Úvodník
Bude ZŤS ďalej
chátrať?

+

ogram
r
P
V
T

týždenník mesta Rimavská Sobota • cena 10 Sk (0,33 €) • číslo 40 • ročník 41. • 6. október 2008

ZŤS –ka je pre mesto hazard
V

zasadacej miestnosti MsZ na Obvodnom úrade
v Rim. Sobote pokračovalo 29. septembra
zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Na
začiatku rokovania, ktoré poznamenala technická
porucha, sa prezentovalo 19 poslancov. Ťažiskovou
témou bol návrh projektu revitalizácie areálu ZŤS na
priemyselný park Gemer. Diskusia trvala vyše dvoch
hodín. Návrh nakoniec poslanci odmietli. Proti hlasovali trinásti, zdržali sa traja, jeden nehlasoval a iba
poslanec V. Vaš bol za. V úvode diskusie zástupca
sprostredkovateľskej firmy Capital Partners Consulting Ing. Sitár informoval poslancov o zasadnutí
pracovnej skupiny 26. septembra, na ktorom rokovali
poslanci a pracovníci MsÚ so zástupcami vlastníka o
nových podmienkach zmluvy. Rezonovali tu najmä
otázky týkajúce sa garancie a rozpočtu projektu,

znaleckých posudkov, získania investorov i právnych
rizík. Ako argumentoval Sitár, ministerstvo hospodárstva by neakceptovalo nevýhodné podmienky pre
mesto zapracované do zmluvy. Výhody realizácie
projektu vidí vo zvýšení majetku mesta a zamestnanosti, riziko je v dotiahnutí investorov do areálu. Do
diskusie sa zapojilo viacero poslancov, z ktorých V.
Vaš poukázal na výzvu pre mesto a občanov, zvýšenie zamestnanosti a majetku mesta i príchod nových
investorov. Poslancom P. Brndiarovi, P. Gulikovi, M.
Valušovej sa nepáčilo financovanie projektu, dodatočné zvýšenie nákladov i záruky príchodu investora.
Kritizovali aj slabú komunikáciu medzi mestom
a vlastníkom areálu, či časovú tieseň.
amb

Vadex, s. r. o.,

Pokračovanie na str.2

Vaša lekáreň

Rimavskosobotský Mäsohrad

Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

Pomerne
kontroverzná
diskusia poslancov prebehla
v súvislosti s
revitalizáciou
areálu bývalej ZŤS. Objekt
niekoľko rokov chátra a je už
v rukách druhých majiteľov.
Podľa môjho názoru však táto
záležitosť mohla byť vyriešená
už dávno, ešte za bývalého
vedenia mesta. Vtedy mala
o priestory záujem firma Volkswagen. Vytvorených malo byť
asi 500 pracovných miest. Nestalo sa tak. Areál bol predaný
inej bratislavskej spoločnosti.
Tá zrejme na ňom chcela iba
dobre zarobiť, a preto ho ponúkla Volkswagenu za pomerne vysokú cenu. Obchod sa
však nekonal. A tak sa neskôr
objekt s pozemkami ocitol
v rukách ďalších majiteľov, ktorí poslancom navrhli projekt
jeho revitalizácie so vstupom
mesta. U mnohých však
vzbudil nedôveru zrejme aj po
negatívnych skúsenostiach a
obavy z príliš veľkého rizika.
Kládli si otázku: chcú majitelia
areálu Rimavskej Sobote naozaj pomôcť alebo sa len zbaviť
záťaže? Na druhej strane sa
našlo aj pár podporovateľov
projektu, ktorý v konečnom
dôsledku neprešiel. Majitelia
bývalej ZŤS teda budú musieť
hľadať náhradné riešenie. Aj
pri eventuálnej úspešnosti
projektu a nájdení investora je
však sporné, či bude dostatok
zamestnancov. Mnohým ľuďom sa totiž pracovať nechce...

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov na
predaj Gemerských zvestí.

Akcia: Brav. plece bez kosti 119 Sk/kg
Lečo klobása 55 Sk/kg

Marta Kanalová,
šéfredaktorka

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

Informácie osobne na Svätoplukovej 5 alebo
na t. č. 56 04 673.
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Skvalitnia kultúrne stánky
V

edenie MsKS v Rim. Sobote plánuje do
konca roka určité rekonštrukčné práce
s cieľom skvalitniť kultúrne stánky mesta.
Ako sa vyjadril riaditeľ tejto mestskej inštitúcie PhDr. Ľubomír Šárik, v pláne je realizácia
sanácie amfiteátra. Pôjde o rekonštrukciu
sedadiel pre divákov v hľadisku. Pritom sa zruší
drevená konštrukcia a schátrané sedadlá sa
nahradia modernými plastovými z recyklovaného odpadu, čím sa chráni aj životné prostredie.
Na tieto práce mieni MsKS použiť vlastné zdroje
i granty z BBSK. Podľa vyjadrenia Ľ. Šárika chyby elektroinštalácie v amfiteátri boli nedávno
odstránené z vlastných zdrojov vo výške 145 tis.
Sk. Rekonštruovať sa budú aj toalety v zadnej
časti domu kultúry na prízemí z vchodu E tak,

Dokončenie zo str.1

aby boli bezbariérové. Obnova neobíde ani
šatne so sprchami pre účinkujúcich. Prvá etapa
rekonštrukcie sociálnych zariadení na prízemí
už prebehla.
„V budúcnosti plánujeme riešiť aj to, aby sa
vozičkári dostali bez problémov aj do horných
priestorov domu kultúry,“ uviedol Ľ. Šárik.
Dodal, že rekonštruovať sa budú aj priestory
Mestskej galérie na Hlavnom námestí, aby tam
boli výstavné plochy, ateliér a chránený depozit
pre diela. MsKS sa tak bude môcť uchádzať
o granty na zakúpenie vzácnych diel. V prvom
rade sa však bude riešiť sanácia krovu, ktorý je
v dezolátnom stave.
kan

Falošný poplach
D

o našej redakcie nám minulý utorok
zatelefonoval jeden z našich čitateľov.
Upozornil nás na to, že z Detoxu unikli škodlivé
látky a ľudia si museli pozatvárať okná. Ako
správni investigatívni novinári sme sa rozhodli
záležitosť prešetriť. Oslovili sme teda riaditeľa
závodu firmy Detox, s. r. o., v Rim. Sobote Ing.
Jána Štempla. Vyjadril sa, že nešlo o žiadny
poplach, ale iba o bezpečnostno-preventívne
cvičenie, ktoré sa vykonávalo dopoludnia

v spolupráci s OR HaZZ v Rim. Sobote. Zapojili
sa do neho všetci zamestnanci a prebehlo podľa
plánu. I keď firma pravidelne robieva školenia,
cvičenie takéhoto rozsahu v spolupráci s hasičmi sa konalo prvýkrát. Ani rimavskosobotskí
hasiči nám únik škodlivých látok do ovzdušia
zo žiadnej z okolitých firiem nepotvrdili. Takže
zo strany nášho čitateľa išlo našťastie iba o falošný poplach.
kan

Za kvalitou
sa ísť oplatí

z toho nebola. Po polhodinovej naťahovačke
čo kam patrí, som sa mohla radovať z prípravy
večere. Krásne zabalené kurča, práve kúpené
v jednom nemenovanom obchode( Hypernova) vyzeralo tak úžasne, že už len pri samotnej
predstave pečeného krídelka na mojom tanieri
sa mi zbiehali slinky. Opatrne som odstránila
ochrannú fóliu pri okraji, aby som kurča náhodou nepoškodila, a VTEDY to prišlo. Prívan zápachu, pri ktorom by vám sotva pomohol Brise
one touch alebo iný osviežovač vzduchu. Táto
nepríjemná "vôňa," ktorej by sa možno potešil
pračlovek po trojmesačnom neúspešnom lovení,
nám zasmradil celú kuchyňu. Nasledovala dilema: ísť reklamovať, alebo nie. Keďže sa zíde
každá korunka ( onedlho euro), hľadajúc bloček
mamina nasadla do auta a v duchu sa pripravovala na ďalšie dlhé vyčkávanie túžiac po vrátení
peňazí. Moje kuchárske umenie mi nedovoľuje
prípravu zložitejších jedál, zatiaľ som teda pripravila moju špecialitu: starú – dobrú praženicu
( ešteže vajcia boli domáce). O dvadsať minút sa
mama vrátila domov viac – menej spokojná, ale
predsa len trochu mrzutá. Pravdepodobne so
mnou súhlasíte ak navrhnem, že novým sloganom Hypernovy by sa malo stať: „Reklamovať sa
prísť oplatí, ale za kvalitou choďte inde.“

U

rčite poznáte pocit, keď v stredu poobedevracajúc sa z práce, sa neviete rozhodnúť,
či sa máte tešiť, že máte už väčšiu polovicu pracovného týždňa za sebou, alebo máte byť sklamaný, že ďalšie dva dni vyčerpávajúcej práce na
vás ešte čakajú. Počas podobnej úvahy sa moja
mama zastavila v jednom zo štyroch veľkoobchodov v našom meste, aby si uľahčila prácu
tým, že všetko kúpi na jednom mieste. Kto ju
pozná, vie, že ona dokáže stráviť v obchodoch
veľkú časť svojho voľného času. Po dlhom vyberaní, rozmýšľaní, kalkulovaní a státí v rade
pred pokladňou som sa dočkala jej príchodu domov. Pri otváraní vchodových dverí sa mi uľavilo
a môj nič netušiaci rozum si myslel, že onedlho
sa bude pripravovať večera. Keď sa však dopotácala do kuchyne s tromi nákupnými taškami,
rýchlo som pochopila, že prestieranie stola nebude teraz mojou prvoradou úlohou. Začalo sa
vybaľovanie ako na Štedrý večer pod vianočným
stromčekom. Asi tušíte, že až taká nadšená som

Silvia Hanková

Poslanci T. Pelle a Z. Bán argumentovali, že mesto má s podobnými veľkými
projektmi, ako bola RO Zelená voda na
Kurinci, zlé skúsenosti.
Nepáčila sa im ani cena a ďalšie zvýšené
náklady na projekt. Viceprimátor P. Piliarik
poukázal na zvýšenú mieru zaťaženosti
mesta, pričom by sa mali zhodnotiť ďalšie
investície. Prednosta L. Kovács uviedol, že
poslanci nemajú dostatočné informácie
a nepáčili sa mu finančné podmienky
projektu pre mesto. Vedúca ekonomického
oddelenia na MsÚ O. Fabová spochybnila
započítavanie DPH do nákladov projektu.
Primátor Š. Cifruš uviedol, že mesto nemá
silu ani finančné prostriedky na vstup do
takéhoto veľkého projektu. Obáva sa aj
väčšieho zadĺženia mesta, čo by mohlo
v konečnom dôsledku viesť k nútenej
správe.
amb

Brigády
na vodných
nádržiach
MsO SRZ v Rimavskej Sobote I. obvod
organizuje 18. októbra od 8.00 – 14.00 hod.
na VN Ožďany brigádu. Jej vedúcim bude
JUDr. Roland Janský. Náplňou brigády
bude zber odpadkov okolo vodnej nádrže
a práce súvisiace so zabezpečením chodu
lokálu a údržba rybárskej chatky, ako aj
príprava na zimné obdobie. Ďalšia brigáda
bude 19. októbra na VN Kurinec od 8.00
do 14. 00 hodiny. Jej vedúcim bude Maroš
Galamb. Náplňou brigády bude zber
odpadkov okolo vodnej nádrže, údržba
garážových priestorov na rybárskej chate,
zváženie likvidácie vyradeného materiálu
a údržba zariadení slúžiacich na výlov rýb.
Občerstvenie si musí zabezpečiť každý
brigádnik sám.
red
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Odmeny prešli hladko
P

oslanci mestského parlamentu sa na
svojom zasadnutí zaoberali aj odmenami.
Tie prešli tentoraz hladko, bez väčšej diskusie.
Predseda poslaneckého klubu Demokratický
blok T. Pelle navrhol odmenu pre primátora
Štefana Cifruša vo výške 29%, t.j. 113 100 Sk
(3754,23 €), pre viceprimátora P. Piliarika 27%,
t.j. 76 140 Sk (2527,38 €) a pre kontrolóra mesta
Ľ. Csanka 16%, t.j. 42 400 Sk (1407,42 €) zo
súčtu platov v prvom polroku. Viceprimátor
P. Piliarik sa na margo odmien vyjadril, že je
to pre zástupcov mesta motivácia v ich ďalšej

práci. Ďalej uviedol, že z týchto financií väčšinou sponzorsky prispievajú na akcie, ktoré sa
konajú v meste. V závere zasadnutia informovala poradkyňa prednostu mestského úradu J.
Luštíková poslancov o platnosti novej zmluvy
(z 24.9.2008), o kúpe a splácaní pozemkov za
36 mil. Sk. Zároveň uviedla, že ministerstvo
financií schválilo zámenu budov v kasárňach a
na Gorkého ul. medzi Mestom Rimavská Sobota
a firmou YURA Corporation.
amb

Vzniká občiansko-liberálna strana

V

Trenčianskych Tepliciach v priestoroch hotela Most slávy sa 28. septembra konal prípravný kongres občiansko-liberálnej politickej
strany LIGA. Jej program bude zameraný na
uplatňovanie liberálnych myšlienok v občianskej spoločnosti s akcentom hlavne na riešenie
ekonomických či sociálnych potrieb občana.
Iniciatíva s oranžovým logom chce podľa Nem
csicsa zaplniť na politickej scéne občiansko-liberálny priestor uvoľnený po neúspechu Aliancie nového občana v parlamentných voľbách
2006. Členmi prípravného výboru okrem Roberta Nemcsicsa sú poslanec NR SR Juraj Liška,

publicista Eduard Chmelár, aktivistka Oľga
Pietruchová, politológ Martin Urmanič, profesor
Peter Nižňanský a ďalší. V týchto dňoch prebieha petičná akcia za účelom zozbierania 10 tisíc
podpisov potrebných na registráciu politickej
strany. Prípravného kongresu sa za okres
Rimavská Sobota zúčastnili Emil Potočník a Zlatica Ambrózová, predsedom za banskobystrický
kraj sa stal Andrej Mašlonka, bývalý krajský
podpredseda ANO. LIGA, občiansko-liberálna
strana by mala mať ustanovujúci kongres do
šiestich týždňov.
ep

N

iekoľko psíkov bez majiteľa, vrátane
šteniatok, odchytili v uliciach mesta
Rimavská Sobota mestskí policajti. Ako nás
informoval náčelník mestskej polície P. Berecz,
sú umiestnení u nich v kotercoch. Ak im chcete
dať lásku, opateru a nový domov, ozvite sa na t.
č. 159 alebo 56 23 662.
kan

Poďakovanie zdravotníkom
ie vždy nám veci vychádzajú tak, ako si
predstavujeme. Myslíme si, že sa nám
nemôže nič stať, kým nepríde ten osudný
deň. Deň, keď o našom živote rozhodne jedna
neopatrnosť. Nehoda a s ňou spojené zdravotné
komplikácie, ktoré sa stali Dušanovi Domskému, ho pripravili o krásne chvíle prežité s rodinou. Pol roka po nehode, keď sa už zdalo, že je
všetko v poriadku, prišiel deň, ktorý mohol byť

V rimavskosobotskom dome kultúry sa
16. októbra o 19:00 hod. uskutoční koncert
českej folklórnej legendy Honzu Nedvěda.
Spolu s ním vystúpia Vojta Nedvěd, Petr
Kocman, Milan Plechatý a Jarda Petrásek.
Cena vstupeniek je v predpredaji 240 Sk
(7,97 eur), v deň koncertu 299 Sk (9,92
eur). Informácie a rezerváciu vstupeniek
zabezpečuje MsKS, č.t: 56 21550.

Výstava ľudových
remeselníkov
OZ Občiansky a podnikateľský spolok Rim.
Seč organizuje v dňoch 17. - 20. októbra v Kultúrnom dome v Rimavskej Seči
výstavu výrobkov ľudových remeselníkov
a umelcov. Cieľom výstavy je oboznámenie ľudí s prácou remeselníkov a umelcov
žijúcich v našom regióne a šírenie kultúry
a umenia cez vystavené práce. Organizátori prosia všetkých ľudových remeselníkov
a umelcov, ktorí majú záujem o vystavovanie svojich výrobkov, aby sa prihlásili buď
telefonicky alebo e-mailom do 10. októbra.
Tel: 0905 359071,
e-mail: frantisek.gal@gmail.com

Psíky hľadajú
domov

N

Príde Honza
Nedvěd

posledný. Po ťažkostiach so srdcom a obličkami
bol Dušan Domský, skvelý manžel, otec, starý
otec, prevezený na interné oddelenie v Rimavskej Sobote. Celá rodina ďakuje, lekárom,
sestričkám a personálu oddelenia za starostlivosť a obetavosť, ktorú jemu a iným pacientom
poskytujú. Osobitné poďakovanie patrí primárovi oddelenia MUDr. Karolovi Mičkovi.
manželka s deťmi

Ubil ho na smrť
Z výtržníctva a zabitia obvinili 39-ročného Tisovčana. V pizzerii na Jozeffyho
ulici v Tisovci po predchádzajúcej slovnej hádke fyzicky napadol 33-ročného
muža z Čierneho Balogu. Opakovane ho
udieral päsťou do hlavy. Zraneného hospitalizovali v nemocnici F. D. Roosvelta
v Banskej Bystrici. Napriek rýchlemu
zásahu lekárov však muž zomrel. Tisovčan je stíhaný na slobode. Hrozí mu trest
odňatia slobody na 7 až 10 rokov.
kan
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Mlieko je stále základnou zložkou výživy
D

eti sú najohrozenejšou vekovou skupinou z hľadiska príjmu primeraného
množstva vápnika. V posledných rokoch sme
na Slovensku zaznamenali prudký pokles
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. 25.
septembra sme si pripomenuli v našom meste
Svetový deň mlieka v školách, a to formou
ochutnávok, prezentácií, i výstavou prác našich
žiakov. Zapojili sa i žiaci zo ZŠ Š. M. Daxnera
a ZŠ s VJM na Ul. Novomeského v Rimavskej
Sobote v spolupráci so zamestnancami školskej
jedálne i pedagógmi. Hlavným cieľom zvýšenia
spotreby mlieka v školách je zvýšenie množstva
vápnika u školopovinných detí, a to obnovením
mliečnych desiat na školách a zvýšením spotreby kyslo-mliečnych výrobkov, tvarohu, syrov
a pod. Mliečny program vychádza z Programu
ozdravenia obyvateľov SR, ktorý schválila vláda
v novembri 1999. V rámci obedov v školách a v

školských zariadeniach nie je možné zabezpečiť dostatočný prívod vápnika, preto je žiaduce
podávať mlieko a mliečne výrobky deťom počas
celého dňa, najlepšie podávaním tzv. školského
mlieka v rámci školského mliečneho programu.
Školský mliečny program sa realizuje v základných školách počas prestávok v školských jedálňach. Školský program podpory konzumácie
mlieka má svoje opodstatnenie z hľadiska výživy, ako aj vzdelávania, bojuje proti obezite a
pomáha zabezpečiť nevyhnutné prvky pre rast
a zdravie detí. Popri materských a základných
školách sa do programu konzumácie mlieka
zapoja v tomto školskom roku aj stredné školy.
Podľa odporúčaní WHO však mlieko je, bolo a
bude základnou zložkou výživy človeka.
Marta Trochová,
externý metodik pre školské stravovanie

Vyučujú regionálnu výchovu

Z

Š M. Tompu na Šrobárovej ul. sa v tomto
roku zlúčila s ZŠ I. Ferenczyho na Ul. L.
Novomeského na sídlisku Západ. Školu navštevuje 526 žiakov, z toho 52 prvákov. Je zaujímavé, že za posledné štyri roky má zariadenie
vždy viac žiakov ako v predchádzajúcom roku.
Nový školský zákon dáva školským zariadeniam od začiatku školského roka možnosť
učiť viac po svojom. V školskom vzdelávacom
programe si školy tohto typu určia, ktoré predmety posilnia štyrmi hodinami.
„V prvom ročníku sa žiaci učia 1,5 hodiny ma-

tematiky a pol hodinu informatiky. Keďže nám
osem vyučovacích hodín maďarského jazyka
týždenne znížili na päť, po dohode s pedagógmi sme zvyšné tri hodiny dali na vyučovanie
tohto predmetu,“ povedal poverený riaditeľ
školy L. Csúsz. Dodal:„V piatom ročníku sme
určili 1,5 hodiny na vyučovanie matematiky, pol
- na informatiku a po jednej hodine environmentálnej a regionálnej výchovy. Regionálna
výchova je nový predmet. Bude zameraný na
históriu a kultúru Rimavskej Soboty a Gemera.
Na sídlisku Západ sme 2 hodinami posilnili

Majú hokejbalové ihrisko
ákladná škola Š. M. Daxnera na sídl. Západ
v Rim. Sobote otvorila tento školský rok
svoje brány pre 341 žiakov, prvákov je v troch
triedach 48. Od prvého septembra platí nová
školská reforma, ktorá ukladá každej škole
vypracovať školský vzdelávací program.
„Som spokojný, že sme školský vzdelávací
program vytvorili s pedagogickým tímom včas.
Ten sme začali tvoriť už pred koncom minulého
školského roka a niektorí pedagógovia museli
obetovať aj svoj voľný čas,“ povedal riaditeľ školy V. Vidinský. Dodal: „Napriek tomu, že v našej
škole niekoľko rokov vyučujeme rozšírene cudzie jazyky, v novom školskom programe budú
prioritou. Viac hodín sa budeme venovať aj
športovým a pohybovým aktivitám zameraným
na plávanie, ale aj vyučovaniu informatiky.“
Okrem toho chce vedenie školy zriadiť školské
stredisko záujmovej činnosti. To bude orientované na športy – džudo, hokej- a výpočtovú

amb

Deň eura

ZŠ Š. M. Daxnera na sídl. Západ tento školský
rok navštevuje 341 žiakov

Z

anglický jazyk. Žiaci sa rovnako učia hodinu a
pol matematiky a polhodinu informatiky. V triedach s prevažne rómskymi žiakmi vyučujeme
multikultúrnu výchovu.“
V júli podala škola projekt na rekonštrukciu
budovy na Šrobárovej ul. v hodnote 21 mil. Sk.
(0,70 mil. eur). Vedenie školy plánuje vymeniť
okná, dvere, podlahy, strechu, ale obnoviť najmä suterén, kde sú učebne. Tiež chcú zmodernizovať jedáleň, kuchyňu a elektrické rozvody.
„Okrem toho by sme potrebovali zatepliť
a zmodernizovať fasádu budovy. Chceme aj
nové ihrisko, takže v budúcnosti určite podáme
nový projekt,“ dodal na záver Csúsz.

techniku. Ako si mnohí všimli, škola má aj nové
hokejbalové ihrisko. Financie na jeho zriadenie
poskytol hokejbalový klub, škola i rodičia detí.
Od 1. októbra sa zaviedol elektronický výdaj
stravy, ktorý zmodernizoval a zjednodušil stravovanie. Zásluhu na projekte za približne 300
000 Sk (9 958,18 eura) má vedúca školského
stravovania M. Trochová. Ako uviedol V. Vidinský, sú druhé zariadenie v Rim. Sobote s takýmto systémom. Vedenie školy plánuje v novom
školskom roku aj modernizáciu budovy.
„V priebehu školského roka podáme cez Rozvojový operačný program – rozvoj infraštruktúry
vzdelávania projekt na rekonštrukciu budovy
v sume 23.mil. Sk ( 0,76 mil. eur). Plánujeme
zatepliť budovu, zrekonštruovať vodovodné
a odpadové potrubie a vymeniť staré okná za
plastové,“ uviedol Vidinský.
amb

S blížiacim sa zavedením eura na Slovensku si žiaci ZŠ P. K. Hostinského v Rim.
Sobote pripomenuli Deň eura, ktorý prebiehal 100 dní pred zavedením tejto meny.
Žiaci si pripomenuli nové platidlo rôznymi
formami a aktivitami. Na prvom stupni
žiaci prvého a druhého ročníka viedli
rozhovory s triednymi učiteľkami o novej
mene, vyrábali papierové mince a bankovky. Veľmi zábavná sa zdala aktivita, pri
ktorej sa deti hrali na obchod so školskými
potrebami. Aktivity boli spestrené aj lúštením krížovky. V treťom a štvrtom ročníku
sa žiaci oboznámili s eurom formou prezentácie cez počítač, maľovali plagát o propagácii eura, zahrali si scénky, skúšali, ako
to bude vyzerať, keď budú sporiť v centoch
a tu zamieňať na eurá. V závere svoje
vedomosti zúročili v eurokvíze. Víťazné
družstvo bolo odmenené vecnými cenami.
Deti si svoje práce vystavili na nástenke vo
vestibule, aby ich euro sprevádzalo až do
jeho príchodu.
Mgr. Anna Veľochová
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Vyrieši mesto nevyhovujúci stav?
V útulku pre bezdomovcov hygienici našli vážne nedostatky.
Ak sa neodstránia, nebude sa môcť prevádzkovať na Hviezdoslavovej ulici.

U

ž niekoľko rokov funguje na Hviezdoslavovej ulici v Rim. Sobote útulok pre občanov
bez prístrešia. Mnohí ho ľudovo nazývajú aj
azylovým domom. V súčasnosti je tam ubytovaných 14 mužov. Spravuje ho BBSK, budova však
patrí mestu. Už vlani v decembri konštatoval
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rim.
Sobote nevyhovujúce hygienické podmienky
v objekte. Išlo najmä o nevytvorenie samostatného vstupu do zariadenia, dezolátne zariadenia na osobnú hygienu, poškodenie kanalizačného potrubia a plesnenie stien z dôvodu zlej
izolácie budovy. Táto téma rezonovala aj na
septembrovom zasadnutí poslancov mestského
parlamentu. O riešenie problematiky sa vtedy
zaujímala poslankyňa B. Gecková. Bolo pritom
skonštatované, že ak sa hygienické nedostatky neodstránia, útulok nebude možné v tejto
budove prevádzkovať. Ako sme sa dozvedeli
od Tatiany Králikovej z odboru sociálnych vecí
a zdravotníctva Úradu BBSK v tejto súvislosti
prebehli rokovania riaditeľky Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Rim. Sobote,
pod ktorý je azylový dom organizačne začlenený, Mgr. J. Vančíkovej s vedením mesta. Okrem
toho v apríli oslovil BBSK primátora mesta
a požiadal ho o spoluprácu pri riešení tohto
problému. Boli zvažované viaceré varianty
riešenia vrátane zriadenia útulku v náhradných
priestoroch. To však bolo nad finančné možnosti BBSK. V júni prebehlo rokovanie vedúcej
odboru soc. vecí a zdravotníctva Úradu BBSK
MUDr. Ľudmily Lysinovej s vedením mesta.
Bolo dohodnuté, že mesto ako vlastník budovy

Priestory v Útulku pre občanov bez prístrešia na Hviezdoslavovej ulici
je nutné rekonštruovať, aby vyhovovali hygienickým kritériám.

zabezpečí potrebné investície na odstránenie
hygienických nedostatkov. V tejto súvislosti
sme oslovili vedúcu oddelenia stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy Mestského úradu v Rim. Sobote Ing. Annu Csincsíkovú.
Uviedla, že v júli prebehla obhliadka objektu,
vrátane hygienických priestorov v dezolátnom
stave. Je nutné vymeniť podlahy, opraviť steny
i elektroinštaláciu.
„Najväčší problém je ten, že hygienici požadovali samostatný vchod pre ubytovaných.
Budova má totiž spoločný dvor s majiteľmi
susedného rodinného domu. Časť pozemku
je vo vlastníctve mesta a časť vlastní fyzická
osoba, takže je nutné riešiť majetkovo-právne
vzťahy. V najbližšom čase prebehne rokovanie
so spoluvlastníčkou pozemku. Budeme sa
snažiť dohodnúť odpredaj jej časti mestu alebo

zámenu pozemkov. V prípade, že k dohode
nedôjde, bude sa musieť hľadať náhradné
riešenie,“ skonštatovala Ing. Csincsíková.
Vedúci oddelenia kultúry a starostlivosti
o občana mestského úradu JUDr. Š. Baláž náš
uistil, že mesto chce túto problematiku riešiť
adekvátnym spôsobom. Bude sa snažiť vyčleniť
v rozpočte financie na to, aby útulok vyhovoval
hygienickým požiadavkám. Na margo toho, že
by napriek snahe nedošlo k dohode so spoluvlastníčkou dvora, povedal, že bude potrebné
hľadať náhradný objekt pre ľudí bez strechy nad
hlavou. Do úvahy prichádza budova bývalého
internátu na Školskej ulici, kde sa nachádza aj
Krízové centrum SOS pre týrané ženy.

Marta Kanalová

Obchodná akadémia otvorí nový odbor

O

bchodná akadémia v Rim. Sobote patrí
k najprestížnejším stredným školám
v okrese. Na základe nového školského zákona
a metodického pokynu 9/2008 z 18. augusta sa
škola oficiálne volá Obchodná akadémia – Kereskedelmi akadémia. V rámci reformy si každá
škola vytvorila školský vzdelávací program. Ten
sa týka prvých ročníkov.
„V našom učebnom pláne sú v odboroch s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským
nepatrné rozdiely. Týka sa to hlavne disponibilných hodín, kde v triede s vyučovacím jazykom
maďarským pribudol druhý cudzí jazyk. Uvedomujeme si, že školská reforma je predovšetkým
o ľuďoch, je postavená na kvalitnej práci učiteľa
a v tomto smere urobíme všetko, aby sme
reformu uviedli do praxe,“ povedala riaditeľka
školy K. Mattyašovská. V súčasnosti navštevuje školu 376 žiakov, 269 v odbore obchodná
akadémia s vyučovacím jazykom slovenským
a 107 v triede s vyučovacím jazykom maďarským. V pomaturitnom odbore cestovný ruch

je 10 žiakov. Tento rok je v dvoch slovenských
triedach 63 prvákov. V nich je presahujúci
záujem, a preto muselo vedenie školy žiadať o
výnimku. Opačne je to v maďarskej triede, kde
je z povolených tridsiatich žiakov len 24.
„Od 1. septembra 2009 otvárame nový študijný
odbor s názvom informačné systémy a služby
s odborným zameraním na hospodárske informácie. Ide nám predovšetkým o to, aby sme
zatraktívnili školu a poskytli absolventom základných škôl vzdelávanie aj v inom študijnom
odbore. Momentálne finišujeme s trojročným
projektom Dialóg edukácie so svetom práce,
ktorý sa uskutoční s podporou európskeho
sociálneho fondu. V tomto školskom roku
realizujeme aj menšie projekty zamerané na
environmentálnu výchovu. 8. októbra organizujeme v spolupráci s Regionálnou rozvojovou
agentúrou ekonomickú súťaž žiakov stredných
škôl pod názvom Leonardo yuongbusiness.
net. Momentálne opravujeme starú budovu,
v budúcnosti plánujeme rekonštrukciu kotolne,

kanalizácie a školského bazéna. Okrem toho
chceme nákupom počítačov a ďalších pomôcok
materiálno - technicky zabezpečiť výchovno
– vzdelávací proces. Na ten prispeje škola, ale
aj rodičia žiakov,“ uviedla K. Mattyašovská.
amb

Vynikajúce
maďarské výrobky
Predseda BBSK Milan Murgaš pozýva
verejnosť na výstavu nazvanú Vynikajúce
maďarské výrobky v rámci programu EÚ
príde k vám domov s podporou Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky. Otvorenie výstavy bude 6. októbra
o 11. hod. vo výstavných priestoroch
Gemersko-malohontského múzea v Rim.
Sobote. Výstava potrvá do 10. októbra.
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Čierny Potok oslavuje 80. výročie vzdelanosti
T

ento rok oslavujú obyvatelia obce Čierny
Potok a jej rodáci 80. výročie založenia
základnej školy slovenskej. Jej základný kameň
bol položený pri 10-tom výročí vzniku Československej republiky. Jej výstavbu podporila
finančným darom Slovenská liga na Slovensku
a celkom sa začala výstavba 40-tich takýchto
škôl zväčša v pohraničí. Hlavným cieľom bol
kultúrny pokrok nášho národa a vlasti. Dobovú
atmosféru si je možné predstaviť podľa opisu
novín GEMER – MALOHONT „ Slávnosť v Čiernom Potoku usporiadaná 133. zborom Slov. ligy
v Hodejove započala ráno o 9. hod. Na stanici
v Hodejove, odkiaľ odobral sa zástup hostí doprevádzaný 25-členným jazdeckým banderiumom na čele so Šulekom ku pustatine Durenda,
kde pri slávobráne privítal účastníkov Jozef
Palášthy, učiteľ, srdečným prívetom, žiak Ján
Hronec básničkou a dievčatá v krojoch Elena
a Marta Krnáčová, Katarína a Marta Sebíňová
a Irena Mikušová chlebom a soľou a peknými
kyticami. Slávnostný sprievod sa potom odobral
cez osadu Durenda na Čierny Potok. V tom
čase tam nebola žiadna budova, bol to len
názov časti chotára. Majiteľ pozemkov Ladislav
Szabó, statkár z Hodejova, daroval na tento účel
najkrajšiu časť svojho pozemku. Svojím gestom
chcel osobne prispieť k maďarsko-slovenskému
porozumeniu a zvýšeniu vzdelanosti slovenských usadlíkov. Je nutné pripomenúť, že v tom
období na okolí neboli žiadne slovenské školy.
Slávnosť na pekne vyzdobenej tribúne - na

OZNÁMENIE
Mesto Rimavská Sobota oznamuje vlastníkom, nájomcom a držiteľom pozemkov v kat.
území Vyšná Pokoradz začatie konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych
vzťahov k nim (ROEP). • Správa katastra v Rimavskej Sobote, ako príslušný orgán v zmysle
§ 3 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák. NR SR č.
180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon) začalo
v zmysle § 5 zákona dňom vyvesenia tohto
oznámenia konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim
v katastrálnom území Vyšná Pokoradz určeným

Pri prednese básničiek počas
osláv zľava: Alžbeta Pupalová, Andrejka Gibaľová, Stanka Hriňová, Daniela-Sofia
Gibaľová, Petra Marcineková
a Maťko Hriň.

mieste budúcej školy - otvoril zástupca okresného úradu z Felediniec (dnes Jesenské) Gejza
Honécy. Slávnostnú reč predniesol učiteľský inšpektor Ján Uram. Zdôraznil, že z týchto škôl sa
nebude šíriť štvanie voči Maďarom, ale pokojné
spolunažívanie oboch národností.“
Po dobudovaní školu navštevovali žiaci nielen
z osád Durenda a Hodoš, ale aj z Úsvitu (Hajnalvégy) Kaparó, Čenta, Baga,... Tieto udalosti
si rodáci a obyvatelia obce pripomínajú každoročne v poslednú augustovú sobotu s oslavou
výročia vypuknutia SNP.
Tento rok sa slávnosť konala po 10-ty raz,
a preto 80-ročné jubileum bolo slávnostnejšie
ako bežné roky. Medzi vzácnych hostí patrili
aj bývalí žiaci vtedajšej školy Štefan Kapec,
žijúci v Kalinove a brig. gen. v. v. Mgr. Imrich

Gibala, žijúci v Banskej Bystrici. O kultúrny program sa prednesením básní postarali
Dominika a Martina Lakotová a deti Alžbeta
Pupalová, Stanka a Maťko Hriňovci, Andrejka Gibaľová, Daniela-Sofia Gibaľová a Petra
Marcineková. Účastníkov milo prekvapila
svojím programom folklórna skupina Ďatelinka
z Detvy pod vedením Ondreja Molotu spolu
s tanečným a speváckym súborom. Zlatým
klincom programu bolo vystúpenie nestora
slovenských ľudových piesní profesora Milana
Kňažu zo Zvolena, ktorý napriek svojim 80-tym
narodeninám predviedol okrem brilantného
spevu „vrchárskych " pesničiek aj prídavok
hajdúkovaním.
JUDr. Jozef Pupala

Z listu čitateľa

operátom je pôvodný katastrálny operát.• Vyzýva vlastníkov, nájomcov pozemkov a ďalšie
oprávnené osoby, aby poskytli údaje o pozemkoch o ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim,
ktoré sú im známe z doterajšieho usporiadania
právnych vzťahov k týmto pozemkom.• Údaje
je potrebné poskytovať komisii na obnovu
evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim
(ďalej len komisii) zriadenej pre kat. územie
Vyšná Pokoradz v lehote do 31.10.2010 a to
v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.00 hod.
• Údaje a listiny je potrebné predkladať komisii –
predsedkyni komisii Anne Brezovickej na Mestský úrad v Rimavskej Sobote, Ul. Svätoplukova
č. 9 – referát správy majetku, III. poschodie, č.
dverí 25, č. tel. 047/5604633.

Kútik pre gazdinky
Americký utopenec

Potrebujeme: 6 PL horčice, 6 PL kečupu, 6 PL vorchestrovej omáčky, 6 PL octu, 6 PL oleja.
Postup: Suroviny dáme do nádoby a necháme prejsť varom. Keď zmes vychladne, pridáme do nej
250 gr majonézy a dobre premiešame. 1 kg kabanosu alebo cesnakovú klobásu pokrájame na mesiačiky, očistíme cca 2 cibule, ktorú tiež pokrájame. Všetko dáme do nádoby a zalejeme majonézovou masou. Dobre premiešame a necháme 6 h odstáť v chladničke. Podávame s chlebom.
Dobrú chuť!
J. Molnárová

Na margo článku
Ďalší bič?
Do redakcie sme dostali list od nášho stáleho čitateľa. Rozhorčila ho situácia týkajúca
sa neustáleho prehodnocovania Gemerských zvestí poslancami MsZ a poslaneckého prieskumu, ktorý má byť v redakcii
vykonaný. Aj on tak, ako mnohí iní, sa
prikláňa k názoru, že v meste je oveľa viac
nefungujúcich vecí, s ktorými by sa poslanci mali zaoberať, a nie neustále mestskými
novinami, ktoré šíria dobré meno mestu.
Prinášame vám jeho krátku reakciu.
S údivom pozorujem, aký boj sa vedie o
zosadenie z postu šéfredaktorky Gemerských zvestí M. Kanalovej. Pripadá mi to
priam neľudské a neadekvátne. Nemám
slov. Iba žasnem, ako sa mesto odvďačuje
M. Kanalovej za dlhoročné pôsobenie a
prinášanie objektívnych informácií do
tohto týždenníka. Gemerské zvesti majú
naozaj vysokú úroveň. Mal som možnosť
držať v rukách aj iné regionálne noviny.
Avšak tie sa nedajú s GZ ani porovnať.
Miroslav Trenka
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Spoločnosť z dôvodu rozšírenia
výroby prijme pracovníčku
na novovytvorenú pozíciu:

ŠIČKA
Hotel Zlatý býk prijme do prac. pomeru kuchára
– kuchárku vyučenú v odbore,
požadovaná prax 3 roky.
Termín nástupu ihneď.
Kontaktná osoba: Mgr. Polláková Ľubica
Tel: 0902 904 314, 047/56 32 032
2248-40

MIZA – Autopoťahy s.r.o.
prijmeme krajčírky, nevyučené
zaučíme, prijmeme pracovníka
do strihárne, prijmeme vodiča
na občasné prepravy Škodou
Fel. Pic-up. Tel: 0908 487 799.
1396

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

Dám do prenájmu veľké
priestory, vhodné na
diskotéku v Hnúšti.
Tel: 0903 801 265

MAD

Termín nástupu:
- možnosť nástupu ihneď
Požiadavky:
- prax
- manuálna zručnosť
- kvalitný tréning šitia
Našim zamestnancom ponúkame:
- perspektívu dlhodobého zamestnania
- najlepšie platobné podmienky v regióne
- bohatý sociálny program, teplá strava
MAD SR, s.r.o., Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota
Žiadosti spolu s pracovným životopisom zasielajte
e-mailom na adresu: mad1@madsr.sk
Kontakt: 0905 250 226

1412-40

PREDAJ UHLIA
a palivového dreva
Uhoľný sklad,
Cintorínska 3646
Rimavská Sobota,
t. č. 56 323 66

2249-44

Renomovaná Talianska spoločnosť pôsobiaca na Slovensku prijme po osobnom
pohovore (nástup ihneď) do PP pracovníkov na nasledujúce profesie: zvárač,
inštalatér, zámočník, stolár, frézar, sústružník – prax v obore vítaná a pomocné
pracovné sily (prípravár).
Ponúkame stabilnú prácu s hodinou mzdou 8,50 € na severe Talianska, ubytovanie zdarma. Znalosť jazyka nie je podmienkou.

1290-40

Bližšie informácie na tel. č. 0917/ 057 020
2253-41
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Nehnuteľnosti
• Predám garzónku s balkónom na
ulici Malohontskej, cena 380 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1421-40

• Predám garzónku s balkónom na
ul. Malohontskej, cena 370 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1421-40

• Predám garzónku s balkónom na
ul. Malohontskej, cena 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1421-40

• Predám 1-izbový byt na sídl. Rimava, cena 570 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1421-40

• Predám 1-izbový byt na nám. Š.
M. Daxnera, cena 550 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1421-40

• Predám 2-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 600 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1421-40

6. 10. 2008

Kontakt: 0902 700 400.
1421-40

• Predám 4-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 698 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1421-40

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 250 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1421-40

• Predám 4-izbový byt na ul.
Dobšinského, cena 1 030 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1421-40

• Predám rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1421-40

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 3 500 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1421-40

v Tomašovej, cena 1 050,- Sk/m2.
Kontakt: 0902 700 400.
1421-40

• Predám halu na rôzny druh podnikania v interviláne Rim. Soboty.
Kontakt: 0902 700 400.

1421-40

1384-40

• Predám starší rodinný dom
s veľkou záhradou /866 m2/
v Tomašovej, ul. Malá 3. Tel: 0907
761 060.

• Predám 3-izbový byt – 87 m2, 2.
poschodie, v strede mesta. Tel:
047/56 225 26 len po 19.00 hod.

1416-42

• Predám byt v Rim. Sobote. Tel:
0908 813 591.
1388-41			
• Predám rodinný dom s veľkou
záhradou a pozemok. Tel: 0905
556 390

• Predám 1-izbový byt na Rožňavskej ul. Tel: 0902 505 390.
1424-40

• Predám 3-izbový byt v OV, v centre mesta. Kontakt: 0915 956 899,
0907 232 104.
1425-43

1421-40

1426-40

• Predám rodinný dom v Rimavskej Sobote, cena 2 600 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám jednoizbový byt v OV
na sídlisku Západ v R.S. Cena
460 000,- Sk. Tel: 0944 018 904.
1428-40		
• Predám garzónku na sídlisku
Rimava. Tel: 0904 307 733.

• Predám 1-izbový byt, samostatné
kúrenie. Súrne! Tel: 0902 505 390.

1421-40

1421-40

1421-40

• Predám 2-izbový byt na ulici
Mikszátha, cena 720 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám rodinný dom v obci Ratková, cena 450 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.

1421-40

1421-40

• Predám 2-izbový byt na sídl. Rimava, cena 832 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.

• Predám nový rodinný dom v lok.
Kurinec, cena 2 900 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

1421-40

1421-40

• Predám 2-izbový byt na ul. Poručíka Ušiaka, cena 730 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám penzión na Teplom Vrchu, cena 1 120 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.

1421-40

1421-40

• Predám 3-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 240 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám chatu v lok. Tormáš,
cena 165 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.

• Predám chatu v Kokave nad Rim.,
rekreačná oblasť Línia, 300 m od
vleku, pozemok 100 m2, chata
murovaná, poschodová, ÚK, studňa, dreváreň. Prízemie: kuchyňa,
špajza, sociálky, obývačka + krb.
Poschodie: dve izby + balkón.
Cena 1 600 000,- Sk. Tel: 0908
068 836, 0904 224 487

1421-40

1421-40

1433-40

• Predám 3-izbový byt na ulici
Daxnera, cena 1 530 000,- Sk.
(vlastné kúrenie, nájom 1 100,Sk.) Kontakt: 0902 700 400.

• Predám un. bunku v Tormáši,
cena 70 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.

• Predám rozostavaný rodinný dom
na Sobôtke (hrubá stavba pod
strechou). Tel: 0905 446 136.

1421-40

1437-41

1421-40

• Predám chatu vo Vinici, cena
140 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.

• Kúpim RD v okolí RS, ponúknite.
Ponúkam na predaj RD tiež v okolí RS. Tel: 0915 672 530.

1421-40

1438-40

• Predám un. bunku vo Vinici
s pozemkom, cena 40 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám 2-izbový byt v OV na ul.
Malohontskej. Byt sa nachádza na
3. poschodí, má murovanú špajzu,
veľkú murovanú pivnicu a lodžiu.
Rozloha bytu je 70 m2. Tel: 0903
802 550 alebo 0908 929 516.

1421-40

• Predám 3-izbový byt na ul.
Rožňavskej, cena 680 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

1421-40

• Predám 3-izbový byt na ul. Malohontskej 20, cena 980 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám pozemok v Rim. Sobote /
pod benzínovou pumpou Slovnaft
/, cena 500,-Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400.

1421-40

1421-40

• Predám 4-izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 999 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/ Šibeničný vrch-ul. Gaštanová /,
cena 800,- Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400.

1421-40

1421-40

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 230 000,- Sk.

1421-40

• Predám stavebné pozemky

1382-42

• Predám 2-izbový tehlový byt v pôvodnom stave na Gorkého ulici.
Volať po 18. hod. na č.t.: 047/56
27 566.

• Predám 2-izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná
rekonštrukcia, cena dohodou.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám 3-izbový byt na ul.
Rožňavskej, cena 1 130 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám veľký 3-izbový byt
s balkónom v OV, upravený, vo
Veľkom Krtíši na ul. B. Němcovej.
Tel: 0907 806 950.

• Predám budovu na rôzny druh
podnikania v Dražiciach. Kontakt:
0902 700 400.

1421-40

• Predám záhradný dom v obci Hrachovo, cena 195 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.

• Predám rodinný dom v Tisovci,
cena 1 450 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.

1381-42

1385-40

1342-41

•	Dám do dlhodobého prenájmu
2-izbový zrekonštruovaný byt
oproti Hypernove. Nájom 8 500,Sk/mes. Kontakt: 0904 880 760
1349-40		
• Predám 4-izbový byt na ul. L.
Novomeského. Tel: 0903 529 308
1353-40

• Súrne zoberiem do podnájmu
1-izbový byt. Tel: 0905 628 123

1429-43

1362-40

•	Dám do podnájmu garzónku pre
jednu osobu. Tel: 0904 576 579.

• www.makroreality.sk
1305-19		
• Kúpim 2- alebo 3-izbový byt. Volať
po 16.00 hod. na t.č.: 0904 892 117

1430-40

• Predám byt v OV na sídlisku
Západ, prízemie, balkón. Cena
dohodou. Tel: 047/56 49 614.
1675-40

1377-41

• Predám 3-izbový družstevný
byt na sídlisku Západ. Tel: 0903
198 242.
1379-40		
• Predám 2-izbový byt na sídl.
Rimava, cena dohodou. Volať po
17.00 hod. na tel. č.: 0908 885 595,
0905 857 578.

1327-42

• Prenajmem obchodné priestory
v centre RS, na prízemí, vlastný
vchod, výklad do ulice. Rozmery
od 20 do 130 m2. 0903 306 291
1330-42
		
• Kúpim alebo zoberiem do podnájmu 2-izbový byt. Tel: 0911 214 630
1670-44		
• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
106
		
		

Zamestnanie
•	EURO-Art s.r.o. Rimavská Sobota
hľadá dealerov na distribúciu detských časopisov. Výhodné platové
podmienky. Tel: 0911 357 040.
1422-42

•	Hľadáme mladých ambicióznych
ľudí na administratívu v kancelárii
– telefonáty, vypisovanie zmlúv,
korešpondencia, atď. Info: 0918
815 088, 0910 108 714.
1434-42

• FIRMA IK CATERING Rim. Sobota prijme obchodného zástupcu
pre Maďarskú republiku. Info:
0915 873 415.
1391-40		
• Prijmeme väčší počet murárov na

stavebné práce za výhodných platobných podmienok do Bratislavy.
Týždenné zálohy a ubytovanie
zabezpečené. Tel: 051/75 81 889,
0915 908 177.
1393-40

Služby
• Vypracúvam podnikateľský
zámer na poskytnutie finančného
príspevku na začatie podnikania
z úradu práce. Tel: 0910 337 587.

• Prijmeme pracovníkov do pekárne
na západnom Slovensku alebo
v ČR. Tel: 051/75 81 889, 0915
908 177.

1413-41

1393-40

1414-41

• Prijmeme mužov do práce pri
výrobe protihlukových stien, za
veľmi výhodných platobných podmienok v ČR. Týždenné zálohy,
doprava a ubytovanie zabezpečené. Tel: 051/75 81 889, 0915
908 177.

• Kompletný finančný servis! Dobrá
pôžička. 0915 950 427.

1393-40

• Oprava TV, DVD, Video, SAT.
Jabarov Viktor. 0905 323 277.
1436-43		
• Vykonávame upratovanie, čistenie, tepovanie bytových, nebytových priestorov. Tel: 0907 566 271,
047/ 55 23 521.
1376-40		
• Vykonávanie stavebných prác
– prerábanie bytových jadier,
kladenie dlažby a obkladov,
stierky, nátery. Rýchlo, kvalitne
a za primeranú cenu. Tel: 0907
484 588.
1378-40		
• Prestavba bytových jadier
komplet, voda – elektrika – plyn,
murárske práce – zabezpečíme
materiál a odvoz. Rozumná
cena, robíme kvalitne. Tel: 0944
128 708, 0918 283 026.

• Práca pre ženy v práčovni. Ubytovanie zabezpečené, týždenné
zálohy. Tel: 051/75 81 889, 0915
908 177.
1393-40

• Prijmem účtovníčku-administratívnu pracovníčku. Podmienky:
Obchodná akadémia, ekonomická
škola, maďarčina podmienkou. Na
živnosť výhodou. Tel: 047/5634
050
1404-40

• KORO, s.r.o. hľadá vhodných
kandidátov pre pracovné pozície –
vodiči rozvozu. Požiadavky: vod.
preukaz B (C skupina výhodou),
prax vo vedení vozidla. Tel:
047/58 11 868, 56 33 788, 0903
632 250, koro@koro.sk
1343-40

•	Legálne opatrovanie v Rakúsku!
0910 158 697
1347-40

• Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru obchodného
zástupcu, fakturanta. Podmienky:
ukončené stredoškolské vzdelanie, vodičský preukaz skupiny B,
morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť. Tel: 0903 511 076
1301-40

• Priebežné účtovanie, sklady,
mzdy, personalistika. Tel: 0910
337 587.

1432-42

• Máte zdravotné problémy? Pomôžem s prírodnými doplnkami.
0910 158 697.
1435-42

1400-50

• Firma BAURIS s.r.o. ponúka
kompletnú realizáciu záhrad /
zavlažovací systém + výsadba /.
Tel: 0907 751 762
1334-40

• Veštenie z kariet, minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Čerenčianska
22 /hneď vedľa úradu práce/
v RS. Otv.: Po-Pi : 9.00 – 15.00 h.
Kontakt: 0915 228 482

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

1356-40

1301-40

• Vyrábate a chcete predať? www.
sohars.sk, 0907 831 424

• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru murárov – obkladačov s praxou, za výhodných
podmienok. Tel: 0903 511 076.
1301-40

• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru pracovníkov do
skladu. Podmienkou je morálna
bezúhonnosť. Tel: 0903 511 076
1301-40

• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru vodiča. Podmienky:
vodičský preukaz skupiny C,
morálna bezúhonnosť. Tel: 0903
511 076.
1301-40				
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•	Hľadám doučovateľku k 13-ročnému chlapcovi. Denne na 2 hodiny.
Tel: 0904 432 055 – len SMS.
1258-40

1281-45

• Brúsenie, tmelenie parkiet. Tel:
0902 748 202
1212-42		
• Vykonávame všetky stavebné
práce murárske, klampiarske,
vodárenské, zámočnícke, bytové
jadrá, stavbu striech, rekonštrukciu a izoláciu striech. Tel: 0907
173 956
1249-44

• Plastové okná, výrobky za cenu
výrobcu. Francisciho 1. Tel: 0907
831 424, www.sohars.sk
1151-43

• Ako ušetriť energiu. www.sohars.sk

1149-43

• Silikónové tesnenie okien. Tel:
0907 831 424, www.sohars.sk
1152-43

Rôzne
• Predám zemiaky 5 Sk/kg , kováčsku vyhňu, ovos, pšenicu. Tel:
0917 087 912.

modrá. Vo veľmi dobrom stave:
striekaná, nové pneu, brzdy po
GO, spojka po GO, cena 60.000,Sk. Tel: 0905 870 321
1364-40		
• Predám Fiat STILO, r.v. 2003, 1,6,
16 W, 105 ps, trojdverový, 52 000
km, červená farba. Cena dohodou.
Tel: 0905 509 871
1666-43

1431-40

• Predáme: kovové poschodové
postele, akumulačné kachle, Š 135
L – aj na súčiastky. Hvezdáreň,
Tomašovská 63, RS, tel. 047/56
24 709.
1375-40

• Predám v Rim. Sobote obilie,
pšenicu, jačmeň, ovos, tritikale za
400,-Sk /1 q. Tel: 0902 114 558,
0910 587 096.
1380-40		
• Predám obýv. stenu-mahagon –
v dobrom stave. Cena 2.500,- Sk.
Tel: 0905 236 806.

Vážení zákazníci,
predajňa OSCOM
(bývalý Quatro butik)

Vás pozýva na nákup:
•široký výber
spoločenských kostýmov,
šiat, blúzok
• dámske a pánske
pletené pulóvre, vesty
• dámske zimné plášte
(slovenská výroba)

1392-40

• Predám: študentskú stenu za
3.500,- Sk a skladací bicykel za
500,- Sk. Tel: 0907 592 521.
1397-40		

Zvieratá
• Predám dve korytnačky komplet
s akváriom. Cena dohodou. Tel:
0907 389 055, 047/56 27 236.
1674-41		
• Predám odstavčatá. Tel: 0905
544 891
1673-42

• Predám šteniatka bíglov, bez
papierov. Tel: 0905 123 176
1335-40		
• Predám nosnice. Tel: 0903 551 161
1370-42

• Predám odstavčatá. Tel: 0910
948 193

Tešíme sa na návštevu
2241-41

Hľadám pani na
upratovanie veľkého
rodinného domu.
Tel: 0903 801 265
1409-40

Dám do prenájmu
zabehnuté a kompletne
zariadené pohostinstvá
a bary.
Tiež zariadené
fitnescentrum a iné
podnikateľské priestory
v Rim. Sobote a Hnúšti.
Tel: 0903 801 265

1201-40

• Predám jalovičku 4-mesačnú,
zajace na chov, odstavčatá a včelie
úle-lacno. Tel: 047 / 56 985 73.
1415-41

			

Auto-moto
• Predám Š-105, cena dohodou.
Kontakt: 0902 318 418, 047 / 56
33 287.

1411-40

Hľadáme výčapníčky
/-ov/, barmanov, /-ky/,
krupiérov /-ky/, kuchárov /-ky/. pracovníkov
do fitnescentra.
Tel: 0903 801 265
1410-40

1417-42

• Predám Š-120 L, cena dohodou.
Tel: 0904 438 376.
1427-41

• Predám Fiat Uno 1,4 D + náhradné
diely. Cena dohodou. Tel: 0914
128 238.
1399-40		
• Predám Fiat Tempru bez ŠPZ. Tel:
0918 599 501
1361-40

• Predám Aviu-plachtovú 31.1.L.,

Pôžička ktorá Vás nezaťaží:
•
•
•
•

NOVÝ, ojedinelý produkt
samosplácajúci variant
oddĺženie domácností
neposudzujeme v registri
neplatičov
• určené pre každého
• na čokoľvek od 100 000,- až ???
• bez ručenia nehnuteľnosťou

0905 100 870, 0910 449 129, 0949
338 579
1423-43
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Nebytové priestory na prenájom
v centre mesta za výhodné ceny
na kancelárie, maloobchody
a služby.

Zľavy
45%

Tel: 0908 948 971
2003

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0949 406 484
0902 304 428

zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

Potrebujete predať, kúpiť dom,
byt, pozemok, chalupu?
Radi Vám pomôžeme.
Kontakt:
e-mail: alwado@alwado-reality.sk,
www.alwado-reality.sk,
0904 504 504.
Volať: Po – Pia: 8.00 – 17.00 hod.
2068

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

2042-11

Sťahovanie
a preprava tovaru

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.
2004

Fiat Ducato 2,3 JTD,
r.v. 2007 – ponúkam do
prenájmu prípadne hľadám
pokračovateľa leasingu.
Tel: 0908 948 971

2227-36

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

2085-52

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.
M: 0908 931 360

Ç>S\WOhS

2201-52

2080-52

-

218

9,

28

laminátová
plávajúca
podlaha HDF

Sk/m²

hrúbka 7 mm
dekor pínia
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Konverzn˘ kurz: 1� = 30,1260 Sk

RIMAVSKÁ SOBOTA

Ko‰ická 3210, (pri ruãnej autoumyvárni)
Po-Pia: 8,00 - 18,00; So: 8,00 - 12,00
Súkromná firma vykúpi
vlašské orechy lúpané.
Orechy musia byť z tohtoročnej
úrody, suché, svetlé.

0908 930 234,
0907 344 996.

1419-42

Potrebujete peniaze?
Úvery pre zamestnaných
(na dobu neurčitú),
pre starob. dôchodcov.
Od 10 000,- Sk – 250 000,Sk. Info: 0918 327 396

1418-43

2200

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

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

2142
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Zlato Balciarovej v Galante

11

Relax pre športovcov

Na snímke zľava Suchánková, Balciarová, Ďurovcová, Pipíšková.

V

sobotu 27. septembra sa v Galante
konalo 1.kolo Slovenského pohára
kadetov a juniorov v karate. Karate klub
URAKEN Rimavská Sobota reprezentovala
Dorota Balciarová. Počínala si suverénne,
keď v prvom kole porazila Barboru Ďurovcovú z Rapidu Bratislava 2:1, v druhom kole
Lenku Pipíškovú z ŠŠK Bratislava 3:0 a vo
finále Ingrid Suchánkovú z Europa Trenčín
5:0. Tento turnaj bol zároveň jedným z

nominačných turnajov na budúcoročné Majstrovstvá Európy kadetov a juniorov v Paríži,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 30.1.-1.2.2009.
Dorotka tak oplatila prehru Suchánkovej z
minulotýždňoveho turnaja Budapešť OPEN a
vyrovnala tak skóre na 1:1. Dorotku čaká ešte
päť nominačných turnajov, kde sa rozhodne, kto nás bude v Paríži reprezentovať.
Ing. Vojtech Molnár, tréner

Džudisti vynikli v tvrdej konkurencii v Kolárove

D

žudisti Lokomotívy a Mladosť Rimavská Sobota štartovali v sobotu (27.
septembra) na Veľkej cene Kolárova s medzinárodnou účasťou. Na turnaji sa predstavilo
168 pretekárov zo sedemnástich družstiev.
Naši džudisti vynikli v konkurencii slovenských, českých a maďarských pretekárov.
Väčšina z nich získala medaily. Na prvých
miestach sa umiestnili: Richard Útis do 30
kg mini žiaci, Patrik Boršoš do 34 kg mini,
a Karol Jakab ml. do 50 kg mini, Andrik
Bence do 30 kg mladší žiak, Jakub Gódor do
73 kg starší žiak. Na druhej, čiže striebornej
pozícii skončili: Filip Zachar nad 50 kg mini

Šarapatil
tlačiarenský škriatok
V minulom čísle Gemerských zvestí šarapatil
tlačiarenský škriatok. Došlo totiž k zámene
fotografií zo strany 15 na str. 16 v článkoch
Míting priateľstva o plaveckých pretekoch
a prvej lige prípraviek vo futbale. Redakcia
sa plavcom a futbalistom ospravedlňuje.
Zároveň uverejňujeme opätovne fotografiu,
na ktorej je talentovaný futbalista prípravkár
ŠK Tempus rok nar. 2000 Tomáš Filipiak.

žiaci, Kristián Slíž do 73 kg st. žiaci. Tretie
miesta obsadili: Frederik Strečka do 27 kg
mini, Michal Polóni do 30 kg mini, Ádám
Jakab do 34 kg mini, Jaroslav Maďar do 50
kg mini. Nepopulárne piate miesta odsadili:
Ján Husár, Lukáš Hruška a bez umiestnenia zostali Tibor Husár a Denis Farkaš. Z
Kolárova sa džudisti vrátili až vo večerných
hodinách. Sprevádzali ich tréneri Antal a
Svoreň. Zároveň patrí poďakovanie rodičom,
ktorí sprevádzali športovcov a zároveň zabezpečovali dopravu do Kolárova a späť. Sú to
páni Andrik, Jakab a Strečka.
Bc. Ľubomír Antal, tréner

Foto: Lajos Telek

Aj ja športujem.
Som predsa brušná tanečnica.

Rák opäť
na Slovensku
Rodák z Rim.
Soboty futbalista Robo Rák je
opäť na Slovensku. Nepodpísal
predĺženie
zmluvy s bieloruským klubom
Dinamo Minsk.
Dôvodom bolo
to, že sa chcel
viac venovať
rodine, pretože jeho 6-ročný syn nastúpil do
prvého ročníka základnej školy. Talentovaný
Robo Rák prijal ponuku FC Nitra, ktorý hrá
v najvyššej futbalovej súťaži. Tento futbalista
však v tomto klube nie je nováčikom, pretože
predtým, ako odišiel do Minska, strávil tam niekoľko rokov. Robo dokázal, že ostal vo forme.
Hneď v prvom zápase proti Banskej Bystrici
strelil gól. Napriek tomu však mužstvo FC Nitra
zápas prehralo.
jdj
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Zápasník Matúš si vybojoval opäť prvenstvo

S

dvoma umiestneniami na medailových
priečkach sa vrátili zápasníci Lokomotívy
Rimavská Sobota z medzinárodného turnaja v
zápasení voľným štýlom, ktorý sa konal v sobotu 27. septembra v Nitre. Peter Matúš bol prvý a
Rastislav Tóth druhý. V meste pod Zoborom sa
na turnaji mladších a starších žiakov predsta-

vili pretekári z piatich krajín. Do Nitry zavítali
zápasníci z Rakúska, zo Slovinska, z Česka, z
Maďarska, ako aj zápasníci z celého Slovenska. Na turnaji štartovali aj traja rimavskosobotskí pretekári. Vo váhovej kategórii do 62 kg
zvíťazil medzi mladšími žiakmi Peter Matúš. V
kategórii starších žiakov zasiahli do bojov vo

váhe do 73 kg dvaja zástupcovia rimavskosobotskej Lokomotívy. Rastislav Tóth sa umiestnil na
striebornej pozícii a Jakub Kováč obsadil šieste
miesto. Vo váhovej kategórií do 73 kg bola aj
najsilnejšia konkurencia z celého turnaja.
I. Pivník

Okresná liga malého futbalu

V

piatok 10. októbra sa začne prvé kolo
Okresnej ligy malého futbalu 2008/2009.
Do súťaže sa zapojilo 6 družstiev: VTJ Juve
Rožňava, ŠK Tempus, REpos, FC Euromotel,
Jubal a Corsobar. Stretnutia sa budú hrať trojkolovo jeseň-jar podľa vyžrebovania.
I. kolo – 10.október.: 16,30 hod. VTJ Juve Rožňava- Corsobar, 17,20 ŠK Tempus- Jubal

18,10 Repos-FC Euromotel, II. kolo- 17. október:
16,30 hod. Corsobar-FC Euromotel, 17,20 JubalRepos, 18,10 VTJ Juve Rožňava-ŠK Tempus, III.
kolo 24. október: 16,30 hod. ŠK Tempus-Corsobar, 17,20 Repos-VTJ Juve Rožňava, 18,10 FC
Euromotel-Jubal, IV. kolo 31. október: 16,30
hod. Corsobar-Jubal, 17,20 VTJ Juve RožňavaFC Euromotel, 18,10 ŠK Tempus-Repos, V. kolo

Realitná kancelária
najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400

7. november: 16,30 hod. Repos-Corsobar, 17,20
FC Euromotel-ŠK Tempus, 18,10 Jubal-VTJ Juve
Rožňava.
V prípade dobrého počasia sa v jesennej súťaži
odohrajú aj ďalšie kolá. Družstvá budú včas
vyrozumené.
red

Úspešní mladí tenisti

N

aši mladí tenisti Vladimír Kurek a Marko Cetner sa zúčastnili
na tenisových turnajoch v Humennom a Nitre. M. Cetner
bol na turnaji mladších žiakov triedy C v Nitre, kde bolo prihlásených 29 chlapcov. V prvom kole vyradil tretieho nasadeného
hráča z TK Červeník a postupne sa prebojoval do štvrťfinále, kde
podľahol šiestemu nasadenému hráčovi 3:6,3:6. Štvorhru hral
s Filipom Jackom z TJ Slávia Právnik Bratislava. Chlapci sa prebojovali do finále, kde hladko vyhrali 6:0, 6:3 a obsadili 1. miesto. V.
Kurek bol na turnaji mladších žiakov triedy C v Humennom, kde
bolo prihlásených 32 chlapcov. Ako tretí nasadený hráč turnaja
sa prebojoval až do finále dvojhry a do semifinále štvorhry. Po
semifinálovom zápase štvorhry si zranil členok a tento zápas
v prvom sete za stavu 6:6 museli skrečovať. Na finále dvojhry chcel
nastúpiť, ale pre silné bolesti členka musel aj tento zápas skrečovať. Celkovo obsadil 2. miesto v dvojhre a 3. miesto vo štvorhre.
k

Široká ponuka keramických
obkladov a dlažieb, sanity
a kúpeľňových doplnkov so
zľavou od 10 %.
Zľava V. Kurek z Rim. Soboty a víťaz turnaja S. Galdun z ŠŠK Junior Čaňa
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Zaslúžená, aj keď krutá prehra

Slovan Duslo Šaľa – MFK Rim. Sobota 3:0 (1:0)

V

zápase jedenásteho kola nastúpili futbalisti MFK RS proti súperovi,
s ktorým mali v minulosti aktívnu bilanciu. Tento krát však boli
na ihrisku lepší hráči Šale a zaslúžene vyhrali. Výška prehry je však pre
hráčov MFK vzhľadom k priebehu stretnutia krutá. Hráči Rim. Soboty si
počas stretnutia vypracovali tri gólové príležitosti, ktoré však na rozdiel od domácich nepremenili. Zápas sa hral za chladného a veterného
počasia. V úvode stretnutia boli bližšie ku gólu hráči MFK. V 9. min. mal
otvárací gól na kopačke Sihelský, keď sa sám rútil na brankára Andu. Ten
si s jeho streleckým pokusom poradil. V 25. min. po prvýkrát pohrozili
domáci, strelu Lancza Kuciak vyrazil na rohový kop. V 30. min. sa už domáci dočkali. Skóre stretnutia otvoril Obert, keď si nabehol na odrazenú
loptu a prudkou strelou pod brvno nedal Kuciakovi šancu. O tri minúty
neskôr mal brankár Kuciak po strele Vencela opäť prácu. V samom závere
prvého polčasu mal možnosť vyrovnať Živanovič. Jeho dobrú strelu vyrazil Anda pred seba, ale k dorážke sa už hráči MFK nedostali. Do kabín
teda odchádzali spokojnejší domáci. V 53. min domáci obranca zblokoval
strelecký pokus Pisára. V 63. min strela Geriho končí nad bránou. V 64.
min domáci zvýšili svoj náskok, keď po centri z rohového kopu a trme
- vrme pred Kuciakom Vencel zvýšil na 2:0. Hráči MFK RS sa snažili
zdramatizovať stretnutie. V 69. min. Lazúr páli vedľa. V 74. min. po centri
Pisára Rubint neprestrelil domácu obranu. V 85. min. prišiel najkrajší
okamih zápasu. Domáci Lancz prekonal Kuciaka nádhernou strelou z 25
metrov a definitívne rozhodol o víťazstve domácich. V samom závere ešte
strieľal tesne nad Lazúr. Pre disciplinárny trest (4 žlté karty) nemohol
na zápas v Šali nastúpiť najlepší strelec mužstva Miloš Gibala. Trénerovi
Kyselovi bude k dispozícii už v najbližšom majstrovskom zápase v Ličartovciach. Pozitívom zápasu v Šali je že futbalisti MFK RS neobdržali ani
jednu žltú kartu.
Pred 696 d. rozhodoval Richtárik.

Výberové konanie
Mesto Rimavská Sobota vypisuje v zmysle § 4
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona
NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie
funkcie RIADITEĽA školy:
Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály
Alapiskola, Šrobárova 12, Rimavská Sobota Rimaszombat s predpokladaným nástupom od
1. 12. 2008.
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996

Zostava MFK RS: Kuciak – Filo (67. min. Mujkoš) – Geri – Rubint – Mráz
– Ádám ( 82. min. Vargic) – Živanovič( 71. min. Čižmár) – Lazúr – Pisár –
Líška.
V súťaži nasleduje reprezentačná prestávka. Najbližšie sa predstavia
futbalisti MFK RS v nedeľu 19. októbra na ihrisku v Ličartovciach. Ich
súperom bude mužstvo Košíc B. Začiatok stretnutia je o 10.30 hod.
Tréner K. Kisel k zápasu poznamenal: „Musím pogratulovať kolegovi
k víťazstvu. Domáci boli lepší a zaslúžene vyhrali. Moji zverenci mali
možnosť otvoriť skóre stretnutia. Som presvedčení, že keby sme dali prvý
gól, tak neprehráme.
Ostatné výsledky 11. kola: Michalovce - Inter BA odložený, Humenné –
Podbrezová 0:0, Prievidza – Ružomberok B 2:1, Košice B – Lučenec 1:2,
Trenčín – Dunajská streda B 10:0!
Zdeno Marek

Tabuľka po 11. kole
1. Inter BA

10 6

4

0

19:6

2. Šaľa

11 6

3

2

16:10 21

3. Rim. Sobota

11 6

3

2

11:8

4. Trenčín

11 6

2

3

29:14 20

21

5. Podbrezová

11 5

3

3

15:8

6. Lučenec

11 4

5

2

18:14 17

18

7. Michalovce

10 4

2

4

18:13 14

8. Humenné

11 4

1

6

13:22 13

9. Prievidza

11 3

3

5

9:12

10. Ružomberok B

11 3

1

7

19:24 10

11. Košice B

11 2

3

6

14:19 9

12. Dun. Streda B

11 0

2

9

10:41 2

Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
v znení neskorších predpisov •absolvovanie I.
kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
Iné kritériá a požiadavky:
•najmenej 5 rokov pedagogickej praxe•občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť•osobnostné a zdravotné predpoklady na
výkon riadiacej funkcie
Požadované doklady do výberového konania:
•overené kópie dokladov o vzdelaní •doklad
o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo
jej náhrady •potvrdenie o pedagogickej praxi
•profesijný životopis •aktuálny výpis z registra
trestov (nie starší ako 3 mesiace) •predloženie
návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK
NA JESENNÉ UPRATOVANIE:
3.10. – 10.10.2008
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Vinica – pri obchode
10.10. – 17.10.2008

22

Dúžava – pri cintoríne
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom
Sabová - pri bytovkách

12

forme •písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového
konania.
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej
obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné
zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 31.
októbra 2008 na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva, Svätoplukova 9, 979 80 Rimavská
Sobota.
Termín a miesto výberového konania oznámi
vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
MUDr. Štefan Cifruš, MP,
primátor mesta

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa
uskutoční 18.10.2008.Prípadné ďalšie miesta
resp. termíny pristavenia VOK budú riešené
priebežne podľa potreby a požiadaviek. Bližšie
informácie a podrobnejšie podmienky je možné
dohodnúť na mestskom úrade, oddelení životného prostredia – č. tel. 5604648, 5604665, v
spoločnosti BRANTNER GEMER (EKORIS) - č.
tel. 5811223 resp. vo fi. DETOX – č.tel. 5604153.
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
11. a 12. október
MUDr. I. Benčík st.,
Hviezdoslavova 17, č.t. 5625939

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00
•Lekáreň Kaufland do 20:00
11. októbra sobota
lekáreň Dr. Max v Kauflande

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 30.9. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

8.okt.

VENKOVSKÝ UČITEĽ

Každý niekoho potrebuje.
Nový film Bohdana Slámu.
ČES. /NEM./ FRA. Film,
MN, Vstupné 40/60 Sk (
1.31/1.98 Euro). Začiatok
predstavenia len o 19:00 hod.
10.11.12. okt.

AKTY X: CHCEM UVERIŤ
Pravda je tam vo vnútri.
Thriller USA. MP od 12 r.
Vstupné 65 Sk ( 2.16 Euro),
titulky. Začiatok predstavení len o 17:45 hod.
10.11.12. okt.

TOBRUK

Vojnová dráma ČR / SR.
MN. Vstupné 60 Sk ( 1.98),
titulky. Začiatok predstavení len o 20:00 hod.

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:

Košická cesta, Rimavská Sobota

Ján Nociar, René Pešti, Ľudmila Hanusová, Peter Krajč z Rim.
Soboty, Július Dudok z Konrádoviec, Erika Nosáľová, Jana Kretová,
Ivan Priatka z Utekáča, Ondrej Ruszó z Mojína, Jaroslav Scholtz
z Tornale, Marian Chovanec z Hrn. Zalužian, Erika Molnárová, Pavel
Holík z Rim. Janoviec, Peter Dianiška z Tisovca.
Prvýkrát darovali krv: Peter Ehn, Veronika Borlášová,
Marek Drinóczi z Rim. Soboty.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

POCHÚŤKY
Lacné ubytovanie

12. októbra nedeľa
lekáreň Pri nemocnici

KINO
ORBIS

EUROMOTEL
Restaurant

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

•

Mestská bytová správa s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota uverejňuje
zoznam voľných nebytových
priestorov
1. Župný dom Nám. M. Tompu
2 ( Obvodný úrad ) - suterén /
pivnica/ : miestnosť č. 24 -19,44
m2, č. 25 - 80,62 m2, č. 26 -13,34
m2, č. 7 - 15,48 m2
- II. poschodie: č.75 – 20,06 m2,
75a – 34,00 m2 (spojené kancelárie), č.76 – 20,06 m2,
2. Dom služieb, ul. Malohontská
- I. poschodie -122,45 m2, 111,00
m2
3. Budova na ul. SNP 15 - podkrovie – 10,92 m2, 14,40 m2, 21,60
m2, 14,52 m2, 23,72 m2 + 1,05
m 2,
4. Budova na ul. Daxnerovej 2
- I. poschodie - 15,55 m2, 12,60
m2, 18,11 m2,
5. Administratívna budova na ul.
Tržnej - I. poschodie - 22,71 m2
6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m2,

7,13 m2, 23,73 m2, 4,98 m2
MsBS s.r.o. – Rim.Sobota, T.č.
047/5511915 - nebytové priestory
7. Bytový dom na ul. Škutétyho
č. 12 - prízemie - 19,60 m2, 19,00
m2 + 7,30m2 (chodba ,hyg. zar.)
Kontakt : č.t. 0905753585
•
Mestská bytová správa s.r.o,
Tržná 2, Rimavská Sobota,
ponúka na prenájom zasadačky v
budove na Nám. M. Tompu 2
/Obvodný úrad/
CENNÍK ZA PRENÁJOM
ZASADAČIEK
•Zasadačka č. 47- I. posch.
— počet miest na sedenie 182,
predsednícky stôl 11 miest, cena
za prenájom /1-8 hodín/ — 3
600,- Sk (Podnik. subj.), 2 700,- Sk
(Nezisk.org.), ozvučenie sály—
450,-Sk (Podnik. subj.), 450,- Sk
(Nezisk.org.)
• Zasadačka č. 46 – I. posch.
— počet miest na sedenie 25 —
700,- Sk (Podnik. subj.), 500,- Sk
(Nezisk.org.), cena za prenájom /
1-8 hodín/
• Zasadačka č. 80 – II. posch.,
počet miest na sedenie 72, predsednícky stôl 4 miesta — 1 300,Sk (Podnik. subj.), 1 000,- Sk
(Nezisk.org.)
Poznámka: V prípade záujmu nad
rámec ponuky, je možná individuálna dohoda. Kontakt: MsBS, s.r.o
Rim. Sobota, T.č: 047/5511915
nebytové priestory

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
Prijmeme: - čašníka /-čku
- pracovníčku na recepciu
– administratívnu
Podmienky:
- maďarský, anglický jazyk
- SŠ vzdelanie
- práca na PC (jednoduché účt.)
Tel: 0918 392 513

PRENÁJOM:

- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
Tel: 0918 392 513

STK prijme:

- kontr. technikov
(všetky vod. preukazy)
- administratívnu pracovníčku
Tel: 0918 392 513

Program GMOS:
TVORIVÉ DIELNE
7.októbra
STRETNUTIE S REMESLOM
tvorivá dielňa tkaničiek a paličkovanej čipky, MKS Klenovec, o
14:00 hod.
10. októbra
ZATANCUJ SI TROŠKA
tvorivá dielňa tancov stredného
Gemera, MKS Klenovec, o 15:00
11.-12. októbra
PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTI
tvorivá dielňa zameraná na
prevenciu sociálnopatologických
javov, SEV Drieňok Teplý Vrch,
8:00 – 16:00.

Po stopách historických osobností Malohontu
Miestny odbor Matice slovenskej v Rim. Sobote srdečne pozýva členov
Matice slovenskej a jej sympatizantov 14. októbra na tematickú exkurziu
„Po stopách historických osobností Malohontu.“ Trasa exkurzie začína
v Rim. Sobote a končí na Slovenskej kolibe na Zbojskej. Zraz účastníkov
je o 8.00 hod. pred hotelom Zlatý Býk. Plánovaný návrat je okolo 16.00
hod. Tešíme sa na vašu účasť.

