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Polievať chodí aj farár
P

re kresťanov je Veľká noc najväčším sviatkom. Pripomínajú si umučenie, smrť na kríži
a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Vtedy chodieva
do kostolov aj viac ľudí. Ako nám povedal farár
rímskokatolíckej cirkvi v Rim. Sobote Jozef Dluhoš, veriaci sprevádzajú Krista na každom kroku
od jeho utrpenia až po zmŕtvychvstanie.
„Veľkú noc začíname na Kvetnú nedeľu, kedy si
pripomíname slávnostný Ježišov vstup do Jeruzalema. Na pamiatku toho požehnávame ratolesti
a spievame pašie. Na Zelený štvrtok je počas
bohoslužby obrad umývania nôh. Dvanástim
vybraným mužom umyjem nohy na znak toho,
čo robil Ježiš pri poslednej večeri svojim apoštolom- učeníkom. Potom sa stretávame v našej
pivnici a tam zjeme veľkonočného baránka. To je
veľký sviatok pre nás kňazov. Veľký piatok je deň
umučenia nášho Spasiteľa. My kresťania- katolíci
ho prežívame ako deň pokánia, prísneho pôstu,
deň ticha, neznejú zvony ani organ pri bohosluž-

Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad

bách. Veriaci sa idú pokloniť ku krížu, potom je
sväté prijímanie a neprestajne do soboty večera
poklona pri Božom hrobe. Na Bielu sobotu je
v kostole veľkonočná virgília s procesiou vzkriesenia Pána Ježiša. Veľkonočná nedeľa sa nesie
v znamení radostných a slávnostných bohoslužieb, pri ktorej rezonuje centrálna myšlienka, že
Ježiš vstal z mŕtvych,“ vyjadril sa dôstojný pán
Dluhoš. Dodal, že Veľkonočný pondelok prijímajú aj s ľudovými prvkami. Dokonca aj on sám
vyšibe a popolieva ženy, ktoré majú nejakú úlohu
v cirkvi. Bohoslužby na Zelený štvrtok (20.3.) budú
o 16,30 hod. maďarské, o 18, 00 hod. slovenské, na
Veľký piatok o 9,15 hod. maď., o 15,00 hod. slov.,
o 14.00 hod. bude krížová cesta mladých po Hlavnom námestí, na Bielu sobotu o 17,30 hod. slov.,
o 20, 00 hod. maď. a na Veľkú noc ako v nedeľuslávnostné.
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Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda
s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.

Akcia: údené pliecko s kosťou 99sk/kg
údené rolované plece 109 Sk/ kg

Nájdete nás na Čerenčianskej ul. č.2065
(bývalý areál OSP), oproti STK

Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

tel. 0903 722 560

Úvodník

Oslava
života
Marta Kanalová
šéfredaktorka
Mnohí sa určite
tešíte na jar.
Na obdobie,
kedy sa začína
otepľovať
a v prírode prebúdzať nový život. Príchod
jari, slnka a tepla oslavovali
i naši predkovia. Znamenal
pre nich koniec dlhej zimy.
Prebúdzanie prírody vítali
s radosťou a optimizmom,
pričom nechýbali ani rôzne
magické úkony. V niektorých
oblastiach sa dodnes zachoval zvyk vynášania a pálenia
Moreny. K jari neodmysliteľne patria aj veľkonočné
sviatky, ktoré intenzívne
klopú na dvere. Spájajú sa
s polievačkou, šibačkou,
zdobením kraslíc, pečením
veľkonočných barančekov,
ale i s alkoholom. Návšteva
rodiny a priateľov sa na Veľkonočný pondelok nezaobíde bez piva, vína či niečoho
„tvrdšieho“. Nehovoriac už
o tom, že niekde nalievajú
aj deťom a mnohí potužení pohárikom si sadajú za
volant. Problém je, že nie
každý pozná svoju mieru,
a tak možno v uliciach vídať
potácajúcich sa a vyspevujúcich oblievačov, čo nie
je pekným javom. Nájdu
sa však aj ľudia, ktorí pred
polievačkou dajú prednosť
prechádzkam v prírode, či
výletu na chate. Prajem vám,
milí čitatelia, aby ste sviatky
jari prežili v zdraví, šťastí, a
aby ste načerpali nových síl
do ďalšej práce.

Výstava
Do 31. marca bude v Dome
Matice slovenskej v Rim. Sobote nainštalovaná výstava
kraslíc od rôznych autorov.
Nechýbajú na nej batikované, maľované, dierkované
i háčkované kraslice. Výstavu
dopĺňa trvalá expozícia
domáceho náradia a drevených miniatúr nebohého
Jána Turisa Kohútika z Višňového a Jozefa Benčíka st.
z Kráľa.
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Prvý autobus už pred 7. hodinou

Zo srdca vychádzajúca vďaka

Ďalšie zasadnutie výboru dobrovoľnej iniciatívy občanov Šibeničného vrchu.

Z

ačiatkom tohto mesiaca prebehlo zasadnutie výboru dobrovoľnej iniciatívy
občanov Šibeničného vrchu v Rim. Sobote.
Otvoril ho a viedol Z. Balog. Boli na ňom poskytnuté informácie od OZ Fundament týkajúce sa získania financií a tiež o založení
Občianskeho združenia Šibeničný vrch. Členovia výboru sa zaoberali aj správou z poslaneckého prieskumu v spoločnosti Brantner Gemer, s. r. o., zaoberajúcej sa odvozom
tuhého komunálneho odpadu. Predložila ju
poslankyňa M. Valušová. Hovorilo sa aj o žiadosti TJ ŠK Tempus o zakúpenie svetelnej
informačnej tabule do telocvične T 18, osu-

de odpredanej budovy Materskej školy na
Šibeničnom vrchu, postavení novej prenosnej predajnej bunky s potravinami s účasťou
mesta na jeho pozemku, riešení dopravnej
situácie v tejto lokalite, o zhustení zberných
miest, separovaní odpadu a umiestnení veľkých kontajnerov. Diskusiu vzbudil aj článok
M. Kéryho uverejnený v našich novinách
s názvom Čo nás trápi na Šibeničnom vrchu?, týkajúceho sa života v tejto mestskej
časti. M. Kéry na zasadnutí poukázal na to,
že napriek písomným podnetom sa problémami nik z kompetentných nezaoberal. Na
článok ako prví zareagovali členovia Výboru

dobrovoľnej iniciatívy občanov Šibeničného
vrchu a dohodli sa s M. Kérym na spolupráci. Výbor vzal na vedomie vzdanie sa funkcie
člena výboru M. Csirmaza pre pracovnú vyťaženosť. Napriek tomu však bude nápomocný.
Výbor sa pochvalne vyjadril k prístupu riaditeľa SAD v Rim. Sobote Ing. Kalinu o úprave
cestovného poriadku, resp. zabezpečenie príchodu prvého autobusu MHD už pred 7. hodinou. Na vedomie vzal aj prejavenú dôveru
spoluobčanov Šibeničného vrchu, ktorí sa na
dobrovoľnú iniciatívu obrátili s dôverou pri
riešení ich problémov.
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Rimavská Sobota
– najkultúrnejšie mesto? Výberové
P
konanie
Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje:

odľa počtu kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií patrí Rimavská Sobota v pomere
k počtu obyvateľov mesta zaiste medzi bohaté a najkultúrnejšie, či najviac akultúrované
mestá Slovenska. I keď sa to prišelcovi snáď
ani nezdá, množstvo kultúrnych možností
sa blíži ku kultúrnej extralige. Na začiatku
spočítajme naše stánky poskytujúce kultúrne zážitky. O kvalite a efektivite kultúrnej
nadstavby, o pomere rozpočtu mesta voči
nákladom na kultúru zatiaľ nediskutujme...
Keby išlo len o množstvo kultúrnych organizácií a miest praktickej kultúry, tak by sme
možno boli len v prvej kultúrnej lige našej
krajiny. Ale keď spočítame i ďalšie kultúrne
akcie sezónneho a prechodného charakteru
(kultúrne letá, pivo-kino festivaly, koncerty
popovej a vážnej hudby, vernisáže, stále a
dočasné výstavy, kultúrne školenia a semináre), nehovoriac takmer o stovke subkultúrnych a „kultúrnych“ inštitúcií (bary, krčmy,
reštaurácie, diskotéky, športové podujatia na
predýchanie pľúc), tak sme v špičke a bojujeme o titul „Najkultúrnejšie mesto Slovenska“. Ale prečo tie úvodzovky? Pretože- kultúra verzus kultivovanosť. A pri pohľade na
naše ulice plné smetí, na prevládajúci počet
neusmievajúcich sa ľudí (o tých menej kultivovaných škoda hovoriť) sami cítime, či skôr
vidíme, že čosi tu nie je v poriadku! Pritom
samotný výpočet kultúrnych, športových
a vzdelávacích centier v Rimavskej Sobote je ohromujúci: MsÚ-oddelenie kultúry,
MsKS- dom kultúry, Mestská galéria, galéria
Ganévia a kino Orbis, ZUŠ, ďalej regionálne
Gemerské múzeum, Knižnica M. Hrebendu,
GMOS, akadémie vzdelávania, kultúrne sídla Matice slovenskej a Csemadoku, školy
a predškolské zariadenia, jazykové školy,
športové kluby, folklórne súbory atď. Výpo-

čet je takmer nebotyčný. Ak k tomu pridáme
rôzne sezónne či sprievodné kultúrne akcie:
kultúrne leto, dni mesta, výtvarné, sochárske
či iné umelecké tábory a sústredenia, tak intenzita kultúrnej perforácie sa takmer blíži k
hranici únosnosti percepcie obyvateľstva. A
tá, ako vieme, je podmienená počtom finančne potenciálnych a kultúru konzumujúcich
(čítaj- plateniaschopných) dospelých či dospievajúcich občanov. Predsa je len potrebné
spomenúť i otázku prepiateho financovania
a prílišnej preorganizovanosti (a duplicity) tejto sféry. Dá sa vyčísliť v explicitných
číslach, aké sú náklady z rozpočtu mesta
(o súkromnom sponzorstve a mecenášoch
nebudeme hovoriť, nakoľko je to ich výsostná vec) na kultúrne inštitúcie a ich dcérske
stánky v porovnaní s celkovým rozpočtom
mesta. O zdvojenosti galérií, výstav a kultúrnych akcií sa toho už pohovorilo až-až... Ale
otázka efektivity týchto vynaložených peňazí je v príkrom rozpore s kultivovanosťou či
kultúrnosťou obyvateľov mesta. Jednoduché
konštatovanie, že neefektívne finančné náklady na kultúrnu sféru sú len plátanie zamestnanosti mienkotvornej kultúrnej obce
(ktorá výrazne ovplyvňuje voličské preferencie občanov a na druhej strane príliš vysoko
neovplyvňuje akulturáciu jednotlivcov) nie
je celkom úplné. Pretože je tu ešte aj otázka
„prázdneho taniera“ v kombinácii s prehnane parádnym oblečením jeho majiteľa. A poznal to už aj známy "snílek" o beztriednom a
utopickom usporiadaní ľudskej spoločnosti:
najskôr musí fungovať základňa a až potom
nadstavba. V našom meste to ale funguje
presne naopak: najskôr umenie, šport a kultúra, a potom možno príde aj – zamestnanosť
konzumentov...

Viliam Vaš

Spravodajstvo
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na pozíciu

redaktora / redaktorky
Redakcie Gemerské
zvesti v Rimavskej Sobote
s nástupom od 1. 5. 2008.

• Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené min. úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je odpis
z registra trestov nie starší ako 3
mesiace)
• Ďalšie požiadavky: práca s PC, dobrá
znalosť slovenského jazyka vrátane
gramatiky a štylistiky, komunikatívnosť, prax v oblasti žurnalistiky
vítaná.
• K prihláške je potrebné doložiť:
vyplnený osobný dotazník, profesijný
životopis s prehľadom vykonávanej
praxe, overený doklad o dosiahnutom
stupni vzdelania, odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
• Uchádzači, ktorí prejavia záujem
o pracovnú ponuku a spĺňajú hore
uvedené požiadavky môžu svoju žiadosť s dokladmi osobne doručiť alebo
zaslať v zalepenej obálke s označením
VK- Gemerské zvesti v termíne do 7.
4. 2008 na adresu: Mestský úrad, Ing.
Ladislav Kovács, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota,
tel. kontakt: 5624426, 5604638.

M

edzinárodný deň žien už pomaly
upadá do zabudnutia. Občianske
združenie Východisko pre lepší život si tento
sviatok pripomenulo 7. marca zorganizovaním sviatočného stretnutia v mestskej
časti Tomašová. Zúčastnili sa ho mamičky
a staré mamy. V obnovenej budove starej
materskej školy privítal prítomné ženy
predseda Výboru mestskej časti Tomašová,
Včelinec, Dúžavská cesta a Kurinec Jozef
Tóth a viceprimátor mesta P. Piliarik. Na
stretnutí vyzdvihli samozrejmosť úcty a lá-

sky k ženám nielen v tento sviatok, ale aj po
celý rok. Predseda občianskeho združenia
a organizátor stretnutia Sándor Szántó vo
svojom príhovore tiež vyjadril svoju vďaku.
Sviatočný program spestrili hrou na hudobnom nástroji, veršami a moderným tancom
deti z Tomašovej. Príjemnou atmosférou, ale
aj prostredníctvom kvetov popriali ženám
veľa zdravia, porozumenia a lásky.
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Unikátne kraslice

N

ezvyčajnou technikou zdobenia
kraslíc sa zaoberá Ing. Tibor Szomolai
z Rimavskej Soboty a jeho remeselníci v
tvorivých dielňach Flashco Ltd. Kraslice sú
vytvorené ručne z husích vajec. Jednotlivé
techniky a motívy navrhuje Ing. Tibor Szomolai. Výroba a zdobenie kraslíc ho zaujali
pred piatimi rokmi. Zhotovenie jedného
kusu trvá viac ako štyri hodiny. Kraslice
slúžia ako zvláštny darček na sviatky alebo
výnimočné príležitosti. Dajú sa kúpiť aj
v obchodných reťazcoch v Bratislave, ale aj
v zahraničí, v Budapešti. Toto miniatúrne
umenie si cenia hlavne v severnej Európe
a v Japonsku. Kraslice získali na medzinárodnej výstave Maďarské remeselníctvo
2004 cenu Spolku umeleckého remeselníctva. Jedna unikátna bola vyhotovená
s erbom mesta Rimavská Sobota. Darovali ju
hosťom, ktorí sa zúčastnili na slávnostnom
odhalení sochy Sándora Petőfiho v meste.

8. marca horelo v predajni nábytku na
Mlynskej ulici v Rim. Sobote. Pri požiari
sa poškodilo zariadenie predajne s nábytkom, kancelárske priestory a sklad
s tovarom, čím spoločnosti z Tvrdošína
vznikla škoda 2,5 milióna korún. Poškodením budovy vznikla pre spoločnosť
z Rim. Soboty škoda odhadnutá na 100
tisíc korún. Najpravdepodobnejšou
príčinou požiaru bol elektrický priamovýhrevný ohrievač, ktorý sa nachádzal
za kanceláriou predajne. Zo zistených
skutočností je možné vylúčiť úmyselné
konanie osoby.

Anketa
S prvými jarnými lúčmi prichádzajú aj veľkonočné sviatky. Opýtali sme sa ľudí, ako sa
na ne pripravujú?
Michal Kontorák, študent, Nižný Skalník:“
Tieto sviatky pre mňa veľa
neznamenajú. Už som
vyrástol z tých čias, keď som
chodil s kamarátmi polievať
kamarátky a spolužiačky.
Vtedy som mal z toho radosť
a ešte väčšiu z vykúpaných peňazí. Teraz
však beriem tieto sviatky ako bežný deň
v roku. Napriek tomu počas nich idem
k najbližšej rodine.“

Rozlúčka so zimou v Striežovciach
byvatelia obce Striežovce si na tzv.
Smrtnú nedeľu dodnes zachovali zvyk
„vynášania Moreny“. Symbol odchádzajúcej
zimy tu nazývajú „Marienka“. Dedinčania sa
napoludnie stretnú na konci dediny. Slamené telo bábky nastoknú na drevené palice,
nasadia mu hlavu a oblečú ho do bielej blúzky a modrotlačovej sukne so zásterou. Sprievod na čele s „Marienkou“ prechádza celou
dedinou. Postupne sa k nemu pripájajú aj
ďalší obyvatelia a spevom sa lúčia s odchádzajúcim ročným obdobím... “Hój, Marienka,
hój, taló na Držkovce...“ Pri potoku sprievod zastane, bábku vyzlečú a zapália. Ešte
predtým, ako ju hodia do potoka, cez ňu
preskočia, čo sa páči najmä deťom. Bábka
aj tento rok tradične skončila v miestnom
potoku a Striežovčania tak spoločne privítali

Zhorel
nábytok

KR PZ Banská Bystrica
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jarné obdobie. Pred niekoľkými rokmi sa
však so zimou museli lúčiť až na dvakrát,
pretože bábku im z potoka naspäť vytiahol
pes. Zaujímavosťou je, že zimu už dlhé roky
posielajú do obce Držkovce. Držkovčania
vraj o tom vôbec netušia...

Andrea Kosková

Eva Forgonová, učiteľka, Rimavská Sobota:
„Veľkú noc nemám veľmi
rada hlavne kvôli polievačke
a šibačke. Dodržiavam ju
v rámci tradícií v rodinnom
kruhu. Teším sa, že prichádza jar a tieto sviatky sú ich
oslavou. Väčšinou zvyknem byť doma.
Pred ich príchodom idem navštíviť rodičov do Bratislavy.“

Jozef Dávid, Chanava:“ Cez tieto sviatky
chodíme už niekoľko rokov
spolu s rodinou na celodenný výlet do Tatier. V dnešnej
dobe už tieto sviatky nemajú také opodstatnenie. Ani ja
zvyky veľmi nedodržiavam,
preto sa radšej zdržiavam mimo domova.
V úzkom rodinnom kruhu sa však trošku
zachovali, čo sa týka najmä polievania
našich polovičiek.“

K. Kalmárová
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Zo života našej školy
J

Firma MOLIMPEX získala ocenenie najlepší predajca RUUKI za rok 2007.

oceľová krytina z Fínska

Zimný štadión, evanjelický kostol, Povodie Hrona, MOLIMPEX, RADOMA, BILLA, GEMER
NÁKUP, STK, AUTOAGRO, INDECO ...a ďalších 200 budov v našom okrese majú jedno
spoločné. Strechu alebo opláštenie značky RUUKI. S predajom poplastovanej oceľovej krytiny RUUKI/RANNILA/ sa ako prvá začala v Rimavskej Sobote zaoberať firma MOLIMPEX.
Firma RUUKKI má už 50-ročné skúsenosti v 21 krajinách sveta a na Slovensku v tomto roku
oslavuje 10 rokov. Ponúka Vám najvyššiu svetovú kvalitu so zárukou 20 až 50 rokov, pričom
cenová hladina je vytvorená tak, že aj najskromnejší i najnáročnejší zákazník bude spokojný.
MOLIMPEX získal ocenenie najlepší predajca RUUKI za rok 2007. V tejto súvislosti sme
oslovili riaditeľa tejto firmy Ing. Tibora Molnára, aby nám predstavil výrobky firmy RUUKI.
„Strešné krytiny RUUKI majú najvyššiu kvalitu. Za 10 rokov sme nemali ani jednu reklamáciu
na kvalitu materiálu. Poskytujeme záruku až 50 rokov s 50-ročnými skúsenosťami RUUKI.
Preto niekedy nechápem, ako môžu niektoré konkurenčné značky so 7-ročnou tradíciou
poskytovať záruku 10 až 30 rokov. RUUKI JE STRECHA NA CELÝ ŽIVOT. Je 10-krát ľahšia
ako betónové škridle, preto je ideálna pri rekonštrukciách starších striech, kvôli statike. Je
nenasiakavá, nenáchylná na mach, elegantná, rýchle zmontovateľná. Rozpočet na strechu
zákazníkovi vypracuje technik z RUUKI zdarma. Objednanú strechu dopravíme priamo na
miesto tiež zdarma. Montáž odporúčame certifikovanou firmou REKONSTAV Anton Bozó
s dlhoročnými skúsenosťami,“ povedal Ing. T. Molnár.

STREŠNÉ KRYTINY ŠKRIDLOVÉHO TVARU - najžiadanejšia je krytina MONTERREY škridlového tvaru s vysokými elegantnými vlnami
s 30-ročnou zárukou v rôznych farbách. A aj v matných prevedeniach. Pre tých, ktorí hľadajú nižšiu cenovú hladinu s vysokou kvalitou,
máme produkt TS400 s nižšími vlnami s 20-ročnou zárukou v troch farbách. Pre najnáročnejších ponúkame krytinu s povrchovou úpravou
PURAL s 50-ročnou zárukou, ktorá je výhradným patentom firmy RUUKI. Strechy RUUKI sa odlišujú od menej kvalitných striech výrazným hrebeňom, farebnou stálosťou, kvalitnými doplnkami. Pre historické budovy ponúkame krytinu CLASSIC. Má tvar, aký sa používal
v minulých storočiach.
TRAPÉZOVÉ PLECHY sa používajú na zastrešenie a opláštenie priemyselných stavieb, akými sú výrobné haly, poľnohospodárske haly,
obchodné domy, športové haly. Na haly ponúkame aj zateplené systémy, tzv. sendvičové panely s PUR penou alebo C kazety s minerálnou vlnou. V poslednej dobe sa dostáva do popredia aj opláštenie starších budov, napr. zimný štadion v Rim. Sobote po opláštení firmou
EXPRESSTAV dostal moderný vzhľad.
ŽĽABOVÝ SYSTÉM RUUKKI je v posledných rokoch veľmi obľúbený nielen ku strechám RUUKI, ale ku všetkým betónovým škridlovým,
asfaltovým krytinám, v rôznych farbách /novinkou je aj farba medená/, ktoré ladia so strechou, s oknami a s parapetmi domu. Nevyblednú,
nepopraskajú, nezhrdzavejú, nezhodia farbu. Nie sú totiž farbené, ale poplastované jedinečný systémom RUUKI PURAL.

RUUKKI - KVALITA ZA ROZUMNÚ CENU OD FIRMY MOLIMPEX
Tel.: 0907/884673

e to už šiesty rok, odkedy Konto Orange
po prvýkrát vyhlásilo grantový program
Školy pre budúcnosť. Cieľom tohto programu
nie je zmena obsahu učiva, ale spôsobu jeho
výučby. Snahou je oživiť vyučovací proces
a pozitívne posilniť vzťah žiakov k vzdelávaniu. Princípy a myšlienka programu, ako aj
možnosti, ktoré ponúka, sú pre nás učiteľov
stále zaujímavé a prínosné. Na základe rozhodnutia poradného výboru a správnej rady
Konta Orange predloženému projektu Cesta
k rozprávke v rámci programu Školy pre budúcnosť 2007/2008 bol našej ZŠ Š. M. Daxnera v Rim. Sobote poskytnutý finančný dar vo
výške 30 000 Sk. Témou projektu je jeden z literárnych žánrov – rozprávka. Projekt sa na
našej škole realizuje netradičnými hodinami
slovenského jazyka a literatúry a hodinami
výchov so žiakmi 4. ročníka. Títo vkĺznu z reality každodenného života formou zážitkového učenia do sveta rozprávok. Navštívia svet
fantázie formou besied a priamych kontaktov so spisovateľmi, návštevou Múzea hračiek a rozprávkových bytostí. Vytvoria vlastné rozprávkové knihy, ktoré odprezentujú
pred porotou, zloženou zo žiakov, ich rodičov

a pozvaných spisovateľov. Ich diela sa stanú
súčasťou knižného fondu školskej knižnice. Aj takýmto spôsobom možno pochopiť,
stvárniť literárne umelecké dielo a zároveň
tým posilniť vzdelávanie mladej osobnosti.
Naše poďakovanie patrí Kontu Orange n.f.za
podporu netradičných metód a foriem vyučovania, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutné pri rozvoji humanizácie a demokratizácie
školy s dôrazom na slobodný rozvoj našich
detí.

Mgr. Jana Hoffmanová,
koordinátorka projektu

Stretnutie s remeslom
G

emersko- malohontské osvetové
stredisko (GMOS) a Banskobystrický
samosprávny kraj zorganizovali 6. marca pre
deti v priestoroch ZŠ P. Dobšinského v Rim.
Sobote v rámci tvorivých dielní Stretnutie
s remeslom. Bolo zamerané na veľkonočné
tradície a zdobenie kraslíc voskovou technikou. „Na voskovú techniku sa používajú
surové vyfúknuté vajíčka a klasické voskové
farbičky rôznych farieb. Tie sa rozpustia nad
ohňom v hliníkových vrchnákoch. Potom sa
nanášajú na vajíčka špendlíkom,“ povedala
učiteľka ZŠ. Na Ul. Dr. V. Clementisa Mgr.
Dana Valentovská. Dodala, že s rozpustenou
a rozohriatou farbou treba pracovať rýchlo

kvôli rýchlemu tuhnutiu na vzduchu.
„ Touto technikou sa dajú robiť len jednoduché motívy vytvorené z vodorovných
alebo zvislých čiar. Najčastejšími farbami
zdobenia sú červená, zelená, žltá, oranžová
a biela. Deti si zároveň rozvíjajú zručnosť,
tvorivosť, predstavivosť, rýchlosť a trpezlivosť,“ doplnila Mgr. D. Valentovská.
Cyklus pokračoval 11. marca v priestoroch
GMOS. Bol určený pre učiteľov a vychovávateľov základných škôl, kde bola pôvodná vosková technika doplnená technikou
lepenia lisovanou slamou. Lektorkou bola
Anetta Cvachová.

kk
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Rekonštrukčné
práce pokračujú
Obchodná akadémia
dostáva nový šat.
Zatepľujú budovu
a obnovujú jej fasádu.

O

d 14. marca úspešne pokračuje
rekonštrukcia budovy Obchodnej
akadémie v Rim. Sobote. Práce zahŕňajú
zateplenie a obnovu fasády. Financie na
tento účel v objeme 8,5 mil. Sk schválili
poslanci BBSK ešte vlani v decembri.
„Verejnú súťaž vyhrala banskobystrická firma Prima Invest, a. s., ktorá nám
v minulosti vymieňala staré okná za
plastové. Zmluva bola podpísaní 10.
marca. Rekonštrukčné práce potrvajú
do 13. augusta,“ informovala nás riaditeľka obchodnej akadémie Katarína
Mattyašovská. Dodala, že zateplenie
fasády by malo prispieť k ďalším
energetickým úsporám a zníženiu prevádzkových nákladov. V polovici júna
minulého roka bola ukončená výmena
vyše 100 starých okien za plastové
okná. Vyžiadala si náklady okolo 7,8
mil. Sk, ktoré tiež schválili poslanci
BBSK. Ako uviedla K. Mattyašovská,
vďaka plastovým oknám sa náklady na
energie už podstatne znížili. V blízkej
budúcnosti sa bude riešiť aj plynová
kotolňa, ktorá je v dezolátnom stave.
„Na projekt rekonštrukcie kotolne nám
BBSK poskytol financie vo výške 250 tis.
Sk. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia. Práce sa budú
realizovať z finančného príspevku EÚ.
Všetky prebiehajúce práce sú v súlade
s filozofiou BBSK, ktorý mieni postupne
komplexne zrekonštruovať jednu zo
škôl, aby došlo k energetickej úspore.
Ušetrené finančné prostriedky sa tak
môžu použiť na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu,“ uzavrela K.
Mattyašovská.

kan

Program GMOS
17.3- 30.3 Divadlo očami detí
výstava detských výtvarných prác s tematikou divadla a rozprávky, výstavná
sieň MsKS v Revúcej, denne od 8:00 do
16:00 hod.

18.3 Detská divadelná Revúca

regionálna prehliadka detských divadelných súborov, MsKS v Revúcej o 8:00
hod.
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Knižnice pre všetkých
Knižnice okresov Rim. Sobota a Revúca v roku 2007

V

okrese Rimavská Sobota je 57 a v okrese Revúca 29 knižníc. Metodicky ich
usmerňuje Knižnica Mateja Hrebendu
v Rim.Sobote, ktorej zriaďovateľom je BBSK.
Knižnice sa svojím pôsobením každodenne
snažia uspokojovať požiadavky svojich používateľov. Zavádzaním počítačovej techniky
a nových knihovníckych programov(napr.
CLAVIUS v KMH, najnovšie aj v MĽK v Jesenskom) hľadajú nové spôsoby a možnosti
využitia svojich služieb používateľmi( napr.:
internet v knižniciach, on-line katalóg na
www.knižnica.rimavska-sobota.sk). Snahou
knihovníkov je, aby kniha zostala najvernejším a stálym spoločníkom na chvíle vzdelania a poučenia, na relax a zábavu. Aj keď
sa stále vyhovárame na nedostatok financií
a všetky možné dôvody, ako nemáme na nič.
Stačilo by sa len zamyslieť, ako podľahneme rôznym reklamným ťahom. Knižnice sa

nevtierajú. Chcú len, aby ľudia boli kultúrni,
slušní, citliví a dobrí. Je to v dnešnej dobe
nemoderné a nezaujímavé? Sme zodpovední. Rodičia, učitelia a kompetentní riadiaci
pracovníci v kultúre za zdravý duševný
vývin našej generácie! Vychovajme kompletných ľudí! Vzdelaných, sebavedomých,
s bohatým vnútrom a úctou k sebe a ľuďom
okolo. Len keď je človek spokojný so sebou,
vie zdravo žiť a robiť radosť ľuďom okolo
seba. O toto všetko sa snažia knihovníci,
ktorí majú svoju prácu stále radi a berú ju
ako svoje poslanie. Najväčšou odmenou pre
nich je vďaka a radosť v očiach detí, že im
má kto prečítať a ponúknuť dobrú rozprávku a ony vchádzajú vo svojich predstavách
do jej deja. Vďaka patrí knihovníkom KMH
všetkých oddelení. Vďaka knihovníčkam
v MSK v Hnúšti, hlavne srdcu a živej vode
Márii Kvetkovej, na ktorú sa čitatelia tešia

Výstava Emőke Marczinovej

a čakajú, čím novým ich prekvapí. Vďaka
Mirke Kojnokovej z MsK v Tisovci, knihovníčkam v Revúcej, Jelšave- na ich pleciach
leží nielen kultúra, ale aj mnoho práce,
o ktorej ľudia ani netušia. Vďaka všetkým
pracovníkom obecných knižníc, ktorí
svojou kvapkou napĺňajú obsah latinského
nápisu na fasáde budovy z roku 1798, ktorý
v preklade znamená: Z prozreteľnosti štátu
a usilovnosti ľudu pre všeobecný úžitok.

Anna Kuricová,
metodička Knižnice M. Hrebendu

Takmer 70 tis. návštev
Minulý rok pracovalo v našom okrese
z obecných knižníc s neprofesionálnymi
pracovníkmi 29. Ostatných 21 nevykazovalo
žiadnu činnosť, resp. stagnovalo. V knižnici
M. Hrebendu sa zrealizovalo 260 381 výpožičiek. V roku 2007 mala táto knižnica 3774
registrovaných čitateľov a uskutočnilo sa
223 kolektívnych podujatí. Knižnicu M. Hrebendu v Rim. Sobote navštívilo 63 648 ľudí.

Poľovnícky
šperk

V

D

o 25. apríla bude v Mestskej galérii
v Rim. Sobote nainštalovaná výstava
Emőke Marczinovej (na snímke vpravo) nazvaná Autoportrét. Ide o modifikácie, cyklus
manipulovaných fotografií a videoinštalácie.
Ako uviedla kurátorka výstavy Gabriela Garlatyová, ide o prvú autorskú výstavu, ktorú
realizuje E. Marczinová po absolvovaní štúdií na Katedre výtvarných umení a intermédií FU TU v Košiciach (prof. Rudolf Sikora).
Prezentácia je prevažne zložená z prác, ktoré vznikli počas štúdia, akými sú videoinštalácie Človek v krabici, Život v krabici, TV
embryo, V zajatí TV. Videoinštalácia V zajatí
TV je jednoduchou, ale intenzívnou sondou
poukazujúcou na zraniteľnosť ľudskej, nielen detskej psyché, na stratu medziľudskej
komunikácie, individuality, s ktorou sa čoraz
častejšie stretávame. Emőke poukazuje na
medziľudské vzťahy, na liečivú silu lásky
a porozumenia, komunikáciu medzi ľuďmi,

na ktorú zabúdame, akoby to bolo niečo
falošné alebo „ženské“.
„E. Marcziová si vo svojich interaktívnych
videoištaláciách zvolila zámerne emotívne
aktívne prvky výpovede. V diplomovej práci
manipulovaných prevažne čiernobielych
fotografií s úspornou farebnosťou s názvom
Modifikácie sa zaoberala emotívne tichšou,
ale ideovo vrstevnatejšou problematikou
obrazu a reality,“ povedala G. Garlatyová.
Dodala, že autorku zaujíma vzťah manipulovaného obrazu: mediálnej kópie reality
svojho tela, kde sa stráca rozdiel medzi
ilúziou a skutočnosťou, medzi ňou a niekým
iným. Pomocou hry formálnych znakov
figúry vlastného tela manipuluje - kolážuje
rôzne podoby seba samej. Vytvára autoportréty, ktoré nie sú úradným dokumentom
ani momentkou do rodinného albumu.

kan, foto:moly

priestoroch rimavskobotskej radnice otvorili 11. marca autorskú
výstavu Adriana Liptáka z Revúcej s názvom Poľovnícky šperk. Zorganizovalo
ju Gemersko- malohontské osvetové
stredisko(GMOS), Turistické informačné
centrum v Rim. Sobote a BBSK. Potrvá
do 31. apríla. Šperk je cenným zdrojom
informácií o našich predkoch, poskytuje zaujímavé poznatky o tvorivej činnosti ľudových majstrov, ktorí položili
základy zlatníctva. Stal sa nositeľom
tradícií poľovníctva a ostal ním dodnes.
Dôležitým prvkom šperku je jeho motív
zobrazujúci určitý druh zveri. Stáva sa
ním často diviak, časti rastlín, zvierat a
krajiny s rôznymi prírodnými zaujímavosťami. Zobrazujú sa tiež motívy zo
života divej zveri, spôsob lovu a zápasy s inými zvieratami. Najbežnejšími
technológiami výroby je opracovanie
pilovaním, tepaním, vruborezom a pod.
Pri opracovaní sa používa brúsenie,
leštenie, rytie do kovu, kovanie za studena či za tepla, zváranie a nitovanie.
Na zhotovenie poľovníckeho šperku
sa používa železo a jeho zliatiny, zlato,
striebro, meď, bronz, mosadz, rôzne
parohoviny z jelenej, danielej a srnčej
zveri, diviačie, slonie, mrožie kly, koža,
srsť a kosti divej zveri. Používajú sa aj
vzácne kamene, orechové, javorové,
lipové, mahagónové a ebenové drevo.
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3. ročník vedomostnej
súťaže „Mladý Európan“
Stredoškoláci POZOR!!!
Otvárame 3. ročník vedomostnej súťaže „Mladý Európan“
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a záujmovým združením SAICEU,
Slovenskej asociácie informačných centier
Európskej únie dňom 8. februára 2008 oficiálne otvárajú 3. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Európan“. Jej cieľom
je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti
špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti – študentov tretích ročníkov stredných
škôl v SR o EÚ, čo sa týka jej inštitúcií, legislatívy, politík a programov. Záštitu nad súťažou v tomto roku prebrali vedúca Zastúpenia
Európskej komisie v SR Andrea ElschekováMatisová a podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, Dušan Čaplovič. Súťaž
bude prebiehať na národnej a regionálnych
úrovniach. Regionálne kolá súťaže vyhlasuje
všetkých dvanásť informačných centier EUROPE DIRECT v Slovenskej republike (Banská
Bystrica, Bardejov, Komárno, Košice, Nitra,
Poprad, Rimavská Sobota, Senica, Trebišov,
Trenčín, Zvolen, Žilina) a tieto potom prihlásia svojich víťazov do národného kola súťaže.
Súťaž na národnej aj regionálnych úrovniach
bude mať tri kolá. Desať trojčlenných družstiev si bude v každom regióne merať sily vo
vedomostnom teste o EÚ (oblasti história,
geografia, politika, ekonomika), svoje zručnosti si preveria pri skladaní puzzle-obrázka so symbolikou EÚ a v treťom kole pôjde
o identifikáciu obrázkov s otázkami k osobnostiam, dominantám a symbolom jednotlivých členských krajín únie. Prvé kolo na národnej úrovni bude tvoriť opäť vedomostný
test o EÚ (oblasti história, geografia, politika,
ekonomika), v druhom kole budú súťažiaci
odpovedať na nimi zvolené otázky z histórie,
geografie, dominánt a osobností EÚ. V treťom
kole budú musieť študenti identifikovať rozostrujúce sa obrázky.
Časový harmonogram súťaže: Regionálna
úroveň: uzávierka prijímania prihlášok pre
stredné školy: 17. marca, dátum konania súťaže: 17. marca – 4. apríla.
Národná úroveň: uzávierka prijímania prihlášok:11. apríla ,dátum konania súťaže:17.
apríla.
O priebehu a výsledkoch súťaže na regionálnych úrovniach budú informovať jednotlivé
EUROPE DIRECT centrá tlačovými správami
a na ich internetových stránkach. Národné
kolo súťaže sa uskutoční v Bratislave. Do súťaže „Mladý Európan“ sa môžu prihlásiť žiaci
stredných škôl a gymnázií z okresov Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár a Revúca a to registráciou:
-zaslaním mailu na adresu EUROPE DIRECT,
Rimavská Sobota: ozfundament@rsnet.sk,
s uvedením údajov školy: názov školy, adresa, telefónne a faxové čísla, e-mail, riaditeľ

školy, zodpovedná osoba pre súťaž, jej emailová adresa a telefónne číslo.  
-telefónom na čísle 047 – 5631 983
-listom na adresu: EUROPE DIRECT, Rimavská
Sobota, Občianske združenie Fundament,
Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota.
Do regionálneho kola súťaže akceptujeme
prihlášky prvých 10 škôl v poradí doručenia
údajov do registra súťaže!

Harmonogram
rozmiestnenia vok na jarné
upratovanie 2008
20.3. – 28.3.2008
Šibeničný vrch – Železničiarska ul. oproti obchodu
Križovatka Rožňavskej a Školskej ul.
Tomašová – Tomašovská ul. pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu
28.3. – 3.4.2008
K.Mikszátha - parkovisko A. Markuša
Daxnerovo námestie- parkovisko KD
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete
3.4. – 9.4.2008
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Vinica – pri obchode
9.4. –15.4.2008
Dúžava – pri cintoríne
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom
Sabová- pri bytovkách
Mobilný zber nebezpečných odpadov sa
uskutoční 19.4.2008
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky
je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení životného prostredia – č. tel. 5604648,
5604665, v spoločnosti BRANTNER GEMER
(EKORIS) - č. tel. 5811223 resp. vo fi. DETOX –
č.tel. 5604153.

Štátna jazyková skúška
v gymnáziu
Od 1. septembra 2008 sa na Gymnáziu, Hostinského 3 v Rimavskej Sobote otvára jazyková škola, ktorá zabezpečí vyučovanie
v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký,
francúzsky, ruský. Vyučovanie v popoludňajších hodinách sa bude realizovať v súlade
s učebnými osnovami pre jazykové školy, ktoré vydalo MŠ SR. Zriaďovateľom Štátnej jazykovej školy je Banskobystrický samosprávny
kraj. Jazyková škola sa otvára v spolupráci so
Štátnou jazykovou školou v Banskej Bystrici
pri Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci.
Možnosti a využitie vzdelávania v jazyko-
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vej škole: získanie štátnej jazykovej skúšky v rozsahu B1 a B2, ktorá umožňuje spolu
s magisterským vysokoškolským vzdelaním
vyučovať cudzí jazyk na základných a stredných školách.
Cieľovou skupinou sú študenti stredných
škôl, žiaci 8. ročníka základných škôl a dospelí, ktorí predpokladajú, že štátnu jazykovú skúšku využijú vo svojej profesii.
Minimálny vek pre vstup do 1. ročníka je 14
rokov /výnimky sa povoľujú ojedinele/.
Minimálny vek pre vykonanie jazykovej
skúšky je 17 rokov v danom kalendárnom
roku.
Jazyková škola organizuje základný kurz,
ktorý trvá 3 roky, a prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku /1 rok/.
Uchádzač sa môže zapísať do ľubovoľného
ročníka jazykovej školy podľa stupňa ovládania cudzieho jazyka.
Orientačné poplatky v jazykovej škole: zápisné: 100,- Sk, vstupný test: 100,- Sk, školné na
celý rok /132 vyučovacích hodín/: 2800,- Sk.
Žiaci základných škôl a študenti stredných
škôl majú zľavu 800,- Sk /vzdelávací preukaz/. Predbežný zápis /bez poplatku/ treba
vykonať do 30. apríla 2008 na sekretariáte
Gymnázia, Hostinského 3 v Rimavskej Sobote. Bližšie informácie na stránke: www.gymrs.sk. /možnosť stiahnuť si prihlášku/
Telefón: 56 21 471 alebo 5624171

Oznam
Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS
s.r.o, Tržná 2, Rim. Sobota
ponúka ubytovacie služby pre fyzické osoby
a firmy za výhodné ceny, apartmány, 2-3
lôžkové izby + príslušenstvo. Ubytovňa
Mestskej bytovej správy, s.r.o., Gorkého 8,
979 01 Rimavská Sobota
Bližšie informácie na t. č. 047/5624187

Zimný štadión		
17.marec 2008 (pondelok)			
Verejnosť: 11,00 - 12,30
13,00 - 14,30
20,15 - 21,45			
18.marec 2008 (utorok)			
Verejnosť: 11,00 - 12,30
13,00 - 14,30
18,30 - 20,00			
19.marec 2008 (streda)			
Verejnosť: 10,30 - 12,00
12,30 - 14,00
20,15 - 21,45			
20.marec 2008 (štvrtok)			
Verejnosť: 10,30 -12,00
12,30 - 14,00
21.marec 2008 (piatok)			
Verejnosť: 10,30 - 12,00
12,30 - 14,00
14,30 - 16,00
22.marec 2008 (sobota)			
Verejnosť: 12,30 - 14,00
14,30 - 16,00
16,30 - 18,00
18,30 - 20,00
23.marec 2008 (nedeľa)			
Verejnosť: 16,30 - 18,00
20,15 - 21,45
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REALITNÁ
KANCELÁRIA
˚PRI˚
PARK REAL
INVESTMENT
s.r.o.
Svätoplukova 18,
Rimavská Sobota

17. 3. 2008

* 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

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

Preprava
Aviou
Rýchlo
a lacno

(3t)

0904 977 692, 0903 549 042

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov

ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.
NOVÉ KOLEKCIE NA ROK 2008,
KÚPELŇOVÝCH ZOSTÁV,
INTERIÉROVÝCH A TERASOVÝCH DLAŽIEB

Ing. Bitalová Janka
M: 0902 304 428

2042-11

OBKLADY
DLAŽBY
SANITA

2042-11

Prosperujúca poľnohospodárska firma
prijme pracovníka na pozíciu
obsluha poľnohospodárskych strojov
Požiadavky: vodičský preukaz C, E, kombajnistický kurz
(nie je podmienkou), bezúhonnosť, spoľahlivosť.
Ponúkame: výhodné platové podmienky, prácu v zabehnutom kolektíve. Životopis zasielajte na: sykorovakatarina@gmail.com, 0915830787,
2072.12
0911830787

VZORKOVÉ PREDAJNE:
Lučenec, Gemerská 1, tel. 047 4320310
B. Bystrica, Partizánska 2, tel. 048 4145946
KRAJSKÝ VEĽKOSKLAD:
Hnúšťa, Železničná 487, tel. 047 5422799
www.vasakupelka.sk, e-mail: gsi@pmxmail.sk

Oznamy
Mesto Rimavská Sobota na základe uznesenia MsZ č. 12 /2008 zo dňa 26.02.2008
vypisuje ponukové konanie na demontáž
oceľových hál v areáli bývalých kasární kpt.
Nálepku v Rimavskej Sobote a to oceľovej
haly na parcele č. KN-C 804/49, súpisné číslo
4040, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1372 m² oceľovej haly na parcele č. KN-C
804/52, súpisné číslo 4052, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 688 m² oceľovej haly na
parcele č. KN-C 804/53, súpisné číslo 4051,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2515
m² ktoré sú evidované na LV č. 2674, k.ú.
Tomašová
V písomnej ponuke uveďte nasledovné
skutočnosti: alternatíva č. 1 - cena za 1 kg
oceľového šrotu, cena za 1 kg hliníka, spôsob likvidácie
alternatíva č. 2 - cena za odpredaj oceľovej
haly ako celku, spôsob likvidácie
Podmienky: - vlastný stavebný dozor
-dodržiavanie podmienok určených v zmluve o dielo a podmienok stanovených
správcom areálu bývalých kasární TSM
Rimavská Sobota
-vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ponukové
konanie zrušiť alebo ponukové konanie
ukončiť ako neúspešné

Časový harmonogram:
vyhlásenie výberového konania: 12.03.2008
obhliadka nehnuteľností v areáli bývalých
kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote, Ul.
P.Dobšinského dňa 27.03.2008 od 8.00 hod.
do 9.00 hod., dňa 10.04.2008 od 8.00 hod.
do 9.00 hod. kontakt: p. Ridzoň, č. t. 0918
405 594, p. Brezovická, č.t. 047 5604633
ukončenie výberového konania: 14.04.2008
zasadnutie výberovej komisie a otváranie
obálok: 15.04.2008
Podanie ponuky: Písomné ponuky posielajte
v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota viditeľne
označené „Neotvárať – ponuka na demontáž
oceľových hál „ najneskôr do 14. apríla 2008.

Maso Planá a.s. v ČR ponúka prácu pre
vyučených mäsiarov - údenárov.
Dobré platové podmienky a iné výhody.
Záujemcovia kontaktujte: Úrad PSVR, referát
EURES na Gorkého 12 v Rimavskej Sobote,
tel.: 56 03 301.

Mesto Rimavská
Sobota ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) halu na Ul. Čerenčianskej v Rimavskej
Sobote o výmere 720 m2,
c) nebytové priestory (bývalé pohostinstvo)
na Nižnej Pokoradzi v budove kultúrneho
domu o výmere 110,62 m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne
a majetkové – referát správy majetku,
Rimavská Sobota č. t. 047/5604631, 5604626,
5604633. Žiadosti zasielajte na Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rim. Sobota.

Inzercia

17. 3. 2008

KAMENÁRSTVO

TSM Vám oznamujú, že od 1.4.2008 bude
zahájená prevádzka na športovo-rekreačnej
zóne Zelená voda – Kurinec.
Zároveň Vám oznamujú, že zimný štadión
bude zatvorený dňa : 24.3.2008 – Veľkonočný
pondelok

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomer

Ulický

•krajčírky9najlepšie 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

Nová prevádzka
RIMAVSKÁ SOBOTA
Cintorínska č. 4192
Mob.: 0905/681 163

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 alebo osobne na adrese: Školská 36, 979 01
Rimavská Sobota.

RIMAVSKÉ ZALUŽANY 145, 980 53
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039

www.autopotahy.sk

2036

Zimná
zľava
33%

Pozývame Vás do novootvorenej predajne

METROVÝ TEXTIL
a TEXTILNÁ GALANTÉRIA

Novoročné zľavy

na ul. SNP 11 v Rim. Sobote (bývalé SPP)

Ponúkame Vám veľký výber šatoviek
a textilnej galantérie za uvádzajúce ceny
Otv.: Po-Pia: 9.00-17.00 So: 8.00-12.00
M: 0918 803 008
2078

NOVINKA!

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť

kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.

Dosky a sendvičové panely.

Predaj, kúpa, prenájom
nehnuteľností
(domy, chalupy, chaty,
garáže, pozemky, byty ...)

Info:
www.Lewastav.echoviny.sk
0904 504 504

Info: 0904 504 504
www.alwado-reality.sk
e-mail: alwado@alwado-reality.sk

TETRA-K materiál,

2067-12

OUTLET
Technické služby mesta Rim. Sobota oznamujú, že krytá plaváreň bude otvorená od
16.3.2008 (nedeľa) od 10,00 hod..

9

výpredajový obchod

kde: SNP 18, 1. poschodie
čo: značky SAXOO, KEYO,
MAGISTRAL
Saxoo pánska móda
Keyo dámska móda pre mladých
Magistral plavky
Ceny u nás sú výpredajové
2073-21

2068-12

MIZA
- AUTOPOŤAHY s.r.o.
prijme krajčírky,
nevyučené zaučíme
Dobré platové
podmienky
Tel.: 0908 487 799
2082.13

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
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Nehnuteľnosti
•

Kúpim byt v centre Rimavskej
Soboty. Platba v hotovosti + môžete zostať v byte bývať.
Tel: 0918 560 622

136-11

• Najlacnejší prenájom v meste.

/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109

106

• Predám chatu v katastri Teplé-

ho Vrchu s 12 á pozemkom.Tel:
047/5623194

243-17

• Najlacnejší prenájom v meste.

17. 3. 2008
329-11

• Kúpim dvojizbový byt v centre

mesta alebo na sídl. Západ. Tel:
0918 699 093

330-12

228-11

338-11

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru vodiča.
Podmienky:
- vodičský preukaz skupiny C
- morálna bezúhonnosť
Info na t.č.: 0903 511 076

Predám dom v Ratkovskej Suchej vhodný na bývanie, chalupu a rekreačné účely. Tel: 0902
114 606

• Súrne kúpim 1- alebo 2-izbový

neprerobený byt na sídl. Západ.
Tel: 0907 592 521

340-12

•

Dám do podnájmu zariadený jednoizbový byt. Tel: 0907
287 796

343-11

•

m2 na Železničnej ul. Vchod

213-11

priamo z ulice. 0915 823 031

•

Kúpim 1-izbový byt. Súrne!
Tel: 0915 885 276

2098-11

246-11

•

Predám dvojpodlažný rodinný
dom s garážou v Hrnčiarskych
Zalužanoch č. 182. Tel: 0908
285 685

Sťahovanie
a preprava tovaru
M: 0910 939 689,
0903 555 356

262-14

•

Predám 4-izbový dvojgeneračný byt 84 m2 čiastočne prerobený s novšou kuchynskou linkou.
Len vážnym záujemcom. Tel: po
18.00 h – 0905 639 734

Predám pozemok
na Molnárke,
výmera 2280 m2.
Vhodný na stavbu
RD. Cena dohodou.
Tel: 0905 304 453

•

Dám do prenájmu obchodné
priestory na Železničnej ul. v RS.
Tel: 0910 667 325

301-12

•

Predám 3-izbový družstevný
byt na sídl.Západ. Čiastočne prerobený. Cena dohodou. Tel: 0915
809 068

304-12

171.7

•

Dám do nájmu kanceláriu 30
m2 na Svätoplukovej 18 oproti
MsÚ. Tel: 0915 875 849

Zamestnanie

305-12

319-12

• Predám garáž na Družstevnej ul., elektrika 380. Tel: 0915
482 659
325-11

•

Predám zabehnutú predajňu
Sklo-porcelán na Hlavnom nám.
v OC Štýl (tovar + zariadenie).
Tel: 0911 907 758

326-12

•

Dám do prenájmu zrekonštruovaný 3-izbový byt vo výbornom stave na sídlisku Západ-L.Svobodu
od
1.4.2008.
Cena: účty + 3.000,- Sk/mesiac.
Kontakt:
00447704532467
/
00447871421643. V prípade potreby napíšte SMS a zavoláme
späť.

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru obchodného zástupcu, fakturanta. Podmienky: - ukončené stredoškolské vzdelanie
- vodičský preukaz skupiny B
- morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť
Info na t.č.: 0903 511 076

225-11

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru barmanov,
servírky, kuchárov do PIZZERIE
a FASTFOODU. Podmienkou je
kvalifikácia v odbore. Info na
t.č.: 0903 511 076

226-11

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru murárovobkladačov s praxou, za výhodných podmienok. Info na t.č.:
0903 511 076

227-11

• Fi KALI-BEN prijme vyučeného stolára, nábytkára. Prevádzka: Sušany 255. Kontakt: 0905
727 535
Prijmeme do TPP elektrokonštruktéra so znalosťou projekčnej a konštrukčnej činnosti, výrobných technológií, základné
znalosti pneumatiky a hydrauliky. PC znalosti – EPLAN, MOVEX, WINDOWS, MS WORD, MS
EXCEL, AUTO CAD – užívateľ.
Práca je v Trenčianskom kraji,
ubytovanie zabezpečené, hradené zamestnávateľom. Kontakt:
051/758 22 33, životopisy zasielajte mailom na: urdova@anur.
biz

257-11

2085-52

296-12

229-11

•

a kancelárske priestory 37

Kúpim stavebný pozemok
v Rim. Sobote. Tel: 0905 713 670

•

253-11

Dám do prenájmu obchodné

106

Predám 3-izbový veľký byt
v OV + špajza + balkón + vlastné
ÚK + záhrada. Cena dohodou.
Tel: 0907 531 820, 0907 644 299

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru pracovníkov do skladu. Podmienkou je
morálna bezúhonnosť. Info na
t.č.: 0903 511 076

•

/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109

•

•

•

Prijmeme do TPP projektanta a konštruktéra so znalosťou
projekčnej a konštrukčnej činnosti, PC znalosti – MS Word,
MS Excel – užívateľ, modelovanie partov, sheetmetal partov,
zostáv a tvorby výkresov v 3-DCAD systéme Solid Edge alebo
Unigraphics – užívateľ. Práca
je v Trenčianskom kraji, ubytovanie zabezpečené, hradené
zamestnávateľom.
Kontakt:
051/758 22 33, životopisy zasielajte mailom na: urdova@anur.
biz
258-11

•

Prijmeme šikovných zváračov, zámočníkov, pracovníkov
na obsluhu NC a CNC strojov.
Turnusová práca, ubytovanie
zdarma, zálohy vyplácané týždenne. Kontakt: 051/77 33 888,
051/758 22 33, 0907 157 004, 0918
660 804

259-11

• PRÁCA PRE VODIČOV SK D NA

ZÁPADNOM SLOVENSKU. UBYTOVANIE ZDARMA, viac info na
tel.č.: 051/77 33 888, 051/758 22
33, 0918 660 804
260-11

•

Prijmem pomocníčku do pohostinstva. Tel: 0905 214 172

293-14

• ENTES s.r.o, veľkoobchod,
školské potreby, hračky prijme
obchodného zástupcu.
Podmienky: úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, prax
v odbore, vodičský preukaz skupiny B, morálna bezúhonnosť,
komunikatívnosť, spoľahlivosť,

obchodný duch. Nástup ihneď.
Ponúkame nadštandardné finančné ohodnotenie. Žiadosti
s profesijným životopisom zasielajte poštou alebo osobne na
adresu: Entes s.r.o., Čerenčianska 3631, 979 01 Rimavská Sobota. Tel.: 047/5631995, e-mail:
skola@entes.sk

Inzercia
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Zvieratá
• Predám prasatá a kŕmniky. Tel:
047/5678218
130-13

•

Ošípané na predaj od 100130 kg. Cena dohodou. Tel: 0908
938 264

Služby
•

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

1271-17

• Opatrovanie – Holandsko, plat

245-11

1350 Eu + ubyt. a strava zdarma.
Tel: 0911 949 010

•

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109

Predám ošípané. Cena dohodou. Tel: 0907 319 629, 5696332

•

310-11

287-11

295-11

•

Prijmem čašníčku na letnú
terasu do pohostinstva Tempo
v Rim. Sobote. Tel: 0908 407 829

• Predám prasatá a krmníky. Tel:
047/5678218
302-14

328-12

• AUTO MOTORS s.r.o. prijme
administratívnu
pracovníčku
na jednoduché účtovníctvo. Tel:
0915 875 849
336-13

•

Hľadám dievča do štúdia do
Viedne, Hildebrandstrasse 28.
Rozprávam po česky. Tel: 0043
676 45 16 843 – dobrý zárobok.
337-11

Rôzne
• Predám bločky na stavebný

materiál alebo faktúry, cena 1,5
%. Tel: 0915 183 843
1005-37

• Predám seno (lucerku) 60 q,
350 Sk/q. Tel: 0908 919 567
284.11

•

Auto-moto
• Predám letné, zimné pneuma-

tiky 13 „ aj s diskami. Tel: 0944
092 984 od 17.00 hod.
281-11

•

Predám AUDI 80 D, r.v. 83,
v dobrom stave, STK, EK, poistka, ťažné elektróny a iné diely.
Cena 32.000 Sk-dohoda možná.
Tel: 0910 337 595

288-12

•

Predám FAVORIT. Tel: 0908
923 132

294-11

• Oleje – zmesi do chladičov –
autokozmetika – náhradné diely – najvýhodnejšie, predajňa
Autoraj, Kraskova 4, m: 0910
939 689
306.13

•

Predám jednonápravový servisný vozík na odťah. áut. Cena
24.000,-Sk. Tel: 0918 607 001

307-11

•

Predám AUDI 80 1,8 i, QUATTRO, dobrý stav. Cena 45.000,Sk. Tel: 0918 607 001

308-11

•

Kúpim vyradené poškodené autá do 3000,- Sk. Tel: 0918
607 001
309-12

• Predám Škodu Felicia 1,3 MPI,
r.v. 1997, strieb. metalíza, elektróny, ť.ž. centrál, 77.000,-Sk. Tel:
0902 865 353
321-11

•

Predám Mazdu 323, 1,5, r.v.
1996, 88.000,- Sk. Tel: 0902
865 353
321-11

•

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

341-14

HĽADÁME štvrtého účastníka
na týždenný rybolov v Nórsku.
0907 251 478

297-12

•

Predám podvozok Agzat JP4003 málo jazdený s príslušenstvom: - pluh jednostranný, rotovátor RK-800, jarkovač, vyorávač
zemiakov, plečku pasívnu, radlicu na sneh a sypké materiály.
Tel: 0915 673 192

315-11

•

Zberateľ kúpi knihy zo XVI.-XIX. storočia. Tel: 0905 497 825
317.17

• Kúpim za rozumnú cenu menší
kompresor na 220 V, môže byť po
domácky vyrobený.Tlak aspoň 8
atm. Tel: 0907 760 919
320-11
• Súrne predám zachovalú sedaciu súpravu, modernú a kuchynský nábytok. Tel: 0907 077 196
322-11,13

•

TOTÁLNY VÝPREDAJ do 50 %!
Sklo-porcelán na Hlavnom nám.
v OC Štýl, Rim. Sobota.

327-12

• Predám sedaciu súpravu tmavohnedej farby s rozťahovacím
mechanizmom. Tel: 0902 255 667
1626-12

•

Predám drevené korytá k zabíjačke, 50 l sklenené fľaše, 50 l
bandasky z umelej hmoty. Tel:
0902 395 053, 048/6115113
331-11

• Predám väčšie množstvo vešiakov (ramienok) veľmi lacno.
Tel: 0915 950 427
1597-12

• Kúpim seno. Tel: 0915 625 196
342-11

•

Predám športový kočík –trojkombinácia. Rok používaný vo
veľmi dobrom stave. Cena 2500,Sk. Tel: 0907 685 066

339-12

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

•

Úver zaistený rentou. Úver
spláca renta. Z renty je mesačný výnos naviac. Možnosť
spolupráce = nezávislosť. Tel:
0905 100 870, 0910 449 129, 0949
338 579

194-12

• Sprostredkovanie predaja,
kúpy a prenájmu nehnuteľností.
0907 831 424
239-17

• Novootvorená predajňa Fornet

na autobusovej stanici v Rim.
Sobote ponúka aj fornety na
slávnostné príležitosti. Pri väčšom odbere možnosť zľavy. Objednávky – aj telefonicky na č.t.
0911 010 876

Oznamy
Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS s.r.o, Tržná 2, Rim.
Sobota
ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 /Obvodný
úrad/
Cenník za prenájom zasadačiek
• Zasadačka č. 47- I. posch., počet miest na sedenie 182, predsednícky stôl 11
miest. Cena za prenájom (1-8 hodín) podnik. sub. 3 600,- Sk / nezisk. org 2 700,Sk. • Ozvučenie sály, p. s. 450,-Sk / n. o. 450,- Sk • Zasadačka č. 46, I. posch. Cena
za prenájom (1-8 hodín) p. s. 700,- Sk / n. o. 500,- Sk, počet miest na sedenie 25,
• Zasadačka č. 80, II. posch., p. o.1 300,- Sk / n. o. 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 m2, č.25 - 80,62 m2, č.26 -13,34 m2, č.7 - 15,48 m2, prízemie: č.20-15,34
m2, č.20a – 36,00m2 (spojené kancelárie), II. poschodie: č.75 – 20,06m2, 75a –
34,00m2 (spojené kancelárie), č.76 – 20,06m2,
2. Dom služieb, ul. Malohontská, I. poschodie - 122,45 m2, 111,00 m2, 25,08 m2,
30,79 m2
3. Budova na ul. SNP 15, podkrovie – 14,40 m2, 21,60 m2, 14,52 m2, 23,72 m2 +
1,05 m2, 16,28m2 + 1,36m2
4. Budova na ul. Daxnerovej 2, I. poschodie - 15,55 m2, 12,60 m2, 18,11 m2 ,
5. Administratívna budova na ul. Tržnej,
I. poschodie - 22,71 m2
6. Ul. Fábryho č.10, 20,23 m2, 7,13 m2, 23,73 m2, 4,98 m2
Informácie: MsBS s.r.o. – Rim. Sobota, t.č. 047/5511915 - nebytové priestory
7. Bytový dom na ul. Škutétyho č. 12, prízemie - 19,60 m², 19,00 m² + 7,30m²
(chodba, hyg.zar.) Kontakt: č.t. 0905/753585

Beseda so spisovateľom

249-12

•

Vykonávam murárske, zámočnícke, maliarske, klampiarske, vodárske práce. Kvalita za
rozumnú cenu. Tel: 0915 583 306
276-12

•

Doveziem štrk, piesok, šotolinu, kameň za výhodné ceny. Tel:
0908 495 173, 047/5694226

285-22

•

Vykupujem a opravujem –
reštaurujem starožitný nábytok.
Tel: 0908 318 445

292-15

• Potrebujete vyformovať postavu bez hladovania a jojo? 0918
151 321
333-11

• Privyrobenie – parfémy, ekológia. 0918 151 321

334-12

•

Chcete výhodne nakupovať
a aj profitovať? 0910 158 697
335-12

Inzerujte v
Gemerských
zvestiach
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K tebe už len do cintorína môžeme ísť a na tvoj
hrob len kvety položiť.
Slzy nám stekajú po
lícach pretože nám veľmi
chýbaš.
Dňa 19. marca 2008 si
spomíname na nedožité
80. narodeniny nášho
milovaného otca a brata

Jozefa
Gyürkeho
Dcéry Eva a Júlia
s rodinami a sestra
Margita Királyová

BBSK a Gemersko-malohontské
múzeum v Rim. Sobote pozývajú verejnosť pri príležitosti
mesiaca knihy na podujatie Tri
lásky Terézie Vansovej, ktoré
sa uskutoční26. marca o 10.00
hod. a o 13.30 hod. v priestoroch
múzea. V rámci neho prebehne
beseda so spisovateľom Petrom
Glockom, autorom biografického
románu o Terézii Vansovej,
autogramiáda, prezentácia
a predaj jeho románov Tri lásky
Terézie Vansovej a Rozprávkar
a rozprávnica. Spisovateľka
Terézia Vansová, žiaľ, už nežije
a sama nám nemôže porozprávať o niekdajšom dedinskom živote v našom krásnom
Gemeri-Malohonte. Pred očami
účastníkov podujatia však môžu
ožiť, vďaka jej dielu, napríklad
príhody školákov z Rimavskej
Píly pri Tisovci. A vďaka Petrovi
Glockovi sa dozvieme ďalšie
zaujímavosti zo spisovateľkinho
života, napríklad, že krásne chvíle detstva prežila na fare Pavla
Dobšinského v Drienčanoch...
Prekvapenie: ocenenie aktívnych
účastníkov a malé pohostenie,
pripravené podľa receptov Terézie Vansovej.

12 Servis / Inzercia
ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
21. a 22.3 MUDr. M. Kretová,
Šporova 1, č. t. 5622619
23. a 24.3 MUDr. V. Schmiedt,
SNP 4, č. t. 5626643

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
21.3. piatok Salvator, štátny sviatok
22.3. sobota Kaufland
23.3. nedeľa Dr. Max, Fábryho ul.
Mimo rozpisu naviac každú sobotu
od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň Media.

Oznamy

VENUJTE
2 % zo zaplatenej dane za rok 2007
Územnému spolku SČK Rim.Sobota
na humánnu činnosť v oblastiach:
- bezpríspevkové darcovstvo krvi
- prvá pomoc
- sociálna pomoc a sociálne služby
- humanitárna pomoc

POMOŽTE NÁM
POMÁHAŤ
ĎAKUJEME
Informácie: č.tel. 047/5631734,
e-mail: sus.rsobota @ redcross.sk

V svadobnom tóne
V svadobnom tóne alebo keď
príde deň „D“ je názov podujatia
určené budúcim nevestám a snúbencom. Uskutoční sa v sobotu
29. marca o 15.00 hod. v hoteli
Zlatý býk v Rim. Sboote. Prezentovať sa na ňom budú: hotel
Zlatý býk, Svadobka Nathalie,
Svadbadekor, manekýnky Crazy
model´s, Kvetinárstvo j. Bitalová,
Feroll- cukrárenský výroba Bátka,
Biosolárium-kaderníctvo Daxnerova ul., S-Optik a Kvetinárstvo
Henrieta. Nebudú chýbať hity
novej svadobnej sezóny, svadobné
dekorácie, výhodné svadobné
menu, prehliadka svadobných šiat
a doplnkov, svadobné kytice, účesy
a líčenie.
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DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 4.3.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Branko Bakša, Peter Úrek, Milan Homoliak, Radoslav Kántor, Viera Kántorová, Milan Lipčei, Zuzana Bokorová, Jozef Čintalan, Onrej Hank, Jozef
Kvietok, Vladimír Vetrák, Zoltán Ország, Pavol Hanko, Ján Ivan, Iveta
Drieňová, František Kubačka, Eva Drugdová, Jarmila Urbanová, Jozef
Červienka z Rim.Soboty, Ladislav Slávik, Oskar Tóth z Riečky, Alexander
Asztaloš z Ruminiec, Miroslav Výkrut z Kraskova, Tibor Asztaloš, Marian
Jánošdeák z Tornale, František Zvozil, Eugen Csitneky z Hnúšte, Rastislav
Turis z Hrnč.Zalužian, Ldislav Juhász zo Stránskej, Ján Kušpál z Ľuboriečky, Dušan Drdoľ z Jesenského, Zuzana Porubiaková z Kružna, Peter
Hrivňák z Bátky
Prvýkrát darovali krv: Marian Juhaniak z Jesenského, Jozef Banda z Rim.
Soboty
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rim. Sobota

Akciová spoločnosť Domita – Táborské pekárne so sídlom v meste Tábor
(Južné Čechy) požaduje pracovníkov do smennej prevádzky na: výrobu
knedlíkov, výrobu chleba požiadavky: • Ženy v knedlíkovom programe
nemusia byť zaučené ani vyučené v odbore. • Pracovníčky budú vyškolené na náklady zamestnávateľa. Potreba 8 pracovníčok. • Muži vyučení
v odbore pekár – cukrár na výrobu chleba. Potreba 4 pracovníkov.
• Platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve.
platové podmienky: • Priemerná hrubá mzda v knedlíkovom
programe s možnosťou využitia nadčasov je 14.000 ČK cca 17.000 SK .
• Priemerná hrubá mzda pri výrobe chleba vrátane nadčasovej práce je
18.000 – 22.000 KČ cca 27.000 SK. • zamestnávateľ zabezpečí: • ubytovanie zdarma na podnikových ubytovniach • Záujemci o prácu, hláste sa
na UPSVAR Rimavská Sobota, odd. EURES, Gorkého 12 (bývalá vojenská
správa) v Rimavskej Sobote, tel.č. 56 033 01 alebo na pobočkách Úradu
práce SVaR v Hnúšti, Bátke a Gemerskom Jablonci stála ponuka

Kurz SČK „Opatrovateľská služba“.
Vybavujete si prácu v zahraničí ako opatrovateľka v domácnosti?
Okrem základov cudzieho jazyka musíte sa preukázať osvedčením
o absolvovaní kurzu „Opatrovateľská služba“.
Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote uskutoční uvedený kurz
od 25. marca 2008
Prihlášky a informácie na Sekretariáte ÚzS SČK Rimavská Sobota,
ul. Hurbanova 15, č. tel.: 047/5631734, 0903 558 926
SČK v spolupráci s rakúskym ČK prácu pre opatrovateľky
v Rakúsku aj sprostredkuje.

2 % z dane pre OBČIANSKE ZDRUŽENIE VITALITA
Mestský úrad v Rimavskej Sobote je zakladateľom občianskeho združenia VITALITA, ktoré je otvorenou a nezávislou organizáciou združujúcou
fyzické a právnické osoby a jeho cieľom je podpora projektov na budovanie a prevádzkovanie zariadení určených pre využívanie voľného času
obyvateľov mesta a vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové
aktivity od jeho vzniku v roku 2000.
Činnosť združenia je prispôsobená záujmom všetkých vekových kategórií
a je vítaná aktivita a nápady každej inštitúcie a každého občana pri realizácii jej cieľov.
V roku 2007 boli použité príspevky 2% z dane pre turnaj v „Streetballe“
pre žiakov základných škôl o putovný pohár komisie verejného poriadku
a prevencie kriminality.
V mesiaci december boli príspevky využité k organizovaniu Vianočného
turnaja Olympijských nádejí 2007 v JUDO v spolupráci s TJ Lokomotíva .
OZ VITALITA je zaregistrované ako príjemca 2% podielu zaplatenej dane
z príjmu za rok 2007a preto uvíta každú podporu na voľnočasové športové aktivity obyvateľov mesta.
OZ VITALITA, Mestský úrad, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota,
IČO 37818856, č.účtu:0380673708/0900, Slovenská sporiteľňa a.s.

Servis / Inzercia
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KINO
ORBIS
19.mar. DIABLOVA DIELŇA
Skutočný príbeh o najväčšej
falšovateľskej operácii v histórii. Vojnová dráma. Vstupné:59
Sk, MN, 98 min., titulky.
Začiatok predstavenia len
o 18:00 hod.
20.21.22. mar.
DENNÍK PESTÚNKY
Študentka antropológie sa púšťa do štúdia nepochopiteľných
zvykov rodiny z lepších kruhov,
ktoré sa vôbec nelíšia od
rituálov domorodcov z Afriky.
Romantická komédia USA
Vstupné: 59 Sk, 105 min.,
titulky. Začiatok predstavení
len o 17:45 hod.
20.21.22. mar. JUMPER
Mať schopnosť teleportácie,
nie je také jednoduché...
Sci-fi thriller USA, MP od 12.r.,
Vstupné: 65 Sk, titulky.
Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.

Predám stavebné bločky
po rekonštrukcii bytu.
Cena 1,5 %.
Tel. 0910 367 857
1292-51

Kontrola
originality
v areáli STK
Komplexné služby
STK – EK – KO
s výhodami
na jednom mieste
Môžete sa objednať na
tel.č. KO – 047 5633488
STK – EK – 047 5633769

PRIJME KONTROLNÝCH
TECHNIKOV
Vzdelanie: VŠ – SOU – SO
P.z. 725/2004
krátky životopis
Záujemcovia sa môžu
osobne prihlásiť
v Euromoteli v prac. dňoch
od 12.00-13.00 hod.

Firma LIOS spol. s r.o. prijme
do pracovného pomeru

OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU
pre stredoslovenský kraj

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

Gemerstav- Elemér Ádám RS murár (vyučený), skladník (ÚS – vzdelanie, VP-C)
Gemerstav- Elemér Ádám RS vedúci stavby (ÚSO – vzdelanie, znalosť projektových dokumentácií)
BILLA, s.r.o., RS predavač – pokladník (ÚS – vzdelanie)
CMS TISOVEC, a.s., Tisovec vedúci odboru kvality (VŠ), lakovač
kovov, zvárač CO2 (vyučený)
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. RS lekár na chirurgiu (VŠ), lekár
na interné oddelenie (VŠ)
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. RS lekár na neurológiu (VŠ),
lekár na oddelenie anestéziológie (VŠ)
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. RS lekár – všeobecné lekárstvo
(VŠ), farmaceut - laborant (VŠ)
LESOSTAV GEMER, s.r.o., Jesenské pilčík ( 2-4 voľné miesta) vyučení
- partia výhodou, vodič čelného nakladača (vyučený, VP-C)
LESOSTAV GEMER, s.r.o., Jesenské vodič kamióna v SR (vyučený),
vodič nákladného automobilu (Vyučený, VP-C,E)
Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 5416103, 5416209, alebo osobne na ÚPSVR
v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209.

Požiadavky:
prax v obchodnej činnosti
komunikatívnosť
vek nad 25 rokov
Bližšie informácie na t.č.
047/5621519, lios@lios.sk

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk
Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
2080-52

Nebytové priestory na prenájom
v centre mesta za výhodné ceny
na kancelárie, maloobchody
a služby.

Tel: 0908 948 971
2081.11

Aurélius-Germanica lingua
ponúka:

KURZ NEMČINY pre začiatočníkov
Začiatok kurzu: 26.03.2008
Celkový počet účastníkov: 5
Prihlásiť sa môžete osobne: Aurélius - Germanica
lingua Svätoplukova 415/16, Rimavská 		
Sobota (žltá budova oproti Mestskému úradu)
alebo telefonicky: 0904 821 835, Mgr. Marta
Andrášová
2087-11

14 Šport
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2. kolo Banskobystrického
pohára v plávaní

Zaslúžená
remíza

D

N

eväť plaveckých klubov združených
v Krajskom plaveckom združení Banská Bystrica sa stretlo 8. marca na druhom
kole Banskobystrického pohára, ktoré sa
konalo v krytom bazéne v Brezne. Štvorkolové preteky dávajú možnosť súťažiť aj plavcom, ktorí nie sú registrovaní v Slovenskej
plaveckej federácii a nedosahujú minimálny
vek potrebný na pretekanie. Okrem pätice
plavcov, ktorí reprezentujú Plavecký klub v
RS pravidelne, štartovalo aj ďalších sedem
nových plavcov. Spomínaná pätica v zložení Husár, Babús, Poljaková, Mihály a Šebok
získali dohromady dvanásť prvých miest,
dve druhé a jedno tretie miesto. Nováčikovia
v družstve si však počínali tiež veľmi dobre.
Grétka Sallaiová obsadila jedno osemnáste
a jedno ôsme miesto v disciplíne 50 metrov
prsia. Rebeka Pánisová obsadila jedno jedenáste a jedno devätnáste miesto. Jej brat
Tomáš Pánis obsadil pekné druhé miesto
v disciplíne 50 metrov znak a tretie miesto

v disciplíne 50 metrov voľný spôsob. Filip
Albert získal piate miesto v disciplíne 50
metrov voľný spôsob a Nikolka Sihelská deviate miesto v náročnej kategórii v disciplíne 50 metrov voľný spôsob. Najmladší plavci
však tiež ukázali, že v budúcnosti budú
veľkou konkurenciou pre starších plavcov.
Svedčia o tom aj umiestnenia osemročnej
Ley Antalovej, ktorej tesne uniklo miesto
na stupienku víťazov v disciplíne 25 metrov
voľný spôsob. V disciplíne 25 metrov prsia
obsadila pekné piate miesto s časom 38.77.
A napokon sedemročný Jakub Husár, ktorý
nasleduje stopy svojho staršieho brata Juraja, získal dve druhé miesta v disciplínach 25
metrov voľný spôsob a prsia.
Týmito pretekmi sa ukončila jarná časť
Banskobystrického pohára. Najbližšie kolo
týchto pretekov sa uskutoční v jesennej časti v Krytej plavárni v Rimavskej Sobote.

Ján Valach

Historické tretie miesto
Záverečné 12. kolo v 1. lige- skupina východ
Mladosť Relax Rim. Sobota – MSTK VTJ Martin A 9:5
Body: Polgári 3, Horváth 3, Huszti 2, Zagyi 1
Chlapci nastúpili na zápas s vedomím, že
Košice v prvom doobedňajšom zápase prehrali vo Vranove a tretie historické miesto
môže byť zabezpečené len víťazstvom.
Nastupovali bez Voliara (rodinné povinnosti)
s náhradníkom Zagyim. Začali kŕčovite. Veď
obidve štvorhry prehrali. Potom nasledovala
šnúra siedmich víťazných zápasov a skóre
otočili na 7:2. V závere Zagyi prehral tesne 2
zápasy so svojimi kolegami z veteránskych
turnajov Cvečkom a Labdom 2:3 a aj Huszti
1:3 s Cvečkom. Osmy víťazný bod urobil
Peter Horváth a deviaty pridal Polgári. Víťazstvo bolo na svete, a tým aj historické 3.
miesto v súťažnom ročníku 2007 – 2008. Na
slávnostnom posedení tréner mužstva Ľubomír Pinzík poďakoval hráčom za predvedené výborné výkony a vyzdvihol, že súťaž
bola síce krátka, ale veľmi náročná.

Záverečná tabuľka 1.ligy
–skupina východ ročník 2007/2008
1. SK Tvrdošín –Nižná
2. Sokol Vojčice
3. Mladosť Relax Rim. Sobota
4. STK Lok. Košice B

62 bodov
61 bodov
49 bodov
46 bodov

5. Geológ Rožňava A
6. VSTK Vranov A
7. MSTK VTJ Martin A
8. Štart Prešov A
9. TZO Bytča A
10. SK HCH Čadca B
11. KTK Krupina A
12. Lokomotíva Vrútky A

46 bodov
45 bodov
40 bodov
39 bodov
38 bodov
38 bodov
33 bodov
31 bodov

Ing. Eugen Zagyi

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

a umelej tráve sa odohral zápas
medzi dorasteneckými mužstvami ŠK Tempus a MFK Rim. Sobota.
Zrodila sa remíza 1:1. Gól za ŠK Tempus
strelil Miklo.
Tréner Bohuš Kasáč zhodnotil zápas
nasledovne: „Domáci boli v prvom
polčase lepší, strelili jeden gól. Potom
sa hra vyrovanala, o čom svedčí aj výsledok zápasu.”

kan

Víťazné
ťaženie
džudistov
pokračuje
R

imavskosobotskí džudisti pokračovali vo svojom víťaznom ťažení
tentokrát v Bratislave. Zúčastnili sa
Veľkej ceny Sokola Bratislava I. v džude
žiakov. V metropole Slovenska sa zišlo
133 pretekárov z 35 oddielov. Okrem
domácich pretekárov pricestovali aj
džudisti zo susedných Čiech a Rakúska.
Najlepšie bojovali na tatami a zlaté
medaily získali: Richard Utis ml. (do
30 kg -mini žiaci), Denis Farkaš (do 46
kg-ml. žiaci).
Druhé miesta obsadili: Patrik Boroš (do
27 kg -mini žiaci), Juraj Antal (do 30 kg),
Jakub Kinka (do 34 kg), Jaroslav Maďar
(do 46 kg), Filip Zachar (+ 46 kg), Kristián Slíž (do 50 kg- st. žiaci), Gódor Jakub
(+ 60 kg). Tretie miesta obsadili: Kristína
Tommová (do 55 kg-ml. žiaci), Andrej
Herko (do 42 kg-st. žiaci), Jakub Páleš (+
60 kg). Štvrté miesto obsadil František
Zibrín (+ 55 kg ml. žiak), piate Robert
Mihály (+ 46 kg mini žiaci), siedme
Sophia Kanátová (do 38 kg ml. žiaci) a
ôsme miesto obsadil Ján Durmis (do 34
kg ml. žiaci).
Sprievod: tréner Richard Utis st. a pp.
Slíž a Maďar. Zároveň by som sa chcel
poďakovať rodičom za ich ochotu
pomôcť pri zabezpečovaní tejto akcie
v Bratislave.

Ľubomír Antal

Šport
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Mali sme na víťazstvo
Podbrezová - MFK Rim.
Sobota 2:2 (0:1)
V

odloženom zápase 19. kola sa
predstavili futbalisti MFK Rim.
Sobota na pôde súpera v Brezne. Boli
lepším mužstvom a iba kvôli hlavnému
rozhodcovi, ktorý si vymyslel pokutový
kop, nezískali 3 body. Hneď od úvodu
zápasu bola Rim. Sobota lepšia. Žiaľ, kvôli
nepresnej koncovke a skvelým zákrokom
domáceho brankára Hanáka nevyhrávali hráči MFK RS po 25 min. vyšším ako
jednogólovým rozdielom. Už v 3. min.
zastavil domáci brankár únik Nachtmana,
v 7. min. sa opäť zaskvel, keď zneškodnil
šancu Lazúra. V 10. min. sa po rohovom
kope nepresadil útočník Líška. Domáci
ohrozili brankára Kuciaka v 12. min. po
úniku bývalého hráča MFK RS Tomka. Čo
sa nepodarilo hosťom na začiatku zápasu,
vyšlo v 22. min., keď po prihrávke najlepšieho hráča na ihrisku kapitána Pisára sa
uviedol prvým gólom v drese Rim. Soboty
srbský legionár Cvjetinovič a otvoril skóre
zápasu. V ďalšom priebehu 1. polčasu boli
hráči Rim. Soboty lepším mužstvom. V 37.
min. opäť po skvelej prihrávke Pisára nepremenil svoju príležitosť Cvjetinovič, keď
z čistej šance napálil loptu do domáceho
brankára. Domáci sa ako-tak dostali pred
bránu MFK až v samom závere polčasu,
ale vážnejšiu príležitosť si nevypracovali.
V 2. polčase nastúpili domáci v presilovke,
keď im výdatne k obratu v zápase pomohol hlavný rozhodca Kráľovič vymysleným pokutovým kopom po údajnom faule
Nachtmana na prenikajúceho útočníka
domácich Tomka. Tento faul videl iba
hlavný rozhodca, čím jasne poškodil naše
mužstvo. Dúfam a verím, že vedenie MFK
urobí všetko pre to, aby nám tento rozhodca viac nepískal majstrovské zápasy
a nekazil pôžitok z hry. Penaltu premenil
v 49. min. Chomístek. Od tohto momentu
sa vývoj zápasu obrátil a domáci s pomocou rozhodcov prevzali iniciatívu na svoje
kopačky. Hráči Rim. Soboty ostali otrasení

po spornej penalte. V 63. min. sa domáci
dostali do vedenia, keď sa uvoľnil v šestnástke útočník Tomko a strelou k žrdi
nedal šancu brankárovi Rim. Soboty Kuciakovi. Aj napriek nepriazni rozhodcov sa
Soboťania nevzdávali, prejavili charakter.
Podarilo sa im zaslúžene vyrovnať, keď 86.
min. nádhernou prudkou strelou do ľavého horného rohu potešil početnú divácku
kulisu z Rim. Soboty kapitán mužstva Pisár. Celé stretnutie malo výborný priebeh.
Škoda, že rozhodca neprispel k tomu a bol
najslabším článkom na ihrisku. Pozitívom
pre mužstvo MFK RS je aj to, že počas
dvoch majstrovských stretnutí neobdržali
hráči žiadnu žltú kartu. Najvýstižnejšie
hodnotia stretnutie slová oboch trénerov.
„V tomto stretnutí sme hrali zle, najmä
v strede zálohy a v strede obrany. Podľa
vývoja stretnutia musíme byť s bodom
spokojní, pretože hostia z Rim. Soboty boli lepší a vypracovali si viac šancí
ako my,“ toľko slová domáceho trénera
Antona Jánoša (Podbrezová). Kouč hostí
František Vaš povedal: „Teší ma, že diváci
videli pekný zápas. S bodom sme spokojní, aj keď hlavne v 1. polčase sme si mohli
zabezpečiť tri.“
Vedenie klubu aj touto cestou ďakuje
fanúšikom MFK za skvelú atmosféru, keď
vytvorili hráčom Rim. Soboty domáce
prostredie slušným povzbudzovaním
a správaním. Fanúšikovia ďakujú futbalistom za to, že aj napriek nepriaznivým
okolnostiam predviedli vynikajúci výkon
a svojou hrou potešili prítomných na
zápase. Pred 2050 divákmi rozhodoval
Kráľovič.
Zostava MFK RS: Kuciak-JanečkaNachtman-Rubint-Mráz-Filo-Lazúr-Cvjetinovič-Živanovič-Pisár-Líška (88. min.
Sihelský).

Zdeno Marek

Oznam
Podľa ekonomických a právnych analýz bolo zistené, že za obdobie 2004 až 2006 bola
odberateľom spôsobená škoda za odber elektriny a zemného plynu. Cieľom SLOV-ENERGIA CONSULTING s.r.o. je dosiahnutie peňažného odškodnenia odberateľov zemného plynu a elektriny. Odškodnenie sa týka majiteľov rodinných domov s plynovým
kúrením a majiteľov bytových domov s vlastným plynovým kúrením. Potrebné doklady
1 ks vyúčtovacia faktúra SPP a 1 ks vyúčtovacia faktúra od elektriny. CELÁ AKCIA PRE
OBČANOV JE BEZPLATNÁ! Ďalšie informácie na č. tel.: 0918944599
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Relax pre športovcov

Foto: Lajos Telek

Kto ma príde vyšibať
na Veľkú noc?

EURO – ART s.r.o.
prijme obchodných
zástupcov s výhodnými
platovými podmienkami.
M: 0908 388 564, 0903 530 476
2086-13

Firma OSCOM LUČENEC
Vás srdečne pozýva
do novootvorenej predajne
(bývalý Quatro butik).
Ponúkame – dámske kostýmy,
spoločenské šaty, pulóvre, tričká,
blúzky, bižutériu, kabelky, pánske
košele a kravaty
Tešíme sa na Vašu návštevu.
2088-11

16 Šport
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Zaslúžené víťazstvo

Slovanistky
opäť víťazne

MFK Zemplín Michalovce
- MFK Rim. Sobota 0:1 (0:0)

V

zápase vyrovnanej úrovne dosiahli
hráči Rim. Soboty zaslúžené víťazstvo.
V prvom polčase sa hral medzišestnástkový
futbal za studeného počasia. Domáci ohrozili prvýkrát vážnejšie bránu Rim. Soboty
až 32. min. Hráči MFK RS urobili v prvom
polčase dva útoky, ktoré však nedotiahli do
úspešného konca. Po zmene strán prevzali iniciatívu do svojich rúk futbalisti Rim.
Soboty. V 65.min. nepremenil Pisár pokutový
kop po faule na Sihelského. Všetko si však
vynahradil v 85 min., keď strelou z hranice
šestnástky prekonal domáceho brankára
Hrdinu a rozhodol o 3-bodovom zisku. Pred
821 divákmi rozhodoval Vnuk.
Zostava MFK RS: Kuciak-Janečka-NachtmanMráz-Rubint-Filo(71. min. Adám)- Cvjetinovič (55. min. Sihelský)- Živanovič-Lazúr-Pisár-Líška (90. min. Šándor).
Hodnotenie trénera Rim. Soboty Františka
Vaša: „Na hrboľatom teréne sme nevedeli
predviesť svoju technickú hru ale všetci hráči do jedného bojovali aj po nepremenenom
pokutovom kope. Podľa vývoja stretnutia
sme zaslúžene získali 3 body. Touto cestou
chcem poďakovať fanúšikom, ktorí merali
dlhú cestu do Michaloviec a verne stoja za
klubom.“

Prekvapujúci výsledok
l .KL východ - Podbrezová „C“- KK Rim.
Sobota 3 444:3 457 na koly, 3:5 na body

Ostatné výsledky:
Podbrezová- Prešov 0:0
St. Ľubovňa- Prievidza 2:2
Lučenec- Inter BA 1:1
Humenné- Trebišov 2:1
Košice B- Šaľa 1:1

V

V 22. kole privíta MFK RS na svojom ihrisku
mužstvo Humenného. Hrá sa v sobotu 22.
marca. Začiatok stretnutia je o 15. hodine.

Zdeno Marek

Tabuľka po 21. kole
1.

21 14 6

1

42:9

48

2. Podbrezová

Prešov

21 9

8

4

30:18

35

3. Lučenec

21 9

5

7

37:30

32

4. MFK Rim. Sobota

21 9

5

7

27:24

32

5. Inter BA

21 9

5

7

29:29

32

6. Michalovce

21 8

4

9

27:25

28

7.

21 7

6

8

29:27

27

8. Šaľa

21 6

8

7

24:25

26

9. Prievidza

21 6

7

8

28:38

25

10. Humenné

21 5

8

8

21:25

23

11. Trebišov

21 5

4

12 20:44

19

12. St. Ľubovňa

21 3

6

12 23:43
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Košice B

Radnóti majstrom
Slovenska aj u juniorov

Zostava Slovanistiek: Megelová, Rendeková, Pálmayová, Drugdová, Kačániová,
Bartová a Žírošová. Trénerka: A. Kudlíková st.

Výsledky I. ligy žien:
Rim. Sobota- Humenné 3:0 (14,15,19)
a 3:1 (11,16,-20,14)
Hnúšťa – S. N. Ves 0:3 (-11,-17,-22) a 0:3
(-20,-16,-14)
Prakovce- Košice 1:3 (-15,20,-12,-17)
a 1:3 (24,-22,-23,-22)

bž
Tabuľka

V

od prekvapujúci výsledok sa podpísal
kolektívny výkon celého družstva od
prvého do posledného hodu. Po prvej trojici
sme prehrávali 1:2 a o 21 kolkov, čo pri
našom zložení družstva dávalo malú šancu
na úspech. Posledná trojica na prvej dráhe
prehrala ďalších 50 kolkov a zdalo sa, že je
koniec našich nádejí. Postupne sme však
znižovali náskok súpera a po poslednom
hode sa ukázalo, že sme boli šťastnejší
a vyhrali sme. Víťazné ťaženie družstva vo
štvrtom zápase v jednom rade.
Zostava KK Rim. Sobota: Róbert Šmatlík
(602), Pavel Toma (532), Tibor Tavarszký (588),
Milan Kojnok (586), Július Sendrei (554), Otto
Povinszký (595).
V piatok vyhralo aj naše B družstvo nad
rezervou Jelšavy 12:2 na body, 2 091: 1 845
na koly.
Zostava: Vanek (541), Topor (550), Kubaliak
(471), M. Sendrei (529).
Nasledujúci zápas hráme 5. apríla o 14:00
hod. s Trstenou.

sobotu 8. marca bola basketbalová
hala v Košiciach dejiskom majstrovstiev Slovenska juniorov v zápasení voľným štýlom. Vynikajúco sa darilo
zápasníkom Lokomotívy Rim. Sobota.
Skvelú formu na nich potvrdil Michal
Radnóti, keď nenašiel premožiteľa, a
stal sa majstrom Slovenska vo váhe do
60 kg (je to tohto roku už jeho druhý titul, prvý získal medzi mužmi). O druhú
medailu sa postaral ešte len dorastenec
Richard Totkovič, ktorý si vo váhe do
96 kg vybojoval bronzovú medailu. Aj
zvyšných päť našich zápasníkov skončilo na bodovanom mieste (do 6.miesta
) a v hodnotení družstiev bolo z toho
pre našu Lokomotívu krásne 3.miesto
za Lokomotívou Košice a Dunajplavbou
Bratislava. Konečné výsledky našich
zápasníkov: 50 kg: 4. Michal Balik, 60 kg:
1. Michal Radnóti, 5. Jaroslav Miniar, 84
kg: 4. Dalibor Strapko, 96 kg: 3. Richard
Totkovič, 5. Lukáš Loskot, 120 kg: 5.
René Oplt.

Róbert Šmatlík

J. Radnóti

P

olejbalistky Slovana Rim. Sobota
si v I. lige žien v tomto súťažnom
ročníku vedú nad očakávanie- veľmi
dobre. Z doterajších 34 zápasov boli v 23
úspešné a len v 11 prehrali. Majú všetky
predpoklady na to, aby si i po skončení
druhej najvyššej súťaže obhájili druhú
priečku. V sobotu 15. marca privítali na
svojej palubovke dlhoročného silného
súpera- VK Chemes Humenné. Slovanistky súperky prevýšili vo všetkých
herných činnostiach a oba zápasy
(až na 1 set v druhom zápase) vyhrali
pomerne hladko 3:0 a 3:1. Na víťazstve
mal podiel kolektívny výkon všetkých
hráčok Slovana, hoc ich v tomto zápolení bolo len sedem (chýbali pre nemoc
a študijné povinnosti).

1.

Sp. Nová Ves

34 33 1

101:13 67

2. Rim. Sobota

34 23 11 77:43

57

3. Košice

34 17 17 61:64

51

4. Hnúšťa

34 15 19 54:65

49

5. Humenné

34 12 22 45:78

46

6. Prakovce

34 2

36

32 21:96
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Podmienky držania psov

17. 3. 2008

Na našu redakciu sa obrátili členovia dobrovoľného výboru občianskej iniciatívy na Šibeničnom vrchu a požidali nás, aby sme
uverejnili v našich novinách VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Rimavská Sobota č.64/2003 O niektorých podmienkach držania psov. Prinášame vám ho v plnom znení.

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote
na základe ustanovení §4 ods.3, písm.g),
ustanovení §6 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č.
282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov, sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia
(ďalej len VZN):
§1 Predmet úpravy
1. Toto VZN upravuje niektoré podmienky
evidencie a vodenia psov ako aj niektoré podrobnosti o znečisťovaní verejných
priestranstiev za účelom vytvárania a ochrany životných podmienok, zdravého spôsobu
života obyvateľov v meste Rimavská Sobota.
2. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na
držanie služobných psov, používaných podľa
osobitných predpisov 1).
§2 Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN sú vymedzené pojmy:
1. verejné priestranstvá – sú všetky miesta,
priestory a plochy ktoré slúžia verejnému
užívaniu.
2. služobný pes – je pes používaný podľa
osobitných predpisov 1).
3. zvláštny pes – je pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami, horskou
službou, pri záchranárskych, lokalizačných a
likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej
ochrany, poľovný, ovčiarsky, vodiaci pes, pes
používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku.
4. nebezpečný pes – je každý pes, ktorý pohrýzol, alebo poranil človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
nebol použitý v krajnej núdzi alebo nutnej
obrane.
5. voľný pohyb psa – je pohyb psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky
mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov, ak je na základe výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie.
§3 Evidencia psa
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako
90 dní v meste Rimavská Sobota podlieha
evidencii.
2. Evidenciu vedie Mestský úrad v Rimavskej
Sobote, finančné oddelenie.
3. Držiteľ psa je povinný prihlásiť svojho psa
do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
90. dňa držby psa.
4. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré
sú obsiahnuté v nahlasovacom lístku a
evidenčnom liste psa. Pri nahlasovaní je
potrebné k nahlasovaciemu lístku predložiť

očkovací preukaz psa, a súhlas susedov ak
je podľa VZN č.38/1997 o chove a držaní
zvierat potrebný (viacbytové domy, nedodržanie vzdialenosti a pod.)
5. Držiteľ psa je povinný pravdivo a úplne
uviesť všetky údaje vyžadované k evidencii
psa.
1).napr. zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom
zbore, zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov a pod.
6. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré
sa do evidencie zapisujú, je povinný držiteľ
psa nahlásiť na MsÚ, odd. ŽP do 30 dní odo
dňa ich zmeny. Úhyn psa preukáže potvrdením veterinárneho lekára, alebo čestným
prehlásením
7. MsÚ – finančné odd. vydá držiteľovi psa
zapísaného do evidencie evidenčnú známku.
8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky je povinný držiteľ psa
oznámiť na MsÚ – finančné odd. do 14 dní
odo dňa zistenia tejto skutočnosti. Držiteľovi psa bude vydaná za úhradu vo výške 50,Sk náhradná evidenčná známka.
9. Správca bytového domu každoročne do
31.3. príslušného roka po dohode s MsÚ –
finančným odd. predloží zoznam držiteľov
psov v dome, príp. počtu držaných psov v
byte.
§4 Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov môže len osoba, ktorá
je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je
povinná predchádzať tomu, aby pes útočil,
alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na
majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré
by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov môže
len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne
úkony. Na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo
osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4. Vodiť psa možno len na vôdzke bezpečne
pripevnenej na obojku či prsnom postroji.
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v
každej situácii.
5. Držiteľ psa alebo ten kto psa vedie, je
povinný oznámiť svoje meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes
pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný
oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa

psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes
pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil k nutnej ochrane alebo krajnej núdzi
oznámiť Mestskej polícii (ďalej MsP), alebo
na finančné odd. MsÚ kde je pes evidovaný,
najneskôr v lehote do 5 dní.
6. Evidenčná známka musí byť viditeľne
umiestnená na obojku psa a je neprenosná
na iného psa.
7. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie musí
preukázať evidenčnú známku na požiadanie
príslušných orgánov podľa §8 tohto VZN.
8. Zakázané je opustiť psa na verejnom
priestranstve. Voľný pohyb psa bez vôdzky
je povolený len v nehnuteľnostiach držiteľa
psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby
bolo zabránené jeho úniku, a v prítomnosti
držiteľa resp. ním poverenej zodpovednej
osoby na voľných priestranstvách vzdialených od obytných budov min. 50 m, avšak za
dodržania podmienky, že pes neohrozí nijakým spôsobom život alebo zdravie občanov
a zvierat, a nespôsobí poškodenie či ujmu
na majetku a pod.
9. Zakázané je nebezpečného psa pustiť
voľne, opustiť ho, a to aj po uviazaní.
10. Kúpanie psa je povolené len vo vodných plochách kde nie je povolené kúpanie
ľudí a lov rýb. Vo fontánach je kúpanie psa
zakázané.
11. Vstup so psom je zakázaný: na detské
pieskoviská, do priestorov vymedzených
resp. bežne využívaných pre hry detí a
krátkodobý každodenný oddych obyvateľov,
na pietne miesta, detské a športové ihriská,
kúpaliská, do predškolských a školských
zariadení.
Miesta zákazu vstupu so psom označí
vlastník budovy, zariadenia či nehnuteľnosti
vhodným viditeľným nápisom alebo piktogramom Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov.
§5 Znečisťovanie verejného priestranstva
1. Na území mesta je zakázané znečisťovať
verejné priestranstvá psími exkrementami.
Za spôsobenú škodu je zodpovedný ten, kto
psa vedie alebo držiteľ psa a má povinnosť
nahradiť ju.
2. Ak pes znečistí, spoločné priestory
bytových domov, verejnú zeleň, dopravné
prostriedky, spevnené plochy či akékoľvek
iné verejné priestranstvo, je ten, kto psa
vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť a tieto umiestniť do zberných nádob
na domový komunálny odpad, do uličných
smetných nádob resp. ak sú dispozícii, do
nádob určených na psie exkrementy.
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§6 Odchyt psov
1. Odchyt voľne sa pohybujúcich psov v
meste Rimavská Sobota vykonávajú poverení pracovníci Mestskej polície ( MsP ), príp.
právnická či fyzická osoba s oprávnením na
túto činnosť na základe poverenia primátorom mesta.
2. O odchyte psov vedie MsP evidenciu.
3. Odchytený môže byť každý pes, ktorý je túlavý, nie je označený evidenčnou
známkou alebo voľne sa pohybujúci mimo
priestranstva na to určeného.
4. Držiteľ psa môže nahlásiť stratu psa na
MsP alebo MsÚ, odd. ŽP. V prípade, že pes
bol odchytený, držiteľ si môže psa prevziať,
pričom musí uhradiť náklady spojené s
odchytom a starostlivosťou.
5. Ak sa do 14 dní od odchytu psa jeho držiteľ neprihlási, môže byť pes ponúknutý na
odpredaj resp. bude so psom naložené podľa
platných predpisov.
§7 Priestupky
1. Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky
500,- Sk bude uložená tomu, kto psa vedie
ak:
- evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
- nerešpektuje zákaz vstupu so psom či
zákaz voľného pohybu psa.
2. Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky
5000,- Sk bude uložená držiteľovi psa ktorý:
- neprihlási psa do evidencie,
- umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods.1,2
tohto VZN,
- neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v
krajnej núdzi,
- neoznámi odcudzenie, zničenie, alebo
stratu známky.
3. Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky
5000,- Sk bude uložená tomu, kto psa vedie
ak:

- neohlási svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu a meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú
pes pohrýzol
- nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
- neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v
krajnej núdzi.
4. Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky
1000,- Sk bude uložená držiteľovi psa, alebo
tomu, kto psa vedie, ak po znečistení verejného priestranstva psom zanedbá svoju povinnosť bezprostredného odstránenia psích
výkalov z verejného priestranstva.
5. Pokuta za priestupok sa môže uložiť do
jedného roka odo dňa, keď sa porušenie
povinnosti zistilo, najneskôr však do troch
rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti
došlo.
6. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta
Rimavská Sobota.
7. O uložených pokutách podľa § 7 ods. 1,2,3
tohto VZN vedie evidenciu MsÚ – finančné
odd. a podľa § 7 bodu 4 tohto VZN vedie
evidenciu MsP, ktoré pravidelne mesačne
predkladá zoznam uložených pokút na
finanč. odd. MsÚ. Tieto záznamy budú tvoriť
súčasť evidencie psa.
8. Na konanie o ukladaní pokút podľa § 7
ods. 1,2,3 tohto VZN sa vzťahuje § 7 ods.3
zákona č. 282/2002 Z.z. a všeobecný predpis
o správnom konaní.
9. Na konanie o uložení pokút podľa § 7 ods.
4 tohto VZN sa vzťahuje zákon č.372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Pokutu môže uložiť MsP v blokovom
konaní.
10. Pri ukladaní pokuty bude prihliadané
na závažnosť a následky protiprávneho
konania.
11. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie,
dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút
uvedených v § 7 ods.1,2,3 tohto VZN.

12. Porušovanie tohto nariadenia je mesto
ďalej oprávnené postihovať v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§8 Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva
na základe vlastných pracovných postupov na zabezpečenie verejného poriadku
a čistoty mesta a na základe upozornení a
sťažností občanov:
a/ MsP v Rimavskej Sobote,
b/ MsÚ v Rimavskej Sobote, oddelenie životného prostredia,
c/ MsÚ v Rimavskej Sobote, finančné oddelenie,
d/ Útvar hlavného kontrolóra MZ v Rimavskej Sobote,
e/ osoby poverené primátorom mesta Rimavská Sobota.
§9 Záverečné ustanovenia
1. Ustanoveniami tohto VZN nie sú dotknuté
ustanovenia zákona č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a VZN č.1/1991 o miestnych poplatkoch
v znení neskorších dodatkov.
2. Týmto VZN nie sú dotknuté všeobecne
platné právne predpisy a platné Všeobecne
záväzné nariadenia mesta Rimavská Sobota,
najmä VZN č. 38/1997 o chove a držaní zvierat v znení neskorších dodatkov.
3. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú v
plnom rozsahu aj na psov chovaných pred
jeho účinnosťou. Ak podmienky držania psa
nespĺňajú požiadavky tohto VZN, držiteľ psa
je povinný tieto zosúladiť.
4. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 24. júna 2003
uznesením č. 70/2003 - MsZ a nadobudlo
účinnosť dňom 11. júla 2003.

MUDr. Štefan CIFRUŠ, MPH primátor mesta

BALEX, s.r.o. kanc. potreby

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ OKNÁ

Mikr. tašky, tašky PVC, mikr. sáčky,
vrecká do koša, vrecia, fólie

+ Bezpečnostné dvere /9 bod. uzam. systém/
+ zasklievanie balkónov

ZDRAVOTNÍCKE TLAČIVÁ
Nad 1.000,- Sk zľava 10 %,
Nad 3.000,- Sk zľava 12 %
Nad 5.000,- Sk zľava 15 %

Načo platiť za teplo, keď nemusíte a môžete ušetriť?
* 5 komorový profil
* Teplý rámik TGI v izolačnom skle
* Sklo 1.0 W/mk – argón, kovanie sigenia
5-ročná záruka, pozáručný servis
Demontáž + montáž okien, parapetné dosky- dokončovacie práce
+ žalúzie
0911 113 713, 0907 400 067, 0914 235 740

XEROX A4/500l			
Lep. páska 50x66 m		
Vrece 70x110/50my 		
Vrecká do koša 50x60/50 ks

AKCIA !!!

Akcia trvá
od 17.3.2008 – 1.5.2008
99,- Sk
16,- Sk
3,- Sk
12,50 Sk

BALEX, s.r.o., Hviezdoslavova 8, Rim. Sobota, Tel.č. 047/5632446
2091-11

2092-14

