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Marta Kanalová,
šéfredaktorka
K letu neodmysliteľne
patria i dovolenky. A tie
bude čerpať aj
náš redakčný
kolektív a tlačiarne, aby sme
získali energiu do našej ďalšej
náročnej práce. Preto sme sa
po dohode s vedením mesta
rozhodli, že teraz vydáme
dvojčíslo Gemerských zvestí.
Najbližšie číslo vyjde až
v pondelok 21. júla. V mene
redakčného kolektívu vám,
milí čitatelia, prajem, aby ste si
aj vy v lete oddýchli, načerpali
nových síl, a aby ste dovolenky, či už doma alebo v zahraničí strávili so svojimi blízkymi
v pohode, láske a šťastí....

Športová triedA

Spoločnosť Energobyt deťom
D

eťúrence zo Sídliska na Rožňavskej ulici
sa určite netešia len z letných prázdnin, ale aj
z nového ihriska. Vybudovala ho z vlastných zdrojov
spoločnosť Energobyt, s. r.o., ktorá je centrálnym
dodávateľom tepla v meste. Pásku v utorok 1. júla
slávnostne prestrihli jej konatelia Július Illés, Peter
Trummer a primátor mesta Štefan Cifruš. Prítomný
bol aj riaditeľ TSM Pavel Rábely.  Náklady na detské
ihrisko s hojdačkami, šmýkačkou a preliezačkami
z agátového dreva si vyžiadalo náklady 250 tis. Sk.
S vybavovaním potrebných povolení a projektovými
prácami sa začalo pred mesiacom. Budovanie ihriska,
ktoré spĺňa normy EÚ, trvalo necelé tri týždne. Pomohli pritom aj Technické služby mesta Rim. Sobota.
Sídlisko bolo vlani rozkopané, pretože spoločnosť
Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda

Energobyt tam nahradzovala štvorrúrový systém
potrubia moderným izolovaným dvojrúrovým systémom. Do každého bytového domu sa namontovali aj
malé kompaktné odovzdávacie stanice tzv. KOST-ky.
Menili sa i vonkajšie sekundárne rozvody medzi
kotolňou a odbernými miestami. Z dôvodu týchto
prác bolo pôvodné detské ihrisko zrušené. Aj preto sa
vedenie Energobyt-u rozhodlo, že tam vybuduje nové
ihrisko. Podľa slov J. Illésa bude spoločnosť v podobných projektoch určeným deťom a mládeži pokračovať, pretože chce takýmto spôsobom niečo vrátiť
z ceny tepla pre odberateľov. V budúcnosti plánujú
realizovať detské ihrisko spoločne s mestom.  
kan

Vaša lekáreň

s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.
Nájdete nás na Čerenčianskej ul. č.2065
(bývalý areál OSP), oproti STK

tel. 0903 722 560

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

Rimavskosobotské gymnázium
plánuje otvoriť budúci rok v
septembri športovú triedu.
Požiadavka vzišla zo strany
MFK, futbalového oddielu a
volejbalového oddielu dievčat.
Nosnými športmi v triede bude
pre chlapcov futbal  a pre dievčatá volejbal. Ak sa nenaplní
počet 30 žiakov triedy, doplní
sa žiakmi pestujúcimi iný druh
športu. Telesná výchova bude
7 hod týždenne. Škola má telocvičňu i posilňovňu. Nachádza
sa pri nej ihrisko, mini ihrisko
s umelou trávou a volejbalové
ihrisko.
amb
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Mesto si uplatnilo svoje právo v zmysle tlačového zákona
V regionálnom týždenníku Gemerské zvesti plus
Soboťan dňa 9.6.2008 boli vydavateľom denníka
uvedené nepravdivé skutkové tvrdenia v článku,
ktorý bol uverejnený na titulnej stránke pod názvom Predali čističku hlboko pod cenu.
Mesto Rimavská Sobota si uplatnilo svoje
práva v zmysle tlačového zákona a zaslalo vydavateľovi JUDr. Jozefovi Šimkovi žiadosť nasledovného znenia:

Žiadosť o opravu a uverejnenie
odpovede v zmysle tlačového
zákona.
Mesto Rimavská Sobota, zastúpené primátorom
MUDr. Štefanom Cifrušom, MPH, Vás v zmysle
§ 7 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači
a agentúrnom spravodajstve /ďalej len tlačový
zákon/ žiada o opravu a zároveň v zmysle § 8
o bezplatné uverejnenie odpovede v zmysle tlačového zákona, nakoľko došlo z Vašej strany k
nepravdivému skutkovému tvrdeniu, ktoré sa
dotýka dobrej povesti Mesta Rimavská Sobota,
ako právnickej osoby, ale aj cti a dôstojnosti
predstaviteľov mesta.
V zmysle § 8 ods. 3/ tlačového zákona žiadame
o uverejnenie nasledovného znenia odpovede:
 	 V regionálnom týždenníku Gemerské zvesti plus Soboťan dňa 9.6.2008 boli vydavateľom
denníka uvedené nepravdivé skutkové tvrdenia
v článku, ktorý bol uverejnený na titulnej strane pod názvom Predali čističku hlboko pod
cenu. V tomto článku je uvedených niekoľko
nepravdivých tvrdení o odpredaji „stomiliónovej
čističky za 26,6 mil. Sk“ Mestom Rimavská Sobota. Tieto tvrdenia sa dotýkajú dobrej povesti
Mesta Rimavská Sobota, právnickej osoby, ale aj
cti a dôstojnosti predstaviteľov mesta, ktorí boli
obvinení z odpredaja „stomiliónového diela za
babku“ aj napriek tomu, že komisie odpredaj
neschvaľovali.
Mesto uplatňuje svoje práva v zmysle tlačového zákona a uvádza k článku nasledovné stanovisko:
V rokoch 1995 – 1998 v dôsledku nepostačujúcej kapacity existujúcej čističky odpadových
vôd /ďalej len ČOV/ došlo k tzv. „rozšíreniu ČOV
– Rimavská Sobota“ zo združených prostriedkov
jedenástich združovateľov, ktorí boli v tom čase
najväčšími znečisťovateľmi. Už samotný názov
stavby svedčí o tom, že nešlo o výstavbu nového objektu, ale o rekonštrukciu a modernizáciu
pôvodnej ČOV, ktorá bola vo vlastníctve štátu,
v tom čase v správe štátneho podniku Stredoslovenské vodárne a kanalizácie. Mesto spolu so
štátnym podnikom hľadalo formou združovania
prostriedkov cestu, ako získať finančné zdroje
na zvýšenie kapacity ČOV, čo bolo v tom čase
nevyhnutné pre ďalší rozvoj mesta.
Stavba bola kolaudovaná v roku 1998, na
rekonštrukciu bola preinvestovaná čiastka viac
ako 100 mil.Sk. Po kolaudácii sa stavba stala

vlastníctvom jedenástich spoluvlastníkov podľa
výšky združených prostriedkov. Vlastníctvom
Mesta Rimavská Sobota sa stal podiel 518/1000,
ktorý zodpovedal združenej čiastke Sk 62 mil.,
z toho vlastné zdroje Sk 51 mil. a štátne dotácie
Sk 11 mil.. Zostatková hodnota podielu mesta
predstavovala v čase odpredaja hodnotu Sk 45
mil., podľa percentuálneho vyjadrenia podiel
mesta Sk 36,9 mil. a podiel štátnych prostriedkov Sk 8,1 mil..
Považujeme za potrebné širokej verejnosti
vysvetliť, že ČOV je jeden veľký kolos stavieb,
ktoré boli pred rekonštrukciou vo výlučnom
vlastníctve štátu a realizáciou rekonštrukcie –
tzv. „rozšírenie“- došlo k tomu, že pôvodné stavby zostali naďalej vo výlučnom vlastníctve štátu
a rekonštruované stavby sa stali spoluvlastníctvom jedenástich spoluvlastníkov. Navyše stavby boli postavené na majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch, ktoré v minulosti, podľa
platnej právnej úpravy v čase výstavby, štátni
úradníci opomenuli bezodplatným prevodom
odovzdať do správy vtedajšieho štátneho podniku. Celý tento majetkovoprávne neusporiadaný
kolos už roky prevádzkovali Stredoslovenské vodárne a kanalizácie.
Po ukončení rekonštrukcie bola 10 rokov
prevádzka a údržba celej ČOV financovaná
z prostriedkov štátu prostredníctvom Stredoslovenských vodární bez akéhokoľvek príspevku
spoluvlastníkov. Po transformácii štátneho podniku na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť,
a.s., ktorej akcionárom je aj mesto Rimavská
Sobota a ktorá prostredníctvom Prevádzkovej
vodárenskej spoločnosti zabezpečuje prevádzku
ČOV, pristúpila spoločnosť k majetkovoprávnemu usporiadaniu a vyzvala spoluvlastníkov na
odpredaj podielov. V čase ponuky si objekt vyžadoval ďalšie náklady na opravy, údržbu a rekonštrukciu. Pokiaľ by nedošlo k odpredaju, mesto
ako spoluvlastník by sa na nákladoch muselo

podieľať podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.
Zanedbateľné nie sú ani prevádzkové náklady,
ktoré napr. v roku 2007 k 1.7. na podiel mesta
pripadali vo výške cca Sk 6,5 mil..  
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Banská Bystrica dala vypracovať znalecký posudok a dozorná rada jednoznačne rozhodla o nadobúdaní majetku vo všeobecnej hodnote podľa
ocenenia znalcom. Všeobecná hodnota stavieb
podľa znaleckého posudku predstavovala sumu
Sk 50 mil., pričom na podiel mesta pripadlo  26,2
mil. Sk.. Z uvedeného vyplýva, že predmetom
odpredaja zo strany mesta bol len podiel mesta,
v žiadnom prípade nešlo o odpredaj celej ČOV.
Predmetom odpredaja bol aj pozemok, ktorý bol
odpredávaný v cene stanovenej znaleckým posudkom v zmysle uznesenia dozornej rady StVS,
a.s.. Ako už bolo vyššie uvedené, išlo o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov areálu ČOV,
na ktorých bol tento areál postavený v rokoch,  
keď ešte platili bezodplatné prevody majetku
štátu a len chybou úradníkov z minulosti mesto
dnes získalo za pozemok viac ako 7 mil. Sk. Takýto odpredaj, resp. majetkovoprávne usporiadanie v žiadnom prípade nemožno porovnávať
s odpredajom pozemkov určených na výstavbu.
Odpredaný majetok sa v konečnom dôsledku
stal majetkom spoločnosti, v ktorej je akcionárom aj Mesto Rimavská Sobota.
Považujeme za potrebné dať na správnu
mieru aj tvrdenia, že komisie mestského zastupiteľstva odpredaj neodporučili. K odpredaju sa
vyjadrovali tri komisie: komisia finančná, komisia podnikateľskej činnosti a komisia výstavby.
Dve z týchto komisií, ktoré možno považovať za
kľúčové v posudzovaní odpredaja majetku, t.j.
komisia finančná a komisia podnikateľskej činnosti, návrh podporili a odpredaj odporučili. Komisia výstavby vyjadrila nesúhlasné stanovisko,
avšak nenavrhla riešenie, ako tento takpovediac
bezprávny stav riešiť.
Po dôkladnom zvážení okolností orgány
mesta posúdili ponuku StVS, a.s., a vzhľadom
na technický stav majetku – vychádzajúc z doby
prevádzkovania s prihliadnutím na kúpyschopnosť vodárenskej spoločnosti v čase ponuky
a s prihliadnutím na náklady, ktoré by si vyžadovala spoluúčasť na prevádzkovaní, rozhodlo
mestské zastupiteľstvo, že nastal najvhodnejší
moment na odpredaj tohto majetku.
Výsledok hlasovania o odpredaji podielu ČOV na
rokovaní MsZ dňa 25.9.2007 bol nasledovný:
prítomní poslanci: 21, za hlasovalo: 17, proti: 1,
zdržali sa: 3.
Vážení občania, týmto krokom si mesto jednak uplatňuje svoje práva v zmysle tlačového zákona, ale zároveň Vás chcelo oboznámiť so skutkovým stavom. Je teraz len na Vás, aký názor si
k danej problematike vytvoríte.  

MUDr. Štefan Cifruš, MPH,
primátor mesta

Z mesta
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Ukrajinec pašoval cigarety

Rekonštruujú chodník pri obvodnom úrade

M

nohí okoloidúci si všimli, že Technické
služby mesta Rim. Sobota rekonštruujú
chodník pri obvodnom úrade. Najskôr v tejto
lokalite osadili lavičky, kvetináče a vysadili kvety. Zasadili aj rododendron, ale ten asi o týždeň
ukradli "dlhoprstí." Podľa slov riaditeľa TSM
Pavla Rábelyho na chodníku bude zámková
dlažba. Rekonštrukcia sa bude realizovať od
obvodného úradu smerom na Fábryho ulicu až
po prechod pre chodcov na svetelnej križovatke pri nemocnici. Práce by mali byť ukončené
do septembra. Obyvatelia ocenili aj obnovený
chodník na Ul. SNP. TSM okrem rekonštrukcie
chodníka majú plné ruky práce so strihaním
živých plotov, orezávaním suchých konárov
a kosením. Kurinec už začali kosiť druhýkrát.
kan
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S

polupráca polície a colnej správy pri
odhaľovaní trestnej činnosti priniesla počas
tohto víkendu ďalší úspech. Pri kontrolnej akcii
v okolí Rimavskej Soboty príslušníci cudzineckej polície zastavili a prekontrolovali osobné
motorové vozidlo Škoda Octavia, ktoré malo
slovenské EČV, ale vodičom bol ukrajinský
štátny občan. Zistili, že vo vozidle sa nachádza
väčšie množstvo cigariet, zrejme pochádzajúcich z Ukrajiny. Následne colníci, členovia kontrolnej mobilnej skupiny SCÚ Lučenec vykonali
kontrolu prepravovaného tovaru, pri ktorej
zistili, že ide o 375 kartónov, t.j. 3 750 škatuliek
cigariet označených ukrajinskými kolkovými
známkami. Vodič na výzvu colníkov nepredložil relevantný doklad o spôsobe nadobudnutia
prepravovaného tovaru, čím vzniklo podozrenie
z nezákonného dovozu cigariet, ktoré colníci
následne zaistili. Únik na spotrebnej dani bol
predbežne vyčíslený na 157 500 Sk. Prípad bol
pre podozrenie z trestného činu postúpený
vyšetrovateľovi ÚJKP OR PZ v Lučenci, ktorý
začal vo veci konať.
npor. Mgr Milan Kanka,
regionálny hovorca CÚ Banská Bystrica

Odstránia škody na pamätníku
Neznámi vandali  popísali vlani v lete
pamätník partizánskeho poručíka Jána
Ušiaka v Bakte. Poškodili bustu, ako aj
panel pamätníka. V tejto súvislosti oslovil
našu redakciu jeho synovec Ing. František
Ušiak. Uviedol, že dodnes neboli tieto
nápisy odstránené. O vyjadrenie sme
požiadali predsedu výboru mestskej časti
Bakta Ing. Jána Végha. Vyjadril sa, že
znehodnotená busta má už nový náter. Popísaný panel pamätníka musí vybrúsiť profesionálny brusič, čo sa plánuje zrealizovať
v blízkej budúcnosti.
amb

Šťastný víťaz

Prekážajú asociáli na lavičkách

V

zasadačke Mestského úradu v Rim. Sobote
sa 26.júna konalo zasadnutie Výboru
mestskej časti Chrenovisko- Staré mesto.
V úvode predsedníčka výboru Ing. Tamara
Filadelfiová pri kontrole uznesení informovala
o riešeniach k jednotlivým požiadavkám na
oddelenia MsÚ. Z oddelenia životného prostredia bolo majiteľovi čiernej skládky v lokalite
bývalej chaty -Údolie zaslané upozornenie pre
nápravu. Oddelenie výstavby odpovedalo na požiadavku osadenia zábran z kvetináčov medzi
bytovkami 45-40. Je to v štádiu riešenia, čaká
sa na vyjadrenie hasičského zboru. Ďalej informovala aj o aktivitách počas kultúrneho leta
a letnej turistickej sezóny. Výbor ocenil, že sa  

Hlavné námestie bude využívať len na komornejší program, koncerty skupín sa budú konať
na amfiteátri. Aktuálnym problémom je výskyt
opilcov a bezdomovcov na Námestí Š.M. Daxnera, ktorí už počas dňa obsadzujú lavičky. Tie využívajú aj na spánok. Výbor predloží návrh na
zvýšenie hliadok aj počas dňa. Zvýšený počet
hliadok v nočných hodinách zmiernil problém
s vyrušovaním podnapitej mládeže. Zrejme si
našli inú lokalitu. Problémom je aj chýbajúce
ihrisko a dopravné značenie na Chrenovisku.
Pribudla však autobusová zastávka. Výbor
opätovne predloží ŽSR návrh na rekonštrukciu
železničnej stanice a skultúrnenie jej okolia.
amb

V minulom čísle sme vyhlásili súťaž o reklamné predmety poisťovne Uniqa. Prvý sa
do našej redakcie dotelefonoval 20-ročný
Tomáš Kuzma z Rim. Soboty (na snímke
vpravo s naším redaktorom M. Ambrózom). Výhre sa potešil. Prezradil nám,
že do súťaže sa zapojil preto, lebo chcel
skúsiť šťastie.
kan
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Budeme oslavovať aj výročie mestských GZ ?

E

šte stále nie je občanom Rimavskej Soboty jasné, čo chceli komunisti
oslavovať. Ani na zasadaní mestského parlamentu sa neurobilo v tejto veci jasno. Pretože navrhovateľ osláv A. Hacsi debatu posunul do roviny osobných útokov voči mne ako poslancovi, ktorý sa opýtal na scenár
a dôvody osláv. Dokonca ďalší poslanec P. Brndiar posunul uznesenie do
vyšších záujmových sfér- šéfredaktori GZ a GH musia v septembri predložiť správu o činnosti oboch redakcií mestských novín. „I tak še da...“-  znie
známy odpútavací manéver na východe. Aké výročie je pre postkomunistov posvätné?  Otázka je na mieste, pretože podľa  štúdia dokumentov v
Gemersko-malohontskom múzeu PRVÉ NOVINY vydávané v meste boli
Gömöri Lapok (Gemerské listy) v roku 1870. PRVÉ Gömöri Hírlap (Gemerské zvesti) uzreli svetlo sveta v r. 1876 v Rožňave a v rokoch 1891-1910 pôsobili v Rimavskej Sobote. A čo rok 1968 ? V mesiacoch august a september
fungovali súbežne  disidentské GZ i sovietskou okupačnou mocou povolené GZ. Ale ani jedny neboli v meste prvé... Takže, pani históriu je síce možné prekrucovať, ale nakoniec pravda vždy vyjde najavo!  Podľa výskumu
nebohého odborníka v archivárstve PhDr. Petra Leboviča (i šéfredaktora 1.
mestských GZ v rokoch 1992-95), ktorý vo svojom článku Z dejín vydávania novín v Rimavskej Sobote (Gemerské noviny, apríl 1997), sú fakty jasné:  „Najdlhšie v meste vychádzal týždenník Gömör-Kishont (Gemer-Malohont) v rokoch 1880 až 1918, teda nepretržite vyšlo 39 ročníkov. V meste
však pôsobilo aj niekoľko týždenníkov, ktoré však zvyčajne po niekoľkých
rokoch, resp. vydaniach zanikli. Zaujímavosťou je i fakt, že vždy súbežne
vychádzali aspoň dve periodiká ! Po vzniku 1.ČSR vychádzali prvé slovenské regionálne noviny v meste, a to týždenník Gemer-Malohont, ako
aj jeho maďarská mutácia Gömör. V r. 1945-1948 vychádzal v meste týždenník osvetovej rady Národný front. V 1951-1960 s prestávkami okresný
týždenník Cesta k socializmu a v r. 1951-1953 jeho maďarská mutácia  A
szocializmus felé. Od 1960 do 1967 dvojjazyčný okresný Budovateľ/Építő.
V 1968 sa ZNOVA zakladajú Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap ako politické
tlačové orgány ONV a OV-KSS. Teda ešte stále NIE MESTSKÉ noviny!   Po
Novembri 1989 prešli GZ/GH do pôsobnosti ONV a po prvých slobodných
voľbách   v 1990 sa noviny dostali do vlastníctva Mesta Rimavská Sobota. Od roku 1991 až dodnes pôsobia GZ a GH ako obsahovo samostatné
MESTSKÉ týždenníky.“  Novodobú históriu trápneho predaja mestských
GZ a GH v roku 1995 a následný predaj súkromnému vydavateľovi škoda
spomínať !  V súčasnosti je alternatívny GZ+Soboťan prakticky pokračova-

teľom raz predaných novín. Takže, aká kontinuita mestských novín ? Ešte
šťastie, že v rokoch 1997-98 v meste vychádzal demokratický súkromný
týždenník Gemerské noviny! Lebo bez nich by tu boli len "šimkoviny"... I
štatutárne orgány mesta si v r. 1999 svoj omyl uvedomili, a tak uznesením
MsZ znovu založili po 5-ročnej prestávke už 3. resp. 4. Gemerské zvesti
a Gömöri Hírlap (o poradí sa môžeme hádať spolu s Pluskami).  Obidve
mestské médiá vychádzajú s povolením OkÚ č.1/2000 znova ako týždenníky Mesta Rimavská Sobota. I keď i v minulosti boli iniciatívy predávať
a oslavovať výročia založenia novín, vždy zostali v rámci procesu rozhodovania mestských orgánov. Lenže pokus o oslavu údajného 40.výročia
založenia GZ/GH je podľa mňa nátlak ľavice o nanútenie komunistického
výročia bez uznesenia mestského zastupiteľstva ! Nekomunistické politické sily a občania mesta si na úvodnú otázku na podstatu osláv dávajú
jasnú odpoveď- Ide o oslavy 40. výročia komunistickej tlače! A záverom:
vß roku 2011 i nekomunistická verejnosť bude oslavovať 120. výročie začiatku pôsobenia GZ/GH v Rimavskej Sobote a 20. výročie založenia novín
Mesta Rimavská Sobota...
Viliam Vaš, poslanec MsZ za KDH

Názor

Hon na čarodejnice?
A

ko sme vás už informovali, poslanci mimo
obliga na nedávnom rokovaní schválili, že
šéfredaktori GZ a GH predložia na septembrové
zasadnutie správu o činnosti redakcií. Diskutovalo sa vtedy o oslavách 40. výročia vzniku
Gemerských zvestí, ktoré iniciovala Redakčná
rada. Diskusia sa však zvrhla do osobných
útokov. Aby zrejme nepokračovala ďalej, na
odpútanie pozornosti poslanec Brndiar navrhol,
aby sa v septembri zhodnotila činnosť oboch
redakcií. Alebo bolo zámerom niečo iné? Mne
osobne to však pripadá ako hon na čarodejnice.
Podobná správa sa totiž predkladala na februárovom zasadnutí. Vtedy bolo skonštatované,
že noviny sa po grafickej, obsahovej, technickej
a personálnej stránke zlepšili. Alebo to, že sú
pluralitné, prekáža určitej skupine ľudí? Nedi-

vím sa. Veď sú aj takí, ktorí by chceli diktovať
novinárom, čo by mali písať. Nehovoriac už zo
strany poniektorých o výrokoch typu: Noviny
dokáže robiť každý. Preto je jedno, kto ich vedie! (Manažéri firiem a podnikatelia by sa nad
tým iba pousmiali, lebo vedia, že personalistika
je dôležitá.) V kuloároch sa dokonca povráva,
že sú záujemcovia o ich kúpu. Veď voľby sa blížia a politici potrebujú na svoju kampaň médiá,
ktoré by ich vykresľovali v čo najkrajšom svetle.
Ale kde je v tomto prípade občan? Ten vycíti
neserióznosť i jednostrannosť akýchkoľvek
médií. Na druhej strane v prípade eventuálneho predaja by si aj poslanci mali uvedomiť, že
sa ich názory nemusia dostať do súkromných
novín tak, ako je to v prípade mestských. O obsahu totiž rozhoduje ich majiteľ, a keď sa mu to

z nejakých vrátane politických dôvodov nebude
hodiť, tak to určite neuverejní. Preto podľa mňa
nebola na mieste poznámka poslanca Pelleho,
že keby boli noviny v minulosti predané, neboli
by problémy s oslavami. (Dodal však, že tým
nechce povedať, že by bol teraz za ich predaj).
Mestské médiá robia pozitívnu reklamu mestu,
informujú o tom, čo sa na úrade deje, o práci
poslancov, komisií, výborov mestských častí,
úradníkov atď. Šíria tak aj dobré meno mesta.
A to by si mali kompetentní, ktorí ich budú
v septembri opätovne prehodnocovať, uvedomiť. A ešte jedna poznámka: Som zvedavá,
kedy niekoho z radných napadne, aby sa noviny prehodnocovali počas každého zasadnutia.
Marta Kanalová,
šéfredaktorka

Spravodajstvo
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Vyhodnotili vyznamenaných žiakov

M

ožno povedať, že školáci si už užívajú
prázdniny. Veď v piatok 27. júla dostali koncoročné vysvedčenia. V Spojenej škole
v Rim. Sobote však okrem odovzdávania samotných vysvedčení slávnostne vyhodnotili
aj vyznamenaných žiakov. Najúspešnejšími
žiakmi školy sa stali: Nikoleta Mikulíková
z 1.A, Michala Klincková z 1.N, Tomáš Bán
a Attila Oštrom z 1.P, Veronika Zsámboková
a Nikoleta Királyová z 1.F, Annamária Dóšová a Martina Kučerková z 2.F, Peter Kojnok
a Anita Močárová z 2.C, Natália Konečná
z 3.T, Paveľ Fiľo a Štefan Výboch z 3.P. Poukážky v hodnote 150 Sk a voľné vstupenky
na festival divadla a hudby Atrium Art im
odovzdali riaditeľ Spojenej školy PaedDr.
Jaroslav Bagačka, jeho zástupca Ing. Štefan
Bódi, predsedníčka ZRŠ Alica Resutíková
a koordinátorka žiakov Mgr. Monika Šuleková. Najlepším žiakom školy sa stal Erik
Gál, ktorého slávnostne prijal na radnici aj
zástupca primátora mesta Pavel Piliarik.

kan

A. Resutíková a J. Bagačka počas oceňovania vyznamenaných žiakov.

Sto rokov
Bakty

Urbáni. V príhovore pochválil vynikajúce
oslavy. Vyzdvihol, že obec patrí pod mesto,
lebo menšie obce majú problém s existenciou. Poprial obyvateľom veľa chuti vo zveľaďovaní obce, aby boli k sebe ľudskí a priateľskí. Spomienky na tu prežité detstvo ho
počas príhovoru rozplakali. Predseda výboru
tejto mestskej časti Ing. J. Végh povedal, že
takúto akciu ešte nikdy neusporiadali. Váži
si, že toto významné jubileum prišlo osláviť
toľko ľudí. Pre návštevníkov prichystali
usporiadatelia kapustnicu a guláš. Oslava
pokračovala kultúrnym programom. Vystúpili v ňom folklórne súbory z Tisovca a Rim.
Soboty. Od večerných hodín až do rána zabávala ľudí v dome kultúry country skupina.

M

esto Rim. Sobota- Výbor mestskej časti Bakta oslávil 28. júna úctyhodných
100 rokov od založenia obce Bakta. Pestrý
program sa začal na ihrisku futbalovým
zápasom mužstiev zostavených z bývalých
a terajších hráčov Bakty. Zápas hraný vo
voľnejšom tempe skončil remízou. Slávnosť
otvorili primátor mesta Rim. Sobota Štefan
Cifruš a poslanec NR SR za HZDS-ĽS Milan

amb

Podporujú mladých podnikateľov
R

egionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer- Malohont usporiadala 27. júna v hoteli Zlatý
býk prezentáciu projektu Youngbusiness.
net3- Rozvoj a podpora podnikateľských
služieb mladých v strednej Európe. Konala
sa za účasti zástupcov zahraničných partnerov: predkladateľa WYEC London- Tooting
a partnerov BIVÁK Budapešť, NIVÁK Eger,
ABIGÉL Nyíregyháza, Sfintu Gheorge Incubator Rumunsko a RRA Moldava nad Bodvou,
ako aj oslovených zástupcov MVRR SR, MH
SR, MPSVaR SR, ÚPSVaR SR, SARIO, VÚC
BBSK, VÚC KSK, Mesta Rim. Sobota, ZMOG,
ZMOSG a ostatných hostí partnerských
organizácií. Cieľom projektu je ponúknuť
mladým podnikateľom a tým, ktorí chcú
podnikať, novú bezplatnú metódu na získanie praktických vedomostí pred a po začatí
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samotného podnikania.
„Je známe, že ekonomicky slabšie regióny
opúšťa veľa mladých ľudí. Preto sme sa
v projekte zamerali na nich. Privítali by sme,
ak by v rámci štátu vznikol Fond rozvoja
podnikania mladých.", uviedol riaditeľ RRA
RS Ing. Štefan Koós. Dodal: „V predchádzajúcom projekte bolo našou úlohou naučiť
sa celý systém projektu a aplikovať ho do
legislatívneho rámca slovenských zákonov.
Získali sme aj akreditáciu pre celé Slovensko. V priebehu marca – apríla budúceho
roka chceme vytvoriť Asociáciu podpory
podnikania mladých ľudí. Zatiaľ má pracovný názov POCEM – Podnikateľské centrum
mladých. Máme záujem aj o vytvorenie
inkubátora v priestoroch bývalých kasárni,
na čo máme prísľub mesta.“

amb

Chcete získať výučný list?
Ak áno, tak v rekordne krátkom čase
ho získate v Spojenej škole-SOU služieb
v odboroch kuchár, čašník, kaderník, elektromechanik. Prihláste sa na sekretariáte
školy. V Spojenej škole-SOU služieb nič nie
je nemožné.
Spojená škola-SOU služieb Rim. Sobota
oznamuje, že v školskom roku 2008/2009
otvára nadstavbové štúdium v odboroch
spoločné stravovanie, elektrotechnika,
prevádzka obchodu, odevníctvo, vlasová
kozmetika. Štúdium je dvojročné a ukončené maturitou.
Spojená škola-SPŠ potravinárska Rim.
Sobota oznamuje, že v školskom roku
2008/2009 otvára pomaturitné štúdium
v odbore hygiena potravín. Štúdium je
ukončené absolutóriom a je určené pre
maturantov rôznych typov škôl.

6 Infoservis
Tvorivé dielne
Mestská galéria v Rimavskej Sobote vás srdečne pozýva na Tvorivé dielne MG - Letný ateliér
Art + pre deti a dospelých.
Pondelok 7. 6. od 9:00-13:00 hod.
Zoznámte sa prosím
Po slávnostnom otvorení tábora sa najprv
spoznáme zoznamovacou aktivitou, vytvoríme si Strom prianí. Potom si pripomenieme
vedomosti o jednotlivých farbách, spravíme si
chemický pokus Rozklad farieb chromatografiou a namaľujeme si „surrealistický“ skupinový
portrét a táborovú vlajku.
Techniky: kresba, maľba.
Piatok 11. 7. od 9:00-13:00 hod.
Cestovanie v čase
V tento deň sa prenesieme do našej vzdialenej minulosti, porozprávame sa o živote
v praveku, vyberieme si „pravekú zvieraciu“
prezývku a kondičku si preveríme v súťaži
Tréning zdatnosti pravekých lovcov. Zoznámime sa so starovekým Egyptom a jeho umením
a kultúrou. Naučíme sa čítať a písať hieroglyfy,
vyskúšame si techniku empaketáž a vyhlásime
súťaž Najkrajšia múmia, ktorú si dôkladne
nafotíme.
Techniky: land art, empaketáž, dramatizácia,
kresba a maľba, fotografovanie.
Pondelok 14. 7. od 9:00-13:00 hod.
Shrekov deň
„Shrekovský“ deň sa začne prípravou
„shrekovských“ masiek, po ktorom nasleduje
batikovanie a maľovanie tričiek farbami na
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textil. Vyskúšame si však aj prácu skutočných
módnych návrhárov. Urobíme si rozprávkové
pečiatky a amulety chrániace pred čarami zlej
víly.
Techniky: modelovanie, batikovanie, maľba na
textil.
Piatok 18. 7. od 9:00-13:00 hod.
Pirátsky deň
Pirátskym dňom bude vládnuť obávaný Jack
Sparrow. Najprv sa vymódime do pirátskych
kostýmov a následne budeme v súťaži Pevnosť
Boyard bojovať o pirátsky poklad, ktorý sme si
predtým sami vytvorili.
Techniky: konštruovanie, modelovanie, maľovanie.
Pondelok 21. 7. od 9:00-13:00 hod.
Cesta do Japonska
Počas tohto dňa sa dozvieme, ako sa hrajú
japonské hry Kamodacu, Fukuwarai, ako sa slávi sviatok Secubun. Potom sa naučíme skladať
orgiami a vyrobíme a zahráme si v tradičnom
japonskom tieňovom divadle.
Techniky: orgiami, strihanie, dramatizácia.
Tvorivé dielne sa uskutočnia vždy v čase od
9:00 do 13:00.
Vstupné: 20.- Sk
Informácie: Mgr. Eva Talianová, lektorka TD,
e-mail: evatalianova@centrum.sk
Mgr. Gabriela Garlatyová,
e-mail: gabi.garlatyova@gmail.com
Mestská galéria Rimavská Sobota,
Hlavné námestie 5, 979 01 Rimavská Sobota
tel.: 047 56 24 351, 0908 65 21 46
Tvorivé dielne MG vznikli s podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Deň otcov v klube dôchodcov
A
j tento rok sme nezabudli na Deň
otcov. Pripravili sme pre nich pekný
program spojený s varením guláša. Predsedníčka Klubu dôchodcov v Rim. Sobote
– Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Jolana
Kalianková privítala prítomných a najmä
nášho hosťa, predsedu krajskej organizácie JDS Albína Mesiarika. J. Kalianková vo
svojom príhovore k mužom povedala o nich
veľa pekných myšlienok, ktoré doplnila aj
krátkymi básničkami. Nasledoval kultúrny
program, ktorý pripravili členky speváckej
skupiny pod vedením V. Slatinskej. Program
bol vtipný, so scénkami v pásme „ Ordiná-

cia v zelenej záhrade“. Po jeho skončení sa
k prítomným prihovoril A. Mesiarik, ktorý
ocenil činnosť klubu, aktivitu členov, spoluprácu klubu s JDS a pekné prostredie, v ktorom sa klub nachádza. Diplomom ocenil
prácu J. Kaliankovej, V. Slatinskej a Z. Ľavdisovej. Potom sa už na dvore podával guláš,
ktorý s pomocníkmi uvaril M. Danielis.
Všetkým chutil. Veselú náladu spríjemňoval
Ing. Liko hrou na harmonike a pesničkami.
Deň otcov sme oslávili dôstojne k spokojnosti mužov a ostatných prítomných členov.

Kútik pre gazdinky
Milé naše gazdinky, máme pre vás novinky. Kútik pre gazdinky otvoríme
a v Gemerských zvestiach dobrými receptami vás potešíme. Na úvod
sladké pokušenie.

Jahodový koláč
Potrebujeme: 4 vajcia, 200 g práškového cukru., 100 g hrubej múky, 50 g

Z. Ľavdisová

Symbolika rastlín

Asfodel

R

astlina pochádza zo stredomoria,
patrí medzi ľaliovité. Listy sú mečovité a na vysokej byli vyrastá hrozno
bielych alebo žltých kvetov. Symbolika
asfodelu pochádza už z antiky, kde sa
tradovalo, že rástol pre potešenie duší
zomrelých na lúkach v podsvetí a jeho
buľvy boli potravou v Hádovej ríši. Aj
preto bol symbolom smútku. Aj Jaroslav
Vrchlický, český básnik, použil vo svojej
poézii asfodel v tejto súvislosti : „Na
loukách asfodelú v divném sousvětlí
jak spějí smutné stíny ...“ No aj súčasní
spisovatelia asfodel zahŕňajú do svojej
tvorby. Slávna a populárna J.K. Rowlingová vložila do úst postavy učiteľa
čarovných elixírov Snapa v Harry Potterovi slová : „Pre vašu informáciu- Potter,
asfodel a palina spolu vytvárajú tak
silný uspávací lektvar, že sa mu hovorí
„Dúšok živej smrti“. Z tohto spojenia
s podsvetím vyplynul aj v gréckej
a rímskej praxi zvyk, sadiť asfodel na
hroby zosnulých na znamenie smútku
a ako potrava
pre ich duše.. Podľa
Plínia rástli aj pred bránami víl.V staroveku sa rastlina využívala ako prostriedok proti samovražde. Jej semená
a hľuzy pod vankúšom pôsobili proti
hadiemu alebo škorpióniemu uštipnutiu. Upchávali sa s nimi aj diery, aby
odpudili a usmrtili myši. Zo stredoveku
je známy návod od Laurenbergergiusa
: „Apparatus plantarius“ (1654) – podľa
ktorého si majú chlapci dať ostrihať
vlasy dohola, kožu natrieť asfodelovou cibuľou surovou, alebo v popole
trochu pripečenou a vlasy im narastú
znova omnoho rýchlejšie, budú krajšie
a pekne kučeravé. Praktickí toskánski
knihári, obuvníci a sedlári používali
asfodel ako lepidlo pre hojný obsah
dextrínu. Bol a ostal symbolom smútku.
V reči kvetín však znamenal: Očakávam
časté a srdečné listy.

Sveta Bornová

masla, tuk a múku na vymastenie a vysypanie formy, čerstvé jahody.
Postup: Žĺtky vymiešame s polovicou práškového cukru do peny. Pridáme múku a roztopené maslo, premiešame a zľahka primiešame tuhý sneh
ušľahaný z bielkov a druhej polovice cukru. Cesto rozotrieme na tukom
vymastený a múkou vysypaný plech. Na vrch poukladáme umyté čerstvé
jahody a upečieme vo vyhriatej rúre. Po upečení pokrájame a posypeme
práškovým cukrom. Potom už len Dobrú chuť!
J. Molnárová

Inzercia / polemika
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Zaostrené na vyberanie parkovného
Zväz občianskych združení na území Slovenska v Rimavskej Sobote adresoval Komisii pre prevenciu protispoločenskej činnosti Obvodného úradu
v Banskej Bystrici upozornenie na protiústavne správanie sa miest a obcí
pri vyberaní parkovného v tomto znení.
Niekoľko mesiacov po novele zákona o miestnych daniach a poplatkoch
sa v našej spoločnosti stále diskutuje o platení parkovného, pričom sme
svedkami rôznych vyhýbacích manévrov mestských zastupiteľstiev, aby
si zachovali príjmy a vyhli sa realizácii nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Nález Ústavného súdu SR, sp. z.: III. ÚS 1/2000 zo dňa
5.mája 2000, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov č. 174/2000 uvádza,
že „obec je vlastníkom a správcom miestnych komunikácií, ešte neznamená, že môže za zákonom nezakázané zastavenie a státie na týchto komunikáciách vyberať bez výslovného zákonného zmocnenia akokoľvek
nazvané poplatky bez poskytnutia protihodnoty” je jednoznačný v tom,
že vyberanie poplatkov   akokoľvek pomenovaných za dočasné parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve je protizákonné. Na základe tohto,
potom novelizáciou o miestnych daniach, ktorý bol zverejnený v Zbierke
zákonov č. 538/2007 vypadla aj daň za dočasné parkovanie na verejnom
priestranstve od 1.12.2007. Teda každé mesto, ktoré naďalej vyberá parkovné, koná v rozpore s platnou právnou úpravou. Týmto rozhodnutím a
následnou právnou úpravou nebola však predmetná vec dotiahnutá tak,
aby bola jednoznačne aj v praxi aplikovaná a neexistoval nesúlad s ostatnými právnymi normami, čím vzniklo určité právne vákuum, aby mestá a
obce dočasne lavírovali na hrane tohto uznesenia a mohli vyhľadávať kvázi
legálne možnosti na vyberanie parkovného pod inými názvami, aj keď to
uznesenie ústavného súdu vylučuje. Prípadne sa opierajú o iné legislatívne normy, kde je im daná možnosť nejaké poplatky pod iným názvom
vyberať a k tomu potom násilne prispôsobujú vyberanie parkovného. Tak
napr. tvrdia, že vyberanie poplatkov je v súlade s § 30/2 zák.č.582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku. Tu ide o zákonné zmocnenie
na prenájom verejného priestranstva, ktoré dáva obci možnosť prenajať
pozemok a týmto prenajatím zároveň stráca tento pozemok charakter verejného priestranstva. Aby údajne zabezpečili aj nejakú službu, tvrdia, že
toto priestranstvo je monitorované kamerovým systémom, čím sa poskytuje ochrana majetku a považujú to za protihodnotu. V iných mestách boli
parkovacie miesta prenajaté pre rôzne akciové spoločnosti (resp. s.r.o).
V praxi to potom vyzerá tak, že vodič motorového vozidla okamihom od-

parkovania na vyhradenom parkovacom mieste uzatvára s mestom alebo
akciovou spoločnosťou nájomnú zmluvu, podľa ktorej je povinný platiť
nájomne a toto priestranstvo stráca po dobu nájmu charakter verejného
priestranstva. Problém zostáva v tom, kto a ako má uzatvárať tieto zmluvy,
lebo zmluvy podľa Občianskeho zákonníka by mali mať písomnú formu
a mali by byť v nich uvedené aj podstatné náležitosti, čo vyžaduje Občiansky zákonník. To, čoho sme svedkami v jednotlivých mestách okolo vyberania parkovného, je typické, ako pred laickou verejnosťou bolo
zlegalizované protiprávne vyberanie parkovného, pričom hlavný problém
majú v tom, ako poplatok nazvať, či ako daň alebo službu. Vždy je to protizákonné, pretože právna formulácia Ústavného súdu nedovoľuje vyberať
tzv. nájomné za parkovacie miesto. Aj keď parkovacie lístky budú spĺňať
predpísane normy daňového dokladu, nebude z nich zrejmé, akú protihodnotu poskytuje spoločnosť, ktorá má priestranstvo prenajaté, okrem
toho, že vodičovi, ktorý chce zastaviť na verejnom priestranstve, predá
lístok (často prostredníctvom automatu). Zoznam služieb (protihodnotu),
ktoré spoločnosť poskytuje, by mal byť tiež vyšpecifikovaný a nepretržite
dostupný verejnosti a umiestnený na verejnom priestranstve, ktoré sa považuje za parkovaciu plochu. (Napr., že mi auto budú nepretržite strážiť
proti odcudzeniu a budú tiež niesť zodpovednosť za odcudzenie vozidla,
za jeho poškodenie, poškrabanie a pod.) V súčasnom právnom stave tohto
problému sa neplatenie parkovného nedá považovať za občiansku neposlušnosť, lebo pri občianskej neposlušnosti je občan ten, ktorý vedome porušuje zákon, ale v tomto prípade sú to mestá, ktoré vyberaním parkovného postupujú v rozpore s platnou právnou úpravou, a teda sú to ony, ktoré
porušujú zákon. Len málo občanov je tak zbehlých v našej legislatíve, že
nezaplatenie pokuty za nezakúpenie si parkovacieho lístku by doviedol
až pred súd (samozrejme, kým sa nezmení dnešná legislatíva v prospech
obcí), kde by bol s najväčšou pravdepodobnosťou úspešný. Právny stav
okolo neprehľadnosti vyberania parkovného rozhodne neprispieva k výchove občanov k dodržiavaniu Ústavy  Slovenskej republiky a ich zákonov.
Preto žiadam kompetentné výkonné zložky Vlády Slovenskej republiky
o doriešenie tohto legislatívneho problému a do tej doby záväzne usmerniť mestá a obce k rešpektovaniu rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej
republiky.
Zoltán Házik,
Prezident Zväzu občianskych združení na území Slovenska

Poistka majetku od KOMUNÁLNEJ poisťovne kryje všetky riziká
Možno sa aj vy pred odchodom na dovolenku
zamýšľate, ako najlepšie zabezpečiť domácnosť počas svojej neprítomnosti. Aj pri všetkej
snahe sa však niečo môže stať. Po dovolenke
určite nechcete zažívať stres, prípadne znášať
nečakané výdaje. Riešením je poistenie majetku ProDomo od KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group. Pomôže v
prípade krádeže, živelnej katastrofy, ba aj keď
vytopíte suseda.
Dobrá poistka dokáže ušetriť poriadnu dávku stresu. S produktom poistenie majetku občanov od KOMUNÁLNEJ poisťovne
si môžete poistiť rodinný dom alebo byt,
garáž, rozostavanú stavbu, vedľajšie budovy, ploty, vybavenie domácnosti, ale aj
zodpovednosť za spôsobenú škodu. Za
malú sumu ročne už nemusíte mať hlavu
v smútku, ak sa niečo stane. Navyše KOMUNÁLNA poisťovňa korektne a rýchlo
likviduje poistné udalosti. Ako to ale vyzerá
v praxi?
ČO SA MI MÔŽE STAŤ?
Túto otázku si položili mnohí, ktorí neverili, že
aj nad ich rodinným domom sa môže prehnať
smršť, alebo aj ich byt môže vytopiť sused.

Riziká, ktoré pokrýva poistka od KOMUNÁLNEJ poisťovne, však počítajú so všetkými
alternatívami. Či už príde víchrica, záplava,
požiar alebo akákoľvek živelná katastrofa,
vaša poistka to všetko pokrýva. Môže to byť
obyčajný blesk, ktorý bleskozvod zle zvedie,
alebo sa váš sused rozhodne vypaľovať trávu
a chytí sa aj vaša garáž a pohroma je hneď na
svete. Nehnuteľnosť si môžete poistiť na novú
cenu - to znamená, že v prípade katastrofy
dostanete plnú cenu na znovupostavenie, či
rekonštrukciu podľa aktuálnych cien. Ak veríte, že cena nehnuteľností už neporastie, nech
sa páči - poistiť sa môžete aj na časovú cenu,
pričom od pôvodnej hodnoty sa odpočítava
opotrebenie.
A ČO VYBAVENIE BYTU?
Poviete si - byt mám poistený, ale čo ak mi
do bytu, či domu zatečie a voda zničí nový
nábytok, či drahý obraz. Nič sa nedeje. Poistka od KOMUNÁLNEJ poisťovne kryje aj tieto
riziká. Na sedačku a skrine dostanete peniaze a môžete si kúpiť hoc aj novší model. Rovnaký obraz už asi nezoženiete, ale môžete si
urobiť radosť novým, ak ste si poistili majetok
aj na jeho historickú, či umeleckú hodnotu. Aj
to sa v KOMUNÁLNEJ poisťovni dá. Vďaka

individuálnemu prístupu ku klientom si totiž
KOMUNÁLNA poisťovňa uvedomuje, že váš
majetok nemusí mať iba ﬁnančnú hodnotu.
Poistiť si môžete aj elektrospotrebiče, dokonca sa môžete poistiť aj proti prípadnému
vandalizmu. Polámu vám výrastkovia plot?
Nevadí. Z poistky od KOMUNÁLNEJ poisťovne si ho zrekonštruujete. Poistiť sa však
samozrejme môžete aj proti krádeži.
TO POTRUBIE PREDSA LEN PRASKLO
A čo ak nechtiac vytopíte suseda? Nič sa
však nedeje. Poistka za spôsobenú škodu
od KOMUNÁLNEJ poisťovne vás istí. Dobré
susedské vzťahy sa nenarušia a váš rodinný
rozpočet neutrpí žiadnu ujmu. Ešte že ste sa
poistili.
ČO MA TO BUDE STÁŤ?
Možno vám vŕta hlavou, že takáto poistka, ktorá myslí naozaj na všetko, musí
byť poriadne drahá. Niekde možno áno,
v KOMUNÁLNEJ poisťovní však nie.
Za necelých 9 korún denne nemusíte zažívať žiadny stres. Čo všetko máte
v cene? Poistenie rodinného domu a garáže v
hodnote 3 milióny, k tomu poistka vybavenia
domu pre prípad krádeže, ale aj živelnej po-

hromy v hodnote 500 000,- Sk. Poistiť si môžete aj vybavenie garáže v hodnote 150 000,- Sk. A
pre istotu pridáme aj poistenie zodpovednosti
na 300 000,- Sk. Ročne vás takáto poriadne
vybavená poistka vyjde na 3 165,- Sk. To je
menej, než zákonné poistenie auta. Zaplatiť
však môžete ešte menej. Bonusy vás čakajú,
ak máte aj iné produkty od KOMUNÁLNEJ
poisťovne a cena sa samozrejme mení, ak
vám postačí aj poistka v nižšej hodnote. Najlepšiu predstavu si však urobíte, ak si dohodnete nezáväzné stretnutie s poradcom, ktorý
vypočíta sumu poistenia ProDomo pre vás,
alebo navštívte najbližšie obchodné miesto
KOMUNÁLNEJ poisťovne.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Ul. Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
www.kpas.sk
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Zmeny v národnostnom školstve

V

meste, ale i na viacerých  rokovaniach
poslancov mestského parlamentu už dlhší
čas rezonovala otázka ZŠ Istvána Ferenczyho
s vyuč. jazykom maďarským na sídl. Západ  
v Rim. Sobote, ktorej zriaďovateľom je mesto.
Škola totiž prestala byť plneorganizovaná
z dôvodu nedostatku počtu piatakov. Preto
sa tento ročník  neotváral. V školskom roku
2007/2008 však fungovala samostatne s výnimkou. Poslanci sa touto problematikou zaoberali
na troch zasadnutiach – v decembri, vo februári
a v apríli. Vtedy sa uzniesli na tom, aby bola
zlúčená s ďalšou školou s vyučovacím jazykom maďarským ZŠ Mihálya Tompu. Konečný
verdikt o ďalšom osude školy však ležal na
pleciach Ministerstva školstva SR. To už definitívne rozhodlo, že k 30. júnu bola škola aj so
svojím školským klubom vyradená zo siete škôl
a školských zariadení. Následne došlo k jej zlúčeniu s plneorganizovanou ZŠ M. Tompu, ktorá
je nástupníckou školou. Ako uviedla vedúca
oddelenia školstva mestského úradu Mgr. Eva
Alevová, v dôsledku týchto skutočností bolo

k 30. júnu realizovaných niekoľko krokov. Bola
odvolaná riaditeľka vyradenej školy Mgr. Gizela
Kubačková a riaditeľ nástupníckej školy Ladislav Csúsz. Ten bol poverený funkciou riaditeľa
zlúčenej školy do doby vymenovania riaditeľa
školy na základe výberového konania najneskôr
do pol roka v zmysle platnej legislatívy.    
„Zamestnanci vyradenej školy dostali oznámenie o prechode práv a povinností vyplývajúce
z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré prechádzajú
dňom 1. 7. 2008 na ZŠ M. Tompu. Zároveň
zriaďovateľ vydal nástupnickej škole dodatok
k zriaďovacej listine, v ktorej bolo zrealizované
zlúčenie škôl. V súčasnosti prebieha fyzické
preberanie majetku a spisovej dokumentácie
vyradenej školy nástupnickou školou. ZŠ Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským
otvorí nový školský rok 2008/2009 v 27 triedach
s počtom žiakov 513. Výchovno-vyučovací proces bude zabezpečovať 40 pedagogických a 14
nepedagogických zamestnancov v dvoch školských budovách“, uviedla Mgr. Eva Alevová.
kan

Aj takto sa končí...

Š

kolský rok 2007/2008 v Základnej škole
P. Dobšinského v Rim. Sobote. Aký
bol? Odpovedí môže byť mnoho. Závisí to
od toho, kto na ne odpovie. Táto najväčšia
škola, počtom žiakov i svojou rozľahlosťou,
práve ukončila tridsiaty rok svojej činnosti. Okrúhle výročie sme si pripomenuli na
slávnostnom kultúrnom podujatí, ktoré pripravili žiaci a učitelia školy. Za tri desaťročia
je bilancia bohatá na úspechy. Pravdaže,
taká veľká komunita nežije a nemôže žiť bez
problémov, ale vďaka zriaďovateľovi – Mestu
Rimavská Sobota, rodičom žiakov a ďalšímich dokážeme prekonať. Uplynulý školský
rok sa začal aj tým, že sme z podaného
projektu získali financie na elektronizáciu
školského stravovacieho zariadenia. Staré
stravovacie lístky nahradila čipová karta,
ale najmä možnosť každodenného výberu
z dvoch hlavných jedál. Bol to aj druhý rok
realizácie projektu z európskeho sociálneho
fondu zameraného na vzdelávanie učiteľov
v cudzích jazykoch a informačno-komunikačných technológiach – tvorba web stránky.
Sme práve v jeho finiši, frekventanti šiestich
kurzov sa už stali absolventmi. Na záver
projektu pripravujeme okresnú konferenciu,
ktorá bude v septembri. Celková hodnota
tohto grantu prekročila 5,5 milióna korún.
Momentálne má škola podané ďalšie dva
projekty, ktoré čakajú na vyhodnotenie.
Dosiahli sme úspechy v mnohých súťažiach
a olympiádach, získali aj ocenenia v celoslovenskom meradle. Usporiadali sme aj XVI.
ročník volejbalového turnaja Memoriál Evy
Zacharovej. Boli to aj mnohé ďalšie akcie
a aktivity, ktoré obohatili nielen život školy,

ale aj mesta a okresu. Na oslave 30. výročia
školy za svoje mimoriadne výsledky bolo
pred zaplnenou divadelnou sálou MsKS ocenených 36 žiakov. V posledný deň školského
roku dostalo 314 žiakov pochvaly od triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Z nich dostalo
111 žiakov aj odmenu vo forme knihy od rodičovského združenia. Výnimočnou odmenou pre 4 žiakov školy za ich minuloročné
výsledky v škole, v olympiádach a súťažiach,
bol vyhliadkový let z letiska Boľkovce nad
okolím Lučenca. Bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok. Poďakovanie za to patrí rodine
Repkovej z Rimavskej Soboty a Hrachova,
ktorá takto ocenila a motivovala žiakov aj
do ďalšej práce. Bodaj by boli príkladom
a vzorom aj pre ďalších! Pre viac ako 700
žiakov našej školy už pokračujú rozbehnuté
vytúžené a zaslúžené dni prázdnin. Po nich
sa 2. septembra opäť stretneme. Pre žiakov,
rodičov i širokú verejnosť je pripravený zaujímavý kultúrny program. Viac informácií
o škole nájdete na www.zsdobsinskehors.
edu.sk .

Ivan Gecko, riaditeľ školy

Konzumácia
školského mlieka
v našom meste

V

súčasnej dobe mnohí ľudia považujú svoje zdravie za najväčšiu
hodnotu.
Veď i grécky lekár Hippokrates povedal: „ Nech tvoja strava je tvojím
liekom a tvoj liek tvojou stravou“. V
rámci obedov v školských stravovacích
zariadeniach nie je možné zabezpečiť dostatočný prísun vápnika, preto
je žiaduce podávať mlieko a mliečne
výrobky deťom a žiakom počas celého
dňa, najlepšie podávaním tzv. školského mlieka v rámci školského mliečneho
programu. Význam mlieka, ako jedného
zo základov zdravého vývoja detí, bol
impulzom pre vznik programu Školské
mlieko, dotovaného Európskou úniou
a národnými zdrojmi. Žiaci s povinnou
školskou dochádzkou môžu v rámci
programu dostať najviac 250 mililitrov
dotovaného mlieka denne, prípadne
mliečny výrobok, najviac v množstve
0,25 l na žiaka a deň prepočítaný na
ekvivalentný objem mlieka, pričom
spomínaná dotácia sa poskytuje na
pasterizované plnotučné či polotučné
neochutené mlieko.
To, či sa na školách v meste Rimavská
Sobota nový program ujal ,bola dilema
začiatkom tohto kalendárneho roka.
Dnes môžem povedať, že mlieko sa
ujalo na našich školách veľmi dobre,
o čom svedčia i čísla o odbere mlieka
v školských stravovacích zariadeniach.
Spotreba mlieka v ZŠS pri MŠ a ZŠ bola
za obdobie od 2/2008 do 6/2008 veľmi
uspokojivá, kedy odber a spotreba
mlieka bola pre naše deti i žiakov v celkovom množstve 12 261 litrov. V MŠ
odobrali a skonzumovali 5 360 litrov
a v ZŠ 6 901 litrov mlieka.
Hlavným cieľom zvýšenia spotreby
mlieka v školách je zvýšenie spotreby
vápnika u školopovinných detí, a to obnovením mliečnych desiat- školského
mlieka na školách. Z vecného hľadiska
je základným cieľom predloženého
nariadenia vlády prispieť k zaisteniu
zdravej výživy detí, žiakov a súčasne
podporiť záujem o spotrebu mlieka
a mliečnych výrobkov medzi deťmi
a žiakmi. Myslím si, že mlieko je, bolo a
bude základnou zložkou výživy človeka.
Školákom však pravidelná kvalitná
strava doplnená pohárom zdravého
mlieka určite len prospeje..

Marta Trochová,
Externý metodik
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Stretnutie
zamestnávateľov
so zamestnancami

Zahynul vodič
Smrteľná dopravná nehoda sa stala 3. júla o 1,20 hod. na štátnej
ceste v Rimavskom Brezove. Zapríčinil ju 39-ročný Štefan P. z Rim.
Soboty. Vodič osobného auta Suzuki išiel v smere od Tisovca do
Rimavskej Soboty. V obci Rimavské Brezovo sa pri prechádzaní
miernou pravotočivou zákrutou plne nevenoval riadeniu motorového vozidla, strhol riadenie a s vozidlom prešiel do protismeru,
kde pravou časťou vozidla narazil do dvojitého betónového stĺpu,
od ktorého sa s vozidlom odrazil do oplotenia rodinného domu. Pri
nehode utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol. Škodu
na aute odhadli na 500 tis. Sk, majiteľovi rodinného domu vznikla
škoda 3 tis. Sk. To, či mal vodič alkohol v krvi, ukáže pitva.

kan

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote sa
26. 6 uskutočnilo stretnutie zamestnancov oddelenia služieb
zamestnávateľom so zamestnávateľmi v jeho pôsobnosti. Bolo
zamerané na informovanie zamestnávateľov o nových nástrojoch aktívnej politiky trhu práce v súvislosti s novelou zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá
nadobudla účinnosť dňom 1. mája 2008. Vzhľadom k záujmu
o možnosti vyplývajúcej z uvedenej novely, výstupom rokovania o. i. bola aj skutočnosť, že stretnutia sa budú realizovať
opakovane, o čom bude verejnosť informovaná.

dňa 26.júla 2008 (sobota)
na ihrisku obce Bátka
Program:
9.00
„Čo sa varí v kotli“
		
- súťaž vo varení pod vedením starostov prihlásených
obcí
9.30
Výstava a burza domácich miláčikov (kúpa-predaj)
		
– prehliadka v čase od 10.00 do 15.00 hod. v starom parku
10.00
Detské programy:
		
- rôzne hry, súťaže šikovnosti – pre deti do 15 rokov
		
„Kto bude Kráľom“
		
– kartová hra – Mariáš. Otvorená súťaž . Štartovné 100,- SK
		
– čo obsahuje stravu a občerstvenie.
11.40
Streľba z luku
		
– predvedú členovia z Klubu lukostrelcov z Bašty
OBED
		
– hrá folklórna skupina z Káloše pod vedením Gejzu Molnára
13.50
Stretnutie motoristov, prehliadka motorov
14.00
Slávnostné otvorenie podujatia
		
- privítanie : Zoltán Mács, starosta obce Bátka

		
- otvorenie osláv: Zsolt Simon, poslanec NR SR
14.30
Futbalové zápasy družstiev „ starých pánov“
		
- 6 členné družstvá, zápasy na malom ihrisku 2x15 minút
17.30
Súťaž v pití piva – 0,5 l na čas, 2 kolá.. Štartovné 20,- Sk.
		
Súťaž silných mužov (zdvihnutie kameňa, držanie tyče,
		
gúľanie pneumatiky)
		
„Letí pieseň“- súťaž v speve
		
maďarské ľudové piesne, pesničky, vystúpenie
		
jednotlivcov i skupín, súťaž v hre
		
na ľudových nástrojoch (prihlásenie na mieste podujatia
		
do 13.00 hod. a potom skúšky so skupinou)
19.00
TOMBOLA
V priebehu dňa bude možné:		
		
-UNIAGRO s. r. o. prehliadka záhradných traktorov,
		
kosačiek a rotovátorov v parku
		
-previesť sa na koči
		
-jazdiť na koňoch
		
-previesť sa na motorových bicykloch
		
-Rómska Komunita z Bátky upečie svoju špecialitu z cesta
		
-pečenie prasaťa -sponzoruje Štefan Tankó
Hlavný organizátor: Miestna organizácia SMK v Bátke
Stretnutie podporujú: starostovia a samosprávy obcí Blhžskej doliny, miestne organizácie SMK, Mikroregión Blhžskej doliny,miestna
org. Rákóczyho spolku Blhžskej doliny, AGROBAN s r.o. Bátka, AGRO-DERBY s r.o. Vyšné Valice, Gabriel Beta, súkromné osoby a súkromní podnikatelia. Mediálni partneri: Gömöri Hírlap a Balogvölgyi
Polgár Info (www.balogvolgy.polgarinfo.hu)

POZVÁNKA
na III. stretnutie obcí Blhžskej doliny
ktoré sa uskutoční pod záštitou poslanca NR SR Zsolta Simona

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

Potrebujete peniaze?
Pôžičky pre zamestnancov,
dôchodcov, žena na MD,
živnostníkov.
Tel: 0905 357 572,
www.proficredit.sk
2180-28

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU
Universal maklérsky dom, a.s.,  

• Príďte si k nám zdarma porovnať
ceny povinného zmluvného poistenia na motorové vozidla,
• Urobíme Vám bezplatnú revíziu
všetkých poistných zmlúv, ktoré
k nám donesiete,
• Veľmi ochotne Vám poradíme
a pomôžeme v oblasti poistenia
nehnuteľného majetku,
Sprostredkujeme Vám: Investičné

a Kapitálové Životné poistenie
• Moderný produkt investičného
životného poistenia pre ženskú časť
populácie
• Dôchodkové doplnkové sporenie
• Povinné zmluvné a havarijné
poistenie
• Investičné podielové a zaistené fondy
• Hypotekárne úvery
• Stavebné sporenie

Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
www.universalsk.s, 0905 894 381
2178-28
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SCHOPNÁ Pôzička
• od 100 000,- do 1. mil. Sk
• bez ručienia nehnuteľnosťou
• na čokoľvek
• pre každého
09055 100 870, 0910 449 129
0949 338 579
2168

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

Mesto Rimavská Sobota na základe uznesenia
MsZ č. 49/2008 zo dňa 29. apríla 2008 vypisuje

verejnú ponuku

na predloženie investičných zámerov
za účelom výstavby nasledovných zariadení
• obchodné centrum
• bicross ihrisko
• športovo-relaxačné tenisové centrum

Super
jarné
zlavy

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.

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

Podmienky:
Obchodné centrum
• predmetom verejnej ponuky sú pozemky vo vlastníctve mesta  
o výmere 8 229 m² ( pri zimnom štadióne )   
     v prípade rozsiahlejšej investičnej akcie je možné odkúpiť od
fyzických osôb pozemky o výmere 4 666 m² a od SPF
o výmere 5 726 m²
•    účelom verejnej ponuky je výstavba obchodného centra
a priľahlých parkovísk
•    stavba môže mať 3 až 4 nadzemné podlažia
    (hmota stavby a jej architektonické stvárnenie sa posúdi
po predložení stavebného zámeru )
•   zachovať proporcionalitu vymedzených plôch na stavbu
obchodného centra a parkovísk
•   zastavané plochy je možné v rámci celkovej plochy
- primerane potrebe stavby – meniť
• ponechať priestor pre peších od krytej plavárne cez lávku ponad
Rimavu po Ul. Kirejevskú
•    minimálna cena pozemku Sk 800/m²
Bicross ihrisko
•   predmetom verejnej ponuky sú pozemky vo vlastníctve mesta
o výmere cca 3400 m²
    (naproti futbalovému ihrisku v priestoroch bývalej panelárne)
•   účelom verejnej ponuky je výstavba bicross ihriska
•    minimálna cena pozemku Sk 800/m²
Športovo-relaxačné tenisové centrum
• predmetom verejnej ponuky sú pozemky vo vlastníctve mesta
o výmere cca 9 450 m²
    (naproti futbalovému ihrisku v priestoroch bývalej panelárne)
•   účelom verejnej ponuky je výstavba 4 tenisových dvorcov
a športovej haly
•   stavba môže mať maximálne 4 nadzemné podlažia
    (hmota stavby a jej architektonické stvárnenie sa posúdi
po predložení stavebného zámeru)
•   zachovať proporcionalitu vymedzených plôch na stavbu
a tenisových dvorcov
•   zastavaná plocha stavbou je cca 2 400 m²
•   plochu o výmere cca 7 050 m² je potrebné využiť na tenisové
dvorce, obslužné plochy a parkovisko s minimálne
16 parkovacími miestami
•   zastavané plochy je možné v rámci celkovej plochy
– primerane potrebe stavby – meniť
• minimálna cena pozemku Sk 800/m²
Verejná ponuka bude vyhodnotená až po schválení územného plánu
zóny v mestskom zastupiteľstve. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené ponuky, ponukové konanie zrušiť alebo
výberové konanie ukončiť ako neúspešné.
Kontakty: Anna Brezovická, č.t. 047 5604633  
(obhliadka nehnuteľností)             
Ing. Janka Jurčuková, č.t. 047 5604645 (technické záležitosti)
Investičné zámery posielajte v zalepenej obálke na adresu: Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota viditeľne označené "Neotvárať – ponuka" najneskôr do
31. augusta 2008.
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Štefan Juhász Š. J. TERM
Predaj, montáž

radiátorov, kúrenia, tepelných čerpadiel
a slnečných kolektorov
Predaj: čističiek odpadových vôd
od 34 900 Sk pre štvorčlennú rodinu

sti,
Super ceny v ho3tomevo
siacov
ktoré stamí zaplatiË do
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katalóg
ZDARMA

Je tu nový
katalóg Triangel
so skvelou akciou,
aká tu ešte nebola!

Rozvoz do 30 km – zdarma
Č.tel.: 0908 933 683        fax, tel.: 047/5631116

2142-43

Nový katalóg
si môžete vyzdvihnúť
ZADARMO
na doleuvedenej adrese
KANCELÁRIA TRIANGEL
Edita Jončevová
Železničná 1 (pri Tutti-Frutti)
Rimavská Sobota

Inzerujte v Gemerských Zvestiach

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

Tel: 0908 948 971

0905 357 897
Sociálna
ubytovňa aj
pre rodiny.
Tel.: 0918 392 513
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V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
12.a 13.júla MUDr. J. Kret,
Športová 1., č. t. 5627352

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00         
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
12.júla sobota lekáreň Salvator
13.júla nedeľa lekáreň Kamilka

KINO
ORBIS

DAROVALI KRV

ZUBNÝ LEKÁR

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 1.7.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

9.júl TÚŽBA, OPATRNOSŤ
Eroticky ladený špionážny thriller odohrávajúci sa v r.1942
v Šanghaji. Hongkong/USA/
Čína, MN do 18.r. Vstupné:
59 Sk. Začiatok predstavení
len o 19:00 hod.

Martin Užík, Ján Kováčik, Ildikó Ďurišková, Milan Lipčei, Zuzana Bokorová z Rim. Soboty, Elena Mészárošová z Oždian, Marek
Laurinc z Hnúšte, Štefan Bán, Marian Jánošdeák z Tornale, Miroslav
Garaj z Cinobane, Ján Murinček z Lehoty nad Rim., Iveta Poprocká z Ruminiec, Ján Repka z Rim. Brezova, Ján Babarík zo Sušian,
Martin Giertli z Kružna, Csilla Gálová z Petroviec, Július Mihályi
z Hostíc, Miroslav Výkrut z Kraskova, Františka Kameniková z Levkušky.
Prvýkrát darovali krv: Ondrej Poprocký ml. z Ruminiec.

10.11.12.13.júl TAKOVÁ
NORMÁLNÍ RODINKA
Máte pocit, že je vaša rodina
praštená? Zoznámte sa s Hanákovcami. Česká komédia,
MP od 12 r.  Vstupné: 60 Sk.
Začiatok predstavení len o
19:00 hod.

Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj formou verejnej ponuky stavebný pozemok parc. č. KNC
875/3 – trvalý trávnatý porast o výmere 846 m2, k. ú. Tomašová, za účelom výstavby rodinného domu na Ul. J.
Kráľa v Rimavskej Sobote v minimálnej cene Sk 467,-/m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t.
047/5604626, 5604633. Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:

•

a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) 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.

Mesto ponúka

10.11.12.13.júl REPORTÉR
V RINGU
Podľa skutočného príbehu,
založenom na lži. Thriller
USA, MN do 15.r. Vstupné:
59 Sk, titulky. Začiatok predstavení len o 21:00 hod.

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

•

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

Program GMOS
FOLKLÓR – ĽUDOVÉ – TRADÍCIE
26.júla Dedina ožíva
Kultúrno - spoločenské podujatia s prezentáciou
remesiel, vystúpením FS Háj z Rim. Soboty a DSF
Mladosť z Klenovca.
Miesto: obec Drienčany, od 9:00
KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
11-12.júla Ivan Krasko

Celonárodná pietna spomienka na básnika.
Miesto: Rim. Sobota, Lukovištia, denne
TVORIVÉ DIELNE
21.-26.júla Remeslo má zlaté dno
Detský letný tábor remesiel, hudby, spevu a tanca
Miesto: Klenovec – Skorušiná, denne od 9:00 hod.
26.júla Remeslo má zlaté dno
Prezentácia tábora
Miesto: obecný úrad Drienčany, od 10:00 hod.

Vás pozýva na:

LETNÉ POCHÚŤKY
Lacné ubytovanie
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308

Dám do prenájmu

Psík hľadá domov
Tento psík bez
domova sa nachádza
v kotercoch na Mestskej polícii v Rimavskej Sobote. Hľadá
dobrých ľudí, ktorí
by mu poskytli teplo
domova a lásku. Ak
vám nie je jeho osud
ľahostajný, prihláste
sa na t.č. 047/56 236
62 alebo osobne na
mestskej polícii.

PROFESIONÁLNY
ÚČTOVNÍK
Ing. Marcela Szőllősiová
• komplexné vedenie JÚ, PÚ a miezd
• daňové priznania, výkazy, analýzy
• účtovné a daňové poradenstvo
Kirejevská 25, Rimavská Sobota
0911 622 033
2155

- zariadený luxusný apartmán
v centre mesta
- luxusne zariadenú kanceláriu
v centre mesta
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK

Tel.: 0907 83 0073
Výstava o I. Kraskovi
V Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote otvoria 11. júla
o 14. hod. výstavu nazvanú Život
a dielo Ivana Krasku 1876-19582008. Výstava sa uskutoční pri
príležitosti 50. výročia úmrtia básnika v rámci Celonárodnej pietnej
spomienky na i. Krasku. Potrvá do
20. septembra.

inzercia
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NOVINKA!

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť

kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.

Potrebujete predať,
kúpiť rodinný dom,
chatu, chalupu, pozemok,
záhradu, garáž, byt?
Radi Vám pomôžeme

TETRA-K materiál,

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

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

2067-17

Pozícia: upratovačka
Termín nástupu:
- možnosť nástupu ihneď

2068-17

MAD

Iné výhody:
- nadštandardné finančné ohodnotenie
- teplá strava
Požiadavky:
- aktívny prístup k práci
Pohovor: MAD SR s.r.o., Školská 36, 979 01 Rimavská
Sobota
Personalista: 047/5626366, mad@madsr.sk
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Realitná kancelária
najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400

LILIPUT
detské odevy
pri pošte v Rim. Sobote

VÝPREDAJ

letného
tovaru
zľava až

30 %
2174-27-28

Tornaľa – Zoltánka

Vás pozýva na
koncert maďarskej
skupiny

EDDA
12. júla (sobota)
o 20.00 hod.
Lístky si môžete zakúpiť v mestskej knižnici
a v informačnej kancelárii mestského úradu.
V predpredaji: 250,- Sk
Na mieste: 290,- Sk
2177-27-28
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Stovky projektov obohatili
naše regióny

Šanca meniť
regióny k lepšiemu
pokračuje

Operačný program Základná infraštruktúra
Stovky objektov na Slovensku získali vďaka Operačnému programu Základná infraštruktúra novú tvár prostredníctvom
zrealizovaných projektov lokálnej infraštruktúry v hodnote 4,65 miliardy korún. Podpora Európskej únie pokračuje.
Aj vy máte možnosť využiť Regionálny operačný program a dať svojej obci novú tvár.
www.build.gov.sk
www.strukturalnefondy.sk

Tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ.

Šport

7. 7. 2008

Komu prekáža futbal v meste?
P

ôvodne som sa chcel ešte vrátiť
k článku z minulotýždňového vydania, ale musím zareagovať na podnet od
fanúšikov MFK Rim. Sobota, ktorí sú nahnevaní na vyjadrenia na adresu súčasného primátora a šéfa OZ MFK RS. Tento
človek nedopustí zánik profesionálneho
futbalu v našom meste, ale sústavne mu
podhadzujú polená pod nohy. Čo je však
horšie, do nechutného ohovárania ťahajú
aj jeho rodinu. Tí, ktorí sa pohybujú okolo
futbalu a pracujú v ňom, veľmi dobre
vedia, čo znamená v takom regióne, ako
je náš, pozháňať financie na chod klubu.
Pri všetkej skromnosti potrebuje náš klub
na fungovanie na súčasnej úrovni 15 mil.
Sk. Ale hlavne vďaka Š. Cifrušovi, primátorovi mesta, môžeme hrať 1. ligu. Chcem
pripomenúť kritikom a opýtať sa ich, kde
boli pred rokom, keď mal klub zaniknúť
a úplne sa vytratiť z futbalovej mapy.
Vtedy každý čušal ako voš pod chrastou.
Vážení ohovárači a kritici, vtedy sme mali
možnosť dokázať, kto je Soboťan a aký
má vzťah k mestu. Nebolo potrebné len
pozháňať 14,5-15 mil. na rok, ale OZ na
seba prevzalo aj dlžobu predchádzajúceho
vedenia- 5 mil. Sk. Je chvályhodné aj to, že
mestskí poslanci na čele s primátorom sa
snažia pomáhať aj iným športom v našom
meste, schvaľujú dotácie, bez ktorých to
dnes už nejde. Za rok účinkovania OZ sa
viditeľne zlepšila aj komunikácia s fanúšikmi, čoho výsledkom je to, že počas
jarnej časti súťaže klub nemusel platiť
disciplinárke za prehrešky fanúšikov ani
korunu. Aj týmto správaním dávali fanúšikovia jasne najavo, že si vážia možnosť
navštevovať zápasy 1. ligy. Týmto článkom
sa ja osobne i veľa ďalších futbalových
fanúšikov chceme jednoznačne zastať
v tejto nechutnej ohováračskej kampani
primátora mesta, ako aj tých poslancov,
ktorí hlasovali za podporu športu v meste.
Vyzývame OZ, aby sa bránilo proti ohováraniu, zavádzaniu a poškodzovaniu
dobrého mena trebárs aj právnou cestou.
Nedá sa donekonečna ustupovať a počúvať na svoju adresu slová ako výpalníctvo,
mafiánstvo a pod., treba si uvedomiť, že
Š. Cifruš nezarobil na futbale ani korunu.
Akurát mu pribudlo omnoho viac starostí so zháňaním financií. Počas celého
ročníka mali hráči, ale aj zamestnanci
klubu všetko vyplatené na čas. Ešte sa
našla aj malá pomoc pre fanúšikov MFK
(čo sa nedá povedať o minulosti). Viem, že
v meste sú veci, ktoré sa dajú robiť lepšie,
ale mojou povinnosťou, ako aj povinnosťou fanúšikov je zastať sa ľudí, ktorí robia
všetko pre to, aby futbal nezanikol. Na
záver: fanúšikovia Rim. Soboty vyjadrujú plnú podporu tým, ktorí aj doteraz
pomáhali pri chode klubu v meste, ďalej
sponzorom a veria, že jednotlivci sa nenechajú beztrestne urážať. Fanúšikovia si
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Relax pre športovcov

budú aj v budúcnosti vážiť všetkých, ktorí
sú ochotní pomôcť futbalu.

Téma: Rozhodcovia
Počas jarnej časti súťaže sa stalo aj nášmu klubu MFK RS, že v pár majstrovských
zápasoch bolo mužstvo poškodené výkonmi rozhodcov. Markantným príkladom
toho boli majstrovské stretnutia Podbrezová-Rim. Sobota a Rim. Sobota-Inter
BA. V prvom prípade nás jasne poškodil
rozhodca Kráľovič, v druhom Samotný.
Každý má právo na omyl, alebo slabší deň.
Na Slovensku máme aj špičkových medzinárodných rozhodcov, ktorí prezentujú
našu krajinu v najlepšom svetle. Žiaľ, sú
však aj takí, ktorí alebo nevedia alebo...
Tak tomu bolo aj v stretnutí v Brezne, kde
naše mužstvo bolo herne jasne lepšie až
do chvíle, kým hlavný rozhodca Kráľovič
neodpískal vymyslený pokutový kop proti
Rim. Sobote. Týmto verdiktom sa jasne
pričinil o nervóznejšiu atmosféru nielen
na ihrisku, ale aj v hľadisku. Po zápase
som sa rozprával s domácim predstaviteľom klubu, ktorý mi povedal, že nebyť tej
11-ky, tak určite vyhráme zápas, v ktorom
sme boli lepší. Prišiel domáci zápas proti
Interu BA, kde rozhodcovia „zabili“ futbal.
Na tento zápas sa tešilo domáce publikum v očakávaní kvalitného stretnutia.
Namiesto zábavy sa však dočkali nervozity. Nečudo, že 10 min. pred koncom
zápasu to už nevydržal ani šéf OZ MFK RS
a zo štadióna odišiel po tom, čo hlavný
rozhodca neodpískal jasnú penaltu po
faule na Pisára. Po zápase rozhodcov zo
štadióna vyprevádzala policajná eskorta.
No väčším prekvapením bolo, že hlavný
rozhodca Samotný, po týždni, čo zarezal futbal v Rim. Sobote, dostal odmenu
v podobe delegovania na zápas najvyššej
súťaže Dubnica-Nitra. Pýtam sa: načo sú
na zápase delegáti, ktorí majú dohliadať
na výkony rozhodcov? Sú tam na to, aby
brali výplaty. Podotýkam, že či už sú to
rozhodcovia alebo delegáti, každý je platený za majstrovský zápas. Namiesto toho,
aby bol Samotný potrestaný zastavením
činnosti, dostal ako odmenu za svoj slabý
výkon možnosť rozhodovať najvyššiu súťaž. To však už kompetentných z vedenia
SFZ netrápi.

Foto: Lajos Telek

I keď je dovolenkové obdobie, páni, nemali by ste
zabúdať na kondičku...

6. kolo 23. 8. o 16,30 hod. (v Brezne)
Podbrezová- MFK RS
7. kolo 30. 8. o 16,30 hod. MFK RS- Inter BA
8. kolo 13. 9. o 15,30 hod. Lučenec- MFK RS
9. kolo 20. 9. o 15. hod.
MFK RS- Ružomberok B
10. kolo 27. 9. o 15 hod. MFK RS – Prievidza
11. kolo 4. 10. o 14,30 hod. Šaľa- MFK RS
12. kolo 19. 10. o 10,30 hod. Košice B- MFK RS
13. kolo 25. 10. o 14. hod. MFK RS- Michalove
14. kolo 1. 11. o 13,30 hod. Humenné- MFK RS
15. kolo 8. 11. o 13, 30 hod.
MFK RS- Dun. Streda B
16. kolo 15. 11. o 18. hod. Trenčín- MFK RS
17. kolo 22. 11. o 13. hod. MFK RS- Podbrezová
18. kolo 29. 11. o 10,30 hod. Inter BA- MFK RS
Z. Marek

Zdeno Marek

Program MFK Rim. Sobota –jeseň 2008

Gemerské zvesti

1. kolo 19. 7. o 18. hod.
MFK Rim. Sobota- MFK Košice B
2. kolo 26. 7. o 18. hod.
Michalovce- MFK RS
3. kolo 2. 8. o 17. hod. MFK RS- Humenné
4. kolo 10. 8. o 10,30 hod.
D. Streda B - MFK RS
5. kolo 16. 8. o 16,30 hod. MFK RS- Trenčín
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Balciar prvý
Sobota, 28. jún bol dňom cyklistického sviatku v regióne Hornohradu, deň konania MERIDA cyklomaratónu, jedného z 18 pretekov
cyklomaratónskej série. Centrom
4. ročníka pretekov bola obec
Málinec, ktorá je jeho  hlavným
usporiadateľom spolu s Cykloklubom Poltár. Trať pretekov bola
situovaná do južnej časti Veporských vrchov s krásnymi výhľadmi
na Málinskú priehradu, celý okres
Poltár a Lučeneckú kotlinu až po
Cerovskú vrchovinu na juhu. V kategórii 15- až 39-ročných pretekárov v konkurencii 28 štartujúcich
na trati dlhej 84  km vo farbách
cykloklubu Poltár nastúpil  mladý
cyklista z Rim. Soboty Filip Balciar. Podľa jeho slov  to bola zatiaľ
jedna z technicky najnáročnejších
tratí jeho  tohtoročnej premiérovej
sezóny. Jeho úsilie, bojovnosť  a
vytrvalosť  neostala bez ocenenia.  
Nastúpil na stupienok víťazov a
odniesol si z pretekov cenné prvé
miesto.
bb

Triumfovali
Nagyovci

S

tolnotenisový oddiel Telovýchovnej jednoty Mladosť
Relax Rimavská Sobota usporiadal prvý ročník turnaja neregistrovaných hráčov. Turnaja sa v
kategórii žien zúčastnilo sedem
hráčok.Zvíťazila bývalá extraligová hráčka Dunajskej Stredy
a Dobšinej Katarína Nagyová,
ktorá si vo finále poradila s
Darinou Urbanovou. Vyrovnanejšia a dramatickejšia bola
súťaž mužov s tuctom účastníkov (mimochodom, viac než
polovica z nich bola nositeľom
krstného mena Peter). Napokon
zvíťazil skúsenejší Štefan Nagy
z Rimavskej Soboty po finálovom víťazstve nad Tiborom Kurákom z Hradišťa. Na 3.mieste
skončil futbalový rozhodca
republikových súťaží Peter Petrinec z Hrachova. Na 5.-8.mieste
skončili ďalší štyria Petrovia:
Bořuta, Gánovský, Kľúčovský a
Ríz, na 9.-12.mieste potom ešte
ďalší dvaja (Nôta, Kminiak).
Podľa slov hlavného rozhodcu
turnaja Ľubomíra Pinzíka turnaj
neregistrovaných „pingpongistov“ by sa mal stať trvalou
súčasťou športového diania v
meste aj v budúcich rokoch.

www.rimavskasobota.sk
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1 250 000,- Sk.
Tel: 0911 203 131

Rožňavskej. Max. 2–3 ľudia. Tel:
0948 509 662

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

• Na predaj byty, domy v Rs, Lc...

www.realityexkluziv.sk

•

Nehnuteľnosti

• Najlacnejší prenájom v meste.
106

•

Dám do prenájmu obchodné priestory v centre RS oproti
Domu textilu, ul. SNP.
1. miestnosť – na prízemí, výklad,
vchod z ulice, 20 m2; 2.miestnosť – na prízemí, malý výklad, 23
m2. Mob: 0903 306 291
651-29			
•
Prenajmem obchodné – kancelárske priestory na ul. SNP – pešia zóna. Tel: 0903 526 980
763-28			
• Dám do dlhodobého prenájmu
2-izbový byt po rekonštrukcii
oproti Hypernove.
Tel: 0904 880 760
788-27			
• Na lukratívnom mieste v Rim.
Sobote predám garzonku v OV,
23 m2, s dvomi oknami za 440
000,- Sk. Tel: 0911 076 750

818-27

• Kúpim dom v blízkosti R.S., nie

cez realitnú kanceláriu. Tel: 0911
726 645

863-27

• Predám 1-izbový byt v pôvod.
stave na ul. Jánošíkovej. Cena
620 000,- Sk, 3-izbový byt v dobrom stave, dobrý vchod na sídl.
Západ, cena 800 000,- Sk. Tel:
0903 118 035,
047/56 34 725 – večer.
820-27

•

Hľadám si prenájom do rod.
domu zo zdravotných dôvodov.
Len v RS. Súrne.
Tel: 0904 892 007

822-27

• Predám v tichej lokalite blízko

centra v Rimavskej Sobote byt
v štvorbytovej jednotke o rozlohe 114 m2 po celkovej rekonštrukcii, samostatné kúrenie
DEVI, keramická dlažba, digi TV,
internet, 2 lodžie, sprcha, bidet,
2 umývadlá, veľká murovaná
pivnica, súčasťou pozemku samostatne stojaca garáž, dve
záhrady, možnosť vybudovania
podkrovia. Cena dohodou. Tel:
0908 923 385

823-28

• Predám 2-izb. byt na ul. L. Svo-

bodu, pôvod. stav, nie je v OV.
Cena 650 000,- Sk.
Tel: 0911 956 919

824-27

•

Ponúkam na predaj parcely
vhodné na výstavbu rodinných
domov v tichej, atraktívnej
a v súčasnosti veľmi vyhľadávanej lokalite – Molnárka. Parcela
podľa vlastného výberu veľkosti
a polohy. Voda a elektrina. Tel:
0905 117 803

826-27

• Predám 1, 2, 3 a 4-izbový byt.
Tel: 0948 010 340
827-29

•

Predám 3-izbový byt v OV
v centre mesta na prízemí. Cena

838-28

850-35

•

Predám 2-izbový byt v Rim.
Sobote, obnovený + spálňa. Tel:
047/56 32 060

853-28

• Predaj – stavebný pozemok na
výstavbu rod. domu v Rim. Sobote, časť Tomašová.
Tel: 0948 114 784

1654-29

•

Prenajmem resp. predám garsónku v centre mesta. Nástup
ihneď. Tel: 0948 507 653

914-29

•

Predám 1-izbový byt v centre
mesta. Volať po 16.00 hod,. Tel:
0907 113 379
864-28			
• Kúpim 3-izbový byt alebo vymením 2-izbový za 3-izbový byt
na Rožňavskej ulici. Tel: 0910
189 922

866-30

• Predám 2 až 3-izbový byt v B.
Bystrici. Tel: 0918 797 715, www.
sureality.eu
870-29			
• Predám 3-izbový byt v centre
mesta. Cena dohodou. Tel: 0907
232 104 – po 18.00 h
875-28			
• Dám do prenájmu 2-izbový
byt na ul. Rožňavskej. Tel: 0908
242 646
880-29

+Predám murovanú budovu 20x
6, blízko RS – 5 km, vhodnú na
garáže + záhradka vhodná aj na
chov dom. zvierat. Z rod. dôvodov – lacno. Tel: 0903 922 170 –
len sms.

881-32

+Predám 2-izbový byt na ul. Rožňavskej a garáž. Cena 930 000,Sk. Tel: 0908 062 208, 0902
253 623

882-29

•

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. predá rodinný
dom – súpisné č. 61, garáž a ornú
pôdu v obci Tachty, okres Rimavská Sobota. Zastavaná plocha
objektov je rodinný dom 120 m2,
garáž 65 m2 a orná pôda 608
m2. Viac informácií získate na
telefónnom čísle 0903 292 813.

883-30

• Prenajmem 2-izb. byt na ul.
Družstevnej. Tel: 0905 721 869
886-28

•

Dám do podnájmu garzónku,
sídlisko Rimava – 5 minút od
centra. Tel: 0902 428 561.

888-29

• Predám 3-izbový byt v OV, ul.
Rožňavská, čiastočne prerobený.
Tel: 0905 663 642
889-28			
• Predám alebo dám do prenájmu trojizbový dom s garážou
v Tomašovej. Tel: 0915 805 393
892-30

•

Dám do prenájmu čiastočne
prerobený 2-izbový byt na ul.

895-29

Vymeníme rod. dom vo V. Teriakovciach za byt v RS. Predáme
stav. pozemok na Šibeničnom
Vrchu. Tel: 0902 700 400

896-30

• Je na predaj rodinný dom
v Dubovci č.d. 80. Cena dohodou.
Volať po 19.00 hod. Tel: 047/54
22 733
898-28

• Predám zabehnutý stánok na
autobusovej stanici z rodinných
dôvodov. Tel: 0918 532 568
903-29

Zamestnanie7. 7. 2008
• Hľadám upratovačku. Tel: 0915
875 849.
819-28		

•

ORANGE značková predajňa prijmeme do zamestnania
predajcu. Požadujeme: Znalosť
práce s PC, komunikatívnosť,
stredoškolské vzdelanie. Žiadosti s profesijným životopisom
zasielajte poštou alebo osobne
na adr.: ORANGE zn. predajňa, B.
Bártoka 14, Rim. Sobota, mprs@
orangemail.sk

830-27

• Predám halu vhodnú na podnikanie s rod. domom 4 km od R.
Soboty. Tel: 0908 393 937

• Spoločnosť KORO, s.r.o. hľadá externých prepravcov pre
distribúciu výrobkov na území
SR. Ponúkame dlhodobé zmluvy s garantovaným množstvom
najazdených km každý mesiac.
Tel: 0903 449 164, 047/58 11 868.

•

Predám 2-izbový byt na ul.
Mikszátha, OV, po rekonštr., samostatné kúrenie.
Tel: 0908 393 937

•

•

•

• Predám 2-izbový byt na ul. Ma-

lohontskej v OV, pôvodný stav,
balkón. Tel: 0907 473 526

906-29

907-29

840-28

908-29

841-30

Predám 2-izb. byt na ul. Školskej. Pôvodný stav, veľmi zachovalý. Tiché prostredie, dvor. Tel:
0911 691 515

909-29

• Predám 2-izb. byt na sídl. Západ na ul. Bodona. Tel: 0911
691 515
910-29

Spoločnosť KORO, s.r.o. príjme pracovníkov do potravinárskej výroby. Tel:047/58 11 868, 56
33 788.
Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru obchodného zástupcu, fakturanta. Podmienky: ukončené stredoškolské vzdelanie, vodičský preukaz
skupiny B, morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť. Tel: 0903
511 076

845-29

Predáme RD s ovoc. sadom
5 km od Rim. Soboty. Tel: 0903
118 035, 0908 241 645, od 7.009.00 a od 17.00-22.00 volať 047/56
34 725.

•

•

846-29

•

911-29

Predám záhradu v Tormáši
a vo Vinici. Tel: 0908 393 937

912-29

Izolácia plochých
striech aj eternitových
striech proti zatekaniu,
tepelná izolácia domov.
Aj na splátky.
M: 0911 759 238

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

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru murárov –
obkladačov s praxou, za výhodných platobných podmienok.
Tel: 0903 511 076

847-29

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru pracovníkov do skladu. Podmienkou je
morálna bezúhonnosť. Tel: 0903
511 076

848-29
2179-31

Predám 3-izbový byt tehlový
v OV, komplet prerobený
v meste R.Sobota.
M: 0903 369 981
873-28

Sťahovanie
a preprava tovaru
M: 0910 939 689,
0903 555 356
2085-52

Predám stavebný pozemok
32 árový na Molnárke. Cena
dohodou. M: 0908 931 360
2158-27

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru vodiča.
Podmienky: vodičský preukaz
skupiny C, morálna bezúhonnosť. Tel: 0903 511 076

849-29

• Finančné centrum prijíma
mladých ambicióznych ľudí na
prácu do kancelárie, administratíva, PC, výborné platové podmienky. Tel: 0915 156 040
861-27

•

Prijmem chyžnú (vek do 40
rokov) do rod. domu na upratovanie a komplexnú starostlivosť
o dom, záhradu a domácnosť (2x
v týždni). Volať po 19.00 hod. Tel:
0908 078 922

865-30

• Prijmem čašníka /-čku. Tel:
0907 251 478
868-29			

• 7.
EXPRESSTAV
s.r.o. prijme do
7.
2008

zamestnania vyučeného tesára.
Kontakt: 0911 521 511

dám 3-mes. sučku a psíka, očkované a odčervované. Tel: 0908
260 932, 0910 533 919

•

Príležitosť zárobku pre
všetkých, aj brigáda. Info: 0905
476 482

•

• Zamestnám vodiča na nákladné motorové vozidlo. Tel: 0903
515 109
795-29 			
• Hľadám pomocníčku do kuchyne. Brigáda na 4 hod. Tel:
0905 721 869

913-28

877-30

884-28

885-28

•

Hľadám prácu vodiča, vodičský preukaz skupiny C. Tel: 0911
220 273

894-28

•

EXPRESSTAV s.r.o. prijme do
zamestnania absolventa SŠ–VŠ,
stavebné zameranie. Tel. 0911
521 511
897-30
• Prijmem upratovačku kancelárskych priestorov. Tel: 0904
821 835

900-29

•

Firma hľadá murárov, tesárov,
betonárov. Pracovisko je v BA,
NR a v Prahe. 100,- Sk/h, nástupný plat. V prípade záujmu nás
kontaktujte na t.č.: 0910 949 679,
0944 005 404

1653-30

•

Prijmem pracovníčku na dohodu do stávkovej kancelárie
Tipos. Tel: 0918 532 568

904-29

Hľadáme

výčapníčky,
čašníčky, barmanov.
Tel: 0903 801 265
855-27

Zvieratá
•

Predám 6-mes. sučku bordó
doga. Cena 4000,- Sk. Tel: 0903
591 847

808-27

•

Predám zajace. Tel: 0907
036 585
869-29			
• Predám krmníky. Tel: 047/56
78 218, 0910 948 193

876-31

• Darujem veľmi pekné 2 mesačné mačiatka – kocúrika
a mačičku, len do dobrých rúk.
Mobil: 0904 884 724, Tel: 047/56
21 848
891-29

•

Predám za primeranú cenu
pekného hnedého 8-mes. psíka sharpeja, zaočkovaný , odčervený, PP, zdravot. dôvody mi
nedovoľujú venovať sa mu tak,
ako treba. Vhodný aj do RD. Tel:
047/56 32 740, 0902 304 351

1652-29

•

Francúzsky buldoček – pre-

901-29

Predám Yorkshierteriérov
1 sučku – 8000,- Sk; 1 psíka –
6000,- Sk + dohoda. Tel: 0904
354 091

Rôzne
• Predám bločky na stavebný

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

1005-37

•

Vykupujem staré perie, autobatérie a starožitnosti. Tel: 0903
537 225
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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

707-27

Služby
• Zváračská škola v Rim. Sobote

ponúka záujemcom zváračské
kurzy. Možnosť zamestnania
po absolvovaní kurzu. Kontakt:
0904 416 836, 0905 638 707

589-33

• Veštenie z kariet /minulosť,
súčasnosť, budúcnosť/, Čerenčianska 22 /vedľa úradu práce/,
Rim. Sobota. Po – Pia: 9.00 – 16.00
hod h. Kontakt: 0915 228 482
658-28

•

Splatenie dlhov, kúpa auta,
bytu...? Riešenie: úver zaistený
rentou + výnos z renty. Spolupráca = finančná nezávislosť.
Tel: 0905 100 870, 0910 449 129,
0949 338 579

711-27

•

Vykupujem a opravujem –
reštaurujem starožitné nábytky.
Tel: 0908 318 445		

762-33

• Ponúkam preklady z/do angl.
jazyka, prepis a korektúru textov. Tel: 0902 912 966
806-27

• Poskytujem kvalitné a ziskové finančné služby. Tel: 0918
561 363
812-28
• Vypracúvam podnikateľský
zámer na poskytnutie finančného príspevku na začatie podnikania z úradu práce. Tel: 0910
337 587
833-27
• Sprostredkujem prácu v EÚ.
Legálne opatrovanie v Rakúsku
na HPP v SR.
Tel: 0910 158 697
852-28
• Spracovanie účtovníctva. Tel:
0911 846 062
649-28
• GJ stav Vám ponúka svoje
služby, stavebné a rekonštrukčné práce, zatepľovanie bytov,
montáž zo sadrokartónu, montáž kazetových stropov, pokladanie dlaždíc, obkladanie stien.
Tel: 0903 862 377
879-30
• Hľadám doučovateľa predmetu elektrotechnika. Súrne. Tel:
0902 207 756
899-31
• Autodoprava – Fiat Ducato do
1 300 kg. Tel: 0908 948 971
653-33

Predám dvojizbový byt
v osobnom vlastníctve
veľký, cena dohodou.
Info: 0908 933 683, 0905 487 323
2175-29

• Predám svetlú obýv. stenu, 3 m

Dňa 9. júla
2008 uplynú
3 roky, kedy
nás navždy
opustil milovaný manžel,
otec, starý
otec

dlhú. Tel: 0903 671 003

443-27

• Predám klavír. Tel: 0904
490 294
793-28			
• Predám 250 l šuflíkovú mrazničku, cena 4 500,- Sk. Tel: 0907
851 970
829-27

•

			

Predám nové zemiaky. Tel:
0915 625 196

Rudolf Plavec

• Predám staršie škridle cca 1500
ks. Tel: 0905 709 484

z Rimavskej Soboty.

862-28
872-32

•

Predám obilie 700 Sk/q. Tel:
0905 177 937

878-28

•

Predám malotraktor Agzat +
prísluš. Tel: 0905 721 869

887-28

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
dcéry, vnuk, sestra a ostatná
rodina

• Kúpim kosačku MF 70 Jičínka
aj v nefunkčnom stave. Tel: 0904
003 369

Osud nevráti,
čo čas vzal,
zanechal len
spomienky
a v srdci žiaľ.
Nič viac Ti už
nevieme dať,
len kytičku
kvetov na hrob
a spomínať.

890-30

• Predám klavír vo veľmi dobrom stave. Cena 15 000,- Sk. Tel:
047/56 31 472
893-28

• Predám váľandu s úložným
priestorom slov. výroby, vo veľmi
dobrom stave.
Cena 1600,- Sk. Tel: 0902 738 077,
volať po 19.00 hod.
902-28		

Dňa 6.7.2008 uplynul rok, čo nás
navždy opustil syn, manžel, otec
a starý otec

Auto-moto
•

Predám Ladu 1500 v dobrom
tech. stave – lacno. Tel: 0903
671 003

442-27

•

Predám Škodu 120, ťažné zariadenie, kúpené v r. 1986, cena
9 000,- Sk. Tel: 0907 290 192

Igor Vontorčík
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku pri tomto smutnom
výročí.
Smútiaca rodina

851-28

•

Predám auto Renault Clio,
červenej farby, rok výroby 1999,
najazdených 109 000 km. V roku
2008 po STK a emis. kontrole. Cena 100 000,- Sk. Tel: 0903
977 082

867-29

Počas leta Vás pozývame na
halušky do novej reštaurácie
v Ostranoch, blízko rekreač.
zariadenia Teplý Vrch.

Ponúkame aj možnosť ubytovania.
Tel: 0903 543 582, 0903 903 539
807-27

Harmonogram pohotovostí

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
9. a 20. 7. MUDr. Štugelová M.
Dobšinského 1, č. t. 56 26 414

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00         
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
19.7. sobota lekáreň Dr. Max v
Kauflande
20.7. nedeľa lekáreň Dr. Max v
Kauflande

