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Mimoriadne zastupiteľstvo o parkovnom

Ť

ažiskovou témou mimoriadneho zasadnutia rimavskosobotských poslancov, ktoré sa konalo
15. júla, bol návrh na zmenu VZN mesta o státí a parkovaní motorových vozidiel. Mestský úrad predložil
návrh na zrušenie tohto VZN na základe upozornenia
okresnou prokuratúrou, podľa ktorej nie je v súlade
s platnou legislatívou, na júnové rokovanie poslancov.
V rámci schvaľovania programu však bol z rokovania
stiahnutý s tým, že sa budú ním poslanci zaoberať
v septembri, keď bude predložený nový návrh na riešenie parkovania. Medzitým (3. júla) však bol prijatý
nový zákon o cestnej premávke. Ten neobsahuje ustanovenia o platení pri dočasnom parkovaní motorových
vozidiel, a tak pôvodné VZN so svojimi poplatkami za
parkovanie presahovalo rámec platnej právnej úpravy.
V tejto súvislosti prebehlo 9. júla rokovanie u primátora mesta za účasti okresného prokurátora Š. Gécziho,
prokurátorky  A. Klimovej, primátora mesta, prednostu
mestského úradu, odbornej referentky  J. Luštíkovej,
poslankyne M. Valušovej a predsedov poslaneckých
klubov T. Pelleho a J. Fiľa. Prítomní sa zhodli na tom,

aby primátor mesta vykonal v zmysle platnej právnej
úpravy príslušné opatrenia. Ten s účinnosťou od 9.
júla pozastavil výkon VZN č. 85/2007. Rozhodnutie
primátora potvrdili poslanci na mimoriadnom zasadnutí. Zároveň schválili zmenu tohto VZN s účinnosťou
od 16. júla. Na podnet okresného prokurátora uložili
riaditeľovi TSM, aby finančné prostriedky vybraté na
parkovnom od 1. decembra 2007, resp. od účinnosti
novely zákona o miestnych daniach boli použité len
na údržbu, rekonštrukciu a budovanie komunikácií.
Prednostovi mestského úradu uložili urýchliť proces
alternatívnych riešení státia a parkovania áut najneskôr do 15. októbra. V závere rokovania poslanci vzali
na vedomie a schválili rozhodnutie ministerstva školstva o vyradení ZŠ I. Ferenczyho ako i školského klubu
detí pri tejto škole zo siete škôl a školských zariadení
z dôvodu poklesu počtu žiakov v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja. Škola sa zlúčila s plneorganizovanou nástupníckou školou ZŠ M. Tompu.
kan

V súčasnosti sa
veľa diskutuje
o zavedení eura
na Slovensku.
To má byť
oficiálnym platidlom od 1. januára budúceho
roka. Jasný je už aj konverzný
kurz, ktorý je na úrovni 1euro
=30,1260 Sk. Podľa niektorých ekonómov však nie je až
taký výhodný, aký by mohol
byť. Buď nebol lobing našich
politikov v Bruseli najúspešnejší, alebo naša ekonomika
nie je silnejšia. Od augusta by
malo byť zavedené povinné
duálne oceňovanie. Určite ste
si už všimli, že v niektorých
hypermarketoch či reštauráciách i v Rimavskej Sobote sa
už uvádzajú ceny v eurách
aj slovenských korunách.
Pomôže to zákazníkom ľahšie
sa zorientovať v tejto problematike. Niektorí však tvrdia,
že keď sa v budúcnosti ceny
už duálne zobrazovať nebudú,
vždy ich budú prepočítavať na
slovenské koruny. Podobná
situácia je aj v Holandsku,
kde euro zaviedli asi pred 8
rokmi. V súvislosti s prechodom na inú menu sa mnohí
ľudia  obávajú zvyšovania cien.
Vláda však tvrdí, že bude rast
cien kontrolovať, nevylučuje
ani reguláciu. Obchodníci
tiež hovoria, že zvyšovať ceny
nechcú. Poniektorí si už začali
zháňať peňaženky s väčšou
priehradkou na mince. Vedia
totiž, že si budú musieť na
ne opäť zvyknúť. Asi štvrtina
Slovákov si od zavedenia eura
sľubuje lepší život. Či to však
tak bude, ukáže čas...   

Kde skončí slovenský futbal? čítajte v športe
Novootvorený
penzión a reštaurácia

Realitná kancelária

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

tel. 0903 722 560

riešenia pre krajšie
bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167

najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400
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Reakcia na článok
Hon na čarodejnice?

Odpovede na interpelácie

Ako sa bude riešiť ďalšie bývanie?
P

oslanec Zoltán Bán na jednom z mestských zastupiteľstiev predložil interpeláciu. Zaujímalo ho, že vzhľadom na to, že sa
na zasadnutí schválil odpredaj posledného pozemku na IBV Sobôtka, akým spôsobom bude
mesto riešiť ďalšie potreby bývania, nakoľko
príprava stavby trvá 6-10 rokov.
Na interpeláciu odpovedal primátor mesta Štefan Cifruš nasledovne: V schválenom územnom
pláne mesta Rimavská Sobota sú vyčlenené
polyfunkčné územia s obytnými plochami, a to
osobitne s prevažujúcou zástavbou v bytových
domoch (juhovýchodne od Hostinského ul.)
alebo v rodinných domoch (juhozápadná časť
mesta- terasy s poľnohospodárskou pôdou
nad zástavbou na Okružnej ul.). Časť plôch
na Hostinského ul. a v Tomašovej v tesnom
kontakte so zástavbou je zaradená do súčasného obdobia. Časť plôch v Tomašovej, ktoré
boli plánované pre výstavbu sídl. Západ II, je
zaradená do výhľadového obdobia po roku

2020. Témou zabezpečenia ďalších rozvojových
plôch na bytovú výstavbu sme sa už s ohľadom
na kapacitné možnosti v lokalite s IBV Sobôtka zaoberali a zaoberáme. Najaktuálnejšou
lokalitou prípravy územia na bytovú výstavbu
je lokalita na Hostinského ul., južne od Rimavy
za obchodným centrom Hypernova, plánovanými obchodnými centrami Family Centrum
a pod. po násypy zrušenej železničnej trate RSPoltár. Príprava územia bola témou rokovania
aj so zástupcami spoločností zabezpečujúcimi
výstavbu ďalších obchodných centier, ktorí
ponúkli, že v rámci možností vybudujú časť
technickej infraštruktúry, ktorá spojí plochy
bývania s Hostinského ul. Zároveň navrhli, že
zabezpečia vypracovanie urbanistickej štúdie.
Podrobnosti jej zabezpečenia budú predmetom ďalších rokovaní. V prípade, že nedôjde
k dohode pri vypracovaní štúdie, zabezpečí jej
vyhotovenie mesto po schválení financií v rozpočte na rok 2009.
kan

Skúsenosti s rómskou problematikou

P

roblematika rómskej komunity v oblasti
školstva, sociálnej pomoci a zamestnanosti rezonovala na stretnutí predstaviteľov štátnej
správy a samosprávy z Rimavskej Soboty a delegátov rómskej samosprávy z Maďarska. Uskutočnilo sa 15.júla na Obvodnom úrade(ObÚ) v Rim.
Sobote. Stretnutie zorganizoval tunajší rómsky
aktivista Vojtech Kökény. Zúčastnila sa ho prednostka ObÚ Jana Uhrinová, primátor mesta Štefan Cifruš, viceprimátor Pavel Piliarik, riaditeľka
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rim.
Sobote Ida Melichová. Maďarskú delegáciu reprezentoval podpredseda rómskej samosprávy
pre budovanie zahraničnej spolupráce Antal
Farkas a predseda výboru všestrannej samosprávy zodpovedný za školstvo Árpád Csíkos.
Zaujímavosťou bolo, že akciu spestrili hudobníci Sendrejovci z Kokavy nad Rimavicou. J. Uhrinová informovala o situácii rómskej menšiny na
Slovensku. Jej hlavným problémom je dlhodobá  
nezamestnanosť a   nevzdelanosť. Ako uviedla,
do tejto situácie sa Rómovia dostali po páde komunizmu, keď vtedy zanikali podniky, v ktorých
pracovali. To ich doviedlo do zlej sociálnej situácie, k strate kvalifikácie a pracovných návykov.
Prioritou vlády je zlepšiť vzdelanosť tejto menšiny. Od jej výsledku sa budú odvíjať ďalšie kroky.
Riaditeľka ÚPSVR Ida Melichová si myslí, že sú
dva dôvody týchto problémov: na jednej strane
im nevieme ponúknuť vhodnú pozíciu, aj keby
skončili školu, druhým problémom je, že štátny sociálny systém im zabezpečuje istú životnú
úroveň. V Maďarsku kvôli týmto problémom vy-

Zľava Antal Farkas a Vojtech Kökény.
tvorili samosprávny orgán rómskej politiky. Od
roku 2002 spustili program vzdelávania, v ktorom sa môžu rómske deti dobrovoľne učiť aj po
škole. Zapájajú doň aj rodičov. Program zabezpečujú občianske združenia. Táto forma sa tam
osvedčila. Maďarskú delegáciu zaujímala aj spolupráca občianskych združení so samosprávou,
náš sociálny systém, programy zamestnanosti.
Obe delegácie deklarovali spoluprácu, ktorá pomôže zlepšiť alebo aspoň sčasti vyriešiť situáciu
rómskej menšiny.
amb

Prečo?
J

edna z našich čitateliek sa rozhodla
reagovať na článok Hon na čarodejnice?, ktorý sme uverejnili v minulom
dvojčísle Gemerských zvestí. Prinášame
jej reakciu v plnom znení.

Prečo sa v našom meste musí znehodnocovať všetko, čo je dobré, a čo sa v poslednej
dobe veľmi zlepšilo? Prečo sa nevie oceniť
človek, ktorý celý svoj čas venuje práci
a vykonáva ju naozaj dobre? Prečo treba
opäť v septembri predkladať novú správu
o činnosti redakcie, keď bola vo februári
predložená podobná správa a pri nej sa
konštatovalo, že týždenník Gemerské zvesti sa po všetkých stránkach zlepšil? Alebo
je to naozaj hon na čarodejnice? Som len
obyčajná obyvateľka Rimavskej Soboty,
ktorá je na invalidnom dôchodku, ktorý
nie je veľký, ale každý týždeň dám rada
10 Sk, aby som si mohla kúpiť Gemerské zvesti. Pretože som imobilná, aspoň
sa z tohto týždenníka dozviem o dianí
v našom meste, o práci našich poslancov,
ktorých sme si volili my, ľudia, o zaujímavých podujatiach v oblasti kultúry, športu
a tiež aj o tom, čo sa deje v okolitých
obciach. Práca redaktora je namáhavá,
chce zachytiť všetky udalosti. Preto nechápem, ako môže mať niekto taký názor, že
noviny dokáže robiť každý. Myslím si, že
je to riadne pritiahnuté za vlasy. Noviny
môže robiť len osoba, ktorá sa im venuje
celým srdcom a nepozerá sa ani na čas,
ktorý by si mohla užívať v pokoji doma.
Verím, že takou osobou je šéfredaktorka
M. Kanalová. Pod jej vedením sa Gemerské zvesti zlepšili po všetkých stránkach.
Prečo ju teda nenechať vykonávať svoju
prácu v pokoji a každú chvíľu ju zaťažovať
vypracovávaním nových správ o činnosti
redakcie? Nekazme, čo je dobré. A to by si
mohli uvedomiť aj poniektorí páni poslanci, ktorí majú iné názory. Však v nových
voľbách im budeme dávať svoje hlasy aj
my, obyčajní ľudia.
verná čitateľka GZ
J. Molnárová
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Ivan Krasko na fotografiách
V

Gemersko-malohontskom
múzeu
sa
11.júla uskutočnila pri príležitosti 50.výročia úmrtia básnika, publicistu a prekladateľa
Ivana Krasku vernisáž výstavy Život  a dielo Ivana Krasku. Zorganizovali ju Slovenská národná
knižnica- Slovenské národné literárne múzeum,
Banskobystrický samosprávny kraj, Gemerskomalohontské múzeum a obec Lukovištia. Vernisáž výstavy otvorila riaditeľka múzea PhDr. Oľga
Bodorová.   Tvorí ju približne dvesto dokumentov a fotografií. Fotografie predstavujú  básnikov
život v rodnej obci Lukovištia, štúdium v Rimavskej Sobote, Potoku, rumunskom Sibiu a Brašove,  v Prahe, pobyt na vojne, politickú činnosť,
ako aj rodinný život. Dokumenty tvoria ukážky a
preklady jeho diel a súkromná korešpondencia.
Výstavu dopĺňajú málo známe obrazy. „Výstavu
sme pripravovali tri mesiace. Je výnimočná tým,
že tu predstavujeme málo známu korešpondenciu   medzi Jánom Bottom a Kraskom, ktorých
spájalo priateľstvo. Zaujímavá je aj korešpondencia Krasku s manželkou Elenou Kňažovičo-

Z vernisáže výstavy o živote a diele básnika
Ivana Kraska..
vou, Teréziou Vansovou či Martinom Rázusom,
vysvedčenia z Prahy, originálny zápisník z Brašova.“ povedal riaditeľ SNK v Martine PhDr. Jozef
Beňovský. Dodal: „Jeho dielo má silné národné
ukotvenie a aj keď už má vyše 100 rokov, dodnes
vypovedá o našich pocitoch.“ Výstava potrvá do
20.septembra.  
amb

O

kresná rada SNS a Miestny odbor Matice
slovenskej v Rim. Sobote si pripomenul 17.
júla 16. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Stretnutie sa konalo
na obvodnom úrade, kde pri tejto príležitosti
matičiarov, riaditeľku Domu Matice slovenskej
v Rim. Sobote Ingrid Šulkovú, predstaviteľov
SNS, poslancov MsZ za túto politickú stranu
a iných hostí prijala prednostka Jana Uhrinová. Neskôr položili vence k  pamätníkom
našich dejateľov na Námestí Š. M. Daxnera.
Oslava pokračovala na Kurinci zapálením vatry
zvrchovanosti aj za účasti štátneho tajomníka
ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
Dušana Švantner.
amb

Základný kameň našej štátnosti
XVI. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
znesením Slovenskej národnej rady zo
17. júla 1992 bola prijatá Deklarácia SNR
o zvrchovanosti SR,  v ktorej poslanci národnej
rady požadovali samostatnosť Slovenska.
17. júl je na základe zákona NR SR č. 241/
1993 Z.z. z 20. októbra 1993 Pamätným dňom
Slovenskej republiky.
Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej
SR 1. januára 1993. Tento významný dokument
sa stal základným kameňom našej štátnosti.
Slovenský národ vyslal jasný signál o tom, že
Slovensko chce byť subjektom práva a že svoju

Spomienka
na významného
básnika

V

Položili vence

U

3

budúcnosť vidí vo vlastnom štáte. V štáte uznanom a akceptovanom, v štáte, ktorý sa dokáže
vysporiadať s problémami a chce sa zodpovedne podieľať na rozhodovaní o svojom ďalšom
osude. Slovensko si Deklaráciou položilo aj
základy európskej a euroatlantickej integrácie
a v súčasnosti vystupuje vo vzťahu k iným štátom ako rovnoprávny partner. Význam Deklarácie spočíva aj v potvrdení identity Slovenskej
republiky ako krajiny patriacej svojou históriou,
kultúrou a hodnotami k etickým princípom európskej civilizácie, oceňujúc významný prínos
EÚ k mierovému spolunažívaniu, vzájomnému

kongresovej sále hotela Tatra v Rim.
Sobote sa 11.júla konala medzinárodné konferencia s názvom Básnik a občan
Ivan Krasko. Prebehla pri príležitosti 50.
výročia úmrtia tejto významnej osobnosti.
Otvorili ju príhovormi predseda BBSK Milan Murgaš a prednostka obvodného úradu
Mgr. Jana Uhrinová. Na konferencii boli
postupne prezentované oblasti: proces básnického zrodu a formovania  Ivana Krasku,
Ivan Krasko ako študent v Sibiu a v Brašove, jeho národné povedomie, významný
básnik v Klobúkoch a Slanom, slovenský
agrárny politik a poslanec Ing. Ján Botto,
Ivan Krasko v múzejných, knižničných
a umeleckohistorických zbierkach SNK
– SNLM v Martine, Kraskova pozostalosť
v zbierkach Balneologického múzea, básnik v rozhlasovom vysielaní a spomienky
jeho potomkov na neho. Ďalšou akciou
venovanou Ivanovi Kraskovi pri príležitosti
50. výročia jeho úmrtia bola celonárodná
pietna spomienka. Usporiadala ju obec Lukovištia pod záštitou ministra kultúry SR
Mareka Maďariča, predsedu BBSK Milana
Murgaša a prednostky ObÚ Jany Uhrinovej
11.-12.júla. Začala sa prijatím hostí u prednostky obvodného úradu, pokračovala
prehliadkou historického centra mesta a
Slavína literárnych osobností. Jednou zo
sprievodných akcií bol aj poetický večer
pri básňach Ivana Krasku. Počas dňa obce
Lukovištia pri príležitosti 695. výročia prvej zmienky o nej otvorili aj Pamätnú izbu
básnika Ivana Kraska.
amb

porozumeniu, demokratickej spolupráci a prosperite európskych národov, hlásiac sa k rešpektovaniu a ochrane ľudských práv obsiahnutých
najmä vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv
a v Záverečnom akte helsinskej konferencie.
Dnes ako plnoprávny člen EÚ chápeme, aké
štátnicky predvídavé bolo rozhodnutie vytvoriť
nezávislú SR. Slováci ako štátotvorný národ
prejavili úžasnú zodpovednosť sami za seba.
Deklarácia o zvrchovanosti SR sa stala v našej
novodobej histórii prvým krokom sebaúcty
Slovákov voči sebe samým, prejavom dôstojnosti a ochoty žiť v slobodnej a demokratickej  
krajine v dobrom a pokojnom spolunažívaní
s ostatnými národmi a národnosťami žijúcimi
v Slovenskej republike.
Mgr. Jana Uhrinová,
prednostka ObÚ v Rim. Sobote
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Posvietili si na verejný poriadok i alkohol
P

ríslušníci Mestskej polície v Rim. Sobote
vykonali 27. júna v nočných hodinách
preventívno – bezpečnostnú akciu. Bola
zameraná na kontrolu dodržiavania verejného
poriadku a kontrolu dodržiavania Zák. č. 219/
96 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
Akcia bola vykonaná v spolupráci s príslušníkom prevencie vnútorného odboru Policajného
zboru SR, príslušníkmi Železničnej polície SR
a s členmi komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality Mestského úradu.
Kontroly boli vykonané v nočných podnikoch,
ako aj na miestach, kde najčastejšie dochádza
k porušovaniu verejného poriadku a k poškodzovaniu majetku mesta (rušeniu nočného

kľudu, znečisťovaniu verejného priestranstva
a poškodzovaniu verejnoprospešných zariadení), t. j. na Nám. Š. M. Daxnera, priestory
pred Slovenskou poštou,  na Nám. Tompu,
na Hlavnom námestí a na sídlisku Rimava, na
sídlisku Západ a na Vyšnej Pokoradzi. Ako
nás informoval náčelník MsP P. Berecz, bolo
skontrolovaných cca 70 osôb, z ktorých 35 osôb
ešte nedovŕšilo 18-ty rok svojho veku. Dobrovoľne sa podrobili dychovej skúške na zistenie
prítomnosti alkoholu. Z uvedeného počtu
bolo v 17 prípadoch zistené požitie alkoholu,
z toho u 8 mužov. Množstvo zisteného požitia
alkoholu v dychu sa pohybovalo od  0.08 do
1.73 promile. V prevádzkach  nezistili podanie
alkoholických nápojov obsluhujúcim personálom mladistvým osobám. V troch prevádzkach  

Árpád Horváth a synovia

M

estské kultúrne stredisko v Rim.Sobote
otvorilo 11.júla v priestoroch galérie
Ganevia v Dome kultúry vernisáž výstavy
s názvom Árpád Horváth a synovia.
Výstava prezentuje tvorbu troch členov rodiny
Horváthovcov. Vznikla na podnet najstaršieho
z nich, pána Árpáda Horvátha, ktorý tento rok
oslávil 70-te narodeniny. Svojich synov nevidí
často, preto si zaumienil sprítomniť ich aspoň
prostredníctvom spoločnej výstavy. Pestrá
tvorba v podobe umeleckých a reportážnych
fotografií zo zahraničných ciest najstaršieho
syna Petra(1973), ktorý je povolaním informatik
a žije v Prahe, sa vkusne prelína s reprodukciami umeleckých diel akademického maliara
Róberta(1974). Ako 17- ročný odišiel študovať
do USA, kde sa v oblasti umenia dokázal presadiť na profesionálnej úrovni. Študoval a zároveň
pracoval bez akejkoľvek finančnej podpory.
V súčasnosti pracuje ako asistent profesora
na Eastern Illions Univesity v Charlestone. Vo
svojej tvorbe prešiel od surrealizmu, fotorealizmu k hyperrealistickému zobrazeniu štruktúr,
postáv a detailov. V Rim. Sobote máme možnosť
vidieť len reprodukcie originálov, ktoré Róbert

Kultúrne leto
v meste

A

j tento rok pripravilo Mestské kultúrne
stredisko v Rim. Sobote podujatie Kultúrne leto 2008. Odštartoval ho 4. júla v dome
kultúry koncert dychovej hudby Sobotienka.
Od 9. do 12. júla prebehol na nádvorí Reformovaného cirkevného gymnázia vRim.Sobote letný
tábor tvorivých remeselníckych a pohybových

nedodržali rozvrh zatváracích hodín. Predseda
komisie ochrany verejného poriadku a prevencie Zsolt Főző sa k akcii vyjadril takto: „Akcia
bola v tomto roku našou druhou takéhoto
charakteru. Napriek tomu, že ulice a Hlavné
námestie bolo plné zabávajúcej sa mládeže,
s výsledkom sme boli spokojní.  Keď porovnám
minulú akciu s terajšou, bol tam pokles v počtoch osôb, ktoré požívali alkohol.  S príslušníkmi polície a s členmi komisie vidíme, že tieto
preventívno-bezpečnostné akcie majú význam
a v budúcnosti sa určite budú opakovať. Na takýchto akciách sa stretávame s mladými do 25
rokov, ktorí tiež požívajú alkoholické nápoje na
verejných priestranstvách. Žiaľ, ich správanie
nevieme zmeniť.“
Spracovala: kan

Výstava
fínskeho
dizajnu

Z

úspešne prezentuje na výstavách po celej
Amerike. Pán Árpád, zakladateľ horváthovskej
ságy, je dôchodca, pôvodným povolaním učiteľ
výtvarnej výchovy. Žije a tvorí v Tornali. Okrem
tradičných maliarskych techník sa aktuálne
venuje počítačovej grafike a multimediálnej
tvorbe, v ktorej spája fotografiu s maľbou,
fragment s celkom. V jeho kompozíciách je
dominantná farebnosť. Aj tretí syn disponuje
maliarskym talentom. Je saleziánskym kňazom,
žije v Sabinove a venuje sa práci s mládežou.
amb

dielní s názvom Fonóka. V piatok 18. júla sa
uskutočnil koncert country skupiny Bluetrend.
Organizátori pripravili v rámci Kultúrneho leta
aj ďalšie zaujímavé podujatia. V piatok 25. júla
na vás od 19. hod. na Hlavnom námestí čaká
hudobno-tanečný večer s názvom nostalgia. Nebudú chýbať hity v podaní Magdy Rákovej, Jožka Mikulca a Roba Ligárta. V sobotu 2. augusta
je od 10. hod. v mestskej záhrade na programe
Westernový deň- Zlatá horúčka v Rimavskej
Sobote. Bude sa ryžovať zlato, jazdiť na koňoch,
plieskať bičom. Vystúpia aj country kapely LCB
Lučenec a Bluetrend. Vstupné je pre deti 20 Sk

aujímavú výstavu súčasného fínskeho
dizajnu a remesla otvorili 17. júna
v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim.
Sobote. Zostavila ju Anna-Maia Bäckman
z Fínskej organizácie remesiel osobitne pre
účely prezentácie na Slovensku. Výstava je
príspevkom v prebiehajúcom kultúrnom
dialógu a viacročnej spolupráci ÚĽUV
Bratislava s organizáciou TAITO Group
Fínsko.  Fínsky zväz umeleckých remesiel a umeleckého priemyslu TAITO sídli
v Helsinkách. Zastrešuje svojou značkou
zväzové ústredie a 20 regionálnych združení umeleckého remesla. Bol založený
v roku 1913. V marci tohto roku bola výstava nainštalovaná v Galérii ÚĽUV v Bratislave, potom v Banskej Bystrici. V Rimavskej
Sobote potrvá do 17. augusta. Potom poputuje do Košíc, Popradu a Ružomberka.
kan

a pre dospelých 30 Sk. Od 8. augusta do 5. septembra bude v galérii Ganevia v dome kultúry
nainštalovaná spoločná výstava remeselníckych
artefaktov žien, ktoré spája textil. Je nazvaná
Textil v rukách žien. V sobotu 9. augusta od 19.
hod. ožije amfiteáter Letnými decibelmi, resp.
prehliadkou amatérskych rokových skupín
mesta a okresu. Vstupné je 50 Sk. Od 10. do
17. augusta prebehnú na Krokave pri Hnúšti
tradičné Letavy. Od 23. do 26. augusta budú od
21. hod. na Hlavnom námestí zdarma večerné
filmové projekcie Letný Bažant Kinematograf.   
kan
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Gazdovský dvor Na cisárskom
K

lenovská príroda odjakživa priťahovala
svojou pokorou a krásou. Aj gazdovstvo Na cisárskom má ten pravý klenovský
nádych. Patrí rodine Bútorovcov. Pochádzajú
z Klenovca, z ktorého to majú na gazdovstvo
niečo cez 10 km. Malé gazdovstvo sa im
stalo druhým domovom. Chovajú tu kravy,
dva kone. V malom domčeku sa stretáva
celá rodina, ale aj známi a priatelia. Na
dvore gazdovstva stoja pracovné stroje,
traktory, ktoré majiteľom uľahčujú prácu.
Hlavne teraz cez leto, keď je najviac roboty
s kosením a balením sena. Tomu sa venuje
celá rodina. Pred domom je vidieť základy
chalupy, ktorá tu niekedy stála.“ Rozhodli
sme sa ju zbúrať, na tomto mieste plánujeme postaviť penzión. Na projekt majú
pomôcť aj peniaze z eurofondov,“ hovorí
gazdiná Elena Bútorová. Dodáva: „Plánuje-

me to odvtedy, ako obec vydala povolenie na
výstavbu v týchto častiach.“ Okrem práce na
gazdovstve sa venuje aj výrobe syrov. „Vyrábam syr a parenice. Ráno a večer podojím
kravy. Od troch kráv nadojím jednu kanvicu
mlieka. Pridám pol štamperlíka syridla a
nechám celý deň odstáť. Potom z konvice
oddelím srvátku a syr nechám skysnúť. Na
parenice sa používa kyslastý syr." Tie vyrába
v kuchyni. „Mám svoj zaužívaný postup.“
vysvetľuje. „Vykysnutý syr nakrájam na
menšie kusy a nechám ho vo vode zovrieť.
Keď je ako „žuvačka“, vyberiem ho a ťahám
na pripravenej doske. Tá má presné rozmery.
Konce vložím do studenej vody, neskôr do
slanej. Tu získa syr svoju typickú slanú chuť.
Potom ho už len skrútim do tvaru parenice
a dám ho vyúdiť.“

amb

Tvorivé dielne
pre najmenších

a spravili si chemický rozbor farieb. Druhé
stretnutie sa nieslo v duchu cestovania
v čase. Deti sa dozvedeli niečo o praveku,
starovekom Egypte, súťažili o najkrajšiu
múmiu, naučili sa techniku empaktáže.
„Shrekovský“ deň sa začal prípravou „shrekovskej“ masky, nasledoval batikovanie
a maľovanie tričiek, vyrábanie amuletov. Cez
pirátsky deň deti modelovali, konštruovali
a maľovali pirátsky poklad. Posledný deň
cestovali deti do Japonska. Tu tvorili orgiami,
hrali japonské hry Kamoducu, Fukuwarai,
vyrobili si a zahrali v tradičnom japonskom
tieňovom divadle.

M

estská galéria v Rim. Sobote pripravila nielen pre deti Tvorivé dielneLetný ateliér Art. Od 7. júla si mohli deti
v jej priestoroch vyskúšať rôzne techniky
maľby. Lektorky Mgr. Eva Talianová a Naďa
Miháľová pripravili na každé stretnutie iný
tematický celok. Na prvom sa deti zoznamovali, vytvorili strom prianí, spoznávali farby

amb

NÁZOR: Násilie okolo nás
T

ento pojem   je súčasťou slovnej zásoby
každého z nás. Vyvoláva však negatívne
pocity súvisiace so strachom, utrpením a beznádejou.  Mám na mysli fyzické, psychické a sexuálne násilie. S týmito prejavmi sa stretávajú aj
deti v mladšom a staršom školskom veku. Prvý
vstup do priestorov základnej školy je pre začínajúce školopovinné dieťa dôležitým životným
momentom. Napriek školským povinnostiam
by malo dieťa chodiť do školy s radosťou, plné
očakávania z nového dňa. Zároveň by sa v nej
malo cítiť bezpečne so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Lenže niekedy sa situácia nečakane
zmení. Vyrovnané a spokojné dieťa začne mať
zo školy strach. Prečo? Nemyslím na jeho celkový nezáujem o školu, záškoláctvo alebo ovplyvňovanie vonkajšími faktormi. Aj keď spúšťačom
záškoláctva môže byť v niektorých prípadoch
práve skryté, nevypovedané a tlmené násilie.
Preto uniká tam, kde sa cíti „bezpečne“. Aj keď
sa v školskom prostredí psychické alebo fyzic-

Elena Bútorová pri výrobe parenice.

ké šikanovanie ťažko odhaľuje, treba ho riešiť.
Psychická forma sa dokazuje ťažšie, keďže sa
viditeľne fyzicky neprejavuje. V tomto prípade
je ponižovaná česť a dôstojnosť človeka vypovedanými výsmešnými slovami a konaním, ktoré
musíme urobiť proti svojej vôli, lebo potom....
Keď to tak šikanované dieťa neurobí, čaká ho
„trest“. Preto z neustáleho strachu pokračuje, vyhovie svojmu „silnejšiemu sokovi“, až nakoniec
môže byť neskoro. Neskôr sa k nemu pridruží aj
fyzické násilie. Tento nátlak môže v najhoršom
prípade skončiť tragicky. Tieto prejavy nie sú výnimočným javom ani v rodinách. Trpia aj všetci
ostatní členovia rodiny. Násilie je neakceptovateľným javom spoločnosti. Preto netreba pred
ním zatvárať oči. Treba situáciu riešiť v rámci
legislatívnych noriem príslušných orgánov. Nečakať na okamih, keď už bude neskoro a niekto
nám siahne na to najcennejšie čo máme, na náš
život...
K. Kalmárová

Pod krídlami čierneho orla
Spojená škola v Rimavskej Sobote pozýva
verejnosť na zábavu Pod krídlami čierneho
orla. Od 18. júla je každý piatok od 18.
hod. na nádvorí Čierneho orla na Hlavnom
námestí v Rimavskej Sobote. Hrá Legoband. Vstup je voľný. Čo sa týka občerstvenia, pripravená je pestrá ponuka nápojov
a jedlo podľa ponuky. Rezervácia stolov je
v možná v Atriu Reduta,
Spojená škola- Plníme vaše sny o zábave.

Rýchla pôžička
- od 10 000,- do 250 000,na čokoľvek - pre každého

HYPOPÔŽIČKA
Tel: 0905 548 953
Prijmem kaderníčku s praxou
v centre mesta – živnosť vítaná.
0903 551 931
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Namiesto poslednej úcty
K

aždý život končí smutne - smrťou!
Vždy nás bolí, keď musíme odprevadiť
z našich radov človeka- príbuzného, kamaráta, suseda. Každá krajina, či národ, alebo
etnikum dáva svojim mŕtvym zodpovedajúcu
úctu. Celé tisícročia im ju prejavujeme podľa
prislúchajúcich tradícií či vyznávajúcej viery.
Aj nás zastihla správa, že po rýchlej chorobe
odišiel od nás naveky, odišiel z nášho života,
mesta jeden jeho obyvateľ. Na pohľad každodenná udalosť, tak už to chodí. Predsa sa však  
naskytá otázka, prečo si práve jeho smrť vyžaduje zvláštnu pozornosť? Nebol ani vzorným
občanom mesta, ba nemal ani zvláštne zásluhy,
dokonca nevynikal nadpriemernými schopnosťami, teda nevyčnieval z toho šedivého davu
občanov. Nebol nikým iným ako pre mnohých
z nás priateľom, kolegom, milým susedom,
vždy ochotný pomáhať, láskavý človek- zaspal
sám naveky, opustený, v tichosti. Pravda je
taká, že už nemal blízkych príbuzných, ale
jeho kamaráti, kolegovia, susedia či množstvo
známych sa s bolesťou pripravovali odprevadiť
ho na poslednej ceste s úctou a vážnosťou,
ktorá mu bezpochyby patrila. Čakali- nedočkali
sa. Ako blesk z jasného neba doletela správa,

že niet na čo čakať. Zavládlo hrobové ticho,
v duši zvláštne pocity, na tvárach mnohých
z nás zvláštny výraz a v očiach otázka: „Čo sa
stalo?“ Spôsobila to ľudská ľahostajnosť, že bez
akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia,
bez rozlúčky kamaráta pochovali? Jeho pripravili o náležitú poctu a nás o možnosť poslednej
rozlúčky. Výsledok ľudskej nevšímavosti? Nedá
sa to odvrátiť a ani ničím napraviť, ja však hlboko v duši nám smutný pocit a uvažujem, kto
spravil chybu? Vari sused, ktorý výhodne kúpil
jeho dom, avšak ponechal ho v ňom naďalej žiť.
Dostatočné zadosťučinenie? Nehovoriac o prísľube, ktorý mu dal v spojitosti s jeho pohrebom, a zodpovednosť, ktorú vzal na seba v tejto
súvislosti. Som vinný ja, ktorý som sa dozvedel
o tomto prísľube, i keď po smrti, ale neurobil
som nič? Je zodpovedný pracovník, ktorý dal
príkaz pochovať ho ako bezdomovca? Spravila
chybu riaditeľka mestského cintorína, odvolávajúc sa na páchnuce telo, ktorá vydala príkaz
pochovať ho o deň skôr, ako bolo dohodnuté?
Mimovoľne ma napadá jedna logická otázka.
Aj keď je človek bezdomovec, nemá blízkych
príbuzných, zostáva vždy človekom. Čo nás
oprávňuje pochovať ho tak neľudsky, bez tradič-

nej pocty človeku? Rozhodnite vy! Nehľadajme
zodpovedných, nepoukazujme jeden na druhého navzájom sa obviňujúc. Žijeme ako ľudia,
keď už sme toho toľko spôsobili, a prihliadajúc
na poslednú rozlúčku, buďme k sebe viac ako
inokedy pozornejší a nespôsobujme si v tomto
čase bolesti ešte väčšiu bolesť a smútok. Prosím, odpustite mi, že si dovolím vzdať poslednú úctu, ktorá patrí každému živému tvorovi
a ktorú nakoniec náš priateľ nedostal takým
určite neprirodzeným spôsobom.  Snažím sa ju
doplniť, veriac, že osloví každého z nás a bude
hovoriť za nás všetkých. V mene všetkých kamarátov, kolegov, susedov a známych sa lúčim
s Tebou, náš drahý priateľ, odpočívaj v pokoji,
nech Tvoja duša nájde mier. Božie milosrdenstvo je záchranou pre nás všetkých, dobrotivý
Boh Ti odpustí Tvoje pozemské hriechy, nájdeš
večnú spásu a útechu na nebesiach, v jeho kráľovstve. Spomienka na Teba zostane v našich
srdciach večne živá.
IN MEMORIAM ATILLA ČERVENÁK  
*1962 - +2008   
Sándor Szántó,
štatutárny zástupca OZ Východisko
pre lepší život

AGRORIS s.r.o. Hlavné námestie 1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 607 969

predkladá

výzvu na predloženie ponúk
podprahovej zákazky na vykonanie stavebných prác
„Sklady naskladnenia_2.1“,
v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,
opatrenie 1.1 Modernizácia fariem
uskutočňovanej podľa ust. § 99 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov
Obstarávateľ rozdelil predmet obstarávania na dve časti:
časť 1: stavebná časť – rekonštrukcia poľnohospodárskych objektov
časť 2: výmena strešných a obvodových plášťov poľnohospodárskych objektov
Ponuky je potrebné predložiť na jednu alebo viac častí
Predkladanie ponúk
Do 26.08.2008
Plné znenie výzvy a súťažné podklady vyzdvihnete na základe žiadosti
o účasť na adrese prevádzky:
Hlavné námestie 1, 979 01 Rimavská Sobota
Informácie na tel.: 047/5811749, email: sekretariat@agroris.sk

Infoservis
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Chráňme lesy

Zo stromčeka
barla?

L

esy sú jedným z najväčších bohatstiev našej vlasti, sú jednou zo základných zložiek
životného prostredia a poskytujú trvalý zdroj
dreva pre národné hospodárstvo. V najväčšej
miere ovplyvňujú, zlepšujú podnebie, vodné,
pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie
pre mnohé druhy rastlín a živočíchov, ako aj ich
spoločenstiev. Ďalej uchovávajú prírodné krásy
a sú zdrojom zdravia a osvieženia obyvateľstva.
Pre všetky tieto funkcie lesov je nevyhnutné
chrániť lesný fond. Z analýzy požiarovosti za
posledných pár rokov vyplýva, že najviac požiarov vzniká v jarných mesiacoch, ale aj v mesiacoch júl august. Ich najčastejšími príčinami je
vypaľovanie pastvín, pri ktorom dôjde k prenosu požiaru na lesné porasty, zakladanie ohňov
v prírode, fajčenie a vyčíňanie deti bez dozoru.
Ohrozenosť lesných porastov v tomto období
ovplyvňujú klimatické faktory – sucho, vietor,
stav vegetácie- množstvo vyschnutej organickej
hmoty a v prvom rade aktivita človeka – vypaľovanie trávy, kladenie ohňa, prázdninové obdobie, turistika a fajčenie. Zákon o ochrane pred
požiarmi prísne zakazuje vypaľovať porasty
a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol
rozšíriť. V požiarnej terminológii sa nastávajúce
obdobie označuje za čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, a to oprávnene,
vzhľadom na enormný rast vzniku požiarov
v jarných mesiacoch. Vzhľadom k hore uvede-

ným skutočnostiam upozorňujeme  občanov na
dodržiavanie zásad občianskej disciplinovanosti
a tiež na poskytnutie osobnej a vecnej pomoci
pri lokalizácii a likvidácii vzniknutého požiaru.
Vážení rodičia, touto cestou si vás dovoľujeme
upozorniť na skutočnosť, že v nastávajúcom
období majú nemalý podiel na vzniku požiarov
maloleté deti, a práve preto pri výchove svojich
najmilších  venujte náležitú pozornosť na
predchádzanie vzniku požiarov. Na záver si vás
dovoľujeme upozorniť, že v zmysle ustanovenia
zákona o ochrane pred požiarmi za porušenie
požiarno- bezpečnostných opatrení bude v priestupkovom konaní vyvodený voči porušovateľom postih.
Spracoval: pplk. Ing. Bódi

Deň obce Blhovce
A

V sobotu 26. júla sa uskutoční Deň
obce Blhovce. Začne sa o 9. hod.
spoločensko-zábavnými hrami pre deti na
futbalovom ihrisku. O 10. hod. prebehne
futbalový zápas medzi mužstvami Blhovce
a Fiľakovské Biskupice. O 12. hod. starosta
obce Juraj Csörnök privíta hostí v materskej
škole. O 14. hod. odhalia na Kostolnom ná-

7

mestí pamätný stĺp obce. O 14.30 hod. je na
programe slávnostná omša, o 16. hod. vystúpenie budapeštianskej skupiny Defekt Duó
na Hlavnom námestí a o 17. hod. kultúrny
program základnej organizácie Csemadoku
na Hlavnom námestí. Deň obce vyvrcholí
o 19,30 hod. zábavou a ohňostrojom.

K

uriózny prípad sa udial v piatok
večer 11. júla. Dvaja 29-roční muži
spočiatku pokojne sedeli na lavičke na
Ul. SNP v Rimavskej Sobote neďaleko
lekárne Salvator. Potom zrazu zlomili
novovysadený strom. Mestskí policajti
ich našli pomocou kamerového systému.  
Podľa slov náčelníka MsP Petra Berecza
prípad sa doriešil maximálnou blokovou
pokutou. Každý z mladých mužov teda
musel zaplatiť po 1000 korún. Okrem toho
museli zaplatiť aj náhradu škody vo výške
2000 korún. Keď sa ich mestskí policajti
opýtali, prečo to spravili, povedali, že
kamarát mal problémy s chôdzou a stratil
barlu. Preto sa rozhodli, že mu ju urobia
z kolíka, ktorý podopieral stromček. Túto
časť mesta len nedávno zrekonštruovali
TSM. Okrem toho, že na chodník položili
zámkovú dlažbu, osadili aj lavičky, betónové črepníky s kvetmi a vysadili stromčeky.
Jeden stromček, žiaľ, ľudia zničili svojím
nezodpovedným a ľahkovážnym prístupom...
kan

red

Spomienka

Kútik pre gazdinky
Sladké pokušenie
Potrebujeme: 2 hrnčeky polohrubej múky, 2 hrnčeky práškového cukru, 1 prášok do pečiva, 1
hrnček oleja, 1 hrnček mlieka, 4 vajcia, čerstvé ovocie podľa vlastného výberu.
Postup: Do misky dáme múku, cukor, prášok do pečiva, olej. Všetko rozmiešame šľahačom. Potom
pridáme mlieko, vajcia a šľahačom šľaháme 4 minúty na najvyšších otáčkach. Pripravíme si plech
vymastený tukom a posypaný múkou. Vylejeme naň vyšľahané cesto a na jeho povrch dáme ovocie
podľa vlastného výberu (maliny, ríbezle, čerešne a pod.). Pečieme vo vyhriatej rúre. Hotový koláč
vyberieme a posypeme škoricou.
Dobrú chuť!
J. Molnárová

S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme
všetkým, ktorí dňa
7.7.2008 odprevadili
na poslednej ceste
nášho milovaného
manžela, otca, syna,
brata a priateľa
		

Štefana Pocklana z Rim. Soboty,
ktorý nás navždy opustil vo veku 39 rokov.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť našu
veľkú bolesť.
			
Smútiaca rodina
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inzercia

Nehnuteľnosti
• Najlacnejší prenájom v meste.

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

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			
• 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 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
1 250 000,- Sk.
Tel: 0911 203 131

838-28

• Na predaj byty, domy v Rs, Lc...
www.realityexkluziv.sk

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			

21. 7. 2008

•

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

895-29

•

Vymeníme rod. dom vo V. Teriakovciach za byt v RS. Predáme
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

• Predám 2-izbový byt na ul. Ma-

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

906-29

• Predám halu vhodnú na podnikanie s rod. domom 4 km od R.
Soboty. Tel: 0908 393 937
907-29

•

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

908-29

•

Predám 2-izb. byt na ul. Škol-

skej. 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

šika 19, Rim. Sobota. Tel: 0907
473 526

947-29

•

Predáme záhradu vo Vinici 4
á, chatka, ovoc. stromy. Cena:
135 000,- Sk.
Tel: 0903 118 035

910-29

948-29

911-29

949-29

•

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.

•

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

912-29

•

Predám stavebný pozemok
o výmere 14 árov vo Vinici. Tel:
0910 946 372

919-29

• Predám rodinný dom vo Veľkých Teriakovciach s pozemkom
2000 m2. Tel: 0908 669 647, 0903
346 733.
923-29			
•
Predám 3-izbový byt v OV v centre mesta RS. Cena dohodou. Tel:
0903 557 257
925-31

•

Predám 1-izbový byt na Rožňavskej ul. Tel: 047/5627 988

926-31

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
na Cukrovarskej ulici od augusta. Tel: 0908 760 351
927-29

•

Predám 3-izbový byt na Rožňavskej ul. Tel: 0903 587 049

929-31

•

Predám garáž na sídlisku Rimava len vážnemu záujemcovi.
Tel: 047/5688 146

930-30

•

Predám 3-izb. byt. Zn: výhodne. Tel: 0903 506 975

932-29

• Predám 4-izbový byt na 1. posch, ul. L. Novomeského. Tel:
0903 529 308
934-30

•

Výhodne predám 14 km od
Rim. Soboty chatu a záhradu.
Tel: 0908 808 595

935-34

• Prenajmem kanceláriu 25 m2
oproti MsÚ. Tel: 0915 875 849.
936-31

•

Predám 2-izb. byt s balkónom
na Západe, nie je v OV. Cena:
600 000,- Sk.
Tel: 0911 956 919

938-30

•

Vymením kompletne prerobený 3-izbový byt v centre RS za
RD v blízkosti centra. Tel: 0903
932 764
939-29				
• Predám 3-izbový byt v OV. Tel:
0908 603 259

941-32

• Realitná kancelária BONUS
GROUP – Rimavská Sobota
sprostredkuje kúpu – predaj
nehnuteľností. Adresa: S. Tomá-

•

Predám 2-izb. byt na ul. Bodona 14, sídl. Západ. Predám 2-izb.
byt na ul. Školskej 28. Cena
630 000,- Sk + dohoda. Tel: 0911
691 515

• Predáme pozemok (aj na výstavbu) – záhrada, 5 km od R. Soboty. 3557 m2. Tel: 0903 118 035
950-29

•

Predám 3-izb. byt + garáž na
ul. Rožňavskej. 1 000 000,- Sk +
dohoda. Predám 4-izb. byt na
sídl. Rimava, prerobený. Tel: 0911
691 515

951-29

• Predám 1-izb. byt v OV v centre mesta. Tel: 0907 113 379
952-29				
• Predám 3-izbový byt, ul. Rožňavská, čiastočne prerobený,
cena dohodou. Tel: 0905 663 642
956-29

• Predám 1-izbový byt v OV v Rimavskej Sobote na sídlisku Západ, na ul. Clementisa.
Cena: 390 000,- Sk. Tel: 0904
289 033 od 16.00 hod. do 18.00
hod.
958-29

• Investícia do nehnuteľnosti
– správne riešenie problému za
výmenu valuty.
Rodinný dom, v centrálnej zóne.
Veľký a dispozične veľmi pekne
riešený rodinný dom v Rimavskej Sobote v tichej štvrti. 7 izb.
Veľkosť parcely: 582 m2. Zastavaná plocha: cca 400 m2. Rok
výstavby: 1966, rekonštrukcia:
1996. Je dvojpodlažný s podpivničením pod celým domom.
Inžinierske siete: všetky. Dom
je vhodný aj pre podnikateľské
účely. V cene domu je i zariadenie. Cena 200 000 euro. Tel: 0903
803 322 - od 10.00 do 22.00 hod.
959-32

•

Hľadáme do podnájmu 1alebo 2-izbový byt. Tel: 0911
615 007

960-30

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
na Západe. Tel: 5621 350
962-29

• Predám starší rodinný dom
(kuchyňa, izba, kúpeľňa, špajza,
hosp. priestory) + záhrada o výmere 17 á v Rim. Zalužanoch.
Cena dohodou. Tel: 0904 612 963
963-30

• Výhodne predám murovanú
chatu, voda, elektrika, záhrada
v Nižnej Pokoradzi a 2 staršie
rodinné domy v Sušanoch. Tel:
047/5624 943
965-29
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•

Kúpim chatu v Tormáši alebo
vo Vinici. Tel: 0911 615 007

skej 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

969-30

Za veľmi výhodných podmienok dám do prenájmu zariadený
byt na ul. Dobšinského. Podrobnejšie na tel. č. 0907 345 661

974-29

•

Predám 2-izb. byt, Rožňavská
1, mur. jadro, po rekonštrukcii,
5./8. posch. Cena 620 000,- Sk
Tel: 0918 560 622

841-30

845-29

•

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

•

Vymením 2-izbový byt v centre za 3-izbový. Tel: 047/5634 029

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

• Prijmeme na brigádu kuchára,
čašníka do prevádzky hotel Biotika, Krpáčovo. Tel: 0905 976 506.

•

•

•

975-32

•

Kúpim 2-3 izb. byt na Západe,
hotovosť. Tel: 0918 560 622

976-32

•

979-30

Predám 2-izbový byt alebo vymením za izbový plus doplatok.
Prípadne dva 1-izbové. Rozdiel
doplatím. Tel: 0915 885 276

980-30

• Predám 2,5 izbový byt na ul.
K. Mikszátha. Čiastočne zrekonštruovaný. Murované jadro, nová
kuch. linka, podlahy – dlažba,
parkety. Byt je na prízemí. Cena
750 000,- Sk. Tel: 0905 550 239
983-31

•

Dám do podnájmu zariadenú
garzónku blízko centra. Tel: 0902
428 561

984-30

• Predám murovanú garáž R. Sobota – Včelinec, radová zástavba,
murovanú chatu – poschodovú, Rim. Sobota, Vinica – Kopec,
voda, elektrika, pozemok 670 m2
oplotený. Z rodinných dôvodov –
dohoda istá. Tel: 047/56 21 502
1655-29

• Predám 4-izbový dvojgeneračný byt. Tel: 0902 152 170
986-29

Izolácia plochých
striech aj eternitových
striech proti zatekaniu,
tepelná izolácia domov.
Aj na splátky.

2179-31

Zamestnanie
• Hľadám upratovačku. Tel: 0915

875 849.

819-28		

•

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.

•

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

• Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru vodiča.
Podmienky: vodičský preukaz
skupiny C, morálna bezúhonnosť. Tel: 0903 511 076
849-29

•

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			
• EXPRESSTAV s.r.o. prijme do
zamestnania vyučeného tesára.
Kontakt: 0911 521 511

877-30

•

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

884-28

M: 0911 759 238

840-28

846-29

Spoločnosť KORO, s.r.o. príjme pracovníkov do potravinár-

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

Ponúkam prácu www.sohars.
sk (aj invalidi).

915-31

917-30

Hľadám opatrovateľku. Mzda
dohodou. Tel: 0914 221 331

933-32

• Firma SKH - Nitra s.r.o. prijme
pre prácu v ČR viac pracovníkov
na pozíciu Skladník. Ubytovanie
ZDARMA v prenajatých bytoch
alebo domoch. Mzda 15–20 000
Kč/Netto. Tel: 0911 115 518
940-30

• Prijmeme predavačku do cukrárne a vyučenú cukrárku do výroby. Tel: 0903 666 011
946-30

•

Firma SKH - Nitra s.r.o. prijme
pre prácu v ČR viac pracovníkov na pozíciu Manipulant VZV/
Retrack. Ubytovanie ZDARMA
v prenajatých bytoch alebo domoch. Mzda 16-25 000 Kč/Netto.
Tel. č. 0911 115 518

964-29

• Zamestnám invalidnú alebo
starobnú dôchodkyňu do stávkovej kancelárie. Tel: 0905 385 012
968-29

• Finančné centrum prijíma
mladých ambicióznych ľudí na
prácu do kancelárie, administratíva, PC, výborné platové podmienky. Tel: 0915 156 040
973-29

Služby
• Zváračská škola v Rim. Sobote

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

589-33

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

• 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

•

•

885-28

•

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

658-28

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

762-33

• Poskytujem kvalitné a ziskové finančné služby. Tel: 0918
561 363
812-28
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• 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
• Spracovanie účtovníctva. Tel:
0911 846 062
649-29

•

Ponúkam maliarske a murárske práce, dlažby, obklady, zateplenie rod. domov., prerábanie
kúpeľní a iné práce. Tel:0907
531 820

942-32

• Predajňa TOP SHOP OBUV
v budove Štýlu znovu otvorená
od 14.7.2008.
945-30

• Doveziem štrk, piesok, šotolinu a kameň. Za výhodné ceny.
Tel. 0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39			
• Pozývame všetkých milovníkov sladkostí do novej cukrárne „U Tatiany vo dvore“ na
ulici Povstania (bývalá cukráreň
SOUP, v podchode vedľa zlatníctva Ivet).
Denne ponúkame čerstvé zákusky, torty na rôzne príležitosti. Novinka – torty s jedlým
obrázkom. Všetky výrobky sú
z cukrárskej dielne Tatiany Longauerovej, sú vyrobené podľa
tradičných receptúr a z klasických surovín. Okrem zákuskov
a tort ponúkame kávu, nealko,
zmrzlinu, ovocné poháre, miešané koktaily a iné dobroty. Tešíme
sa na Vašu návštevu.
967-30

• Spoločnosť TIPSPORT Vás pozýva do novootvorenej stávkovej
kancelárie v kultúrnom dome,
kde si môžete v pokoji tipnúť ten
Váš správny tip.
981-29

Zvieratá
• Predám zajace. Tel: 0907
036 585
869-29			
• Predám krmníky. Tel: 047/56
78 218, 0910 948 193
876-31
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•

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

901-29

•

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

913-28

• Darujem šteniatka bígle, párik

- len spolu. Tel: 0908 214 830
943-29			
• Predám šteniatka westíka,
8 týž. Cena dohodou. Tel: 0903
591 847
971-30
• Predám chovné páry westíky,
maltézáky, šicu, šarpeje a psa
bordó doga. Cena dohodou.
Tel: 0903 591 847
972-30

•

Rôzne
• Predám bločky na stavebný

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

1005-37

• Predám klavír. Tel: 0904
490 294
793-28			
• Predám nové zemiaky. Tel:
0915 625 196

Predám váhu do 200 kg. Tel:
047/55 92 270
916-29				
• Predám 400 ks europaliet, 180
Sk/kus alebo vymením za železný šrot. Tel: 0908 941 192
922-29				
• Predám FORNETTI stánok
v prevádzke na ul. Železničnej.
Cena dohodou. Tel: 0911 183 786

955-29

•

•

Predám nové sek. kladivo BOSCH PROFESIONAL max úchyt +
sekáče. El. lanový zdvihák 200 kg,
400 kg do 5 m výšky s otoč. ramenom v záruke. Tel: 0903 163 623
957-30				
• Kúpim železnú nádrž na žumpu 10000-12000 litrovú. Tel: 0911
268 971

887-28

•

862-28

• Predám staršie škridle cca 1500
ks. Tel: 0905 709 484
872-32

• Predám obilie 700 Sk/q. Tel:
0905 177 937
878-28

Predám malotraktor Agzat +
prísluš. Tel: 0905 721 869

•

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

890-30

966-31

Darujem za odvoz peknú mahagónovú stenu do obývačky.
Tel: 047/5627 566 po 18.00 hod.

970-29

• 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

Motorest Cieľ osada Čierna Lúka
otvoril od 8.5.2008
NONSTOP PREVÁDZKU s GRILOVANÝMI ŠPECIALITAMI
Súčasne prijmeme do zamestnania vyučeného kuchára-čašníka za
výhodných platových podmienok. Ubytovanie zabezpečené zadarmo.

Info: 047/56 33 949 Mobil: 0905455 727, 0918872 058

Auto-moto
•

Predám Škodu 120, ťažné za-

riadenie, kúpené v r. 1986, cena
9 000,- Sk. Tel: 0907 290 192

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

•

Predám SEAT Cordoba 1,4 SE,
r. v. 11/1996, vo výbornom stave. Cena: 95 000,- Sk. Tel: 0903
850 806
918-29
• Vymením Škodu Felíciu vo
veľmi dobrom stave za LIAZ 706
alebo za železný šrot. Tel: 0908
941 192

920-29 			

• Predám YAMAHU 750 CHOPER,
r. v. 96. Cena 140 000,- Sk alebo
vymením za železný šrot. Tel:
0908 941 192
921-29				
• Predám AUDI 80 DIESEL, rok
výroby 1983, TK emisná, ťažné,
elektróny + náhradné diely. Cena
27 000,- Sk, dohoda možná. Tel:
0910 337 595

928-30

Sme spoločnosť zaoberajúca sa zberom
a spracovaním priemyselných odpadov,
vykonávaním priemyselných služieb
a environmentálneho poradenstva.
Do nášho tímu radi uvítame a prijmeme pracovníkov na pozíciu:

manažér
predaja

• ukončené stredoškolské
vzdelanie s maturitou
• pokročilá znalosť PC – Word,
Excel, Microsoft Outlook ….
• komunikatívnosť,
vysoké pracovné nasadenie
• vodičský preukaz sk. B

Žiadosti s profesijným životopisom a fotografiou posielajte do
15.08.2008 na adresu: DETOX, s.r.o. Košická cesta 2923, 979 01
Rimavská Sobota alebo e-mailom na miroslava.gajdosova@detox.sk
2182

2131-20

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

Nová prevádzka
prijme čašníčky
a barmanky. Výborné
platové podmienky.
Tel: 0911 644 472 985-31
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
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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

NOVINKA!

TETRA-K materiál,

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť

Dosky a sendvičové panely.

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

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

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

kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.

Rozvoz do 30 km – zdarma
Č.tel.: 0908 933 683 fax, tel.: 047/5631116
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2142-43

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

12 Inzercia
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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.

inzercia

21. 7. 2008

AGRORIS s.r.o. Hlavné námestie 1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 607 969

predkladá

výzvu na predloženie ponúk
podprahovej zákazky na vykonanie stavebných prác
„Sklady naskladnenia_1.1“,
v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,
opatrenie 1.1 Modernizácia fariem
uskutočňovanej podľa ust. § 99 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ponuku je potrebné predložiť na celú stavebnú časť
pozostávajúcu z asanácie nepotrebných objektov a rekonštrukcie
poľnohospodárskychobjektov
Predkladanie ponúk
Do 25.08.2008
Plné znenie výzvy a súťažné podklady vyzdvihnete na základe žiadosti
o účasť na adrese prevádzky:
Hlavné námestie 1, 979 01 Rimavská Sobota
Informácie na tel.: 047/5811749, email: sekretariat@agroris.sk

AGRORIS s.r.o. Hlavné námestie 1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 607 969

predkladá

výzvu na predloženie ponúk
podprahovej zákazky na dodávku a súvisiacu montáž technológie
„Technológia naskladnienia_1.2.“,
v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,
opatrenie 1.1 Modernizácia fariem uskutočňovanej podľa ust. § 99 zákona o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obstarávateľ rozdelil predmet obstarávania na dve časti:
časť 1: technologická časť – čerpačky PHM
časť 2: technologická časť – mostové váhy
Ponuky je potrebné predložiť na jednu alebo viac častí.
Predkladanie ponúk
Do 25.08.2008
Plné znenie výzvy a súťažné podklady vyzdvihnete na základe žiadosti
o účasť na adrese prevádzky:
Hlavné námestie 1, 979 01 Rimavská Sobota
Informácie na tel.: 047/5811749, email: sekretariat@agroris.sk

13

14 Servis / Inzercia

21. 7. 2008

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
26.a 27.júla MUDr. A Tyborová,
Cukrovarská 23, č.t. 5627188

LEKÁRNE

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 8. 7.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Michal Albert, Imrich Krekáň, Eva Krekáňová, Radoslav Doboš
z Hnúšte, Milan Cibula, Marian Pavko z Klenovca, Renáta Godorová z Hrachova, Peter Bambura, Ľudmila Bamburová z Kokavy nad
Riečnou, Agneša Víghová, Oľga Turisová, Mária Jakabšicová Ondrej
Iždinský, Miroslav Koreň z Rim. Soboty, Helena Katreniaková zo Sobôtky, Hanna Bánová, Róbert Bak z Bátky, Július Šinko z Konrádoviec, Vladimír Slovenčiak, Štefan Bodor z Tornale, Štefan Bialonček
z Fiľakova, Pavel Šufliarsky z Rim. Janoviec, Ondrej Melich z Hrnčiarskych Zalužian, Andrea Kmeťová, Ján Vetrák z Oždian, Stanislav
Rohár z Drienčian, Marian Juhaniak z Jesenského.
Prvýkrát darovali krv: Ladislav Galo z Levár.

V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00         
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
26.júla sobota lekáreň U leva
27.júla nedeľa lekáreň Rimava

Preprava Aviou. Lacno
a rýchlo. Tel.č. 0904
977 692, 0903 549 042
977-39

ČS Slovnaft, Cukrovarská ul.,

prijme pracovníkov
na pozíciu obsluha
pokladne.

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 15.7.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Vojtech Kocka z Hnúšte, Ján Ivan, Zdena Šmidtová, Alexander Bán,
Gabriela Dibdiaková, Ivan Krajňák, Rudolf Pivarník z Rim. Soboty,
František Beňuš z Veľ. Teriakoviec, Štefan Gembický, Štefan Hanic
zo Zacharoviec, Pavel Michalko z Tisovca, Vojtech Mács z Čížu,
Edita Csanyiová z Gem. Panice, Eva Kolosziová z Rim. Seči, Jozef
Gazda zo Stránskej, Marian Ulinec, Zuzana Hiblerová z Ruminiec,
Ján Melicher z Hrnč. Vsi, Pavel Dovala, Adrian Dovala z Klenovca,
Koloman Kankuja z Hostíc.
Prvýkrát darovali krv: Janka Medvecká, Janka Farkašová, Zdenko
Farkaš z Hnúšte, Hilda Lajgútová z Rim. Soboty.
Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Živnosť vítaná.
Tel: 0903 502 505

KINO
ORBIS
23.24.júl MEJDAN V LAS
VEGAS
Šťastie na dosah? Komédia
USA, MP od 12.r. Vstupné: 60
Sk, titulky. Začiatok predstavení o 19:00 hod a 21:00 hod.
25.26.27.júl UDALOSŤ
Mohli sme to vycítiť... Videli
sme znamenia... A teraz sa to
stalo...Thriller USA,  MN do
15 r.  Vstupné: 60 Sk, titulky.
Začiatok predstavení len o
19:00 hod.
25.26.27.júl SÚDNY DEŇ
Koniec sa blíži! Akčný scifi horor USA, MN do 18.r.
Vstupné: 65 Sk, titulky.
Začiatok predstavení len o
21:00.hod

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

944-30

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

•

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

Vás pozýva na:

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

Dám do prenájmu
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK

Tel.: 0907 83 0073

Obec Gortva vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie miest riaditeľov:

• manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu
• znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov

1. Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 1-4 v Gortve
2. Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Gortve

Požadované doklady:
• overené doklady o nadobudnutí vzdelania a pedagogickej praxe
• profesijný životopis
• návrh koncepcie rozvoja školy z pohľadu riaditeľa
• aktuálny výpis z registra trestov
• osobný dotazník

Kvalifikačné predpoklady:
• vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Zb. o odbornej
a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov
v znení neskorších predpisov (pre funkciu riaditeľa ZŠ
vysokoškolské vzdelanie, absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky)
• min. 5 rokov pedagogickej praxe
• občianska bezúhonnosť

Prihlášku do výberového konania zasielajte do 20. augusta 2008
na adresu: Obec Gortva 138, 980 02
Obálku označte heslom Výberové konanie		
2186-30
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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.
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Mužstvo MFK Rimavská Sobota

Na snímke: horný rad zľava: Milan Siheľský, Stanislav Morháč, Matej Vargic, Lukáš Migala, Miloš Gibala, Peter Šándor, stredný rad zľava: Norbert Fedor, Ivan Adám, Milan Mujkoš, Nenad Živanovič, Gergely Geri, Peter Bobek, Richard Rubint, Juraj Líška, Martin Čižmár, Marek Janečka, Martin Kuciak,
spodný rad zľava: masér Rudolf Michálek, Roman Lazúr, Michal Filo, gen manager Ján Oštrom, hlavný tréner JUDr. Karol Kisel, predseda predstavenstva MUDr. Štefan Cifruš, člen výkonného výboru Pavol Rabely, Jozef Pisár, Branisláv Mráz, vedúci mužstva a tréner brankárov Július Nôta.
Foto: Košalko
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