňových priznaniach k dani z príjmov právnickej osoby sa zmeny
dotkli spresnenia textu v príslušných riadkoch,
doplnený bol riadok č. 4 v tabuľke F „celková suma
výnosov plynúca z aktivít so zahraničnými závislými osobami (§ 2 písm. r zákona)“.
Iveta Adamíková,
hovorkyňa Daňového riaditeľstva SR

Plán akcií Miestneho
odboru Matice slovenskej
v Rim. Sobote
8. február- 18. Matičný ples- Dom kultúry v Rim.
Sobote o 19, 30 hod.
6. marec- Oslava MDŽ, Dom MS v Rim. Sobote o 16.
hod.
30. apríl – Stavanie májov- Dom MS v Rim. Sobote
o 15. hod.
15. máj – Deň matiek – Dom MS v Rim. Sobote o 15.
hod.
27. jún – Gemersko-malohontské folklórne slávnosti- Klenovská rontouka, Klenovec.

10 Inzercia
Nehnuteľnosti
•

Predám 4-izbový dvojgeneračný byt 84 m2 s balkónom
čiastočne prerobený. Tel: 0905
804 167 po 18.00 h

030-6

• Kúpim 2-izbový byt s balkónom v OV na sídl. Západ. Tel:
0907 430 258
035-6

•

Kúpim 1-izbový byt. Tel: 0903
886 962, 0904 110 415

036-5

• Kúpim garáž na ul. Športovej.
Tel: 0903 886 962, 0904 110 415
037-5                      
• Kúpim byt. Tel: 0918 257 955,
0902 247 871
052-4

• Kúpim garáž na sídl. Rimava,
príp. na Športovej ul. Tel: 0907
040 373
053-4

•

Kúpim byt – VK, RS, LC. Tel:
0918 257 955, 0902 247 871

052-4

•

Dám do prenájmu kanceláriu
na ul. Hviezdoslavovej č.8, 20
m2, tel. 047/5632 446.

061-5

• Prenajmem obchodné priestory v centre RS, na ul. SNP (Trenkwalder). Vlastný vchod, výklad do ulice, 20 m2. Tel: 0903
306 291
062-5

• Zoberiem do prenájmu 2-izbový byt v Rim. Sobote. Tel:
047/5621 888
063-4

• Predám dom na Dúžave č.6,
uprednostním Rómov. Tel: 0907
422 540
064-4

•

Predám chatu v Tormáši. Tel:
0907 884 276

065-6

• Dám do prenájmu 2-izbový byt
v širšom   centre RS. Kompletne
zrekonštruovaný. Tel:
0903 932 415
066-6

•

Predám 3-izbový byt na Rožňavskej ul..Tel: 0903 574 521
067-4                                  
• Kúpim v RS 1- až  2-izbový byt.
Tel: 0915 801 573
068-4                                   
• Súrne kúpim 2-izbový byt –
okrem Západu. Platím v hotovosti. Tel: 0908 562 225, 5622 600
071-8

• Dám do prenájmu obchodný priestor v centre RS, 170 m2
vrátane skladu a príslušenstva.
0908 937 145, 0904 801 765
075-6

•

Kúpim byt – VK, RS, LC. Tel:
0918 257 955, 0902 247 871
052-4
• Predám stavebný pozemok
20 árový na Kurinci. Tel: 0907
128 300
088-5
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•

Predám rekreačný dom na
Kurinci-Zelená voda – 2 izby,
kuchyňa, WC, kúpeľňa, hala,
pivnica, altánok na auto + na
grilovanie, so záhradou – terasa s ústredným kúrením za
3.500.000,- Sk. Dohoda možná.
Tel: 0907 839 955
089-5
• Kúpim garzónku v RS /najlepšie s balkónom/. Platím v hotovosti. Tel: 0918 433 806
090-5
• Súrne zoberiem do prenájmu
1 – 2 izbový byt za symbolickú
cenu. Tel: 0905 628 123
094-6
• Hľadám do podnájmu 1- alebo 2-izbový byt v RS. Tel: 0918
068 628
096-7
• Kúpim 3- až 4-izbový byt v RS.
Tel: 0905 205 970
098-6
• Predám rozostavaný rodinný
dom /hrubá stavba pod strechou/ na IBV Sobôtka. Tel: 0905
446 136
099-5                   
• Predám obchod + pohostinstvo
vhodné aj na rodinný dom. Cena
dohodou. Tel: 047/5694 436, 0910
544 666, 0914 283 884
101-5
• Najlacnejší prenájom v meste.
/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109
106
• Kúpim 2-izbový byt. Platba
v hotovosti. Tel: 0907 208 163
107-5
• Kúpim 3-izbový byt v centre
mesta. Tel: 0905 742 305
108-7
• Predám pozemok v k.ú. Krúžno o rozlohe 17 000 m2. Cena dohodou. Tel: 047/5677216

112-7

• Prenajmem 1-izbový byt v cen-

tre mesta. Tel: 0948 507 653
121-6
• Prenajmem garzónku v centre
mesta. Tel: 5622 148
122-6
• Hľadám do prenájmu 3-4 izbový byt. Tel: 0905 527 086
123-4

Zamestnanie

nie (po zaškolení od 25 000,-Sk),
možnosť kariérneho postupu
– vedúci obchodu pre SR. Info:
0903 449 164
073-5

• KORO, s.r.o. ponúka voľné pra-

covné miesta v potravinárskej
výrobe vo výrobnom závode Rimavská Sobota. Nové výrobné
priestory, dobré mzdové ohodnotenie. Info: 047/5811 868, 5633
788

074-5

•

Hľadám upratovačku na dohodu. Tel: 0903 620 920.
077-4

•

Ponúkame prácu v Nemecku
v zmrzlinárni od februára do
októbra, nutné ovládanie NJ. Tel:
004957326566

078-5

•

Vyučená zdravotná sestra
s 19-ročnou praxou hľadá zamestnanie u obvodného alebo
ambulantného lekára. Tel: 0908
516 600
091-5
• KORO, s.r.o. ponúka pracovné
miesto – marketing. manažér.
Náplň práce: príprava dizajnu
výrobkov, analýzy trhu a predaja, príprava prezentácií, riadenie
podporných akcií. Požiadavky:
vzdelanie alebo prax v oblasti marketingu, bezproblémová
práca s PC, samostatnosť, AJ alebo NJ výhodou. Tel: 0903 449 164,
vkosin@koro.sk
095-5
• Hľadám do Rakúska čašníka
/-ku so znalosťou NJ, pomocníka /-ku do kuchyne aj bez NJ, na
celý rok Tel: 0043 699 102 32 758
105-4
• Hľadám čašníčku do Pressa.
Tel: 0905 902 463
111-5
• Hľadáme vodičov pre medzinárodnú kamiónovú dopravu.
Tel: 0903 385 501
1611-6

Auto-moto
• Predám TP na Favorit s ŠPZ.
Tel: 0907 563 718
057-4

•

Predám Renault Megane 1,4.
Tel: 0949 146 308
081-6

•

Prijmeme vyučeného kuchára
s praxou. Tel: 0905 352 497, 0907
540 101
070-6                                       
• KORO, s.r.o. hľadá vhodných
uchádzačov na pracovnú pozíciu
– regionálny manager obchodu /
KAM. Pracovná náplň: starostlivosť o významných obchodných
partnerov vo zverenom regióne,
riadenie podporného tímu, riadenie obchodných zástupcov,
plánovanie celoslovenských akcií. Nadštandardné ohodnote-

• Predám Škodu Feliciu combi. Cena 75 000,- Sk.Tel. 0915
583 306
084-4

• Kúpim originál motor do kom-

bajna E 512, 514 príp. Z 303. Tel:
5694 436
102-5
• Predám ŠKODU 105 L + zimné
gumy. Treba vidieť. Cena 9.000,dohoda. Tel: 0907 874 605
103-4
• Predám Š-120, nové brzdy, zimné pneu., bez TK. Cena

5.000,- Sk Tel: 5522379
117-4
• Predám Š 105, dobrý TS, STK,
EK do r. 2009. Cena dohodou.
Tel: 047/5633849, 0918 029 022
119-4            

Služby
•

Preprava Aviou + plachta +
sťahovanie. Tel: 0905 922 756

1448-7

•

Drevené schody na mieru,
samonosné, obkladanie pôvodných betónových. Materiál dub,
buk, alebo podľa vášho výberu.
Tel: 0910 953 330

1522-8

•

Riešenie problémov a sporov
mimosúdnou
cestou-MEDIÁTOR. Francisciho 1, 0907 831 424

1271-17

•

Vykonávam kompletný servis
lyží a sprostredkujem predaj použitých lyží a lyžiarok. Tel: 0908
943 427, 047/4323 904

1404-9

•

VEŠTENIE Z KARIET (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). Popi: 8.30-16.00 hod. Čerenčianska
22, (vedľa Úradu práce) v Rim.
Sobote. Tel: 0915 228 482
043-5                         
• Vezmem do opatery dieťa. Tel:
0915 833 885
046-4

• Ponúkame rôzne pôžičky. Tel:
0911 241 672, 0908 695 055
060-4

•

Právne poradenstvo, JUDr. Takáčová R.S. Tel: 0905 120 269

1521-4

• INVESTÍCIE-PÔŽIČKY-ÚVERY (bankové aj nebankové). Tel:
0905 100 870, 0949 338 579, 0910
449 129
021-6

•

Autodoprava, sťahovanie. Tel:

Alena
Laudárová
Nábytok od
slovenských
a českých
výrobcov

Akcia
na vybrané

druhy tovaru
B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047-5631524, 0903 530 819
2033-4
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0903 515 109
1104
• Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017
1115
• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062
1394
• Príďte vyhrať 10 fliaš šampanského do znovuotvorenej zberne TIPOSU v Kultúrnom dome
od 29.1.2008
104-14
• Ponúkam murárske práce
komplet, strešné práce, úpravy
terénov. Tel: 0907 108 492
109-4
• Kováčske práce, okrasné brány, kovania a iné práce. Tel: 0907
108 492
110-4
• Prestavba bytových jadier
komplet. Voda-elektrina-plynznížené stropy. Obklady-dlažby.
Zabezpečíme aj materiál. So
zľavou. Tel: 0918 283 026, 0918
971 954
114-6
• Vybavím úvery hypotekárne
a spotrebné  v Slovenskej sporiteľni. Tel: 0918 859 824
116-5
• Hľadám opatrovateľku pre
manželský pár v Lukovištiach.
Tel: 0904 480 280
124-6

050-4

• Predám prasce 30 kg. Cena
1500,- Sk. Tel: 0908 272 272
Predám šteniatka Jack Russell
Teriera. Tel: 0907 686 940
082-5

•

Darujem fenku bordeauxkej
dogy. Tel: 0915 583 306

083-4

+Predám teliatko SS. Tel: 0905
701 764
086-4
+Predáme 130 kg kŕmniky a prasiatka. Tel: 0903 744 573
092-5                  
+Predám ošípané. Možnosť očistenia. Tel: 0910 989 530
093-6
+Predám 80 kg kŕmnika. Cena
dohodou. Tel: 0908 919 567
100-5
+Predám ošípané do 180 kg
v cene 43 Sk/kg. Dohodou možnosť očistenia. Tel: 0907 857 117
118-4
•Predám teliatko-jalovičku. Cena
5.500,- Sk. Tel: 0915 625 196
1610-4

• Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5
%. Tel: 0915 183 843
1005-37

• Predám staršie piano, lacno.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci:
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie
Iné kritériá a požiadavky:
- manažérske schopnosti
- občianska a morálna bezúhonnosť
- schopnosť pracovať pod tlakom
- vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady do výberového konania:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu „vedúci
hospodársko-prevádzkového úseku“
- aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný štrukturovaný životopis
- písomný súhlas k spracovaniu osobných údajov
na účely výberového konania
- zámer práce hospodársko-prevádzkového úseku DSS – Veľký Blh
w(minimálne 2. strany)
Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s
označením „Výberové konanie na funkciu vedúceho hospodársko-prevádzkového úseku“ najneskôr do 7.2.2008 na adresu:
Domov sociálnych služieb, Ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ
najmenej 7 dní pre jeho začatím.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá z prehľadu voľných
pracovných miest nasledovné voľné pracovné miesta nahlásené zamestnávateľmi:
Názov a sídlo
zamestnávateľa

Názov profesie

Požiadavky na voľné
pracovné miesto

OPORA G+N, obč. združenie
Rimavská Sobota

Sociálny úradník
Kuchárka

ÚS vzdelanie
Vyučená

STEMPROK OK s.r.o.
Kaufland, Rimavská Sobota

Aranžér kvetov predavač

Vyučený

DOMOV DÔCHODCOV
Rimavská Sobota

Vedúci sociálno –
zdravotného úseku

VŠ, bližšie informácie p.
Vančíková t.č. 56 23192

GEMERSKÁ MLIEKÁREŇ s.r.o.
Rimavská Sobota

Sekretárka

Znalosť jazykov: AJ-Vysoká,
Fran. - Stredná

SEWON ECS SLOVAKIA s.r.o.
Rimavská Sobota

Výrobný pracovník

Základné vzdelanie

CBA SLOVAKIA, s.r.o.
Rimavská Sobota

Predavačka Pokladníčka

Vyučená

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O.
Rimavská Sobota

Farmaceut
-Laborant

VŠ

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Veľký Blh

Vedúci hospodársko –
prevádzkového úseku

VŠ

CIVIL SLOVAKIA, s.r.o.
OTP Banka, Rimavská Sobota

SBS pracovník

ÚS-vzdelanie,zbrojný
preukaz,SBS preukaz

STRED. VODÁRENSKÁ SPOL.,
a.s.RS

Prevádzkový montér vodovov

Vyučený

Tel: 0904 968 871, 047/5492395

M: 0915 674 755
2028-6

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0902 304 428
2042-11

Zvieratá
•

Predám odstavčatá. Cena dohodou. Tel: 0905 544 891

1606-5

Predám holuby na zárez, kus
50 Sk a vajcia Emu na kraslice.
Tel: 0905 737 558, 0905 844 644
009-4

na obsadenie pracovnej pozície Vedúci hospodársko-prevádzkového
úseku DSS-Veľký Blh, ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh

Rôzne

040-5

•

VÝBEROVÉ KONANIE

•

1607-4

Návrh
Vizualizácia
Projekt
Realizácia

Riaditeľka Domova sociálnych služieb
Ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh
vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z.
O výkone práce vo verejnom záujme

069-4

• Predám lyžiarsky overal č.164
nový-cena 500,-Sk; topánky na
snowboard č.41,5 – málo používané-cena 1000,- Sk; korčule
chlapčenské-cena 300,-Sk. Tel:
0903 264 441

Kuchyne
na mieru
*
*
*
*

• Nemecká doga-čistokrvné
šteniatka bez PP, očkované, odčervené, odber koncom januára.
Tel: 0905 359 071

11

• Predám obýv. stenu a rohovú

lavicu + stoličky, stôl – zachovalé. Lacno. Súrne. Tel: 0908
327 950
085-4
• Kúpim seno. Tel: 0905 701 764
087-5
• Zberateľ kúpi maďarské, latinské knihy z XVI.-XIX. storočia.
Tel: 0905 497 825
113-7
• Predám kvalitné seno 100
metrov. Cena dohodou. Tel: 0903
719 942, 0911 198 306
115-5        

Zoznámenie
• 56-ročný invalidný dôchodca
bez záväzkov hľadá úprimnú
priateľku na trávenie spoločných chvíľ. Nájdeme sa? Tel:
5621184                         097-7    

Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 5416103, 5416209, alebo osobne na ÚPSVR
v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209.
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EMISNÁ KONTROLA
DIAGNOSTIKA
S POČÍTAČOM

ZĽAVA NA ZIMNÝ

TOVAR – 30%

Autel-Moto Servis
v Jesenskom
www.autel.sk
0905 481 211
2037-6

- vetrovky - overaly - oteplené nohavice - pulóvre - nohavice V Rim. Sobote pri pošte
2025-2

LIOS  spol. s r.o.,
Rudohorská  30,
974 01 Banská Bytrica

Zákaznícke centrum, Svätoplukova 16, Rimavská Sobota
Tel. 047/56 343 01, Mob. 0911 907 944

na pracovné miesto

pracovník zákazníckeho centra
Preprava Aviou
Rýchlo a lacno
T.č.
		

(3 t)

Žiadosť a životopis
posielajte na e-mail: rs@wuestenrot.sk
alebo na adresu ZC do 31. 1. 2008.
Ponúkame zaujímavý, odmeňovací systém, kariérny rast.

0904 977 692
0903 549 042

2042-11

prijme do pracovného pomeru
obchodného zástupcu pre
stredoslovenský kraj
- výhodné platové pod		
mienky
- prax výhodou
Kontakt: 047/5621519,
lios@lios.sk

Vypisuje výberové konanie

Predám stavebné
bločky po rekonštrukcii
bytu. Cena 1,5 %.
Tel. 0910 367 857

REALITNÁ
KANCELÁRIA
˚PRI˚
PARK REAL
INVESTMENT
s.r.o.
Svätoplukova 18,
Rimavská Sobota

* predaj a kúpa nehnuteľností
* prenájom nehnuteľností
* investičné poradenstvo
* trhové analýzy
* development území a územných celkov
* kúpa a výstavba nehnuteľností
* rekonštrukcia nehnuteľností
*Výkup poľnohospodárskej
pôdy v hotovosti

1292-51

PONUKA PALIVOVÉHO DREVA
LES KORP, s.r.o.,

Hnúšťa nájomca Mestských lesov Rimavská Sobota ponúka na predaj palivové
drevo. Cena palivového dreva s dopravou do miesta určenia je 800,- Sk/prm.
Objednávku s určením množstva a miesta
určenia je možné nahlásiť počas pracovných dní od 8.00 – 15.00 hod. telefonicky
na číslo: 0918 828 644

2040-7

Všeobecná
nemocnica
Rimavská Sobota
prijme do pracovného
pomeru pracovníka

na hematologicko-transfúzne oddelenie s ukončeným
vysokoškolským vzdelaním
prírodné vedy, smer biológia-chémia alebo farmaceut.
Nástup možný ihneď.
Požadované doklady: profesný životopis, doklady
o vzdelaní, prehľad odbornej praxe.

Zasielajte do 15.2.2008 na adresu:
Nemocnice a polikliniky, n.o.
Všeobecná nemocnica,
Šrobárova 1,
979 12 Rimavská Sobota
Tel. kontakt: 047/56 12 421, 56 12 196
2040-7

Tel.: 0908 901 639, www.pri-real.sk

Sme tu pre vás ešte bližšie
Teraz môžete so Stredoslovenskou energetikou, a. s. (SSE),
komunikovať prostredníctvom
Komunikačných liniek v 19
mestách stredného Slovenska.
SSE sa stará o svoj región a ľudí
žijúcich v ňom. Preto chce
byť nablízku všetkým zákazníkom rovnako, ponúkať služby
a produkty tak, aby sa k nim
dostal pohodlne naozaj každý.
Počas januára tohto roku sa preto
v 19 mestách stredného Slovenska (Banská Štiavnica, Brezno,
Čadca, Detva, Fiľakovo, Ilava,
Krupina, Lipt. Mikuláš, Martin,
Námestovo,
Poltár,
Púchov,
Ružomberok,
Turč.
Teplice,
Tvrdošín, Veľký Krtíš, Zvolen,
Žarnovica, Žiar nad Hronom)
inštalujú v priestoroch mestských
úradov
Komunikačné
linky,
ktoré zabezpečia bezplatné telefonické spojenie občanov so
svojím dodávateľom elektriny.
Prostredníctvom nich budú môcť
vybaviť všetky svoje požiadavky.
Komunikačná
linka
ponúka
riešenia pre domácnosti aj pre

podnikateľov
a
organizácie.
Prostredníctvom linky je možné
komunikovať priamo s pracovníkmi Telefónneho zákazníckeho centra SSE a informovať sa
o platbách a faktúrach, zmluvách, sadzbách a cenách elektriny spoločnosti SSE, ako aj
nahlásiť
vzniknuté
poruchy
v dodávke elektriny alebo
stav elektromera. Okrem toho
budú pre občanov takisto
dostupné
potrebné
tlačivá
a informačné materiály o produktoch a službách SSE.
Táto nová služba prinesie nielen
jednoduchšiu komunikáciu pre
zákazníkov, ale uľahčí aj vybavovanie všetkých ich požiadaviek.
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Klubová a krúžková činnosť
MsKS- Domu kultúry v Rim.
Sobote
V roku 2008 pripravuje MsKS moderné kondičné cvičenie- AEROBIC každý pondelok
a štvrtok od 18:30. Joga sa cvičí každú stredu
od 18: 00 hodiny. Orientálne tance( brušné
tance) prebiehajú každý pondelok a štvrtok
o 18:00 hod.  Klub tanečného športu IMPULZ
nacvičuje súťažné spoločenské tance a tanečné novinky pre dospelých. Prvú skupinu
tvoria deti, druhú mládež a tretiu seniori.
Deti a mládež nacvičujú v utorok- deti od
15:00, mládež od 16:00. Seniori nacvičujú
v stredu, od 18:00 začiatočníci, od 19:00
pokročilý. HIP- HOP a Disco tance sú určené
pre mládež od jedenásť rokov, každý utorok
a piatok od 14:30. Zápis na tanečný kurz
LET ´ S DANCE pre malé deti vo veku od 4
až 6 rokov sa uskutoční 4. februára o 16:30
v dome kultúry, vchod E. Na kurze bude
prebiehať pre chlapcov a dievčatká tanečná
príprava pre moderný, disco a spoločenský
súťažný tanec. V dome kultúry sa nachádza aj štúdio manekýnok pre deti, mládež
a dospelých s názvom CRAZY MODEL´S. Zúčastňujú sa módnych prehliadok, hostesing
a pod.
Pre všetky kurzy a krúžky sú zabezpečení
kvalifikovaní lektori, moderná technika,
vhodné technické a praktické vybavenie.
Bližšie informácie poskytne p. Koniarová na
tel. č. 56 21 550.

16. 2. o 19.00 hod. SEV Hotel
Drieňok Teplý Vrch
- Tancovačka
SEV Drieňok Teplý Vrch vás pozýva na
tradičnú plesovú tanečnú zábavu. Viac info
a rezervácie na recepcii hotela Drieňok
047/5696119
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SPOMIENKA
Od predvlani už s krížikom smútku pri mene
Margita Belicová z Likiera,
našej dobrej starostlivej mamy obrázok
môžeme len slzou pohladiť...
Je tu, čas pre spomienku
– tichá prosba tých, čo ju mali radi.
Za živú lásku mamy, čo v nás žije, dozrieva,
v srdciach, s úctou zapáliť svetielko vďaky,
plamienok iba...
Mama moja, aj bez slov vieš ako veľmi
aj pravnúčatám chýbaš, bez Teba sme slabí.
Nezabúdame
			
Tvoje dcéry s rodinami

POĎAKOVANIE
Úprimné poďakovanie patrí
			
všetkým príbuzným, priateľom
			
a známym, ktorí 18.01.2008
			
na poslednej ceste prišli odprevadiť
			
nášho milovaného
			
PhDr. Rudolfa Strömpla
			
ktorý nás opustil nečakane vo
			
veku 67 rokov. Ďakujeme všetkým za
			
kvetinové dary a prejavy sústrasti,
			
ktorými sa snažili zmierniť náš
			
veľký žiaľ.     
						
Smútiaca rodina
         			

údajov. Zber údajov sa uskutoční osobnou
návštevou sčítacích komisárov v domácnostiach, resp. u samostatne hospodáriacich
roľníkov a u registrovaných fyzických osôb v
čase od 1.1.2008 do 15.2.2008.

• Oznam občanom

• Oznámenie oddelenia životného prostredia

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje začiatkom roku 2008 Poľnohospodárske štrukturálne zisťovanie, ktoré je súčasťou Programu štatistických zisťovaní na
roky 2006 až 2008. Nakoľko v našom meste
sú do súboru respondentov pre uvedené
zisťovanie zaradení neregistrovaní farmári,
t.j. domácnosti a prípadne aj registrované
subjekty ( samostatne hospodáriaci roľníci
a fyzické osoby ). Bude uskutočnený zber

V zmysle Zákona č. 478/2002 Z.z., zákona
č. 401/1998 Z.z. a Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Rimavská Sobota č.
49/2000 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ
malého zdroja znečisťovania ovzdušia –
podnikateľský subjekt – povinný oznámiť do
15. februára bežného roka údaje potrebné
k stanoveniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia. Pri stacionárnom spaľo-

vacom zariadení je povinnosť nahlásenia
tých zdrojov, u ktorých súhrnný menovitý
tepelný príkon je nižší ako 0,3 MW. Ďalej
údaje nahlasujú prevádzkovatelia zariadení
technologických procesov nespadajúcich
do kategórie veľkých a stredných zdrojov (
napr. mlyny, pekárne, udiarne, spracovanie
obilia ) a tiež prevádzkovatelia skládok palív,
surovín, produktov, odpadov resp. stavieb
a iných činností a zariadení, ktoré výrazne
znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie
( uhlie, obilie, rôzne sypké materiály a pod.
). Tlačivo na nahlásenie potrebných údajov
je možné nájsť na stránke www.rimavskasobota.sk, v časti - ako vybaviť – oddelenie
životného prostredia - tlačivá.
Bližšie informácie získate na MsÚ – oddelenie životného prostredia, kde je možné
vyzdvihnúť si príslušné tlačivá.

Inzerujte v Gemerských zvestiach!
Svätoplukova 5 (prízemie) t.č. 5604673 e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
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Aurélius-Germanica lingua
KURZ NEMČINY
pre začiatočníkov
Začiatok kurzu: 4.2.2008
Celkový počet účastníkov: 5

2030

Prihlásiť sa môžete osobne na adrese:
Svätoplukova 16 Rimavská Sobota
(žltá budova oproti Mestskému úradu)
alebo telefonicky: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová

SNP 12
Rim. Sobota

Zimný výpredaj

x x x x

Dám. zimný kabát
4590,-		
2690,Pán. zimný kabát
3990,2690,Pán. menčestrový kabát
3990,-		
1990,Menčestrové nohavice
1090,-		
790,2899-49

Riaditeľstvo Združenej strednej odbornej školy vo Fiľakove Vám
oznamuje, že v školskom roku 2008/2009 otvára nasledovné študijné
a učebné odbory:
Študijné odbory s výučným listom a s maturitou:
* 2697 400 mechanik elektrotechnik (telekomunikačné a počítačové siete)
* 2697 4 mechanik – mechatronik
Učebné odbory:
* 2464 2 strojný mechanik
* 8541 2 umelecký kováč a zámočník
* 2466 208 mechanik opravár
– renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo
* 4567 201 poľnohospodárka – služby na vidieku
* 3355 2 stolár
* 3370 2 čalúnnik
* 6475 0 technickoadministratívny pracovník
Žiaci končiacich ročníkov môžu získať:
* vodičský preukaz skupiny „B“
* vodičský preukaz skupiny „T“
* zváračský preukaz na ZVÁRANIE Z – E1
* zváračský preukaz na ZVAR: 135PBW W01 wmt10 (t12) PF ss nb
* zváračský preukaz na ZVÁRANIE Z – M1
* zváračský preukaz na ZVÁRANIE Z – T3a
* osvedčenie na CNC technológie s celoštátnou platnosťou
Naše údaje:
Adresa: Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo
Tel/fax: 047/4511969, Telefón: 047/4511970, e-mail: soufil@stonline.sk

Oznamujeme záujemcom,
že od 14. 1. do 28. 1. 2008
(15:30 – 16:30) prebieha

ZÁPIS NA KURZY ANGLIČTINY
so slovenskými a anglickými lektormi

Zimná
zľava
33%

v našom jazykovom centre
na ulici Cukrovarskej 47
v Rimavskej Sobote
(za Obchodnou akadémiou)

Novoročné zľavy

PONÚKAME:
•kurzy pre všetky vedom ostné stupne, pre deti i dospelých
•prípravu na maturitu, štátnu skúšku, certifikáty •konverzačné
kurzy s anglickým lektorom •obchodnú angličtinu pre firmy •individuálne hodiny •preklady, tlmočenie
Tel./fax: 047/55 222 55, mobil: 0903 262 274 (Mgr. R. Molnárová)
E-mail: kurzyanglictiny@szm.sk

zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien
Čerenčianska 22 Rimavská Sobota, tel. č. 047/58 12006, 047/58 12008
fax.047/58 12007, e-mail: martina.gaborikova@rsnet.sk, ok-dom@rsnet.sk

EUROSTAV s.r.o.

Rožňavská 2084, Rimavská Sobota

Hľadá samostatného pracovníka pre vedenie podvojného
a jednoduchého účtovníctva
Požiadavky:

• ukončené min. SŠ vzdelanie príslušného smeru • skúsenosti
a znalosti v oblasti vedenia účtovníctva • samostatnosť pri práci
• znalosť práce s PC • prax min. 3 roky
Kontakt: tel./047 5626224, prípadne písomne na adrese:
eurors@stonline.sk

2027-4

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomer
•krajčírky najlepšie platové podmienky v regióne
•mechanika šijacích strojov
•čalúnnika (vyučený) s praxou
•pracovníka /íčku administratívy (práca na PC, VŠ)
•technického pracovníka do strihárne -podm. zodpovednosť

v práci,
manuálna zručnosť
•obchodného reprezentanta - podm.: časová flexibilita,
samostat., kreativita, profesionálny prístup a vystupovanie, výrazne
komunikačné schopnosti a obch. zručnosti, aktívna znalosť MJ. Súčasťou
výkonu pracovnej pozície je cestovanie po SR, ČR a HUN. Zaujímavé
platové podmienky.
•teplá strava, príjemné pracovné prostredie. Možnosť osobného rastu.
Kontakt: mad2@madsr.sk, kontakt. osoba R.Babíková, alebo osobne na
adrese: Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota.

www.autopotahy.sk
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Pohotovostné služby
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP)
sa presťahovala z doterajších priestorov
na Daxnerovej ulici do priestorov
novovybudovaného Zdravotníckeho
strediska Rimava na Dobšinského ul.
(vedľa Diagnostického centra Dg., resp.
oproti detskému zdravotnému stredisku
a tlačiarni Gemko).
V pracovných dňoch od 16.00 do 7.30
hod. nasledujúceho dňa.
Voľné dni a sviatky: od 7.30 do 7.30 hod.
nasledujúceho dňa. Dobšinského ul.,
Rimavská Sobota, čís. tel. 56 33 333 LSPP dospelých, 56 34 444 - LSPP detí.

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 22.1.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi :
Katarína Klincková, Jozef Gríger, Ladislav Bódi, Ján Roštár, Vladimír Deák,
Eva Lenardová, Ivan Brezáni z Rim.Soboty, Anna Luptáková, Vladimír Lupták
z Oždian, Martin Antal z Lehoty nad Rim. ,Ján Beracko z Rim.Zalužian, Peter
Smutniak z Hrachova, Štefan Pálkovács, Jozef Pálkovács z Rim.Janoviec,
Mikuláš Kováč, Miroslav Slížik, Martin Malík, Andrej Bolha z Hrnč. Zalužian,
Ján Babarík, Ján Babarík ml. zo Sušian, René Sýkora z Hrnč.Vsi, Gyöngyi
Tóthová z Behyniec, Štefan Tóth zo Stránskej, Ján Benda z Babinca, Milan
Horváth, Róbert Vontorčík z Orávky, Martina Turisová z Chrámca, Katarína
Boráková z Drienčan, Ing.Ľubomír Porubiak z Hnúšte, Radoslav Fujdiar z
Tisovca
Prvýkrát darovali krv: Michal Kušpál z Klenovca

Všetkým darcom kvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

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

Koncert Stage Meridian

2. a 3. 2. 2008 MUDr. J. Kret, Športova 1,
č. t. 56 27 352

Lekárne
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
2.2.2008 sobota lekáreň U leva
3.2.2008 nedeľa lekáreň Kamilka
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8.
00 - 12. 00 - Lekáreň Media.

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

POĽOVNÍCKE
HODY
ubytovanie od

69 Sk!

Prijmeme čašníka/-čku.

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308

www.euromotel.sk
Dám do prenájmu v RS:
obchodné a kancelárske priestory,
SNP 18 (pešia zóna)
kancelárske a skladové priestory aj s
rampou - areál STK
prevádzkovú budovu - Košická cesta
Tel.: 0907 830 073
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Stage Meridian je skupina, ktorú založili hudobníci Dušan Antalík, Milan dočekal, Ivan Válek a Ivan Marček, aby si splnili svoje prianie hrať muziku, ktorá
presahuje hranice rocku, v ktorom sa dlhé roky pohybovali. Hudba označovaná často ako fusion- spájajúca prvky jazzu a rocku núti muzikanta neustále
o hudbe premýšľať, rozvíjať jeho cítenie i hráčsku techniku. Stage Meridian
príde aj do Rim. Soboty. Koncert klubového typu bude 10. 2. o 18. hod. v dome
kultúry. Vstupné je 80 Sk. Ku každej vstupenke dostanete prezent od firmy
VITAS a pivovaru Černá Hora. Bude sa čapovať pivo a nápoje.

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota

UBYTOVŇA

Mestskej bytovej správy, s.r.o., Gorkého 8, 979 01 Rimavská Sobota
ponúka ubytovacie služby pre fyzické osoby a firmy za výhodné ceny,
apartmány, 2-3 lôžkové izby + príslušenstvo.
Bližšie informácie na t. č. 047/5624187
Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,
ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Obvodný
úrad/
CENNÍK ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK
Zasadačka č. 47- I. posch. - počet miest na sedenie 182
				
Podnik. subj.
Nezisk.org.
- predsednícky stôl 11 miest
Cena za prenájom /1-8 hodín/ 		
3 600,- Sk		
2 700,- Sk
Ozvučenie sály			
450,-Sk
450,- Sk
Zasadačka č. 46 – I. posch.
700,- Sk
500,- Sk
- počet miest na sedenie 25
Cena za prenájom / 1-8 hodín/
Zasadačka č. 80 – II. posch.
1 300,- Sk
1 000,- Sk
- predsednícky stôl 4 miesta
Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky, je možná individuálna dohoda. Kontakt: MsBS, s.r.o Rim. Sobota T.č: 047/5511915 nebytové priestory
ZOZNAM voľných nebytových priestorov
1. Župný dom Nám. M. Tompu 2 ( Obvodný úrad )
- suterén /pivnica/ : miestnosť č. 24 -19,44 m˛, č. 25 - 80,62 m˛, č. 26 -13,34
m˛, č. 7 - 15,48 m˛
- prízemie : č.20-15,34 m˛, č.20a – 36,00m˛ (spojené kancelárie)
- II. poschodie: č.75 – 20,06m˛, 75a – 34,00m˛ (spojené kancelárie), č.76 –
20,06m˛,
2. Dom služieb, ul. Malohontská
- I. poschodie -122,45 m˛ , 111,00 m˛ , 25,08 m˛, 30,79 m˛
3. Budova na ul. SNP 15 - podkrovie – 14,40 m˛, 21,60 m˛, 14,52 m˛, 23,72
m˛ + 1,05 m˛, 16,28m˛ + 1,36m˛
4. Budova na ul. Daxnerovej 2 - I. poschodie - 15,55 m˛, 12,60 m˛ , 18,11 m˛ ,
5. Administratívna budova na ul. Tržnej- I. poschodie - 22,71 m˛
6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m˛, 7,13 m˛, 23,73 m˛, 4,98 m˛
Informácie: MsBS s.r.o. – Rim. Sobota, t.č. 047/5511915 - nebytové priestory

30.31.jan.
IZBA 1408
Thriller/horor USA
Adaptácia poviedky Stephena Kinga.
Vstupné:60 Sk,94 min.,
titulky
Začiatky predstavení:
17:45 a 20:00 hod.
1.2.3.feb.
Votrelci vs. Predátor 2
Na Zemi vypukne peklo
Akčný horror, sci-fi USA
Vstupné: 65 SK, 100 min.,
titulky, MN
Začiatok predstavení len
o 17:45 hod.
1.2.3. feb.
3:10 to Yuma
Statkár na malom meste
súhlasí, aby bol v jeho
dome na krátky čas
ubytovaný zločinec, ktorý
čaká na vlak do mesta
Yuma....
Vstupné: 65 SK, western
USA, MN, 117 min.,
titulky.
Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.

Kurzy prvej pomoci
pre uchádzačov
o vodičské oprávnenie
Výučbu pre záujemcov v denných
kurzoch SČK organizujeme
centrálne pre autoškoly
individuálne pre jednotlivcov
v pracovné dni od 8,00 hod.
v pracovné dni od 13, 00 hod.
v soboty od 9,00 hod.
Cena kurzu: 500,-Sk
Slovenský Červený kríž,
Územný spolok
Rim. Sobota, ul.Hurbanova č.15
047/5631734, 0903558926
sus.rsobota@redcross.sk

Tanečný kurz
Let´s Dance
MsKS v Rim. Sobote otvára nový
tanečný kurz Let´s Dance- tanečná
prípravka pre malé deti vo veku 4-6
rokov (dievčatá aj chlapci). Zápis
bude 4. februára o 16,30 hod. v Dome
kultúry v Rim. Sobote, vchod E od
tržnice. Kurz je zameraný na tanečnú
prípravu detí pre moderný, disco
a spoločenský tanec, tanečný šport.
Informácie: Dom kultúry, p. Koniarová- č. t. 56 21 550
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Medzinárodný futbalový turnaj prípravky ročník 1996
Turnaj v Námestove

M

ladší žiaci cestovali do ďalekého Námestova a počínali si vynikajúco.Za
účasti 10 mužstiev obsadili pekné 3.miesto.
Zápasy sa odohrali na umelej tráve v hale,
kde im celkové víťazstvo ušlo o vlások. Tréner Špaček bol s hrou mužstva spokojný.
Výsledky: ŠK Tempus RS – Juventus Žilina

3:3 (g. Galo 2, Václavik), ŠK Tempus RS – Dolný Kubín 5:0 (g. Galo, Polívka 2, Gilian 2), ŠK
Tempus RS – Wisla Krakow 2:0 (g. Galo,Gilian),  ŠK Tempus RS – ŠK Belá 3:1 (g. Galo,
Gilian, Václavik),
Semifinále: ŠK Tempus RS – MŠK Námestovo 0:1, o 3. miesto ŠK Tempus RS – Slovan
Bratislava 2:0 (g. Václavik, Galo).
Najlepší hráč turnaja: Tomáš Galo
Konečné poradie: 1.Juventus Žilina, 2.MŠK
Námestovo, 3.ŠK Tempus Rimavská So-

bota, 4.Slovan Bratislava, 5.Ružomberok,
6.Krakow, 7.Bélá, 8.Martin, 9.Živic,10, Dolný
Kubín
Zostava: Csák,Gilian, Polívka,Bial, Andráši,
Antalík, Ištók,Václavik, Maňovský, tréner
Špaček.
Program ŠK Tempus:
26.,27.1.2008 Prípravka 1997 Medzinárodný  
turnaj v Martine
27.1. prípravný zápas starší a mladší žiaci na
Dukle Banská Bystrica

Vydarený víkend ŠK Tempus Rimavská Sobota

N

Najmladšia prípravka za účasti troch
maďarských klubov a štyroch slovenských odohrala veľmi kvalitné zápasy. Mužstvá si odniesli veľa cien. Poďakovanie patrí
firme Topas, rod. Kočišovej, Zsoltymu Kyralyimu z Maďarska a rodičom za sponzorstvo.
Výsledky: ŠK Tempus RS – FK Badín 0:0, ŠK
Tempus RS – Slovenská Ľupča 1:0 (g.Vilček),
ŠK Tempus RS – MFK Rožňava 3:0 (g. Morong, Hruška 2), ŠK Tempus RS – SASE Šalgotarján 2:4 (g. Hruška, Vilček), ŠK Tempus

RS – Dunakanyar SE 4:0 (g. Rapčan 2,Poliak,Janíček), ŠK Tempus RS – Rákocifalva SE 3:0
(g. Viček, Poliak, Hruška).
Najlepší hráči: ŠK Tempus RS - Jozef Morong,
Rákocifalva - Nagy Krištóf, Slovenská Ľupča
- Samuel Hruška, Dunakanyar - Szentendre
Zoárd, Badín - Matúš Baran, ŠalgotarjánPatrik Széleš, Rožňava- Marco Kelemen.
Najlepší strelec turnaja: Patrik Széles- Šalgotarján
Najlepší brankár: Július Nôta-  ŠK Tempus
Rimavská Sobota

Najlepší hráč celého turnaja: Daniel Rapčan
- ŠK Tempus Rimavská Sobota
Konečné poradie: 1. Dunakanyar,2. ŠK Tempus Rimavská Sobota,3. ŠK Badín ,4.SASE
Šalgotarján,5.MFK Rožňava,6.Slovenská Ľupča,7.Rákocifalva.
Zostava ŠK Tempus: Július Nôta, Andrej
Poliak, Jozef Morong, Daniel Rapčan, Peter
Kovács, Juraj Janíček, Roman Vilček, Renáto
Babušák, chýbali Tomáš Kočiš, Martin Balciar, tréner Ondrej Václavik.

POČÚVAJTE SVOJE PENIAZE,
SPORTE NAJVÝHODNEJŠIE

� Termínovaný vklad Výhoda v SKK a EUR 4 %
viazanosť 12 mesiacov
� Termínovaný vklad v SKK 4 %

www.dexia.sk

viazanosť 24 mesiacov

hit_190x135cb.indd 1

Zvýhodnené úrokové sadzby platia pre Termínovaný vklad Výhoda v EUR a Bonusový sporiaci
účet v SKK pre klienta s otvoreným ľubovoľným balíkom Výhoda. Ponuka je platná od 2. 1. 2008.
Bližšie podmienky ponuky nájdete na www.dexia.sk alebo v každej pobočke Dexia banky.
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1. Kolkárska liga východ

17

Relax pre športovcov

Plešivec – Rim. Sobota
3 231 :3 119 na koly,
6:2 na body
Výsledok zápasu sa zrodil v druhej
dvojici, keď M. Kojnok vynikajúcim
výsledkom 591 ( po prvej 60- tke 323 )
rozhodol zápas. Rozhodla vyrovnanosť
hráčov Rimavskej Soboty. Z hráčov Plešivca podal najlepší výkon Ľ. Lipták 564.
rš

Oznamy
Mesto Rimavská Sobota ponúka do
nájmu nebytové priestory v budove
na Hlavnom námestí č.2 v Rimavskej
Sobote – suterén o výmere 272 m2
/ bývalý Sultán / za nasledovných
podmienok:
- minimálna výška nájmu prvé dva roky
podnikania : Sk 12 000,-/mesiac + preddavky za teplo vo výške Sk 2 000,- + prevádzkové náklady,
- výška nájmu v nasledujúcich rokoch min.
Sk 15 000,- + preddavky za teplo, prevádzkové náklady,
zachovanie charakteru prevádzky:
reštauračné služby s poskytovaním stravy
vyššej kategórie, (vináreň, hudobná produkcia, iné/,
zásobovanie zo zadnej časti prevádzky,
len vo vyhradených hodinách stanovených
mestom,
žiadateľ nesmie mať voči mestu nedoplatky.
Žiadosti zasielajte na MsÚ – oddelenie
právne a majetkové do 27.02.2008.
Informácie na čísle telefónu: 047/5604626,
047/5604631, resp. 0903 284 353.
Ponukové konanie sa bude konať na MsÚ, Ul.
Svätoplukova č. 9, Rimavská Sobota, zasadačka č.dv. 16, 2. poschodie dňa 6.03.2008 /
štvrtok/ o 14.00 hod..
So žiadosťou je potrebné doručiť na MsÚ:
podnikateľský zámer, fotokópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného
registra, investičný zámer a rozpočet plánovaných investícií na zariadenie interiéru.

Firma v okrese LINZ, Rakúsko hľadá inštalatérov a zváračov s potrebnými certifikátmi. Potrebná je komunikatívna znalosť
nemčiny. Výberové konanie sa uskutoční
dňa 12. februára od 13.00 do 15.00 hod..
Kontakt: UPSVAR Rimavská Sobota, odd.
EURES, Gorkého 12, tel.č.: 56 033 01.

Pán Bugár, vysvetlite mi,
ako mohol vták turul oplodniť Emese?

Foto: Lajos Telek

Zimný halový turnaj v Jesenskom
Výsledky: 6. kolo
FTC – Böviba 2:15 (góly: A. Szabó, AgócsKiss- R. Uhrin 6, Tóth 6, Vincze 2, A. Czene),
Hostice- Matyas 2:20 (g. Rácz, Bohó- Magdeme 6, M. Šťavina 5, m. Hriň 5, L. Šťavina 2,
T. Tóth, R. Tóth), Zigo- Gem. Jablonec 4:4 (g.
Gombala 3, Mlynarčík –M. Berky 2, Molnár,
Genszký, Jesenské dor.- Hodejov 7:1 (g. G.
Barta 4, Výboštek 2, Éli- M. Greguš), BlhovceCasablanca 4:17 (g. Hanyus 2, R. Szabó, Kati
–Váradi 5., Boros 3, Farkaš 3, N. Czene 3, T.
Tóth, V. Kuna, Kovács, L. Szabó -vlastný ).
Najlepší strelci: Uhrin – Böviba 27 gólov,
Váradi –Casablanca 19 g., A. Czene- Böviba a
T. Balogh – Hodejov 15 gólov.       

Výsledky: 7. kolo
Casablanca- FTC 10:1 (góly: Váradi 3, Boros

2, Farkaš 2, T. Tóth, N. Czene, Pál- Mlynarčík),
Gem. Jablonec- Jesenské dor. 6:10 (g. : M.
Berki 4, Alabán, Vass- Zs. Tóth 5, G. Barta 2,
Výboštek, Éli, Bálint), Böviba- Hostice 15:3
( g.: Albert 6, A. Czene 5, Vincze 2, g. Tóth
2- P. Rocz st. 2, G. Bohó). Matyas- Zigo 2:2 (g.:
Václavík, T. Tóth –Šípoš, Stanley), Hodejov
– Blhovce 10:6 (g.: Karkusz 3, J. Greguš 2, T.
Balogh 2, M. Greguš 2, Plánka- L. Szabó 4,
Árvay, Tankina).
Najlepší strelci: I. Uhrin-  Böviba 27 gólov,
Váradi- Casablanca 22 g., A. Czene –Böviba
20 g.
Tabuľku po 7. kole vedie Böviba s 19 bodmi,
na druhom je Casablanka so 17 b. a na treťom Jesenské dorast so 16 bodmi.

Vydávanie povolení na rybolov
M

estská organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu v Rim. Sobote informuje svojich členov, že vydávanie povolení
na rybolov na rok 2008 bude vykonávaný
v sídle SRZ na Jesenského ul. č. 5 v nasledovných termínoch: január- každý utorok
16.-18. hod., február – každý utorok 16.- 18.
hod., od 23.2 sobota 9.-11. hod., marec utorok 16.-18. hod., streda 16.-18. hod., sobota
9.-11. hod.
Povolenia sa budú v týchto termínoch
vydávať do 15. apríla. V sobotu 22. marca si

budú môcť povolenia zakúpiť členovia II.
obv. organizácie na OÚ v Číži počas konania
výročnej členskej schôdze. Tú istú možnosť
budú mať aj členovia II. ObO v Hajnáčke
počas výročnej členskej schôdze na OÚ
v Hajnáčke. V sobotu 29.3. sa bude konať
výročná schôdza I. ObO v Rim. Sobote, preto
sa povolenia budú vydávať  v čase od 14. do
16. hod. Opätovne upozorňujeme členov, že
členský príspevok sú povinní uhradiť do 31.
marca 2008.
Výbor MsO SRZ
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Zimná príprava očami trénerského
dua MFK Rimavská Sobota
Z

imná príprava MFK Rim. Sobota prebieha v domácich podmienkach aj vďaka
tomu, že máme umelú trávnatú plochu,
a tak nemusíme cestovať za lepšími podmienkami. Do začiatku zimnej prípravy sa
zapojili všetci hráči, ktorí sú zmluvne viazaní
a majú platnú zmluvu do konca tohto súťažného ročníka. Až na dvoch, ktorí absolvovali
skúšku v zahraničí (Janečka, Kučerňák), druhý menovaný s najväčšou pravdepodobnosťou už neoblečie v jarnej časti súťaže dres
MFK. So súhlasom klubu sa zúčastnil na zahraničnej skúške ďalší stabilný hráč M. Filo
(Poľsko). Podľa jeho vyjadrenia Poliaci boli
spokojní a čaká sa už len na to, ako sa dohodnú oba kluby. Zbožné želanie trénerskej
dvojice Vaša a Danyiho je udržať v mužstve
čo najväčší počet hráčov súčasného kádra
a čím skôr uzavrieť odchody a takisto aj príchody nových hráčov. Po skončení jesennej
časti sa do Košíc vrátil brankár Pulen, ktorý
bol v Rim. Sobote na hosťovaní. Tréneri mali
záujem o jeho služby a popri ňom a brankárovi Kuciakovi chceli dať šancu aj nášmu
odchovancovi Bobekovi. Podľa vyjadrenia
trénera F. Vaša nebude jarná časť súťaže jed-

Wellnes je
už dostupný
do každej
domácnosti

noduchá a čím viac hráčov odíde, tým bude
obtiažnejšie zapracovať nových do zostavy.
Ďalším cieľom trénerov je pripraviť troch
odchovancov, aby sa stali stabilným hráčmi
kádra A mužstva. Najviac si trénerské duo
sľubuje od Bobeka, Morháča, Sihelského, Fízela, ktorý sa vrátil z hosťovania vo Zvolene.
Na skúške v našom mužstve bol aj brankár
Námestova Machunka, o ktorého tréneri
mali záujem, ale všetko stroskotalo na nedohode klubov. V dvoch prípravných zápasoch preukázal určitú kvalitu a perspektívu.
Na skúšku bol pozvaný aj ďalší hráč Daniel
Labuda z Bánova. Ide o útočníka. V prípravnom zápase v Košiciach sa predviedol v dobrom svetle a všetko záleží na dohode klubov.
Ďalším hráčom, ktorého skúšame, je záložník srbskej národnosti Cvetinovič, ktorému
vypršala zmluva v Trebišove (mimochodom,
nám na jeseň strelil 2 góly, keď sme aj jeho
zásluhou prehrali 2:3). Hrá však na poste,
kde pôsobia ďalší dvaja hráči-Lazúr, Sihelský. Ešte sa uvidí, či ho budeme angažovať.
„Čo sa týka hráča Lazúra, je použiteľný v prípade potreby aj na post útočníka. Ďalej sme
požiadali hráča Janečku, aby podľa možnosti

V kúpeľni začíname aj končíme deň, preto nie je jedno,
s akým pocitom. Snažíme sa zákazníkom vybrať najvhodnejšiu zostavu kúpeľní podľa estetických a praktických
požiadaviek. Naším cieľom je spokojnosť zákazníka. Vo
firme Molimpex je možnosť výberu zo širokého sortimentu, kvalitných obkladov, dlažieb, sanitárnej keramiky, vaní
atď. Naše dlažby môžete vidieť napr. aj v krytej plavárni
v Rim. Sobote, Autotaurise, autosalóne Hyundai a Seat,
vstupnej hale hotela Tatra, Eumoteli, poisťovni Uniqa,
lekárňach Salvator a Média, vstupnej hale konzervární,
vo firme Heineken i vo výrobných halách firmy Tauris.
V poslednej dobe sú ľudia ochotní investovať do svojho
zdravia. Wellnes je už dostupný do každej domácnosti.
Masážne boxy, parné boxy, hydromasážne vane, sauny
slúžia na terapeutické, relaxačné uvoľnenie celého tela.
V súčasnosti sa pohybujeme na prvých štyroch miestach
na Slovensku v predaji týchto výrobkov značky Akttec.
Firma Molimpex, Mikszátha 5, Rim. Sobota
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ostal zatiaľ u nás. V prípade jeho odchodu
ho bude ťažké nahradiť. Potrebujeme posilniť obranu a útok. Veľmi dobre si uvedomujeme finančné možnosti klubu. Dnes nie
je lacná záležitosť priviesť hotového hráča.
Boli by sme veľmi radi, keby sa už v najbližších dňoch káder stabilizoval, aby sme vedeli, s ktorými hráčmi môžeme počítať pre
jarnú časť súťaže. Všetky mužstvá v našej
súťaži sa posilňujú, a preto tvrdím, že jarná
časť súťaže, čo sa týka zostupu, bude dramatická a viac mužstiev môže byť namočených
do záchranárskych bojov. Preto treba zabrať
hneď od úvodného jarného kola,“ toľko slová trénerov Rim. Soboty.
Ukončiť hráčsku kariéru sa rozhodol Rastislav Kaščák. Fanúšikovia Rim. Soboty mu
ďakujú za pekné chvíle a želajú veľa šťastia
a úspechov v jeho ďalšom živote. To isté platí aj v prípade odchodu ďalšieho hráča MFK
M. Fila. Ak sa kluby dohodnú a opustí naše
mesto, fanúšikovia mu želajú veľa športových, ako i osobných úspechov.

Zdeno Marek

Zimná príprava MFK RS

Výhra s Fiľakovom
Štvrtý prípravný zápas hralo mužstvo
MFK Rim. Sobota s Fiľakovom. Soboťania
jednoznačne vyhrali 4:0 (2:0).
Zostava: Kuciak – Rubint, Nachtman,
Geri, Mráz – Cvjetinovič, Ádám, Živanovič, Lazúr – Pisár, Čižmár.
Druhý polčas: brankár Bobek, Čakajík,
Sihelský, Líška, Peter Šándor, Morháč,
Purdek.

Putnok porazil MFK RS
V piatom prípravnom zápase prehral
MFK Rim. Sobota s Putnokom z tretej
najvyššej maďarskej súťaže 2:3 (1:2).
Góly MFK strelili Pisár, Líška.
Zostava: Kuciak – Rubint, Geri,
Nachtman, Mráz – Cvjetinovič, Ádám,
Živanovič, Lazúr – Pisár, Čižmár.
Striedali: od 46. min. brankár Okoličáni,
Peter Šándor, Sihelský, Čakajík, Líška.
Druhý polčas: Morháč, Fízel, Purdek.

