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Kvet vďaky pedagógom
P

ri príležitosti Dňa učiteľov prijal 28. marca
v obradných miestnostiach radnice prvý muž
Rim. Soboty Štefan Cifruš 29 učiteľov a pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení
v meste. Symbolickým kvietkom a ďakovným
listom sa im poďakoval za ich prácu, lásku
a úsilie, ktoré denno-denne vynakladajú pri
výchove a vzdelávaní detí. Primátor sa v slávnostnom príhovore vyjadril, že poslanie učiteľa
je nedocenená, náročná, zodpovedná, ale pekná
práca. Zároveň poznamenal, že veľa pedagógov je
činných aj vo verejných funkciách, sú poslancami mestského zastupiteľstva, členmi komisií, sú
nápomocní pri organizovaní športových i kultúr-

nych podujatí. V závere poprial pedagógom veľa
tvorivých síl, trpezlivosti, zdravia, pokoja a lásky
v kruhu rodiny. Pedagógov ocenil aj predseda
BBSK Milan Murgaš. Za vynikajúcu dlhoročnú
pedagogickú činnosť a aktívny prístup pri vytváraní podmienok pre výchovno-vzdelávací proces
udelil ocenenia 13 pedagógom a 12 riaditeľom
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK. Medzi ocenenými bola aj riaditeľka tunajšej obchodnej akadémie Mgr. Katarína Mattyašovská, Ing. Michal Juhaniak zo Združenej strednej
školy poľnohospodárskej a potravinárskej v RS
a PaedDr. Marcela Bundová z gymnázia v Tornali.
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Mesto získa viac ako 100 miliónov
Čítajte na strane 8.

Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad

Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda
s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.

Akcia: sedliacka klobása 140 Sk/kg
tlačenka 85 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

Neľahká
úloha
učiteľov
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Pedagógovia
majú naozaj
v súčasnosti
neľahkú úlohu.
Nehovoriac už
o tom, že nie je
dostatočne finančne ohodnotená. Dnešné deti a mládež nie sú také, aké bývali
kedysi. Sú drzejšie a nemajú
rešpekt pred dospelými.
Ojedinelé nie sú ani prípady,
keď učiteľovi odpapuľujú.
Niektorí zo študentov nepovažujú vzdelanie za najdôležitejšie v živote. Ich prioritami sú diskotéky, flákanie sa
s partiou, ba siahajú aj po alkohole, cigaretách či ľahkých
drogách. Ich správanie je
často inšpirované médiami.
Tie vykresľujú život hviezd,
túžiacich predovšetkým po
luxusnom živote. Neraz prepadnú alkoholizmu, drogovej
závislosti, čo považujú ako
niečo bežné, ba priam populárne. Niet divu, že je potom
mládež taká, aká je. A učiteľ?
Ten má síce okrem učenia aj
vychovávať, ale má zviazané
ruky. Nemá totiž dostatočné výchovné prostriedky a
možnosti na to, aby si udržal
v triede autoritu. Na druhej
strane sa niektorí rodičia,
ktorí si nevedia poradiť so
svojimi nezvládnuteľnými
deťmi, mylne domnievajú,
že to za nich urobia pedagógovia. V Anglicku si s problémom nezvládnuteľných
deti poradili ľahko. Na návrh
rodičov v niektorých školách
opätovne zaviedli fyzické
tresty. Možno by nebolo
od veci pouvažovať o tom
v niektorých prípadoch aj
u nás...
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Z mesta

Zmätok
v názvoch
ulíc
Riešenie nejednotnosti
názvov ulíc medzi
občanmi, úradmi a na
oficiálnych orientačných
tabuliach je potrebné.

I

niciatíva predsedu poslaneckého klubu
Demokratického bloku v MsZ Tibora Pelleho pri riešení nejednotnosti názvov ulíc medzi občanmi, úradmi a na oficiálnych orientačných tabuliach je iste potrebná. Veď taká
nesystémovosť, aká existuje v súčasnosti v
názvoch ulíc Rimavskej Soboty, treba na Slovensku hľadať! Len posúďte sami: ľudia bývajúci na "Obchodnej ulici" hovoria, že žijú
na Ulici SNP. Oficiálny názov je jednoducho:
Povstania. Avšak na uličnej tabuli svieti: Ul.
Slovenského národného povstania a Szlovák
nemzeti felkelés utca! A to nie je jediný prípad. Takýchto ulíc v meste je 40. Pritom na
pomenovanie ulíc existuje päť nezávislých
uznesení mesta! Po roku 1989 prijal vtedajší MsNV v uznesení č.99/90 prvú zmenu názvov ulíc a námestí pomenovaných podľa
komunistických dejateľov, organizáciách a
sviatkov (Gottwald, Lenin, Červená armáda,
Februárové víťazstvo) na: Hlavné námestie,
námestie Mihálya Tompu, Trhové námestie,
námestie Š. M. Daxnera, Tomašovská, Sa-
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muela Kollára. Určite ste si všimli už i tu nejednotnosť - jeden činiteľ má celé meno, ale
druhý len skratky. Názvy „ulica a námestie“
boli uvedené malými písmenami, čo už dnes
tiež nezodpovedá normám spisovnej slovenčiny. Nehovoriac o zbytočných zámenách
mien dovtedy zaužívaných ulíc: Tomašovská
na Sedliacku a na zavŕšenie zmätku Gottwaldovej na Tomašovskú! Už prvé slobodne zvolené zastupiteľstvo sa snažilo napraviť nedostatky prvej novely v uznesení č.95/1992.
Ale zostalo len pri zmene názvov 17 ďalších
zabudnutých "komunistických" ulíc (napr.
Kpt. Toboljeva na Javorovú, Gagarinova na
Lieskovú, Komsomolská-ul. na Novosadskú,
Revolučná- ul.E-Putru/Eduarda Putru). Ale
znova zostali názvy duplicitné a so skratkami pre ulicu na ul.(s malým písmenom).
Pre pamätníkov sa zreteľne vynára i „vojna
o ulice Ľ. Svobodu a Gorkého“ – teda petícia
občanov na zachovanie pôvodných názvov.
Potom nasledovala tretia úprava, tentoraz
pomenovanie ulíc na Chrenovisku, tzv. novela „flóry". Keďže MsZ uznesením č.56/1994
prijalo pekné kvetinové názvy (ako napr.
Tulipánová, Púpavová, Orgovánová, Konvalinková, Nezábudková) – v uznesení je teraz
pre zmenu neskrátený názov „ulica“, ale ešte
stále s malým písmenom. V roku 2001 prišla
na rad tzv. maďarská novela. Tu v uznesení
č.50/01 MsZ schválilo označenie názvov ulíc
i v maďarskom jazyku, ale aj návrh, aby na
orientačnej tabuli bolo uvedené i plné meno
osobností (teda nie- skratky). Ale na tabuliach sa napriek uzneseniu objavili aj takéto
verzie- Ul. Michala M. Bakulínyho ale zato
Ul. Kráľa Svätopluka či Ul. Pavla Országha
Hviezdoslava, ale i Malá ulica). Rôznorodosť
priam fascinujúca! A perlička, vtedajšie zastupiteľstvo neschválilo potrebné názvy nových ulíc na Sobôtke, ktoré dotiahlo až nové
MsZ v roku 2007. Všetko to boli uznesenia

Z listu čitateľky

Sme už unavení z ohovárania...
C

hcela by som zareagovať na článok,
v ktorom pán JUDr. J. Šimko kritizuje
súčasné vedenie mesta Rimavská Sobota
a poukazuje na platy hlavných predstaviteľov mesta. Bol uverejnený v GZ plus Soboťan
10. marca. Nechcem, aby to vyznelo ako
ohováranie alebo súdenie osoby. Ja nemám
právo niekoho súdiť. Nezabúdam ani na
dobré veci, ktoré sa snaží pre mesto robiť
pán Šimko. Už som však unavená z toho,
ako každý každého súdi a nezačne v prvom rade od seba. Je najlepšie poukazovať
na chyby ostatných, tak aspoň nevidíte
tie svoje. Nikto predsa nie je dokonalý. Vo
svete sa majú najlepšie krajiny, kde sa ľudia
medzi sebou dohodnú. My sme už unavení
z ohovárania a súdenia sa medzi vami, tzv.
predstaviteľmi mesta. Skúste nehľadať len

to zlé. Určite by ste našli riešenie v súčasnej
kríze. Obyvatelia mesta sú radi, že prežívajú
a že niekto z rodiny im zatiaľ ostal pracovať
doma. Nemôžeme všetci totiž odcestovať
za prácou do zahraničia, za vidinou lepších
sociálnych istôt. Nechcem, aby mestské
a vaše súkromné noviny skončili tak, že ich
budú čítať už len dôchodcovia. Potom by sa
mohli volať ako mesačník Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov -Bojovník.
Dávajte obidve strany mesta pozor na to,
aby vám všetci mladí a šikovní neušli. Obom
novinám želám veľa čitateľov. Správaj sa
k ľuďom tak, ako chceš, aby sa oni správali
k tebe. Toto mi celý život vtĺkala do hlavy
moja stará mama. Škoda, že ste ju, pán JUDr.
J. Šimko, osobne nepoznal.

Viera Kamenská

MsZ, ale podľa zákona č.369/90 obec určuje a
mení názvy ulíc a iných priestranstiev nariadením, teda VZN. Pritom každá zmena niečo
stojí. Buď pre mesto, občanov alebo pre obidvoch. A preto poslanec Tibor Pelle navrhuje
najmenej „bolestivé“ riešenie: 1.vynechať v
oficiálnych názvoch ulíc plné mená osobností, 2.zabezpečiť nové orientačné tabule, ktoré budú v súlade s doterajšími oficiálnymi
a 3.demontovať všetky sporné tabule. A aké
budú náklady tejto „novely“? Vyhotovenie 40
ks tabúľ si vyžiada asi 50 tis. Sk, demontáž
pôvodných a montáž nových možno ďalších
50 tis. Sk. Ale prečo „novela“ v úvodzovkách?
Pretože nesystémovosť v názvoch ešte nebude ani týmto zásahom odstránená. Stačí
sa len pozrieť do oficiálneho zoznamu ulíc,
napr: Dukel. hrdinov, Milana Rastislava Štefánika, ale Hurbanova, J. Kráľa, ale len Jánošíkova. Juraj sa ku kontroverznej osobnosti
zrejme nehodí...

Viliam Vaš, poslanec MsZ

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje:

Výberové
konanie
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.

Spravodajstvo
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Pomoc sociálne slabším
I

nformačné poradenské Centrum Rómov
(IPCR) v Rim. Sobote začalo realizovať
v spolupráci s medzinárodnou organizáciou
pre migráciu IOM a občianskym združením
ETP Slovensko tri projekty. Týkajú sa rómskej komunity. Cieľovou skupinou projektov
sú rodiny s nízkymi a podpriemernými príjmami. „V rámci prvého projektu sa poskytujú pôžičky sociálne slabším rodinám do
35 tis. korún. Môžu si však o ne požiadať len
na skvalitnenie bývania, resp. rekonštrukciu

bytu alebo domu,“ informovala nás štatutárna zástupkyňa IPCR Mgr. Zita Gazsová.
Druhý projekt IDA sa týka sporenia. Ak
rodiny s nízkymi a podpriemerným príjmami pravidelne sporia aspoň rok, dostanú ako
bonus navyše financie vo výške nasporenej
sumy. Tie môžu potom použiť na skvalitnenie bývania, štúdium či kúpu počítača.
Tretí projekt je určený pre starších Rómov,
narodených do 9. mája 1945. V spolupráci
s organizáciou pre migráciu IOM im bude

Rádio sa vysmieva Hnúšti
I

sté komerčné rádio sa vysmieva mestu Hnúšťa. A to prostredníctvom troch
reklám s týmito textami: Ako to robíš, že si
stále taký oddýchnutý, že na tebe nevidno
únavu? Prosím, my sa poznáme? Aquapark
Hnúšťa. Nikoho známeho tam nestretnete.
Čačka a Mačka chceli navštíviť Hnúšťu.
Vôbec si pritom nevšimli, že ju už prešli.
V Hnúšti už nie sú žiadne Čačky a Mačky.
V Hnúšti už nie je nikto.
Čo vám hovorí Skalica? Trdelník, hokej
a nové obchodné centrum FAX. A čo vám
hovorí Hnúšťa? Nič.
Na tieto reklamy bol upozornený aj primátor Hnúšte Michal Bagačka. V tejto súvislosti

Zimná údržba
T

echnické služby mesta Rim. Sobota
spravujú 70 km ciest, 45 km chodníkov
a 2,8 ha parkovísk. Zimnú údržbu začali
vlani v novembri a bola ukončená 10. marca
tohto roku. Vyžiadala si celkové náklady
vyše 1,2 mil. korún. Podľa vyjadrenia riaditeľa TSM Pavla Rábelyho počas zimy mali
celkovo 19 zásahov. Počas minulej zimnej
sezóny ich bolo len šesť. Najviac, až 14-krát
zasahovali v januári. Na zimnú sezónu
2007/2008 bolo pripraveného 530 ton kameňa a 80 ton technickej soli. TSM sa pritom
zvýšilo 87 t kameňa a 12 ton soli. Pri práci
im pomáhali aj mechanizmy: 2 multicare so
sypačom a predsadenými radlicami, 3 autosypače Liaz, 3 nakladače, 4 traktory s radlicami, 1 dispečerský voz Fiat a 1 malotraktor
s radlicou. „V tejto sezóne sme museli čistiť
priechody a chodníky ručne vzhľadom na
novovybudované chodníky, ktoré pre ich
nedostačujúcu šírku nie je možné udržiavať
mechanizmami. Napriek tomu sme sa zimnú údržbu snažili vykonávať včas a k spokojnosti obyvateľov, čo sa nám aj podarilo,“
skonštatoval P. Rábely.

kan

sa vyjadril, že mesto na túto skutočnosť už
telefonicky upozornilo pracovníka rádia,
ktorý je zodpovedný za stredné Slovensko.
Ospravedlnil sa a poprel, že by bol v reklamách nejaký zámer. Zároveň prisľúbil, že
situáciu bude riešiť.
„Keď si človek nahrávky vypočuje, je to
zvláštne. Myslím si, že aj keď nepatríme
medzi popredné mestá na Slovensku,
rozhodne nie sme na spodných priečkach.
Takáto reklama je zo strany rádia netaktná,“
vyjadril sa M. Bagačka. Ďalej uviedol, že ak
kompetentní v rádiu nebudú situáciu riešiť,
mesto podnikne ďalšie kroky.

kan

Čo starí
pamätajú,
mladí
zachovajú
T

oto bolo ústredné heslo osláv 180.
výročia narodenia Pavla Emanuela
Dobšinského v Slavošovciach- kňaza a zberateľa slovenských ľudových
rozprávok. Slavošovce si pripomenuli
výročie narodenia svojho rodáka naozaj
dôstojne. Oslavy sa začali položením
kvetov k rodnému domu i k pamätníku
v areáli základnej školy. Pri obecnom
úrade bol odhalený pamätník P. E. Dobšinského. Program pokračoval v kultúrnom dome, kde vyhodnotili výtvarnú
súťaž Slovenská rozprávka. Práca
Dominika Kosztúra a Natálie Vredíkovej
zo IV. C triedy bola ocenená diplomom.
Pekný deň ukončil slávnostný kultúrny
program pripravený s láskou a úctou.

Peter Glocko

3

poskytnutá humanitárna, sociálna pomoc
i zdravotná asistencia. Dostanú balíčky s potravinami a drogériovým tovarom. V rámci
projektu im budú na základe dokladov preplatené lieky na lekársky predpis i zdravotnícke pomôcky, napr. okuliare, barly. Navyše
sú zapájaní do aktivít, ktoré organizuje IPCR.
„Pripravujeme pre nich zájazd do koncentračného tábora Osvienčim v Poľsku, do
Egru v Maďarsku, ale i rôzne prednášky,“
povedala Z. Gazsová. Dodala, že cieľom aktivít je posilňovať finančné zabezpečenie jednotlivcov a ich rodín, skvalitniť ich bývanie
a podchytiť sociálne slabšie skupiny ľudí.

kan

Anketa
S prichádzajúcou jarou
súvisí aj jarné upratovanie.
Opýtali sme sa občanov, či sú
spokojní s čistotou mesta.
Elena Becherová, koordinátorka, Hodejov: „Čistota
mesta nie je dostačujúca,
ale nie je ani zanedbávaná.
Niektorí z nás však kvôli
ľahostajnosti nehádžu
odpadky do smetných košov, ale vedľa
nich. Potom je z toho neporiadok. Vo
frekventovaných častiach mesta je čistota dodržiavaná, ale v menej frekventovaných je situácia iná.“

Eva Ďuránová, invalidná
dôchodkyňa, Veľký Blh:
„Dosť často chodím do
Rimavskej Soboty a myslím
si, že čistota v meste je
udržiavaná. Je viditeľné, že
TSM sa svedomite starajú o poriadok.
Všimla som si, že aj v okolí autobusovej
stanice je krajšie prostredie. Teraz je
menej zelene, ale v lete sa mi mesto
páči viac. Niektorí však nehádžu odpadky tam, kde patria, ale úplne mimo.“

Peter Csízik, predavač, Rim. Sobota:
„Situácia v meste nie je
taká zlá. Okolie námestia
je udržiavané, ale v niektorých mestských častiach
je to už iné. Sú však aj
občania, ktorí svojou ľahostajnosťou vedome znečisťujú chodníky. Odpadky nehádžu do odpadkových
košov, ale vedľa nich. Myslím si, že TSM
robia všetko preto, aby udržiavali mesto
v čistote.“

K. Kalmárová
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Z

ástupcovia zahraničných spoločností Kissling Slovensko a YURA(bývalý SEWON) s veľkým znepokojením prijali
správu Gemerských zvestí o tom, že poslanci mesta Rimavská Sobota schválili predaj
pozemkov mesta pre lučeneckú spoločnosť
Styl- Bau Slovakia, s.r.o., Lučenec s tým , že
uvedená spoločnosť vybuduje v areáli bývalých kasární prevádzku na výrobu keramických panelov. Na základe tejto informácie
sme zisťovali u pracovníkov mesta a u poslancov, na základe čoho bola táto zmluva
uzavretá. Dozvedeli sme sa, že zástupca firmy Styl- Bau deklaroval budúcu výrobu ako
„čistú“. Týmto dávame verejne na známosť,
že jeden z dôvodov, pre ktorý sa naše spoločnosti rozhodli pre podnikanie v Rimavskej
Sobote, bolo tvrdenie primátora, že v Rimavskej Sobote a jej blízkom okolí nie je zdroj
znečistenia vzduchu a v areáli bývalých kasární sa buduje technologický park, kde môžu
podnikať len spoločnosti, ktoré neohrozujú
životné prostredie obyvateľov okolitých sídlisk a nevytvárajú zdroj znečistenia. Všetky
tri hore uvedené spoločnosti sa zaoberajú
elektrotechnickou výrobou. Prach a iné chemické látky, ktoré sa nachádzajú v ovzduší,
výrazne znižujú kvalitu našich produktov
a zvyšujú náklady na pracovné podmienky
vo výrobných priestoroch. Podľa nášho názoru výrobca keramických panelov nedokáže garantovať, že zabráni úniku pracovných

a iných častíc z materiálov, ktoré používa pri
výrobe svojich výrobkov. Stačí jedno neuzavreté vrece cementu a vietor , ktorý pravidelne
vanie z týchto priestorov do centra, roznesie
tento prach aj na sídlisko Rimava a Malohontskú ulicu, pričom najohrozenejší budú
obyvatelia bytoviek na Hostinského a Dobšinského ulici. Pýtame sa verejne primátora
mesta, kto a akým relevantným spôsobom si
z pracovníkov mestského úradu overil slová zástupcov spoločnosti Styl- Bau, že ich
technológia je čistá, pred tým, ako predložili
tento návrh poslancom na schválenie. Žiadame zverejniť konkrétne podklady, na základe ktorých poslanci rozhodli. Toto nie je len
problém našej výrobnej spoločnosti, ale aj
problém občanov tohto mesta. Radi by sme
upozornili, že v okruhu 250 m sa nachádzajú
tri školy a jedna škôlka. Pre tieto zariadenia
platia osobitné hygienické predpisy, a preto
sa úplne legálne pýtame, či tento krok bol
odkonzultovaný s pracovníkmi hygieny a životného prostredia. Aké bolo ich stanovisko?
Všade vo vyspelom svete sú stavebné spoločnosti z dôvodu stále prísnejších predpisov o ochrane zdravia a životného prostredia
ľudí vytláčané za okraje miest. Len Rimavská
Sobota potrebuje takúto spoločnosť natlačiť
do blízkosti centra mesta??? Jeden z dôvodov, prečo mestá vytláčajú takúto výrobu za
okraj mesta, je skutočnosť, že nové domy sa
obyčajne stavajú na zelenej lúke, kde asfalto-

vé a betónové cesty nevedú. To znamená, že
za mokrého počasia každé auto odvezie na
stavbu panel a dovezie prostredníctvom kolies blato. Pýtame sa preto, bude mesto čistiť
cesty po každom výjazde auta s panelmi, alebo až keď budú obyvatelia okolitých sídlisk
nadávať, že majú špinavé šatstvo a bielizeň
visiacu na balkónoch. Pýtal sa vôbec niekto
týchto ľudí, či s tým súhlasia?
Máme pocit, že mesto a poslanci vyslali pre
obyvateľov ohrozených mestských častí
signál, že im nezáleží na zdraví a životnom
prostredí obyvateľov blízkych sídlisk a už
vôbec nie na zdraví detí- školákov či škôlkarov. Nám ako zástupcom zahraničných investorov etablovaných v našom meste ide aj
o kvalitu našich výrobkov, ktorá je podmienená hlavne čistým prostredím v procese výroby. O kvalitu života obyvateľov mesta a ich
životného prostredia by malo ísť v prvom
rade ich voleným zástupcom. A to je vážny
dôvod, aby sa poslanci mesta a pracovníci
mestského úradu zamysleli nad tým, kto ich
svojím lajdáckym prístupom k práci uviedol
do omylu a kto v očiach verejnosti hrubým
spôsobom znížil ich dôveryhodnosť ako poslancov.

Ing. Jozef Hrablay, konateľ spoločnosti
Kissling Invest Slovensko
Jong Woo Nam, zástupca spoločnosti YURA
/Sewon/

Stanovisko primátora mesta k otvorenému listu
Mesto Rimavská So
bota získalo areál bývalých kasární bezodplatným prevodom
od štátu za podmienky, že majetok bude
využitý na umiestnenie výrobných prevádzok za účelom zvýšenia zamestnanosti
v meste Rimavská Sobota. Mesto má záujem využívať areál v budúcnosti ako výrobnú rozvojovú zónu. Pre
tento účel je potrebné získať investorov a vybudovať infraštruktúru podľa projektovej dokumentácie v hodnote Sk 50 mil.. Finančné
prostriedky na vybudovanie infraštruktúry
plánuje mesto získať formou štátnej dotácie na základe uznesenia vlády prijatého na
výjazdovom rokovaní v Tisovci. Podmienkou získania dotácie je využitie a obsadenie
vhodnými investormi. Mesto si preto v tejto
fáze nemôže dovoliť odmietať potenciálnych
investorov, každého záujemcu však informuje o zámeroch a podmienkach, kde na prvé

miesto kladie dôraz na to, aby podmienky
investície boli v súlade s Územným plánom
mesta Rimavská Sobota, ktorý ako základný územnoplánovací dokument vymedzuje
funkčné využitie predmetného územia.
Počas pôsobenia armády na tomto území.
Územný plán mesta vymedzoval funkčné
využitie pre účelovú vybavenosť výlučne
pre účely armády. Po príchode kórejského
investora mesto obstaralo doplnok k územnému plánu, ktorý účelovú vybavenosť dopĺňa o možnosť umiestňovať na takto vymedzených plochách zariadenia nezávadnej
výroby. Ďalej vyhradzuje zákaz umiestňovať
zariadenia pre výrobu spôsobujúce hluk nad
hodnotu 60 dBA cez deň a 40 dBA v noci.
Pred vypracovaním návrhu doplnku Územného plánu mesta Rimavská Sobota bola za
účelom preverenia možností transformácie
územia - z účelu využitia pre armádu na využitie plôch pre rozvojové aktivity investorov-vypracovaná Štúdia využitia kasární
pre investičné rozvojové aktivity – technická
infraštruktúra a objektová skladba s napojením na inžinierske siete. V nej bola navrh-

nutá nová základná technická infraštruktúra
územia a predpokladané priestorové využitie
plôch pre menšie areály budúcich investorov
s výrobnými kapacitami, ktorí zabezpečia
vytvorenie pracovných miest.
Z uvedeného doplnku územného plánu
a jeho urbanistických atribútov jednoznačne
vyplýva, že sa na predmetnom území nesmú
umiestňovať prevádzky a zariadenia, ktoré
by nespĺňali príslušné regulatívy. Dôkazom
toho, že mesto rešpektuje územné regulatívy, je aj fakt, že sa zaoberalo riešením novej
prístupovej komunikácie do areálu kasární,
ktorá nezaťažuje okolitú bytovú zástavbu, ale
je od posledných bytových domov vzdialená
160 a 200m. Zároveň obstaralo na posúdenie
novo navrhnutej technickej infraštruktúry tzv. hlukovú štúdiu, ktorej vypracovanie
podmienil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote.
Spoločnosť STYL BAU Slovakia, s.r.o., predložila Mestu Rimavská Sobota podnikateľský
zámer na vybudovanie a prevádzkovanie závodu na výrobu prefabrikovaných stenových
dielov na výstavbu celokeramických, nízko-
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energetických domov v lokalite priemyselnej zóny v bývalých kasárňach. V závode, v ktorom bude prebiehať výroba keramických panelov
zo špeciálnych materiálov, by malo nájsť prácu asi 80 ľudí. Za spoločnosťou Styl-bau Slovensko stoja partneri z Nemecka, Rakúska, Česka
a Maďarska. Do úpravy areálu a do technológií sa predpokladá investícia do výšky 3 miliónov EUR. Nemecká technológia využíva prírodné
nerudné materiály tzv. liapor a prebieha na plnoautomatizovaných
linkách s najmodernejším vybavením vo výrobných halách. Celokeramické domy sú populárne najmä v západnej Európe a spoločnosť
má zabezpečených odberateľov v Česku, Chorvátsku a Maďarsku.
Prezentovaná výrobná prevádzka zapadala do rámca daného územným plánom pre túto lokalitu, preto úrad predložil návrh na rokovanie mestského zastupiteľstva.Je potrebné zdôrazniť, že mesto zatiaľ
žiaden majetok pre spoločnosť neodpredalo. Mestské zastupiteľstvo
schválilo odpredaj nehnuteľností za určitých podmienok, jednou
z podmienok je aj doba uzatvorenie kúpnej zmluvy a prevod vlastníctva, ktorý sa zrealizuje až po získaní štátnej dotácie na vybudovanie infraštruktúry, resp. po získaní stavebného povolenia investorom.
Do tejto doby pre účely zabezpečenia stavebného konania bude s investorom uzatvorená nájomná zmluva s predkupným právom. V rámci stavebného konania, bude investor povinný splniť všetky podmienky dané Územným plánom mesta Rimavská Sobota. Tým, že investor
vybuduje výrobné kapacity a vytvorí pracovné miesta, nie je zbavený
povinnosti preukázať nezávadnosť umiestňovaných stavieb pri vybavovaní územných rozhodnutí a stavebných povolení. Jedným z dokladov na posúdenie sú aj tzv. hlukové štúdie. Dotknuté orgány štátnej
správy, ktorým boli zverené právomoci v špecializovaných oblastiach,
sú povinné chrániť právom ustanovené verejné záujmy.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH,
primátor mesta

Oznamy
Jarné trhy

Mesto Rimavská Sobota organizuje pri príležitosti osláv Dní mesta
Jarné trhy 2. a 3. mája na Malohontskej, Jánošíkovej ul. a na Hlavnom
námestí. Povolenia sa vydávajú na MsÚ, Svätoplukova 5, Rimavská
Sobota od 7. apríla 2008.
Informácie na tel. č.: 047/5604628, 5604665, 5631139. Predajné miesta
budú očíslované. Občerstvovacie stánky potrebujú povolenie od RÚVZ
v mieste bydliska. Príďte-budete vítaní!!!

Výstava
BBSK a Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote pozývajú
verejnosť na otvorenie výstavy Rieka Slaná, ktoré bude 9. apríla
o 14. hod. v priestoroch múzea. Komisárkou výstavy je Mgr. Monika
Gálffyová. Výstava potrvá do 31. mája.

Program GMOS
1.3. – 20.4. Štefan Makši- fotografie
Autorská výstava člena výtvarného štúdia
Gemersko- malohontské múzeum RS, denne od 8:00 do 16:00 hod.
3.4 – 30.4. Plánka
Autorská výstava členov klubu PLÁNKA pri MsKS v Revúcej
Výstavná sieň Domu kultúry Revúca, denne od 8:00 do 16:00 hod.
4.4. Deň štúrovskej poézie
VII. ročník okresnej súťaže v prednese štúrovskej poézie a prózy pre
základné školy- Kultúrny dom Vyšný Skálnik o 9:30 hod.
apríl- Srdcom a rukami
stála expozícia Rudolfa Stehlíka- jediného výrobcu tradičnej drevenej kyjatickej hračky - GMOS, Rimavská Sobota, denne od 7:30 do
16:00 hod.
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Slnko, slnko, poď na naše líčko
Z

imu sme prežili s jej krásami a sviatkami a nie je to inak ani na jar. „Máme sa
tu dobre“- spievajú si deti z MŠ na Rybárskej
ul. v Rimavskej Sobote. S bohatou účasťou
budúcich škôlkarov a ich rodičov sa 4. marca
uskutočnil Deň otvorených dverí. O príjemné zážitky a pestré dopoludnie sa postarali
mažoretky, učiteľky dramatického krúžku
s bábkovým divadlom, tanečný krúžok,
spevokol Slniečko a deti z triedy s vyučovacím jazykom maďarským s piesňou
a básňou. Drobčekovia dostali milé darčeky
a spolu s rodičmi si mohli pochutnať na
nátierkach, ktorými sa prezentovala školská
jedáleň. Prvý marcový piatok patril malým
recitátorom. Školského kola sa zúčastnilo 24
detí rôznych vekových kategórií. Stretnutie
spestrila Šašulka, ktorá deti povzbudzovala
a všetkým držala palce. Šesť detí postúpilo
do mestského kola. S jarou naďalej ožíva aj
život v našej materskej škole. Vynášali sme
Morenu, ktorú sme odprevadili so spevom
k Rimave, hodili do jej vĺn, aby sme sa
rozlúčili so zimou a privítali jar. Spev patrí
k prebúdzajúcej sa prírode, ktorej krásu
vnímajú už aj deti. Ich pesničky potešia
srdiečka v apríli na prehliadke v speve pod
názvom Včielkin slávik. Malí speváčikovia

si už teraz precvičujú svoje hlásky. Koncom
apríla chystáme farebné stužky na stavanie
mája. Ani vtedy nebude chýbať dobrá nálada
a spev. Každé dieťa uviaže jednu stužku na
nevšedný májový strom. Živiac v deťoch ľudové zvyky, krásu slova a spevu nezabúdame ani na svet rozprávok. Jedným z jarných
prekvapení pre deti bude veselé divadielko
O troch prasiatkach hrané učiteľkami dramatického krúžku. Či veríte, neveríte, my sa
vôbec nenudíme.

K

pomáhajú vychovávateľky, prípade niekto
z dospelých -vedúca školskej jedálne, administratívna pracovníčka, učitelia alebo starší
žiaci. Takto bude administratívna oblasť
školského stravovania jednoduchšia, prehľadnejšia a efektívnejšia. Myslím si, že sme
inšpirovali ďalšie stravovacie zariadenia pri
školách v meste, nakoľko je vyhlásené ďalšie kolo podávania projektov na rok 2008,“
informovala nás Mgr. Ľ. Kubináková.

de bolo, tam bolo, v sedemdesiatej
siedmej krajine, za červeným morom, za skleným vrchom....žil raz jeden
kráľ...Takto začína nejedna rozprávka
nášho najznámejšieho rozprávkara
Pavla Emanuela Dobšinského. 16.marca
uplynulo 180 rokov od narodenia tohto
významného zberateľa, upravovateľa
a vydavateľa slovenských ľudových rozprávok. Pri tejto príležitosti sme v našej
základnej škole, ktorá má vo svojom
názve meno tohto výnimočného človeka, zorganizovali niekoľko zaujímavých
podujatí. 14. marca učitelia slovenského
jazyka v spolupráci so žiackou knižnicou uskutočnili v priestoroch Pamätnej
izby P. Dobšinského čarovné rozprávkové predpoludnie. Na tomto milom podujatí sa pri rozprávkach stretli najstarší
žiaci - deviataci s našimi najmladšími –
prvákmi. Pri vzájomnom čítaní rozprávok a rozhovore o nich zavládla medzi
deťmi veľmi srdečná a priateľská atmosféra. Tá vládla i v druhej časti podujatia, v ktorej si žiaci prezreli vystavené
komiksy Dobšinského rozprávok a živo
sa podelili so svojimi dojmami. Na záver obdarovali deviataci svojich malých
kamarátov malou sladkosťou. V tento
istý deň sa delegácia našej školy zúčastnila centrálnych osláv 180. výročia
narodenia P. Dobšinského v Slavošovciach a na druhý deň v Drienčanoch.
17. marca odznel v našom školskom
rozhlase k tomuto výročiu príhovor. Po
ňom položili zástupcovia všetkých tried
pamätný venček k drevenej plastike P.
Dobšinského pred školou. Spomienkové dni vyvrcholili 18. marca súťažným
kvízom o živote tohto rozprávkového velikána. Štyri súťažné družstvá
piatakov sa nedali zahanbiť a o jeho
živote preukázali hlboké a dôkladné
vedomosti.

kk

Mgr. Ľubica Bolhová, ZŠ P. Dobšinského

Z. Jačmeníková

Objednávanie obedov cez terminál

V

rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
2007 podalo vlani v júli na ministerstvo
školstva žiadosti o udelenie grantu 1126
zariadení školského stravovania z celého
Slovenska. Aktivity boli ukončené vo februári tohto roku. Podmienky projektu splnilo 72
základných škôl. Medzi nimi bola aj rimavskosobotská Základná škola P. Dobšinského.
Získala grant vo výške 87 000 Sk. Projekt
spolufinancovalo rodičovské združenie pri
základnej škole sumou 53 457 Sk. Celkové
náklady si vyžiadali 140 457 Sk. Cieľom projektu bolo zavádzanie počítačovej techniky
do školských jedální.
„Deti stravujúce sa v školskej jedálni si
pomocou čipových kariet potvrdzujú odber
stravy na IKT termináli. Majú možnosť
výberu z viacerých druhov jedál aj niekoľko
dní vopred. Všetci si tento spôsob obľúbilideti aj dospelí. Zároveň sa zjednodušilo aj
odhlasovanie sa z obedov, keďže už nie je
potrebné vyhľadať administratívnu pracovníčku školskej jedálne,“ povedala zástupkyňa ZŠ P. Dobšinského pre prvý stupeň Mgr.
Ľubica Kubináková. Dodala, že deti musia
čítať jedálny lístok, čím si zvyšujú čitateľskú
gramotnosť.
„Žiaci druhých ročníkov sú už schopní sami
obsluhovať IKT terminál. Prvákom ešte

180. výročie
narodenia
P. Dobšinského

Spravodajstvo

31. 3. 2008

Telesne postihnutí bilancovali
V

reštaurácii Európa sa 23. marca konalo
zasadnutie Okresnej rady Slovenského
zväzu telesne postihnutých (SZTP) v Rim.
Sobote. Bol na ňom prítomný aj vedúci
oddelenia kultúry a starostlivosti o občana
mestského úradu JUDr. Štefan Baláž. V úvode prebehli voľby do okresnej rady, krajskej
rady, okresnej kontrolnej komisie a republikovej rady SZTP. Predsedom okresnej rady
a okresného centra sa opätovne stal Ján
Juhász, podpredsedníčkou Barbora Gírethová a hospodárkou Mária Borbášová. Novou
tajomníčkou sa stala Viera Gembická. Vymenila B. Gírethovú, ktorá sa po vyše 40-ročnej
práci vzdala tejto funkcie zo zdravotných
dôvodov.Za delegáta do krajskej rady SZTP
bol zvolený Ján Juhász. V správe o činnosti
SZTP za 4-ročné obdobie bolo skonštatované, že okresné centrum v Rim. Sobote má
360 telesne postihnutých členov. Najviac
je ich v základných organizáciách v Rim.
Sobote a v Jesenskom. Úzko spolupracujú
s tunajším úradom práce, soc. vecí a rodiny.
V r. 2006 ich navštívil exposlanec NR SR
Peter Bódy, ktorý informoval o možnostiach
vylepšenia života zdravotne postihnutých
občanov. Členovia OC sa roky zúčastňujú na
podujatí Kremnická barlička v speve a prednese poézie a boli ocenení aj diplomom.
V spolupráci s náčelníkom mestskej polície
bola vyriešená sťažnosť p. Frőhlicha týkajúca sa nerešpektovania niektorých vodičov
vyhradených parkovacích miest pre telesne
postihnutých pred Kauflandom. V máji 2007
spolupracovali s detašovaným pracoviskom soc. vecí a zdravotníctva Úradu BBSK
v súvislosti so zúčastňovaním sa na turizme
vozičkárov a telesne postihnutých v našom
regióne. Na projekt získali grant vo výške
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Beseda
s horolezcom

S

10 tis. Sk. Okresné centrum v budúcnosti
očakáva, že sa ich rady rozšíria o mladých
funkcionárov a zintenzívni sa spolupráca
s mestským úradom a Regionálnou rozvojovou agentúrou pri vypracovaní projektov
na vylepšenie životnej úrovne zdravotne
postihnutých občanov. Predseda OC SZTP J.
Juhász poďakoval za podporu a sponzorstvo
mestu Rim. Sobota, vedúcemu oddelenia
kultúry a starostlivosti o občana JUDr. Š.
Balážovi, majiteľovi lekárne Salvator P.
Nozdroviczimu, podpredsedovi BBSK JUDr.
J. Šimkovi a všetkým, ktorí im pomáhajú.
B. Gírethová poďakovala riaditeľovi TSM za
to, že pri úprave chodníkov v meste vyšli
v ústrety vozičkárom. Jej vďaka patrila aj
mestu a spoločnosti Energobyt, ktorá poskytla sponzorstvo na schodolez. V závere
konferencie predseda J. Juhász poďakoval
všetkým za prácu a odovzdal im diplomy.

kan

poznávať ďaleké kraje, objavovať
krásy prírody, život ľudí je snáď
snom každého človeka. Práve zemepis
nám umožňuje, aj keď len prostredníctvom máp, učebníc, obrázkov či filmov,
spoznávať vzdialené časti našej planéty.
Žiaci siedmeho ročníka mali 17. marca
jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac
o Južnej Amerike i o horolezectve.
V tento deň sme v našej škole privítali
vzácneho hosťa z Popradu. Bol ním cestovateľ, dobrovoľný strážca TANAP-u
Pavol Kubaliak. V januári tohto roku sa
zúčastnil expedície do Ánd na najvyšší
vrchol v celej Amerike na Aconcaqpea. Samotnej expedícii predchádzala
ročná príprava, zameraná na fyzickú i
psychickú prípravu. Po prílete do Južnej
Ameriky nasledovala aklimatizačná
výprava do nižších vrchov. Až po ich
absolvovaní sa mohli horolezci vybrať
pokoriť najvyššiu horu Ameriky. P. Kubaliak nielen cestoval a spoznával túto
čarovnú krajinu, ale aj fotil a my sme
mohli jeho rozprávanie sledovať aj na
fotografiách z tejto neobyčajnej cesty.
Po jeho rozprávaní nasledovali zvedavé
otázky a on trpezlivo odpovedal. V tejto
chvíli sa mnohí žiaci iste videli medzi
horolezcami. A kto vie? Možno sa im
to raz naozaj podarí. Naše poďakovanie patrí aj učiteľovi Mgr. Vojtechovi
Novodomskému, ktorý túto zaujímavú
besedu zorganizoval.

Mgr. Mária Jankovičová,
ZŠ P. Dobšinského

Environmentálna súťaž ku Svetovému dňu vody
Cieľom bolo pôsobiť na povedomie žiakov v oblasti starostlivosti o životné prostredie

V

oda je životodarná tekutina, bez ktorej
by život nemohol existovať. Nedostatok kvalitnej pitnej vody v rôznych krajinách
sveta, jej sústavne znečisťovanie má pre
budúcnosť katastrofálne dôsledky. História
Svetového dňa vody sa začala v roku 1992,
keď v brazílskom meste Rio de Janeiro bola
prijatá rezolúcia OSN, ktorou bol 22. marec
určený za Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti 18. marca pripravilo CVČ Relax na
úseku Ekorelax v spolupráci s Mestským
úradom- odd. životného prostredia v Rimavskej Sobote environmentálnu súťaž
trojčlenných družstiev pre žiakov 5.ročníkov
základných škôl mesta. Zapojilo sa do nej 5
základných škôl. Cieľom súťaže bolo pôsobiť na ekologické povedomie žiakov v oblasti

starostlivosti o životné prostredie a ich
aktívne zapojenie do problematiky správneho a šetrného využívania pitnej vody ako
nenahraditeľnej zložky životného prostredia. Súťaž prebiehala v dvoch častiach.
V prvej, výskumnej časti žiaci prostredníctvom manuálu urobili prieskum a výpočty
v priestoroch svojej školy, podľa ktorého
vyrátali spotrebu pitnej vody na svojej škole,
ako aj množstvo pitnej vody, ktorá napr.
z kvapkajúcich kohútikov bez úžitku odtečie
do kanalizácie. V druhej časti družstvá
súťažili medzi sebou o téme „Voda“ formou
testov, pracovných listov, kvízovou časťou
a súťažou zručnosti. Súťaž bola vyrovnaná
a v rámci vyhodnotenia boli medzi družstvami minimálne bodové rozdiely:

Na 1. mieste s počtom 62,5 b. sa umiestnilo
družstvo Evanjelickej ZŠ v zložení: (Lucia
Halajová, Nikola Fazekašová, Andrea Vargová), 2. miesto 61,5 b. ZŠ P.K. Hostinského
(Dominika Gazdíková, Michaela Liptayová,
Matej Kováč), 3. miesto 60,5 b. ZŠ P. Dobšinského (Daniel Herko, Martin Sklenár,
Adrián Linduška), 4. miesto 60 b. ZŠ Tompa
M. (Kristóf Csank, Zsolt Kónya, Péter Vígh)
a 5. miesto 53,5 b. ZŠ Š.M. Daxnera (Michal
Albert, Máté Andrik, Dominika Vojteková).
Všetci súťažiaci dostali diplomy a vecné
ceny, ktoré boli zakúpené z recyklačného
fondu Mestského úradu, oddelenia životného prostredia v Rimavskej Sobote.

Mgr. Pavol Novotný, úsek Ekorelax
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Mesto získa viac ako 100 miliónov
V

zasadačke Domu Matice Slovenskej
v Rim. Sobote sa minulý týždeň vo
štvrtok okresný snem SNS. Na rokovaní
zhodnotili delegáti svoju činnosť od minuloročnej konferencie. Predsedníčka OR SNS
Jana Uhrinová privítala predsedu KR SNS
Dušana Švantnera a predniesla správu o bohatých aktivitách strany v našom okrese.
Zo správy vyplynulo, že vysoké nasadenie
vedenia OR SNS sa stáva veľkým prínosom
pri rozvoji nášho okresu, hlavne v oblasti
sociálneho, spoločenského, ekonomického a hospodárskeho napredovania mesta.
Dokumentuje to aj realizácia uznesení vlády
SR, schválených na výjazdovom zasadnutí v Tisovci, hlavne aktivity predsedníčky

OR SNS Jany Uhrinovej s jej pracovným
tímom. Rokovania predsedníčky OR SNS
spolu s poslankyňou MsZ za SNS Anetou
Vargicovou na väčšine ministerstiev, ale
aj stretnutia s poslancami NR SR za SNS
priniesli pre mesto finančné prostriedky na
dostavbu zimného štadióna, sú k dispozícii
prostriedky na vybudovanie priemyselného
parku v lokalite kasární po splnení všetkých
náležitostí zo strany mesta, prostriedky na
rekonštrukciu ZŠ P. Dobšinského, na realizáciu sociálnych podnikov v okrese, prípravu
výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny
a tiež výstavbu nízkonákladových rodinných
domov. Ako vyplynulo zo správy, prvoradým
cieľom OR SNS v okrese je nielen poukazo-

vať na neustále sa vyskytujúce prvky sociálnej stagnácie, ale ich aj riešiť, a tým ukázať
občanom, že politika SNS je zameraná na
vzdelávanie, zvyšovanie zamestnanosti
a kvality života. Vo svojom vystúpení predseda KR SNS Dušan Švantner zhodnotil prácu SNS počas pôsobenia vo vládnej koalícii
a zdôraznil jej pozitíva a ďalšie smerovanie.
Ďalej informoval o pripravovanej výstavbe
dopravnej infraštruktúry pre okres Rimavská Sobota. Ocenil plán práce OR SNS na rok
2008 prednesený tajomníkom Dušanom Šuchaňom, ktorý zahŕňa množstvo aktivít pre
širokú verejnosť. V závere sa k predneseným
materiálom rozprúdila bohatá diskusia.

OR SNS, Rimavská Sobota

Riešenie zaostalosti okresu je priorita ministra za SNS
Na základe pozvania prednostky ObÚ
v Rimavskej Sobote Jany Uhrinovej príde
vo štvrtok 3. apríla na pracovnú návštevu
mesta minister výstavby a regionálneho
rozvoja SR Marian Janušek. Na mestskej radnici ho prijme primátor mesta Štefan Cifruš,
následne bude prijatý prednostkou ObÚ
v Rimavskej Sobote.

„Obsahom návštevy pána ministra je snaha
o riešenie bytovej politiky pre mladé rodiny
a možnosti riešenia regionálnych disparít,“
vyjadrila sa na margo návštevy poslankyňa
MsZ za SNS a predsedníčka komisie Regionálneho rozvoja pri MsZ Aneta Vargicová.
Súčasťou návštevy bude i položenie kytice
kvetov k bustám národných dejateľov na

Námestí Š.M. Daxnera a následne aj návšteva obce Drienčany, kde si položením kytice
k pomníku pripomenie 180. výročie narodenia P. Dobšinského. Po prijatí u starostky
na Obecnom úrade v Drienčanoch ukončí
minister svoju pracovnú návštevu.

OR SNS,
Rimavská Sobota

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.

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, Ri-

mavská Sobota č. t. 047/5604631, 5604626,
5604633. Žiadosti zasielajte na Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rim. Sobota.

Voľné pracovné miesta

TRIMAD, s.r.o., Rim. Sobota - elektrikár, elektromechanik (vyučený), murár, zámočník
(VP-B,C), asistent/ka (USO- vzdelanie, AJ, PC)
KORO, s.r.o., Rim. Sobota - pekár/ka, cukrár/
ka, kuchár/ka (vyučený), referentka obchodu
(ekonomická škola, AJ)
CMS TISOVEC, a.s., Tisovec - vedúci odboru kvality (VŠ), lakovač kovov, zvárač CO2
(vyučený)
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. Rim.
Sobota - lekár na chirurgiu (VŠ), lekár na
interné oddelenie (VŠ), lekár na neurológiu
(VŠ), lekár na oddelenie anestéziológie (VŠ),
lekár – všeobecné lekárstvo (VŠ), farmaceut
- laborant (VŠ)
KOVOS, s.r.o., Hrachovo - lakovač kovov,
sústružník, zámočník (vyučený)
EXPRESTRANS, s.r.o., Rim. Sobota – umývač
kamiónov (vyučený)
Bližšie informácie sa dozviete na č. t.
5416103, 5416209, alebo osobne na ÚPSVR
v Rim. Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209.

Inzercia
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Zimná
zľava
33%
do konca
marca!

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

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

Firma OSCOM LUČENEC
Vás srdečne pozýva do
novootvorenej predajne
(bývalý Quatro butik).

BALEX, s.r.o. kanc. potreby
Mikr. tašky, tašky PVC, mikr. sáčky,
vrecká do koša, vrecia, fólie
ZDRAVOTNÍCKE TLAČIVÁ
Nad 1.000,- Sk zľava 10 %,
Nad 3.000,- Sk zľava 12 %
Nad 5.000,- Sk zľava 15 %
XEROX A4/500l			
Lep. páska 50x66 m		
Vrece 70x110/50my 		
Vrecká do koša 50x60/50 ks

AKCIA !!!

Ponúkame – dámske
kostýmy, spoločenské šaty,
pulóvre, tričká, blúzky,
bižutériu, kabelky, pánske
košele a kravaty

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.
2088-11

BALEX, s.r.o., Hviezdoslavova 8, Rim. Sobota, Tel.č. 047/5632446
2092-14

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

OUTLET

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť
Predaj, kúpa, prenájom
nehnuteľností
(domy, chalupy, chaty,
garáže, pozemky, byty ...)
Info: 0904 504 504
www.alwado-reality.sk
e-mail: alwado@alwado-reality.sk
2068-17

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

Hľadáme serióznych
evidovaných nezamestnaných na aktivačné práce
v oblasti administratívy
do redakcie Gemerských
zvestí.
Požiadavky: práca s PC.
Informácie osobne
v redakcii GZ na Svätoplukovej ul. č. 5 alebo
na t.č.: 58 11 311, 56 04 673

NOVINKA!

TETRA-K materiál,
kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.

Dosky a sendvičové panely.
Info:
www.Lewastav.echoviny.sk
0904 504 504
2067-17

10 Inzercia
Nehnuteľnosti
• Najlacnejší prenájom v meste.
/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109
106

• Predám chatu v katastri Teplého Vrchu s 12 á pozemkom.Tel:
047/5623194
243-17

•

Predám dvojpodlažný rodinný
dom s garážou v Hrnčiarskych
Zalužanoch č. 182. Tel: 0908
285 685
262-14

• Dňom 1.6.2008 sú na prenájom

priestory o rozlohe cca 50 m2 na
ul. SNP č.8, R.Sobota (pešia zóna).
Informácie: MUDr. I.Kyseľová,
č.t.: 0903 526 980, 0903 526 023

31. 3. 2008

• Prenajmem priestory na parkovanie nákladných áut na Košickej ceste. Tel: 0911 453 332
1630-13

•

Kúpim byt v Rim. Sobote, Tisovci. Platba v hotovosti. Tel:
0904 454 045

386-20

•

Dám do prenájmu 2-izbový
byt na ul. Jánošíkovej, ihneď. Tel:
0908 823 891

393-13

•

Predám 2-izbový byt v centre
Rim. Soboty v OV. Cena dohodou. Tel.: 5633159, volajte po 17.
hod.

394

• Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt v centre mesta. Tel:
5595413

298-13

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

353-13

•

Hľadám 1-izbový podnájom.
Tel: 0915 809 068

364-14

•

Predám záhradku bez chaty
v záhradkárskej osade Nižná Pokoradz 1. Tel: 0918 400 504

2085-52

Zamestnanie

365-14

•

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

370-14

•

Súrne zoberiem do prenájmu
1-2 izbový byt. Tel: 0905 628 123

371-15

•

Dám do podnájmu radovú garáž na ul. Gorkého pri železničnej stanici. Tel: 0908 384 041

372-14

•

Predám garáž s elektrikou na
Družstevnej ul. Cena dohodou.
Tel: 0915 482 659

374-14

• Kúpim 1-2 izbový byt v RS. Tel:
0918 068 628

375-16

• Predám 2,5 izbový byt v OV na

sídl. Rimava (1.vchod od hojdacieho mosta). Byt má 2 balkóny
a je v pôvodnom stave. Tel: 0905
471 805 – volať po 18.00 hod.

378.14

•

Predám 2-izbový byt v OV
v centre mesta po celkovej rekonštrukcii. Drevené okná, dvere, drevená podlaha, murované
jadro, rekonštrukcia balkónu,
klimatizácia, nová kuchynská
linka. Tel: 0905 471 805 – volať po
18.00 hod.

379.14

• Predám rod. dom v Jesenskom,
ul. Orgovánová č.541. Cena dohodou. Tel: 0905 626 370
380-14

+Kúpim 1-alebo 2-izbový byt.
Platím hotovosť. Tel: 0907
176 725

383-13

Prijmem absolventov VŠ, prípadne SPŠ stavebnej aj bez praxe. Základná znalosť PC + AUTO
CAD nutná. Forma praxe – zamestnanec, DOVP, prípadne DOŠBČ. Podrobnejšie na kontaktnom čísle: 0949 282 897

376-14

• OPATROVANIE – HOLANDSKO,
1350 EU + ubyt. a strava zdarma.
0911 949 010.
BALENIE – ŠPANIELSKO, ANGLICKO cez leto. 0911 949 010

381-14

• Hľadám dievča do štúdia do
Viedne. Rozprávam po česky.
Tel: 0043 676 451 6843
392-13

Dám do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory 37
m2 na Železničnej ul. Vchod
priamo z ulice. 0915 823 031

351-16

•

•

Prijmem pomocníčku do pohostinstva. Tel: 0905 214 172

293-14

•

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

Auto-moto
•

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

348-13

•

Firma KORO prijme pracovníkov do potravinárskej výroby.
Tel: 047/5633788, 0903 632 250

361-14

•

Obchodné podnikanie v RS
– nové trendy v chápaní zdravia. Bez vstupných investícií,
20.000,- Sk mesačne. Informácie: 0905 476 482

363-14

•

Prijmem barmana /-ku do
baru v RS. Tel: 0905 207 260

368-14

•

KORO s.r.o. ponúka pracovné
miesto v administratíve – referent logistiky. Náplň práce:
spracovanie objednávok, kontrola distribúcie, manažment
autoparku. Požiadavky: výborná práca s PC, dôslednosť, vod.
oprávnenie B, prax v administratíve alebo účtovníctve. Kontakt: 0903 449 164

373-14

359-13

• Veľmi výhodne predám obývaciu stenu Lýra, rozťahovací gauč,
luster do kuchyne, kuchynský
stôl, váľandu, gramorádio Moderato. Tel: 5623556 po 17.00 hodine
1628-14

• Predám plastové potrubie výborné na zhotovenie studne
v záhrade. Tel: 0907 117 815
366-13

• Predám pramene predĺžených
vlasov, dĺžka 45 cm, farba hnedá,
jemne vlnité, nepoškodené, výborný stav a kvalita, zn. Balmain.
Tel: 0902 674 676
1629-13

• Predám úplne novú sieťku pro-

ti hmyzu na plastové okno zn.
Slovaktual. Tel: 0902 674 676

1629-13

306.13

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

•

•

341-14

• Súrne predám Š Felíciu, r.v.
2000, najazdené 57 000 km,
výbava, zimné gumy a disky
v cene, nová batéria. Výborný
stav. Tel: 0907 875 005
344-13

389.13

Kúpim les, ornú pôdu. Predám
zemiakové sadenice. Tel: 0915
625 196

390-13

•

Predám záhradný domček
v tvare suda Ø 3 m. Tel: 0915
625 196

391-13

• Predám nakladač 750 nápravu

Služby

uč typ 7011. Tel: 0907 350 990

350-13

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

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

•

Yorkshiersky terrier – predám
šteniatko (sučka). Odber možný
ihneď. Tel: 0904 513 551
345.13

•

Predám 8-mesačnú sučku
westíka. Tel: 0904 827 658
388-13

367-14

+Firma BALEX s.r.o. R.Sobota
prijme do zamestnania predavača /-čku do papierníctva a do
stavebnín. Tel: 5632 446

Dám zadarmo funkčný plyn.
sporák značky Mora. Tel: 0904
456 875

• Predám pluh dvoják 2x30
a motorovú pílu Husqvarna 51.
Tel: 0904 827 658

336-13

• Prijmeme predavačku do cukrárne a cukrárku do výroby. Tel:
0903 666 011

•

Rôzne
• Predám bločky na stavebný

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

•

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

1271-17

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
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

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

•

•

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

317.17

285-22

Predám fínsku saunu – suchú. Rozmery 250x220x180 cm.
Úsporný režim. Pre 4-5 osôb
vhodná do rodinného domu alebo na podnikanie. Cena dohodou. Tel: 0904 880 768

292-15

1005-37

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

•

360-15

•

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

•

Vykonávame všetky stavbárske, vodárenské, zámočnícke,
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tesárske práce, rekonštrukcie
a stavby striech, rekonštrukcie
byt. jadier. Tel: 0907 173 956
358-13

•

Ponúkam služby – stavebné
a kováčske práce od A po Z. Tel:
0907 108 492
382-13

•

Servis a montáž klimatizačných a chladiarenských zariadení, montáž vzduchotechniky.
Tel: 0902 644 359, 0910 968 842

1631-15

•

Máte nedoplatky na nájomnom, hrozí Vám exekúcia? Odkúpime Váš byt, zaplatíme za
Vás dlhy, peniaze v hotovosti..
0918 560 622

387-20

•

Prijímam objednávky na kurčatá. Tel: 0907 661 789

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

S ľútosťou a hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že
dňa 13. marca 2008 nás vo
veku 62 rokov navždy opustil
manžel, otec, brat a starý otec

2086-13

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

Ľubomír Geľo z Rimavskej Soboty.
Z celého srdca ďakujeme príbuzným, priateľom i známym za
pomoc, prejavy sústrasti a aj kvetinové dary. Zároveň ďakujeme lekárom i sestričkám z oddelenia ARO Nemocnice v Rimavskej Sobote za príkladnú starostlivosť.
Po kremácii bude jeho urna uložená na cintoríne v rodnej
Rimavskej Bani.

Smútiaca rodina

385-14

Prijmeme pracovníka
do predajne náhradných
dielov na automobily
v Rim. Sobote.

Chcete si
privyrobiť?
Prijmeme kolportérov
na predaj
Gemerských zvestí.

Nástup: Ihneď.
Požiadavky:
stredoškolské vzdelanie,
práca s PC, znalosť
problematiky a znalosť
jazykov vítaná.

Môžu byť aj študenti
alebo nezamestnaní.

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

M: 0903 555 356
2102-13

Správca konkurznej podstaty úpadcu PD Nižný Skálnik a Vrbovce
v „ likvidácii „ 980 52 Hrachovo, IČO: 00 694 827

vypisuje ponukové konanie na predaj nehnuteľného
majetku úpadcu:
Právne voľné dva dvojizbové byty č. 1 a č. 2 v štvorbytovej jednotke
súp. č. 28 obec Veľké Teriakovce, miestna časť Vrbovce. Podlahová
výmera každého bytu je 56,9 m2, byty sa predávajú bez pozemku.

Podmienky predaja a informácie.
- Kúpna cena je splatná pri podpise kúpnej zmluvy.
- Lehota na podanie písomných ponúk : do 30 dní od dňa zverejnenia inzerátu v zalepenej obálke na adresu : Krajský súd, č. k. :
47-24K 19/99 Komenského 12, 974 00 Banská Bystrica, obálka musí
byť zjavne označená : „PONUKA - NEOTVÁRAŤ“
- Obsah ponuky : predmet kúpy, ponúknutá kúpna cena, identifikácia záujemcu : právnická osoba originál výpisu z OR nie starší
ako jeden mesiac, fyzická osoba – podnikateľ originál výpisu zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, ostatné fyzické
osoby fotokópia preukazu totožnosti
- Otváranie obálok : KS, Komenského 12, 974 00 Banská Bystrica
- Vyhodnotenie ponúk : SKP do 14 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk
- SKP má právo odmietnuť najvyššie podanie ak ponúknutá cena
bude zjavne neprimeraná
- Obhliadku majetku resp. bližšie informácie vopred dohodnúť na č.
mobil 0905 613 093

PN
EUCENTRUM
Cukrovarská 2086, Rim. Sobota
PONÚKA:

- zľavy na letné pneumatiky
- výmena pri nákupe zdarma
PONÚKANÉ ZNAČKY: Nokian, Hankook,
Barum, Lassa, Winter atď.
OTV: Po - Pi: 7.00 - 16.00, So: 7.30 - 12.00 hod.
TEL: 047 56 26 758

2885-14

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 jazykovej 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
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
5. a 6. 4 MUDr. I. Kyseľová, SNP 8, č. t.
56 26 124

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
5.4. sobota lekáreň Media
6.4. nedeľa lekáreň Pri nemocnici

Oznamy
Harmonogram
rozmiestnenia vok na jarné
upratovanie 2008
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.

31. 3. 2008

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 25.3.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Ján Kováčik, Katarína Stančoková, Róbert Oláh, Jaroslav Šulko, Július
Milan Šulek, Jaroslav Turis, Sylvia Mišáková, Peter Murinček, Ing. Magdaléna Bozóová, Irena Lukáčková z Rim. Soboty, Štefan Komora z Čerenčian, Matej Maliar z Bottova, Andrej Bodon z Radnoviec, Roman Ulický,
Ľubomír Pliešovský, Vladimír Kožiak z Hnúšte, Jozef Uhrin zo Sútora,
Július Mihályi z Hostíc, Eva Kolozsiová, Jaroslava Bálintová, Tibor Turčáni
z Rim. Seči, Štefan Bodor, MUDr. Milan Kamenský z Tornale, Anna Beníková z Hrč. Zalužian, Juraj Beník zo Sušian.
Prvýkrát darovali krv: Július Illéš z Gem. Jablonca.
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

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

Vykupujeme pozemky
v okrese Rim. Sobota
a Lučenec

Tel: 0908 948 971

M.: 0949 525 652 • 0908 618 886,

0905 543 746 • 0911 543 746 • 0915
474 497 • 0918 702 349

Tel./fax: 047/4330987
e-mail: hemontmk@mail.t-com.sk,
pavol8@centrum.sk

1292-51

4.5.6.apr.ZAČAROVANÍ
Originálna romantická komédia
pre divákov všetkých vekových
skupín.MP od 12 r., vstupné: 59
Sk, titulky. Začiatok predstavení
len o 17:45 hod.
4.5.6.apr. Súkromná vojna
pána Wilsona
Podľa skutočnej udalosti. Toto
by si predsa nikto nevymyslel.
MN, thriller USA, vstupné: 59
Sk, titulky. Začiatok predstavení
len o 20:00 hod.

Kontrola
originality
v areáli STK
Komplexné služby
STK – EK – KO
s výhodami
na jednom mieste

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.

/orná pôda, trvalé trávne porasty,
ostatné plochy, lesné pozemky, vinice/.

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

2.3.apr. Táto krajina nie je
pre starých
Žiadna úniková cesta nie je
bezpečná. MN, thriller USA,
vstupné: 59 Sk, titulky.
Začiatky predstavení: 17:45
a 20:00 hod.

Môžete sa objednať na
tel.č. KO – 047 5633488
STK – EK – 047 5633769

2093-13

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

KINO
ORBIS

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

NA PRENÁJOM
Skladové, výrobné priestory
(od 50 do 1000 m2 a hala
2x5000 m2), kancelárske
priestory a voľné plochy
v areáloch
RISA a RIMAVANU
v Rimavskej Sobote
0915 781 239, 0908 792 702
2103
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KAMENÁRSTVO
Ulický
Nová prevádzka
RIMAVSKÁ SOBOTA
Cintorínska č. 4192
Mob.: 0905/681 163

RIMAVSKÉ ZALUŽANY 145, 980 53
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
2036

Inzerujte v Gemerských zvestiach
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Prvý reprezentant SR z ŠK Tempus

N

a kvalifikáciu na ME 17-ročných futbalistov v Srbsku bol nominovaný aj hráč
ŠK Tempus RS Martin Jackuliak. Maťo v súčastnosti hráva v základnej zostave starších
dorastencov v Slovane Bratislava, kde je na
hosťovaní. Aj keď hráva v staršej kategórii
podáva stabilné výkony. V poslednom kole
ligy Slovan – Dukla BB dal 2 góly. Po Jánovi Láskovi a Michalovi Púpalovi,ktorí boli
náhradníkmi v reprezentácii a v súčastnosti
hrajú za Duklu BB,je to prvý odchovanec ŠK

Tempus ,ktorý je v kádri reprezentácie SR
v súťažnom kvalifikačnom zápase. Držíme
palce jemu aj reprezentácii a veríme v postup SR na ME.
Prípravné zápasy: 17.3. -mladší žiaci: ŠK
Tempus – Zvolen 2:1g.Petrus,Galo, 20.3.
-starší žiaci: ŠK Tempus – Tornaľa 2:1 g.Ternóczki,Kalčík, mladší žiaci: ŠK Tempus - Tornaľa 5:O g.Václavik, Balciar, Petrus ,Antalík,
Múčik, dorast: ŠK Tempus – Tornaľa 3:1 g.
Pánek, Vrábeľ, Kurek.

Strelecká sezóna pištoľníkov začala
Dňa 15. marca sa na strelnici v Rimavskej
Sobote zišli najlepší strelci športovej situačnej streľby Slovenska, aby si spolu s Maďarskými strelcami zmerali presnosť, rýchlosť
a strelecké majstrovstvo. Za účasti takmer
osemdesiatky milovníkov pušného prachu
medzi, ktorými nechýbali ani naši majstri
Európy z roku 2006, Svetozár Slanina a Štefan Ács z ŠKP Banská Bystrica, sa presadili
maďarskí pištoľníci, keď na 8 parkúrikoch

najmenej taktických chýb urobil pán György
Batki zo Salgótarjánu a po viac ako 111 ranách obsadil prvé miesto. Strieborná priečka
na 8 parkúrovej súťaži sa dostala do rúk
Jankovi Pálkovi zo Zvolena a tretie miesto si
vybojoval Anton Penov z Banskej Bystrice.
Z domácich strelcov si najlepšie počínal
Alexander Szabó, ktorý sa pekne umiestnil v
prvej desiatke. Kvalitný a nerušený priebeh
preteku Jarný Minicombat bol výsledkom

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

SNP 20, 97901 Rimavská Sobota Mobil: 0907 182 875 e-mail: rskeramika@termosat.sk
vedľa Gemersko-malohontského múzea

Mariášový turnaj
Priatelia v mariášu v Čerenčanoch vás
pozývajú na I. ročník memoriálu PhDr.
Gejzu Farkaša v mariáši, ktorý bude
12. apríla v Kultúrnom dome v Črenčanoch. Prezentácia sa uskutoční od 8.00
do 8.45 hod. Začiatok stretnutia bude o
9.15 hod.. Štartovné: 300,- Sk (raňajky,
obed).
Hra: korunový do 100. Hrá sa o hodnotné finačné a vecné ceny. Viac informácií
poskytne Ján Májoš tel. č. 047/56 23 795

tímového ducha a dlhoročných skúseností
a skutočne si zaslúžil najvyššie ocenenie
všetkých účastníkov. Poriadajúci klub: ŠSK
MAGNUM Rimavská Sobota aj touto cestou
ďakuje Slovenskému streleckému zväzu za
podporu, za dotáciu Ministerstvu školstva
SR a Okresnému združeniu telesnej výchovy
a športu v zastúpení pána Jána Forgona
a pána Štefana Makšiho. Náš domáci pretekár Alexander Szabó pri plnení streleckej
úlohy na preteku v Rimavskej Sobote získal
celkom 10. priečku.

www.rimavskasobota.sk

* 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

HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Vodomerné
betónové
šachty

OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Rimavská Sobota

hľadá
externých sprostredkovateľov pre oblasť
predaja úverov na bývanie.
Provízia za schválený obchod – 0,8 % zo sumy úveru.

Otvorené aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Rimavská Sobota, Školská 244
Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk

Kontakt: +421 47 5625514
		
+421 903 421 649
SNP 2, 979 01 Rimavská Sobota
2107-14
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Hokejisti opäť úspešní

15

Relax pre športovcov

HKM Rimavská Sobota- HKM Turčianske Teplice 9:4

V

piatok 21.3. sa na rimavskosobotskom zimnom štadióne dohrávalo
ďalšie majstrovské hokejové stretnutie
medzi našimi chalanmi a hosťami z Turca
v kategórii junior. Od prvej chvíle stretnutia sme mali navrch, súpera sme prevýšili
najmä v korčuľovaní a kombináciách.
Najvýraznejšie sa prejavil najmä druhý
útok, ktorý nastrieľal súperovi aj najviac
gólov.
Góly HKM Rim. Sobota: Ružinský(3), Oštrom(3), Klokoč(2) a Hanuska(1)
HKM Rimavská Sobota
- HC Partizánske (7:5)

V nedeľu 23.3. naši starší žiaci privítali
rovesníkov z Partizánskeho na svojom poslednom súťažnom hokejovom stretnutí.
Stretnutie bolo herne vyrovnané, pričom
súper dvakrát v zápase zvrátil náskok
domáceho mužstva. No túžba mladých
domácich hokejistov bola väčšia ako
húževnatosť súpera a napokon víťazstvo
priklonili na svoju stranu.
Góly HKM Rim. Sobota: Ramaj(2), Kováč(2),
Juhaniak(2) a Filo(1). O zápasoch nás informoval tréner starších žiakov a dorastujunior MHK Rim. Sobota Peter Filipiak.
kk

Mladí hokejisti
na turnaji v Čechách
Ž

iaci 4. a 5. ročníka z Hokejového
klubu mesta Rimavská Sobota sa
zúčastnili II. ročníka medzinárodného
turnaja „ O pohár starostu mesta Choceň“. Bolo tam dokopy šesť mužstiev zo
Slovenska a Čiech. Naši chlapci sa postupne stretli so všetkými súpermi, pričom
dosiahli nasledovné výsledky: HKM RS
– HC Chrudim 1:4, HKM RS – HC Opočno
1:1, HC Roudnice n/Labem – HKM RS 4:3,
Delfíni Choceň – HKM RS 4:1, HKM RS –
HK 91 Senica 2:1. V konečnom poradí tak
chlapci obsadili 5. miesto. Ale aj napriek
tomu ukázali, že svojou hrou dokážu kon-

kurovať aj mužstvám s dlhšou prípravou
na ľade v porovnaní s nami. (Pozn.: V RS
tréningový proces na ľade začal až v januári.) Chlapcov k ich zápoleniu okrem
rodičov prišiel povzbudiť aj primátor Rim.
Soboty Štefan Cifruš, ktorý tak nadviazal na niekdajšiu spoluprácu s mestom
Choceň v oblasti hokeja. Na záver turnaja
boli všetky mužstvá odmenené vecnými
cenami a aj sladkou odmenou v podobe
torty. Dúfam, že podobne kvalitný turnaj
sa nám podarí čoskoro zorganizovať aj na
našom vynovenom zimnom štadióne.

Štefan Hanzel

Foto: Lajos Telek

Teraz budete páni
tak spievať, ako ja
budem hrať...
Exhibícia Orlowského
s Panským

V

Rimavskej Sobote sa chystá počas
májového víkendu zaujímavá stolnotenisová akcia. V nedeľu 11. mája o 13.00
h sa uskutoční v dome kultúry ojedinelá
stolnotenisová šou. Do metropoly Gemera
zavítajú legendy československého stolného
tenisu Milan Orlowski a Jindřich Panský,
ktorí dosiahli počas kariéry viaceré vynikajúce úspechy. Trojnásobný majster Európy
Orlowski a dvojnásobný vicemajster sveta
Panský predvedú divákom v zábavnej exhibícii, čo všetko dokážu s malou loptičkou.
Súčasťou programu budú aj krátke zápasy
s najlepšími hráčmi Rimavskosobotského
mužstva Mladosť-Relax.
Vstupné: do 15 rokov zdarma a od 15 rokov
99 Sk. Vstupenky si môžete zakúpiť v Turistickom informačnom centre na Hlavnom
námestí 2 v Rim. Sobote. Pracovná doba:
pondelok - piatok 7:30-16:00 hod., e-mail:
tic@rimavskasobota.sk
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Nešťastná prehra v derby zápase

MFK Rim. Sobota- LAFC Lučenec 1:2 (0:0)

V

zápase 23. kola nastúpili naši futbalisti
proti mužstvu Lučenca. Po vyrovnanom
priebehu hry, keď v 1. polčase boli o niečo aktívnejší hostia, v druhom zas domáci, keď sa
už očakával nerozhodný výsledok, v samom
závere zápasu pri snahe futbalistov Rim. Soboty strhnúť víťazstvo na svoju stranu, udreli
hostia a nakoniec si odviezli 3 body. V 3. min.
zápasu kopali futbalisti Lučenca rohový kop,
ktorý mieril do priestoru brány domácich.
Kuciak si s nebezpečným centrom poradil.
V 10. min. sa po prvýkrát ozvali aj domáci.
Po peknom prieniku Janečku vystrelili tesne
vedľa žrde brány hostí Filo. Vzápätí z protiútoku pohrozili hostia nepresným pokusom
ich kapitána Boháčika. V 22. min. opäť šanca
hostí, domáca obrana odvrátila nebezpečenstvo. Z následného protiútoku sa nepresadil
Živanovič. V 36. min. mali futbalisti Lučenca
znova možnosť ohroziť bránu domácich po
strele Vida, ktorá tesne minula bránu Kuciaka. V 40. min. to boli znovu hostia, ktorí pohrozili po strele Kamendyho. Za bezgólového
stavu odišli obe mužstvá do kabín. Hneď od
začiatku 2. polčasu pomaly preberali iniciatívu do svojich rúk futbalisti Rim. Soboty. V 49.
min. hlavička útočníka MFK Líšku skončila
vedľa brány brankára Pahulyho. V 69. min.
prišiel šok pre domácich hráčov a priaznivcov, keď potom ako postranný rozhodca ukázal, že loptu majú hráči Rim. Soboty, hlavný však zmenil jeho rozhodnutie, futbalisti
MFK prestali hrať, čo hostia dokonale využili
a otvorili skóre zápasu. Autorom gólu bol
brazílsky legionár Barbósa. Od tejto chvíle
domáci ešte viac pridali. Už o 1. min. po vedúcom góle hostí mohol vyrovnať Živanovič.
Jeho hlavička však skončila tesne vedľa. V 77.
min. hlavný rozhodca jasne poškodil domácich, keď po strele Adáma na bránkovej čiare
a možno už aj za ňou, zahral hráč Lučenca
rukou. Na prekvapenie väčšiny však rozhodca neodpískal pokutový kop a nevylúčil hráča hostí, čím jasne poškodil domácich futbalistov. Od tohto momentu sa ešte viac zvýšila
nervozita, nielen na ihrisku ale aj v hľadisku.
V 85. min. štadión zaburácal, keď po prieniku
Pisára, Nachtman lobovanou strelou zaslúžene vyrovnal. Aj po tomto vyrovnávajúcom
góle sa hráči Rim. Soboty neuspokojili s bodom a chceli vybojovať víťazstvo pre svojich
fanúšikov. V 86. min. k tomu neboli ďaleko,
keď ohrozil bránu hostí strelou z hranice
šestnástky Čižmár. V nadstavenom čase hostia druhýkrát šokovali domácich priaznivcov,
keď o zisku 3 bodov rozhodol Barbósa. Pred
1251 divákmi rozhodoval Matúš, ktorý svojimi nepresnými rozhodnutiami, vyvolal búrku nevôle u domácich fanúšikov.
Zostava MFK RS: Kuciak-Janečka-NachtmanRubint-Mráz-Filo-Cvjetinovič (69. min. Adám)-Živanovič-Lazúr (90. min. Sihelský)-PisárLíška (62. min. Čižmár).
V nasledujúcom 24. kole nastúpia futbalis-

ti MFK RS na ihrisku Starej Ľubovne. Hrá sa
v sobotu 5. 4. o 15,30 hodine.

Zdeno Marek
Ostatné výsledky 23. kola: Inter BA - Prievidza 1:1, Šaľa- Humenné 1:0, Podrezová –Košice B 3:1, Trebišov- St. Ľubovňa 0:0, PrešovMichalovce 2:0.

Tabuľka po 23. kole
1.

Prešov

23 16 6

1

47:9

54

2. Podbrezová

23 10 8

5

33:21

38

3. Lučenec

23 10 5

8

39:32

35

4. Rim. Sobota

23 9

6

8

28:26

33

5. Inter BA

23 9

6

8

31:32

33

6. Michalovce

23 9

4

10 29:28

31

7.

Šaľa

23 7

8

8

26:27

29

8.

Prievidza

23 7

8

8

31:39

29

9. Košice B

23 7

6

10 30:33

27

10. Humenné

23 5

9

9

21:26

24

11. Trebišov

23 6

5

12 21:44

23

12. St. Ľubovňa

23 4

7

12 25:44
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Fanúšikovský protest !
Po incidente počas zápasu s Humenným, vyvolanom delegátom zápasu, a aj kvôli derby
zápasu sa zvýšili na štadióne bezpečnostné
opatrenia. Očakával sa aj príchod skvelých
lučeneckých fanúšikov. Tak ich nazval redaktor Novohradských novín. Žiaľ, asi nemali
mapu, a tak si nenašli cestu. Odkaz pre dotyčného redaktora: V Lučenci nemáte fanúšikov iba divákov. Sektor pre hostí bol úplne
prázdny. Ak nemáte peniaze, poskladáme sa
vám na cestu do Rim. Soboty. Toľko na margo skvelých lučeneckých ultras. Pred začatím
jarnej časti súťaže sa fanúšikovia Rim. Soboty dohodli, že podľa možností urobia všetko
pre to, aby sa neplatili pokuty za nevhodné
správanie divákov. Až do zápasu s Humenným tomu tak bolo. Prišiel jeden múdry delegát, ktorý mal v rukách smernice SFZ, na
ktorých možno pracoval aj korupčne špinavý
vysoký predstaviteľ SFZ. Som prvý, ktorý sa
pridá k tým, ktorí sú za slušnosť a vzájomnú
úctu na štadiónoch. Len to musia robiť ľudia,
ktorí sú čestní, a majú ozaj radi futbal. A nie
tí, ktorí strkajú hlavu do piesku. Po tom, čo
náš klub prestal platiť pokuty, niekomu to
začalo zrejme prekážať, a keď už nenašli
žiadne chyby, zamerali sa na to, že na niektorých vlajkách máme napísaný rok 1988. Nemám záujem tým, že nosím šál môjho mesta
a klubu prebudiť Hitlera alebo Stalina. Som
hrdý, že sa v našom malom meste vytvorila partia fanúšikov, či už v minulosti ale aj
v súčasnosti, ktorí vytvárajú vynikajúcu atmosféru. A to nielen na našom štadióne ale
aj na ihriskách súperov. Ozajstní fanúšikovia
sú pobúrení poslednými dvoma zápasmi ale
hlavne tým, ako sa všade hľadá zlo, či už zo
strany SFZ ale aj polície, ktorá si žiaľ, musí

plniť svoje povinnosti a nariadenia ľudí, ktorí rozhodujú o futbale na Slovensku. Fanúšikovia Rim. Soboty sa tešia aj na ďalší zápas
proti Interu ale prídu bez zástav a šálov, aby
nebodaj niekomu neublížili alebo niekoho
neurazili. Netvrdím, že všetci fanúšikovia
sú bez chyby, ale mňa nikto nepresvedčí, že
človek, ktorý je v nemocnici v Levoči, pretože
má vážne problémy so zrakom, a pricestuje
na zápas do Michaloviec, je nejaký rasista
alebo komunista. Je to len fanúšik Rim. Soboty. Viem pochopiť aj úlohu polície, ktorá
je povinná dohliadať na poriadok na štadiónoch, ale nie „nasáčkovať“ sa medzi fanúšikov počas zápasu. Potom sú zbytočné provokácie. Podľa mňa zasiahnuť treba vtedy,
keď sa ničí štadión alebo je ohrozené zdravie
obyvateľov. Precestoval som už veľa zápasov,
nielen na Slovensku ale aj v cudzine, a nikde
nie sú policajti medzi fanúšikmi. Som za to,
že keď sa niečo robí zle, tak treba zasiahnuť. Stalo sa aj v sobotu, že fanúšik RS, ktorý
prostredníctvom svojich kontaktov pomohol
vybaviť dotácie na dostavbu štadióna, dostal
facku od policajta a ostal v nemom úžase.
Jasné, že po zápase došlo k provokáciám zo
strany niektorých fanúšikov. Boli však aj takí,
ktorí sa vyjadrili, že už radšej neprídu na štadión, keď sa na nich pozerá ako na vrahov
mafiánov.

Zdeno Marek

Slovanistky
si delili body

V

sobotu vycestovali volejbalistky Slovana RS na 18. dvojkolo I.
ligy žien do Košíc. Dobre nabudené
umiestnením v tabuľke chceli zdolať
i tohto súpera. Úmysel sa začal napĺňať,
keď v 1. zápase vyhrali 3:1. V dobrom
výkone pokračovali aj v 2. zápase, keď
bez väčších problémov vyhrali prvé
dva sety. V 3. sete však došlo vinou
hráčky Košíc k zraneniu našej dovtedy
najlepšej hráčky Z. Megelovej a zápas
nedohrala. Slovanistky, aj keď tesne, set
prehrali a následne i celý zápas. V tabuľke sú zatiaľ na 2. mieste. Najbližšie
5. apríla budú volejbalistky Slovana
hosťami odvekého rivala Iskry Hnúšťa.

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