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Na snímke zľava vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu Oľga Fabová,
viceprimátor Pavel Piliarik a tajomníčka RVC Mária Kyselová v europarlamente.

Zástupcovia mesta v Bruseli
R

egionálne vzdelávacie centrá v Štrbe a v Rim.
Sobote zorganizovali 5.–10. októbra pre členov
samospráv z Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja pracovnú cestu do Bruselu. Uskutočnila sa v rámci VI. ročníka Európskeho týždňa
regiónov a miest Dní otvorených dverí. Z Rim. Soboty
sa jej zúčastnil viceprimátor Pavel Piliarik a vedúca
ekonomického oddelenia mestského úradu Oľga
Fabová. Delegácia navštívila Európsky parlament,
kde si pozrela priebeh pracovného rokovania.
„V sídle Európskej komisie sme sa stretli so slovenským eurokomisárom J. Figeľom, členkou jeho
kabinetu E. Wenigovou a programovým manažérom
pre štrukturálne fondy na Slovensku J. Stahlom.
Informovali nás o možnosti čerpania financií zo

štrukturálnych fondov. Navštívili sme aj Dom slovenských regiónov, kde majú okrem Banskobystrického
a Trnavského kraja, zastúpenie všetky kraje. Tu
sme sa stretli s poslancom Európskeho parlamentu
V. Maňkom, ktorý nás oboznámil o našom zastúpení a obhajovaní našich záujmov v EP i o možnosti
medzinárodnej spolupráce regiónov. Samozrejme
sme sa snažili prezentovať náš región, nakoľko
pán poslanec pochádza z nášho kraja. Stretli sme
sa aj so zástupcom Rady európskych miest, obcí
a regiónov (CEMR) p. Tonhauserom, ktorý je
zodpovedný za kohéznu problematiku, štrukturálne fondy a informačnú spoločnosť. V tejto rade
je členom aj Združenie miest a obcí Slovenska.
pokračovanie na str. 2
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Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Minulý utorok
prebehol v našej
redakcii poslanecký prieskum.
Schválili ho
radní na návrh
predsedu Redakčnej rady a poslanca mestského zastupiteľstva A. Hacsiho. Okrem neho sa prieskumu
zúčastnili aj poslanci P. Piliarik,
M. Valušová, J. Sojka a hlavný kontrolór mesta Ľ. Csank.
Poslankyňa V. Sebőková kvôli
pracovnej zaneprázdnenosti
neprišla. Všetky požadované
materiály, vrátane príjmov
a remitend, sme účastníkom
prieskumu predložili. Veď nemáme čo skrývať! Zodpovedali
sme na ich otázky týkajúce
sa prevažne ekonomiky.
Stále mi však nie je jasné,
prečo sú v ostatnom čase
Gemerské zvesti napriek
dosiahnutým pozitívnym
výsledkom neustále pod drobnohľadom. V priebehu tohto
roka sme spolu so šéfredaktorom Gömöri Hírlap už dvakrát
museli predkladať hodnotiacu
správu a teraz sme absolvovali
aj poslanecký prieskum. Sme
takou istou súčasťou mestského úradu ako jeho ostatné
referáty a oddelenia. Nechcem
sa nikoho dotknúť, lebo si naozaj vážim ich prácu, ale mnohé
z nich nevykazujú žiadne
príjmy, tak ako je to v prípade
našich novín, a nik ich pritom
tak často neprehodnocuje.
Navyše, mnohé mestá vynakladajú oveľa viac finančných
prostriedkov na svoje médiá,
ktoré dávajú zadarmo do
schránok, a nemajú ani taký
objem inzercie ako Gemerské
zvesti. A tie by boli v samostatnom hospodárení ziskové!
Preto by bolo na mieste, aby si
kompetentní položili otázku,
či chcú alebo nechcú vydávať
noviny. A ak chcú, tak by ich
mali vrátane maďarských
GH podporovať akoukoľvek
finančnou čiastkou tak, ako
je to v prípade iných oddelení
MsÚ. Výsledky prieskumu
nám zatiaľ známe nie sú.
Materiál by mal byť predložený aj na najbližšie rokovanie
radných. Dúfam však, že sme
si svoju pozíciu obhájili.
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Budú nové voľby
V Barci piati, v Rimavskej Seči traja sa uchádzajú o post starostu

V

piatich obciach Rimavskosobotského okresu budú nové voľby. Ako sme sa dozvedeli od pracovníka obvodného úradu Zoltána
Pósu, už zaregistrovali aj uchádzačov. V Rimavskej Seči budú voliť nielen starostu, ale aj nové
zastupiteľstvo, lebo Ústavný súd vyhlásil voľby
za neplatné. O post poslanca deväťčlenného
obecného zastupiteľstva sa uchádza 25 osôb.
O funkciu starostu obce majú záujem traja.
Jedného nominovalo HZD, jedného SMK a
jeden je nezávislý kandidát. Za SMK ide znova

do volieb bývalá starostka Márta Stubendeková.
V obci Barca sa o funkciu starostu uchádzajú
piati. V Hostišovciach, kde predchádzajúci
starosta umrel, kandidujú na tento post štyria –
za Smer-SD, ĽS-HZDS, KSS a Rómsku iniciatívu.
V obci Stránska má záujem o funkciu starostu
len jeden kandidát. Vo Vyšnom Skálniku sa
uchádza o uvoľnené miesto poslanca jeden kandidát za KDH.
jdj

Pribudne ďalšia kamera
V

priebehu tohto mesiaca by mala pribudnúť
v Rim. Sobote ďalšia monitorovacia kamera. Bude osadená na stĺpe verejného osvetlenia
na autobusovej stanici a vyžiada si náklady vyše
250 tis. Sk (8,3 tis. eur). Ako uviedol náčelník
mestskej polície (MsP) Peter Berecz, kamera
bude monitorovať časť Gorkého ulice, priestory
pred železničnou stanicou, Železničnú ulicu
a autobusovú zastávku.
„Na autobusovej stanici sme mali časté problémy s bezdomovcami, okrádaním ľudí i drobným
zlodejstvom. Preto sme sa rozhodli umiestniť
monitorovaciu kameru práve tam. Veríme, že
sa tak zvýši bezpečnosť,“ vyjadril sa P. Berecz.

V rámci monitorovacieho systému je už v meste
umiestnených niekoľko kamier. Dve sú na Hlavnom námestí, dve na Nám. M. Tompu, jedna
pred poštou na Malohontskej ulici, jedna na budove ZUŠ a jedna statická kamera sa nachádza
v pokladni mestského úradu.
„Kamerový systém sa osvedčil a je nám nápomocný. Využívajú ho aj príslušníci štátnej
polície. Často si prezerajú záznamy z kamier,
ktoré im pomáhajú pri dolapení alebo usvedčení páchateľov trestnej činnosti,“ uzavrel P.
Berecz.
kan

Alkohol aj u mladistvých
Mestskí policajti kontrolovali dodržiavanie
verejného poriadku a prítomnosť alkoholu

M

estská polícia (MsP) vykonala 10. októbra v nočných hodinách preventívno – bezpečnostnú akciu. Bola zameraná na kontrolu
dodržiavania verejného poriadku, kontrolu dodržiavania Zák. č. 219/96 Zb. a VZN č. 91/2008
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
Akcia sa konala v spolupráci s členmi komisie
ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality mestského zastupiteľstva. Kontroly boli
vykonané na miestach, kde najčastejšie dochádza k porušovaniu verejného poriadku a k poškodzovaniu majetku mesta (rušeniu nočného
pokoja, znečisťovaniu verejného priestranstva
a poškodzovaniu verejnoprospešných zariadení), t. j. na Nám. Š. M. Daxnera, Hlavnom námestí, priestoroch pred Slovenskou poštou, na
Nám. M. Tompu, na sídlisku Rimava, sídlisku
Západ a v Mestskej záhrade.
Skontrolovaných bolo cca 78 osôb. 27 z nich
ešte nedovŕšilo 18 rokov a dobrovoľne sa podrobili dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu. Z uvedeného počtu bolo v 16 prípadoch
zistené požitie alkoholických nápojov, z toho
u 11 mužov a 5 žien. Množstvo zisteného alko-

holu v dychu sa pohybovalo u žien od 0,23 do
1,25 promile a u mužov od 0,25 do 1,98 promile. V jednom prípade sa osoba narodila v roku
1995 a bola u nej zistená prítomnosť alkoholu
v množstve 0,81 promile. Bola ihneď odvezená
domov k rodičom. V kontrolovaných prevádzkach nebolo zistené, resp. dokázané podanie alkoholických nápojov obsluhujúcim personálom
mladistvým. Len v jednom prípade bolo umožnené požitie alkoholických nápojov mladistvým.
Nedodržanie zatváracích hodín bolo zistené v
jednom prípade. Všetky zistené prípady požitia alkoholu mladistvými budú oznámené ich
zákonným zástupcom. Vo veci nedovoleného
požívania alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách na území mesta bolo odo dňa
účinnosti VZN č. 91/2008 zistených 19 prípadov
porušenia, a to na Nám. Š. M. Daxnera, Cukrovarskej ul., sídl. Západ, na Hlavnom námestí, na
Malohontskej ul. v priestoroch pred Slovenskou
poštou. V polovici prípadov išlo o osoby bez trvalého pobytu – bezdomovcov.
Peter Berecz,
náčelník MsP

Zástupcovia
mesta v Bruseli
Dokončenie z str. 1
Zaujímavé stretnutie prebehlo na našom
Stálom zastupiteľstve pri EÚ s pánom
veľvyslancom Šefovičom a ďalšími zástupcami, ktorí sprostredkúvajú za SR vzťahy
s európskymi inštitúciami. Zároveň sme sa
informovali o problematike zavedenia eura
na Slovensku, o prebiehajúcej svetovej
finančnej kríze a opatreniach EÚ na jej
zmiernenie. Na spiatočnej ceste sme sa
v Českej republike stretli so zástupcami
samosprávy mesta Chrudim, s ktorými
sme rokovali o možnosti družobných
vzťahov a spolupráce,“ povedal viceprimátor P. Piliarik. Ďalej uviedol: „Napriek
tomu, že program pracovnej cesty bol
časovo náročný, keďže sme do Bruselu
museli dochádzať z Antverp, kde sme
boli ubytovaní, pobyt hodnotím veľmi
pozitívne. So zástupcami európskych
inštitúcii a regiónov plánujeme prostredníctvom kontaktov nadviazať spoluprácu.“
amb

Rozkvitnuté
stromy
Pravdepodobne slnečné počasie spôsobilo,
že rozkvitli gaštanové stromy v Mestskej záhrade v Rim. Sobote. Stalo sa tak
napriek tomu, že v tomto ročnom období
im opadávajú listy. Jeseň ich sfarbila do
červena a zlatista. Rozkvitnuté stromy nie
sú ojedinelým javom. V jednej záhradke vo
Vinici dokonca rozkvitla jabloň, ktorá mala
okrem kvetov na konároch aj jabĺčka. Žeby
tento rok jar a jeseň šantili spolu?
kan
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Otázka pre primátora mesta

Prečo mladí utekajú preč?
N

ie je ojedinelým javom, že z nášho regiónu, resp. mesta utekajú mladí ľudia za
prácou a lepšími podmienkami do iných kútov
Slovenska alebo do zahraničia. V tejto súvislosti
sme oslovili prvého muža Rim. Soboty Š. Cifruša a opýtali sa ho, v čom vidí problém.
„Myslím si, že tento problém sa mal riešiť
už v roku 1989. Vtedy mala vláda investične podporiť zamestnanosť na východnom
Slovensku a juhu stredného Slovenska. Nebol
problém priviesť investora do Bratislavy, resp.
na západné Slovensko a zaplniť trh práce.
Ani jedna vláda, či pravicová alebo ľavicová,
však neriešila regionálny rozvoj. A tak mladí
ľudia odišli v 90. rokoch z nášho regiónu preč.
V súčasnosti však nemožno dobehnúť to, čo sa
neriešilo v minulosti, a preto je v Rim. Sobote

odstrašujúca miera nezamestnanosti,“ uviedol
Š. Cifruš. Pokračoval: „Mnohí ľudia sa zamestnali v Bratislave alebo inde za výhodnejších
platových podmienok. Tí, čo ostali doma, majú
v práci dobré podmienky, nepôjdu pracovať
inde len preto, že firmy majú voľné miesta.
Čo sa týka skladby nezamestnaných, myslím
si, že Yura Eltec Corporation pre ľudí s nižším
vzdelaním postačuje. Zamestnáva ich cca 1200.
Aby som však vytvoril vytvoril podmienky
pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním, je tu
problém samotných firiem. Budú ich totiž
musieť dostatočne zaplatiť tak, ako je to napr.
v Bratislave. A potom sa vzdelaní mladí ľudia do
nášho regiónu vrátia, ale dnes nebudú pracovať
za minimálnu mzdu. Podnikatelia by si teda
mali vážiť pracovnú silu vyšším finančným

ohodnotením.“ Ďalej uviedol, že mesto sa v súčasnosti sústreďuje na doriešenie infraštruktúry
priemyselného parku v bývalých kasárňach,
pretože sme to investorom sľúbili. I keď vláda
na výjazdovom zasadnutí v Tisovci prisľúbila
finančnú pomoc, zatiaľ ju nezrealizovala.
„Uznávam uznesenie vlády, ale keď mám dvoch
synov a jednému dám všetko a druhému nič,
tak aká je to výchova? Keď vláda v Hnúšti odsúhlasila investície na vybudovanie priemyselného parku, tak potom by ich mala dať aj Rim.
Sobote. Nebudeme však plakať, ak sa to nestane. Na budúci rok podáme projekt a budeme sa
uchádzať o granty z EÚ, aby sme areál kasární
doriešili,“ uzavrel primátor mesta.
kan

Úradníci s európskym vodičákom na PC
Prípravný vzdelávací kurz zamestnancov mestského úradu získať
certifikát ECDL Štart úspešne ukončený

N

a radnici prebehlo 10. októbra odovzdávanie certifikátov ECDL, ktorým sa skončil
úspešný projekt vzdelávania zamestnancov
Mestského úradu v Rimavskej Sobote s názvom
Prípravný vzdelávací kurz a testovanie za účelom získania certifikátu ECDL Štart.
Jeho cieľom bolo zapojiť zamestnancov MsÚ do
vzdelávania v oblasti práce s výpočtovou technikou za účelom zvýšenia ich kvalifikácie a prispieť tak k vytvoreniu podmienok na zvýšenie
efektivity a produktivity práce pre skvalitnenie
verejnej správy mesta.
Projekt bol v súlade s Národným projektom XI
- Teoretická a praktická príprava zamestnancov
na získanie nových vedomostí a odborných
zručností. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote a Mesto Rimavská Sobota
uzavreli 20.6. dohodu o poskytnutí finančného
príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov. Na základe nej bol schválený
finančný príspevok zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu vo výške 1 725 549 Sk. Kofinancovanie
projektu zo strany mesta predstavuje 353 751

Víťazom družstvo
obchodnej akadémie
Regionálna rozvojová agentúra v Rim. Sobote
usporiadala 8. októbra v spolupráci s Obchodnou akadémiou podnikateľskú súťaž pre
žiakov 3. ročníka stredných škôl v Rimavskej
Sobote. Súťaž sa uskutočnila v rámci projek-

Sk. Realizátorom vzdelávania bolo vzdelávacie
zariadenie - Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT
z Banskej Bystrice, ktoré disponuje akreditáciou
Ministerstva školstva SR pre uvedené aktivity
a akreditovaným testovacím centrom. Vzhľadom na 71 zamestnancov, ktorí boli zapojení
do vzdelávania a na letné obdobie, v ktorom
sa konalo – od 14. júla do 12. septembra, bolo
potrebné rozdeliť aktivity čo najšetrnejšie voči
pracovnému času a dovolenkám s ohľadom na

tu Youngbusiness.net3 – podpora mladých
podnikateľov v strednej Európe a zapojili sa do
nej družstvá dvoch stredných škôl: Obchodnej
akadémie a Gymnázia v Rim. Sobote. Prvou
úlohou družstiev bolo vypracovať jednoduchý
podnikateľský plán na základe charakteristiky
prostredia a finančnej podpory. Druhá úloha
spočívala v úspešnom spracovaní tendra (obchodnej ponuky). Víťazom súťaže sa nakoniec s
337 bodmi stalo družstvo Obchodnej akadémie,
ktoré prezentovalo služby spoločnosti Slovnaft.

bezproblémové zabezpečenie funkčnosti úradu.
Zamestnanci boli rozdelení do šiestich skupín a
školenie prebiehalo v poldňových intervaloch
počas 11 dní. V 12. deň sa konalo záverečné testovanie v Banskej Bystrici. Všetci účastníci vzdelávania úspešne absolvovali záverečné testovanie a preto mohol každý z nich prevziať doklad
o absolvovaní - Certifikát ECDL Štart – ktorý má
časovo neobmedzenú platnosť a potvrdzuje, že
jeho držiteľ úspešne zložil skúšky z minimálne
štyroch ľubovoľných modulov Sylabu ECDL. Pre
zamestnancov MsÚ to boli: práca s PC a správa
súborov, spracovanie textu, tabuľkový kalkulátor, informácie a komunikácia. Certifikáty ECDL
odovzdali primátor mesta - MUDr. Štefan Cifruš, MPH, riaditeľka UPSVR v Rimavskej Sobote - Ing. Ida Melichová a riaditeľ vzdelávacieho
centra UNI-KREDIT Ing. Jozef Ďurica. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa na úspešnej realizácii projektu
podieľali, a veríme, že nadobudnuté vedomosti
a zručnosti budú čo najlepšie využité v službách
správy mesta.
Ing. Eva Muráriková

Porazené družstvo gymnázia vypracovalo projekt služieb a kvality reštaurácii v našom meste.
Porota, ktorú tvorili zástupcovia mesta, agentúry a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v
Rim. Sobote, ocenili vysokú úroveň vypracovaných projektov. Družstvo obchodnej akadémie
sa 17. októbra zúčastnilo na medzinárodnej
podnikateľskej súťaži v Egri. Na nej sa predstavili družstvá z Anglicka, Maďarska a Poľska.
amb
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Deťom sa policajti páčili
N

a základe žiadosti vedenia ZŠ P. Dobšinského v Rim. Sobote sa 10. októbra
uskutočnila v priestoroch školy pre žiakov
preventívna policajná akcia. Tú zorganizovalo
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Rim.
Sobote. Muži zákona predviedli žiakom policajnú výstroj, výzbroj a sebaobranu. Zaujímavá
bola ukážka výcviku policajného psa, ktorý sa
využíva na vyhľadávanie výbušnín, drog, nezvestných osôb, ale aj pri sebaobrane a hľadaní
a zaisťovaní páchateľov.

„Cieľom akcie bolo priblížiť žiakom prácu polície, vysvetliť im, akú činnosť vykonáva, pretože
majú na ňu skreslený pohľad. Ubezpečili sme
ich, že sme tu pre občanov, ktorí potrebujú
pomoc,“ povedal inštruktor streleckej a telesnej
prípravy OR PZ kpt. Mgr. Richard Útis. Ako
uviedol, rovnaké preventívne akcie sa uskutočnia počas školského roka aj na ostatných
školách.
amb

Darujte deťom
nepotrebné hračky

Nebuďme ľahostajní
k problémom detí!
N

achádzame sa v problémovom období jesenných depresií a v mnohých prípadoch
sa práve ony podpíšu na konaní našich detí. Vieme vlastne prečo nám deti utekajú ...? Hľadajú
dobrodružstvo, samostatnosť, túžia sa vymaniť
spod kontroly dospelých, alebo sa boja trestu a
útekom chcú odvrátiť ponižujúce, zahanbujúce pocity, ktoré by mohli zažiť v konfrontácii
s dospelými. Protestujú proti skutočnej alebo
zdanlivej nespravodlivosti rodičov alebo vychovávateľov, ale najmä sa túžia dostať z prostredia, v ktorom sú šikanované, týrané, zneužívané
a zanedbávané... Vedia vlastne, aké riziká na
nich číhajú? Nedostatok skúseností a návykov
bezpečného správania – deti sa stávajú ľahkými obeťami páchateľov, vykorisťovania, zneužívania, nedostatok prostriedkov na prežitie ich
vedie ku páchaniu trestnej činnosti, bezvýchodiskovosť situácie môže viesť dieťa až k radikálnemu riešeniu - k samovražde. Venujme pozornosť ich problémom, vždy si nájdime čas, keď

nás potrebujú!!! Všímajme si varujúce zmeny
v ich správaní: dieťa sa uzatvára do seba, uniká
do svojho vnútorného sveta, odmieta komunikáciu s rodinou, s kamarátmi, mení prostredie,
objaví sa zvýšená precitlivenosť, plačlivosť alebo
podráždenosť, sebaobviňovanie, že sklamalo,
alebo zvýšená agresivita, v rozhovore s dieťaťom
zaregistrujete rôzne vety: nikto ma nemá rád, život nestojí za nič, nič nemá zmysel, som všetkým
len na obtiaž, dieťa často stráca veci, z domu berie peniaze, chodí domov neupravené, návrat zo
školy mu trvá dlhšie, zhoršujú sa mu výsledky
v škole, je bojazlivé, má strach, máte podozrenie, že dieťa chodí poza školu, klame, objavujú
sa u neho ranné nevoľnosti, nevie sa sústrediť,
často uniká do choroby, má narušený spánok.
Dajme pocítiť dieťaťu, že so svojimi problémami
nie je samo a všetko sa dá vyriešiť!
kpt. Mgr. Katarína Baboľová,
skupina prevencie VO OR PZ

Dobrovoľní hasiči súťažili
N

a záver výcvikového roka v Dobrovoľnej
požiarnej ochrane v obci Jesenské sa
konal 17. ročník súťaže dobrovoľných hasičských zborov z okresov Rim. Sobota, Rožňava
a Revúca. Je to súťaž, ktorá nadväzuje na
predošlé ročníky a sleduje rozvoj fyzickej zdatnosti a zručnosti hasičských družstiev, ktoré
sú nevyhnutné pri mimoriadnych udalostiach.
Zároveň združuje dobrovoľné hasičské zbory
(DHZ). Dobrovoľní hasiči znovu úspešne reprezentovali náš okres a zabezpečili si pre svoje
obce z 15 PD prvenstvo. V kategórii mužov
získalo prvé miesto družstvo z DHZ Teplý Vrch,
v kategórii žien družstvo z DHZ Čerenčany
a v kategórii dorastencov družstvo z DHZ Teplý
Vrch. Putovný Gemerský pohár prevzal okres

Rimavská Sobota. Zároveň týmto vyslovujeme
vďaku dobrovoľným funkcionárom DPO, občanom obce Jesenské a každému, kto akoukoľvek mierou prispel k úspešnej reprezentácii
okresu Rim. Sobota v oblasti požiarnej ochrany.
Osobitne ďakujeme starostovi obce Jesenské
Gabrielovi Mihályovi, ktorý prispel najväčšou
mierou a pochopil myšlienku zabezpečenia
časomiery pre potreby požiarnej ochrany, ktorá
bude slúžiť v budúcnosti na skvalitnenie výcviku požiarnikov, pri zvyšovaní ich pripravenosti,
pri zásahoch a na zabezpečenie objektívneho
merania časov pri cvičeniach. Bude mať tak
vysoké využitie v rámci požiarnictva.
Kornélia Nosáľová,
OV DPO

Fórum mladých pri CVČ RELAX v Rimavskej Sobote vyzýva všetkých tých ,ktorí
svoje obľúbené hračky už roky majú uložené v pivniciach ,úložných priestoroch ,
aby ich pobalili a doniesli do CVČ Relax
kde im bude venovaný druhý „život“ tak,
že ich darujeme našim malým kamarátom
a deťom v hmotnej núdzi.
Za všetky hračky ,ktoré ste nám darovali
v uplynulých rokoch, za všetky deti, ktoré
sme potešili, ďakujeme. Zbierka potrvá
do 20.decembra. Vaše hračky preberáme
denne - pondelok až piatok- na úseku
mládeže.

Program GMOS
Umelecké slovo – divadlo
22. október — Dobšinského rozprávkový Gemer, vyhodnotenie VIII. ročníka
literárnej autorskej súťaže, Dom kultúry v
Rimavskej Sobote, 10:00 hod.
22. október — Zlatá podkova, zlaté pero,
zlatý vlas - regionálna súťaž v prednese
slovenskej rozprávky- Kultúrny dom
Drienčany, o 10:00 hod.
23. október — Bratia Karamazovci divadelné predstavenie Jókaiho divadla
z Komárna - Dom kultúry v Rimavskej
Sobote, o 19:00 hod.
24. október — Zlatá podkova, zlaté pero,
zlatý vlas, celoštátna súťaž v prednese
slovenskej rozprávky- Kultúrny dom
v Drienčanoch, o 10:00 hod.
Kultúrno – spoločenské podujatia
20. október — Na strieborných vlnáchprehliadka záujmovej činnosti seniorovKultúrny dom, Rimavské Brezovo, o 14:00
hod.
24. október — Deň kultúrno – výchovných pracovníkov, slávnostné stretnutie,
GMOS, Rimavská Sobota, o 14.00 hod.
26. október — Mesiac úcty k starším podujatie venované seniorom, Kultúrny
dom, Kráľ, o 18:00 hod.
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Čo čaká ľudstvo v najbližších rokoch?
R

enáta Puhlová z Rim. Soboty sa ezoterike
venuje od malička. Veští aj z tarotových karát, vykladá sny a medituje. V roku 2005 v meditácii videla fénicko-hebrejské písmo na jednom
z kameňov potopenej Atlantídy. Podľa jej slov
toto písmo naznačuje proroctvo Zeme, na čo by
sa malo ľudstvo pripraviť. Predpoveď je od roku
2006 do roku 2022 v trojročných cykloch.

„Rok 2006 bol dilematickým rokom. Vládla planéta Venuša a niesol sa v znamení Býka. Ľudia
mali možnosť slobody, voľby správneho riešenia,
možnosť premýšľať nad výberom svojej cesty,
z ktorej sa už nik nemohol vrátiť späť. Kto nebol
rozhodný, nenapredoval. V tomto roku začínala
mať meď hodnotu a prevládala neónová farba,“
Ezoterička Renáta Puhlová.
prezradila Renáta Puhlová. Dodala, že dôležitým rokom vo vývoji ľudstva bude budúci rok.
Od neho sa totiž bude odvíjať situácia v ostat- Tento rok sa bude niesť v zamení Barana a silný
bude drahokam ametyst. Podľa slov ezoteričky
ných rokoch, a preto by ľudia mali klásť dôraz
bude znamenať koniec niečoho: citov, sociálnena duchovno. Podľa ezoteričky bude rok 2009
ho prostredia a postavenia, sociálny nepokoj ale
rokom obozretnosti. Koncové číslo 9 je číslom
posvätných, zodpovedá minulým udalostiam, aj šťastie, ktoré vytlačí pohromu. Bez zla totiž
neexistuje dobro.
nosí v sebe zárodok budúcnosti, zodpovedá za
strach, rozvážnosť, premýšľanie, intuíciu a jas- „Smrť je len ilúzia, pretože jediná zmena je nešťastie, ktoré ustúpi blaženosti. Bude veľa sanovidectvo.
„Nakoľko sa tento rok bude niesť v znamení Vod- movrážd, ľudia budú depresívnejší. Všetko však
nára, a sme ešte jeho v tisícročí, tak by bolo dob- bude závisieť od roku 2009,“ vysvetľuje Renáta
ré počúvať ticho vesmíru a prijať ho do seba, pre- Puhlová. Podľa nej bude rok 2017 rokom inšpirátože je to prejav múdrosti a obozretnosti. Treba cie. Číslo 17 je číslom rozumu a lásky, asociuje
sa však mať na pozore pred zlodejmi. Niektorí s intuíciou, prináša šťastie a dobré správy. Tento
ľudia sa budú stávať zlodejmi, budú aj konfi- rok bude v znamení Blížencov a bude vládnuť
dentné misie, nočné cesty, resp. neistota. Vyjdú drahokam beryl. Bude návratom životných síl a
najavo tajomstvá rodinné alebo výrobné,“ hovo- ľudia začnú byť k sebe viac tolerantní. Odhalia
rí pani Renáta. Rok 2013 má na konci trinástku. sa tajomstvá aj falošnosť.
Toto číslo je symbolom nepoznaného. Je to nový „Len jedna čistá existencia je schopná zlomiť pečať. Hľadaj hviezdu, ktorá bude viesť,“ hovorí na
cyklus, ktorý prináša šťastie alebo nešťastie, ve
ští zmenu vyvolanú stratou jedného elementu. margo roku 2017 pani Renáta. Rok 2020 bude

podľa nej rokom blaženosti. Jeho koncové číslo
20 je viazané so súčasným životom a zodpovednosťou, ktorú tento život v sebe nosí. Bude vládnuť Mesiac a striebro začne mať hodnotu. Bude
tu určitá regenerácia aktivít, po celom svete sa
budú robiť misie. Tento rok zvestuje koniec ťažkostí, úspech v činnosti, ktorá nebola istá.
„Bude rokom zmierenia, aby si bol vzkriesený.
Znamená vrátiť sa do života. Smrť je tma, život
je svetlo, prežívaj každý deň pomaly, aj zajtra je
deň,“ tvrdí ezoterička. Dodáva, že koncové číslo
roku 2021 nosí úspech, ale potrebuje sústavné
úsilie. Bude prevládať Slnko, zlato začne mať
hodnotu. Tento rok sa bude niesť v duchu toho,
že šanca prináša úspech. Prídu verejné uznania,
neočakávané šťastie, ale aj zvláštne zapojenia
do činnosti a varovanie pred sebavedomím, pretože príliš sebavedomí ľudia padnú. A čo čaká
ľudstvo v roku 2022?
„Koncové číslo 22 symbolizuje neistotu, neveští
nič dobrého, nastolí strach, krach, nepríjemnosti a ľahostajnosť. To bude na celej planéte Zem.
Ľudia sa budú učiť z trvalých chýb. Pýche predchádza pád, prídu choroby, bumerangový úder,
objavia sa falošné peniaze. Nad ľudstvom bude
visieť Damoklov meč!,“ vystríha Renáta Puhlová.
Ďalej konštatuje: „Tento rok vystihuje porekadlo: bláznivý je niekedy mudrcom, ale väčšinou
sme všetci blázni. 22 je vysoké číslo aj v tarote.
Znamená ukončenie niečoho, možno pýchy ľudstva.“
Toľko predpoveď tunajšej ezoteričky. Čo nás
však čaká v týchto rokoch, bude predovšetkým
závisieť od nás samotných. Od toho, ako budeme žiť a správať sa k ostatným. Veď nenadarmo
naši predkovia tvrdia: čo naseješ, to budeš žať...
Marta Kanalová

Povinné zmluvné poistenie od KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group!
Náhoda si na cestách nevyberá...
vy si však vybrať môžete!
Každý deň, keď si sadáte za volant auta,
sa môžete stať účastníkom dopravnej
nehody. Možno ako poškodený, ale možno
ako vinník.
Povinné zmluvné poistenie motorových
vozidiel platí pre všetkých rovnako. Aj pre
tých, ktorí jazdia opatrnejšie ako iní, aj
pre tých, ktorí dodržiavajú pravidlá, ktorí
nespôsobujú havárie. Jedni i druhí musia
povinne a každoročne platiť. Ide len o to
– koľko?
Každý, kto v KOMUNÁLNEJ poisťovni
uzavrie Povinné zmluvné poistenie, si môže
vybrať z dvoch možností poistenia:
GARANT PLUS
Limity poistného krytia:
:: 20 miliónov Sk (663 878,38 EUR*) pre
škody na zdraví a náklady pri usmrtení na
každého zraneného alebo usmrteného,
:: 20 miliónov Sk (663 878,38 EUR*) pre
škody spôsobené na majetku a ušlý zisk
pre všetkých poškodených spolu,
:: odtiahnutie nepojazdného vozidla na
území SR a jeho úschova po dobu 3 dní.

EUROGARANT PLUS
Limity poistného krytia:
:: 60 miliónov Sk (1 991 635,13 EUR*)
pre škody na zdraví a náklady pri
usmrtení na každého zraneného alebo
usmrteného,
:: 60 miliónov Sk (1 991 635,13 EUR*) pre
škody spôsobené na majetku a ušlý zisk
pre všetkých poškodených spolu.
Tento typ poistenia sa odporúča pre
vodičov v prípade častých zahraničných
ciest. Tomu sú prispôsobené i následné
asistenčné služby:
:: cestná služba v zahraničí,
:: odtiahnutie havarovaného vozidla,
:: návrat domov, alebo pokračovanie
v ceste,
:: v prípade potreby náhradné ubytovanie,
:: zabezpečenie havarovaného vozidla
v zahraničí pred odcudzením,
:: zapožičanie peňazí na prípadnú opravu
v zahraničí,
:: informačné a tlmočnícke služby.
Ďalšie bonusy - zľavy na poistnom:
Majú ich všetky poisťovne - ale KOMUNÁLNA poisťovňa v poisteniach

GARANT PLUS a EUROGARANT PLUS
ich má najvyššie:
:: po 1-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu 10% bonus – zľava
na poistnom,
:: po 2-ročnom poistení 20 %,
:: po 3-ročnom poistení 30 %,
:: po 4-ročnom poistení 45 %,
:: po 5-ročnom poistení 60 %.

Jednoduchosť
Každá havária bez ohľadu na to, kto
z postihnutých je vinný, predstavuje
pre všetkých jej účastníkov veľký stres.
V KOMUNÁLNEJ poisťovni vám v tejto
nepríjemnej chvíli nechceme starosti pridávať, ale naopak - uberať. Pri uzavretí
poistnej zmluvy, dostanete od nás formulár „hlásenie o škode“. To stačí podľa
inštrukcií vyplniť a poslať na niektorú
z našich pobočiek alebo zavolať na náš
dispečing.

Iné výhody pre klienta:
:: ak je vodič klientom KOMUNÁLNEJ
poisťovne v niektorých iných poistných
produktoch, môže byť zľava zvýšená
o ďalších 10%,
:: ak sa klient rozhodne platiť poistné ročne,
môže byť zľava zvýšená o ďalšie 3%,
:: sadzba základného poistenia, po uplatnení bonusov je znížená na 50% pre:
- dôchodcov nad 70 rokov,
- zdravotne ťažko postihnuté osoby.

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

Rýchlosť
Kým v iných poisťovniach sa ﬁnančné
vysporiadanie poistnej udalosti počíta na
mesiace, u nás sú to týždne.

*Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk.

Najlepšiu predstavu si však urobíte, ak si
dohodnete nezáväzné stretnutie s vaším
rodinným poisťovateľom, alebo navštívte
najbližšie obchodné miesto KOMUNÁLNEJ
poisťovne.
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Gigantický
vatovec

Bojujte proti chrípke
V

20. storočí bolo zaznamenaných niekoľko
väčších epidémií chrípky, v ktorých zomreli milióny ľudí. Najznámejšia bola pandémia
španielskej chrípky, ktorá trvala od roku 1918 do
roku 1919 a podľahlo jej pravdepodobne viacej
ľudí, než ich padlo v prvej svetovej vojne. Veľké
chrípkové epidémie boli ešte v roku 1957 - ázijská chrípka a v roku 1968 - hongkonská chrípka.
Chrípka je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie,
ktoré sa šíri vzdušnou cestou (kýchaním, kašľaním, rozprávaním, bozkávaním). Na rozdiel od
ochorení z prechladnutia je závažne ochorenie,
ktoré sa môže nebezpečne skomplikovať zápalom pľúc, priedušiek, chronickými ochoreniami
srdca, nebezpečným zápalom mozgu. Vyskytuje
sa vo všetkých vekových skupinách, ale najväčší
výskyt je u detí. U oslabených osôb (starší ľudia,
malé deti a osoby trpiace chronickými chorobami srdca, ciev, pľúc, obličiek, pečene, imunitného systému), u ktorých je imunitná ochrana
proti infekcii podstatne znížená, sa môže ochorenie končiť až smrteľne. Ten, kto v jednom roku
chrípku prekonal, nemusí byť odolný voči nákaze chrípkou v ďalšom roku. Chrípka však patrí
medzi ochorenia, ktorým je možné predchádzať
očkovaním. Očkovanie je najúčinnejšou, najdostupnejšou a najefektívnejšou prevenciou
proti chrípke. Ochranné účinky protichrípkového očkovania trvajú približne rok. Chrípkový vírus mení každý rok svoj charakter. Tieto zmeny
laboratóriá svetovej zdravotníckej organizácie
zachytávajú a výrobcovia očkovacích látok pripravujú každý rok novú vakcínu s novým aktuálnym zložením chrípkových vírusov. Preto je

vhodné dať sa zaočkovať každý rok! Očkovaním
sa podarí 80 až 90 % zaočkovaných ľudí ochrániť
pred ochorením, alebo prinajmenšom dosiahnuť
miernejší priebeh bez komplikácií. V porovnaní
s krajinami západnej Európy je zaočkovanosť u
nás stále nízka. V Nemecku, Španielsku, Veľkej
Británii či v Holandsku sa dá ročne zaočkovať asi
20% obyvateľov, v USA sa ročne zaočkuje takmer
60% obyvateľov. Najvhodnejším obdobím na očkovanie je druhá polovica septembra až koniec
novembra. Ochranný účinok nastupuje 10 – 14
dní po podaní očkovacej látky. Okrem zdravotníckych pracovníkov sa očkovanie proti chrípke
odporúča najmä u detí vo veku od 6 mesiacov do
12 rokov, u osôb starších ako 59 rokov a u osôb
so závažnými chronickými ochoreniami. Očkovanie je plne hradené zdravotnými poisťovňami. Očkovanie sa neodporúča ženám v prvom
trimestri tehotenstva a deťom mladším ako 6
mesiacov. Ako už bolo uvedené vyššie, chrípka
môže mať závažné komplikácie. Hlavný vyvolávateľ týchto závažných komplikácií je baktéria
pneumokok. Zaočkovať proti pneumokokom sa
môže v ten istý deň ako proti chrípke. Toto očkovanie je bezplatné v rizikových skupinách obyvateľstva (osoby 65-ročné a staršie a osoby s chronickými ochoreniami). Jediná dávka zabezpečí
ochranu na 3 až 5 rokov. Ak chcete chrípke predísť, nechajte sa včas zaočkovať! Očkovanie sa
napriek chvíľke "utrpenia" určite oplatí.
MUDr. Adriana Strečková,
lekárka oddelenia
epidemiológie RÚVZ v RS

Kútik pre gazdinky
Katov meč

Potrebujeme:

75 dkg bravčového stehna, soľ, mleté čierne korenie, olej, 15 dkg cibule, 10 dkg sladkokyslých
uhoriek, 10 dkg sterilizovanej kápie, 8 dkg feferónov, kečup, worčestrovú omáčku.

Postup:

Mäso pokrájame na pásiky, osolíme, okoreníme a na oleji opražíme. Zakryjeme a udu-

síme do mäkka. Cibuľu nadrobno pokrájame,
opražíme a spolu s pokrájanými uhorkami,
kápiou a feferónkami pridáme k mäsu. Zmes
pokvapkáme worčestrovou omáčkou a kečupom a ešte krátko podusíme. Podávame so
zemiakovou kašou, ryžou alebo cestovinami.
Dobrú chuť.
J. Molnárová

Tento gigantický exemplár vatovca našiel
10. októbra Vlado Paprčka z Belína na
tamojšej pastve. Vážil 4,95 kg a jeho obvod
bol 118 cm. Vatovec obrovský je jedlá huba
guľovitého tvaru bez stonky, má výraznú
bielu farbu. Považuje sa za najplodnejší
organizmus na Zemi. Vatovce rastú od
júna do septembra prevažne na lúkach a
lesných čistinkách, riedkych čistinkách lesov, v riedkych borovicových lesoch a skôr
na suchých miestach. Vatovce sa výborne
hodia na vyprážanie.
kan

Program MsKS
V piatok 24. októbra o 16. hod. otvoria
v Galérii Ganevia v Dome kultúry v Rim.
Sobote výstavu artefaktov z 23. ročníka
letného tábora výtvarníkov, fotografie,
literatúry a divadla.
Od 22. do 24. októbra prebehne v dome
kultúry XIV. ročník Dobšinského
rozprávkového Gemera. V stredu 22.
októbra bude o 10. hod. v rámci tejto akcie
divadelné predstavenie Medovníkový
domček a o 11. hod. sa predstaví Stážanovské bábkové divadlo hrou pre deti MŚ a I.
stupňa ZŠ.
V piatok 31. októbra bude o 18. hod. pri
fontáne pri dome kultúry duchárske
šantenie pod názvom Veselý Halloween.
Nebudú chýbať tekvicové hry, súťaž o najkrajšiu prírodnú tekvicu, svietielkujúcu
tekvicu a svetielkujúce keramické tekvice.
Na trochu strašidelnú párty príďte v strašidelnom oblečení.

spravodajstvo

20. 10. 2008

7

Rokovanie so zástupcami bytoviek
V

edenie Mestskej bytovej správy v Rim. Sobote usporiadalo v zasadacej miestnosti
MsBS 14. októbra pracovné stretnutie zástupcov vlastníkov bytových domov a predsedov
spoločenstiev bytoviek. Zasadnutia sa zúčastnil
aj primátor mesta Š. Cifruš. V úvode vystúpil
zástupca Hasičského a požiarneho zboru p.
Bódy, ktorý oboznámil prítomných s platnými legislatívnymi požiadavkami protipožiarnej
bezpečnosti v bytových domoch. Tie sa týkajú
hlavne bezpečnej evakuácie osôb z horiacich
bytoviek, protipožiarneho zabezpečenia bytov,
suterénu, pivníc i sprístupnenia nástupných
plôch pred bytovkami pri príjazde hasičského
zboru. Zástupca spoločnosti Energobyt J. Illés

informoval okrem dôvodov zvýšenia cien tepla s dlžníkmi nájomného, o vymáhaní pohľadáaj o pripravovaných investíciách, ktoré by mohli vok a hospodárení úradu, čo bude do konca roka
vyrovnané. Ing. Hrabovský informoval o certifiviesť k zníženiu ceny alebo spotreby tepla. Ako
kácii budov. Ostrá diskusia prebehla pri predlouviedol, výmenou sekundárnych rozvodov a
celkovým zateplením a výmenou okien a dverí žení komerčných ponúk na poistenie majetku
bytových domov. Prítomní nakoniec ponechali
bytoviek sa zníži spotreba tepla. Jeho cenu v
poistenie majetku v pôvodnej poisťovni. Zástupbudúcnosti môže znížiť plánovaná výstavba
teplárne na biomasu. Konateľ MsBS S. Müller covia bytoviek schválili aj zvýšenie odmeny pre
prítomným prečítal predbežnú správu o činnos- správcu a diskutovalo sa aj o riešení rôznych
technických problémov.
ti úradu za rok 2008. Ako v nej uviedol, MsBS
spravuje k 1.októbru 1662 bytov vlastníkov, 153 „Zasadnutia sa konajú štyrikrát do roka. Cieľom
nájomných bytov a 20 nebytových priestorov. je zlepšiť komunikáciu so zástupcami bytoviek
Najväčšou budovou v správe MsBS je budova a na základe toho plniť uznesenia o výkone sprábývalého Župného domu, najmenšou zvonica vy.“ uviedol S. Müller.
amb
v Tomašovej. Zároveň informoval o problémoch

Úspech Katky Martišovej
Študentka Gymnázia I. Kraska pôjde na medzinárodné kolo Modelového Európskeho parlamentu.

K

oncom septembra prebehlo v Bratislave
národné kolo Modelového Európskeho
parlamentu. Po úspešnej reprezentácii na regionálnom kole vo Zvolene sa do neho prebojovala aj "europoslankyňa" Katarína Martišová,
študentka oktávy Gymnázia I. Kraska v Rim.
Sobote. Svoje odborné vedomosti, kultivované
vystupovanie a jazykové schopnosti prezentovala aj na národnom zasadnutí MEP v Bratislave.
Po trojdňovom maratóne rokovaní sa v konkurencii 95 účastníkov prebojovala do medzinárodného kola, na ktorom bude reprezentovať
Slovenskú republiku spolu s ďalšími 4 postupujúcimi študentmi. Poďakovanie patrí aj učiteľke
Mgr. A. Alakšovej, ktorá má nemalý podiel na
Katkinom úspechu.
„Rokovala som vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť.
Zaoberali sme sa problematikou vzdušných
emisií v Európskej únii a ich vplyvom na občanov EÚ a na celosvetové podnebie. Samotné
rokovania boli napriek všetkej oficialite a prísnemu protokolu, ktorý sme museli dodržiavať,
veľmi príjemné,“ vyjadrila sa Katka Martišová. Podľa jej slov bola náročná aj príprava
rezolúcie, ktorú mal ich výbor odprezentovať
a obhájiť na valnom zhromaždení. To sa konalo
v budove Národnej rady SR za prítomnosti
slovenských médií.
„Po schválení poslednej rezolúcie nás v Pre-

Najkrajšie
kŕmidlo

"Europoslankyňa" Katka
Martišová v strede bude
reprezentovať Slovensko
pred študentmi EÚ.

zidentskom paláci osobne prijala manželka
prezidenta pani Gašparovičová, ktorá sa s nami
aj neformálne porozprávala. Veľmi nás prekvapilo, keď počas tejto debaty do miestnosti bez
akéhokoľvek ohlásenia vošiel pán prezident.
Tiež sa s nami s úsmevom porozprával a ochotne odfotografoval. Mali sme možnosť prehliadnuť si aj Prezidentský palác, a to aj priestory,
ktoré bežne verejnosti nie sú prístupné. Aj ako
len modeloví poslanci sme mali nejaké výsady,“
opísala svoje zážitky Katka. Pre ňu bola jedna
z najkrajších večerná plavba po Dunaji spojená
s recepciou a vyhlasovaním postupujúcich. Po-

stup na medzinárodné kolo ju veľmi prekvapil.
„V prvej chvíli som sa nevedela ani radovať,
len som si uvedomovala veľkú zodpovednosť
a množstvo práce, ktoré ma čaká. Rokovacím
jazykom na medzinárodnom kole je totiž angličtina a o to je úloha postupujúcich delegátov ťažšia. Napriek tomu som rada, že mám
možnosť získať ďalšie neoceniteľné skúsenosti
a urobím všetko pre to, aby som Slovensko dôstojne reprezentovala pred študentmi celej EÚ,“
uzavrela svoje rozprávanie Katka.
www.gymrs.sk
Redakčná úprava: M. Kanalová

Vo výstavných priestoroch Gemersko – malohontského múzea v Rim. Sobote sa 14. októbra
uskutočnilo otvorenie III. ročníka výstavy s názvom Najkrajšie kŕmidlo. Konala sa pri príležitosti európskych dní vtáctva. Výstavu pripravila
botanička múzea Monika Gálffová. Ponúka 24
kŕmidiel, ktoré vytvorili žiaci zo štyroch škôl.
Najviac kŕmidiel vystavujú žiaci ZŠ s VJM V.
Szombathyho z Jesenského. Najkrajšie kŕmidlo

zostrojila Tünde Szabómihály zo spomínanej
školy. Ako uviedla, vyrobila ho z dreva a na
strechu použila usušené kukuričné listy. Trvalo
jej to dva dni. Druhý skončil Martin Völgyi zo
VII.A triedy ZŠ V Hodejove a tretí Arpád György
z V.A triedy ZŠ s VMJ V. Szombathyho z Jesenského. Výstava potrvá do 31. októbra.
amb
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Študenti o demokracii
Na Obchodnej akadémii v Rim. Sobote sa 15. október niesol v duchu Európskeho týždňa miestnej demokracie. Podujatie vzniklo
z iniciatívy Rady Európy, ktorá v tento deň v roku 1985 podpísala
Európsku chartu miestnych samospráv. Cieľom podujatia je zvýšiť
povedomie občanov o práci miestnych orgánov a možnosti ich
spoluúčasti na rozhodovacom procese na miestnej úrovni. Vedenie
školy pripravilo pre študentov besedy so zaujímavými osobnosťami
verejného života.. O práci miestnej samosprávy prišli študentov
oboznámiť poslanci mestského zastupiteľstva Magda Valušová,
Július Sojka, Tibor Pelle a poslanec BBSK Zoltán Bán. V diskusii sa
študenti zaujímali, ako sa bude riešiť RO Kurinec, bývalá ZŤS – ka,
cesty, budova bývalej polikliniky, amfiteáter a cyklodráha. Padli
aj otázky o médiách a spôsobe ich informovania o práci poslancov. V rámci programu prebehlo slávnostné zasadnutie školského
parlamentu a školskej žiackej rady. Prostredníctvom týchto orgánov
komunikujú študenti s pedagógmi, pripravujú rôzne podujatia, či
vyslovujú svoje nároky a požiadavky. O medzinárodnej a menšinovej politike diskutovali študenti s analytikom Výskumného centra
slovenskej spoločnosti Ivom Samsonom a konzulom z amerického
veľvyslanectva na Slovensku. V Knižnici Mateja Hrebendu kládli
prváci otázky viceprimátorovi P. Piliarikovi.
„Som rada, že sa naši študenti dozvedia viac o demokracii a činnosti
samosprávy, ktorá ovplyvňuje život každého z nás. Teší ma, že sa zaujímajú o činnosť poslancov mesta,“ povedala riaditeľka obchodnej
akadémie K. Mattyašovská.
amb
Študenti
obchodnej
akadémie
diskutujú
s politológom
Ivom
Samsonom.

OZNAM - pracovná ponuka

Riaditeľka Materskej školy – Óvoda, Rybárska 50/1743, Rimavská
Sobota prijme do zamestnania vedúcu školskej jedálne
s predpokladaným termínom nástupu od 01. 01. 2009.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• úplné stredné vzdelanie z okruhu stravovania (odporúčané sú tieto
odborné školy s maturitou: Hotelová akadémia, Stredná škola spoločného stravovania, Stredná priemyselná škola potravinárska, Stredná
zdravotnícka škola – smer diétna sestra, Obchodná akadémia – podmienka je mať doplnené vzdelanie ukončené výučným listom v odbore
kuchár, absolvent vysokej školy alebo gymnázia – podmienka je mať
doplnené vzdelanie ukončené výučným listom v odbore kuchár)
• bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť • osobnostné predpoklady na
výkon riadiacej funkcie • znalosť práce s PC, Word, Excel
Požadované doklady: • overené kópie dokladov o vzdelaní •
profesijný životopis • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší
ako 3 mesiace) • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných
údajov pre potreby • výberu uchádzačov o pracovnú pozíciu vedúcej
školskej jedálne
Žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi
je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 31. októbra
2008 na adresu: Materská škola – Óvoda, Rybárska 50/1743,
979 01 Rimavská Sobota. Termín a miesto výberu uchádzačov
oznámi riaditeľka materskej školy prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Nedoplatky treba zaplatiť do 31. októbra
VšZP pripomína všetkým platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie, že nedoplatky z ročného zúčtovania za rok 2007 treba zaplatiť
najneskôr do 31. októbra 2008. Táto povinnosť sa týka platiteľov, ktorým v ročnom zúčtovaní vyšiel nedoplatok 100,-Sk a viac. Ak za zamestnanca vykonal ročné zúčtovanie jeho zamestnávateľ a z ročného zúčtovania vyšiel nedoplatok (100,– Sk a viac), tento nedoplatok je povinný
zaplatiť zdravotnej poisťovni zamestnávateľ.
Ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok, zdravotná poisťovňa preplatok platiteľovi poistného vráti v rovnakom termíne, teda do 31. októbra
2008.
Dodržať zákonom stanovený termín sa vyplatí, platitelia sa tak vyhnú prípadným sankciám za nesplnenie povinností súvisiacich s ročným zúčtovaním, teda aj za neodvedenie nedoplatku. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže totiž v takomto prípade uložiť pokutu.
Platiteľom poistného sa skutočne nevyplatí s úhradou nedoplatku meškať alebo nedoplatok nezaplatiť vôbec, pretože zdravotná poisťovňa podá
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou návrh na vydanie platobného výmeru a v takom prípade sú platitelia povinní, okrem dlžného
nedoplatku, zaplatiť aj trovy konania (za vydanie platobného výmeru)
a tiež im môže byť predpísaný (okrem vyššie uvedenej pokuty) aj úrok
z omeškania.
Čísla účtov a ďalšie informácie potrebné k úhrade nedoplatku z ročného
zúčtovania sú uvedené na našej internetovej stránke www.vszp.sk
Petra Balážová, hovorkyňa VšZP
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Voľné pracovné miesta
OBUV ŠTÝL – TOP SHOP, Rim. Sobota – predavačka (vyučený)
Gemersko – malohontské múzeum, Rim. Sobota
– lektor- pokladník (USO- vzdelanie)
Detský domov Škovránok, Hnúšťa – liečebný pedagóg (VŠ)
TAURIS CASSOVIA, s.r.o., Rim. Sobota – predavač mäsa (vyučený)
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BALÁSZ JÚLIUS, Rim. Sobota
– predavačka ovocia a zeleniny (vyučený)
KORO, s.r.o., Rim. Sobota
– robotník v potravinárskej výrobe (vyučený)
OVB – HEGEDüsová, Rim. Sobota
– sprostredkovateľ obchodu ( USO - vzdelanie
Bližšie informácie sa dozviete na t. č. 047/2450407, 2450408,
alebo osobne na ÚPSVR v Rim. Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209.

NEČAKAJTE, KÝM PRÍDE
MARTIN NA BIELOM KONI

185/60 R14 T
MATADOR
MP 58 Silika M+S
+ oceľový disk 6Jx14

s DPH
1 830,- Sk
s DPH
€
4
,7
60

195/65
9
R15 T
MATADOR
MP 59 Nordicca M+S

6 473,- Sk
DPH
214,86 € s

s DPH

215/65
1
R16 T
MATADOR
MP 91 M+S
+ hliníkový disk DEZENT F

Akcia platí od 01.10.2008 vrátane do 31.10.2008 vrátane alebo do vypredania zásob v obchodnej sieti Pneubox,
ktorej prevádzkovateľom je MATADOR Slovensko s.r.o. Uvedené ceny platia pre všetkých zákazníkov. Ceny
pripravených kompletov zahŕňajú ceny pneumatík, diskov, službu „obutie na disk“, hustenie vzduchom,
vyváženie, ventil a vyvažovacie telieska. Na uvedené akciové ceny nie je možné uplatniť ďalšie zľavy,
s výnimkou zliav určených pre členov programu „Zákaznícka karta.“ Viac informácií na predajných
miestach PNEUBOX a na www.pneubox.sk.

bezplatná infolinka 0800 11 44 11
www.pneubox.sk
Pneuservisné služby
LEN V OKTÓBRI!

-20%

RIMAVSKÁ SOBOTA, ul. Cintorínska 404, 047 / 563 36 65, rimsobota@pneubox.sk

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.

s DPH
2 300,- Sk
s DPH
€
5
,3
76
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Nehnuteľnosti
• Predám garzónku s balkónom na
ul. Malohontskej, cena 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

• Predám 1-izbový byt na sídl. Rimava, cena 560 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1482-42

• Predám 1-izbový byt na Š.M.Daxnera, cena 550 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1482-42

20. 10. 2008

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 3 500 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1482-42

• Predám záhradný dom v obci Hrachovo, cena 195 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1482-42

• Predám rodinný dom v Rimavskej Sobote, cena 2 600 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

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

0908 824 215, 0915 672 594.
1468-43

• Predám 3-izbový byt na ul. Hatvaniho, 2. poschodie, 2. vchod od
stredu mesta. Tel: 047/56 22 526.
1474-43

• Dám do prenájmu obchodné
priestory v Rim. Seči na Hlavnej ulici s výkladom. Tel: 0905
830 342.
1476-42		
• Predám 3-izbový upravený
byt v OV v meste RS. Tel: 0904
560 815.
1480-43

• Predám 3-izbový byt v OV, v centre mesta. Kontakt: 0915 956 899,
0907 232 104.
1425-43		
• Predám garzónku na sídlisku
Rimava. Tel: 0904 307 733.
1429-43		
• Predám 2-izbový byt na sídl.
Rimava, cena dohodou. Volať po
17.00 hod. na tel. č.: 0908 885 595,
0905 857 578.
1381-42

• Predám veľký 3-izbový byt
s balkónom v OV, upravený, vo
Veľkom Krtíši na ul. B. Němcovej.
Tel: 0907 806 950.
1382-42			
• www.makroreality.sk
1305-19		
• Kúpim 2- alebo 3-izbový byt. Volať
po 16.00 hod. na t.č.: 0904 892 117

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

1482-42

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

• Priestory vhodné na obchod –
kanceláriu v centre Rim. Soboty,
45 m2 alebo 90 m2. Tel: 0908
508 195, 047/56 34 901.

1482-42

1482-42

1488-43

• Predám 2-izbový byt na ulici
Mikszátha, cena 620 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám rodinný dom na Teplom Vrchu, novostavba, cena
2 150 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.

• Predám 1-izbový nadštandardne
prerobený byt s balkónom na
ulici Malohontskej. Kontakt: 0907
811 948, 0904 878 067.

1482-42

1491-45

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

• Dám do podnájmu 1-izbový byt
na sídlisku Rimava. Cena 5 500,Sk/mesiac. Tel: 0949 429 471.

1482-42

1493-42

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

• Ponúkam na predaj viac RD v okolí RS. 0915 672 530.

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

1482-42

1482-42

1482-42

• Predám 3-izbový byt s balkónom
v OV na 3. poschodí, v zateplenom činžiaku na ul. Malohontskej
v R.Sobote. Cena 990 000,- Sk +
dohoda. Info: 0915 500 456.

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

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

1502-44

• Predám 4-izbový byt na ul. Novomeského. Tel: 0904 393 623.

• Prijmeme pracovníka (-čku) do
pekárne. Môže byť dôchodca
(dôchodkyňa). Prípadne zaučíme.
Kontakt: 0908 932 152, 0905
229 709.

1482-42

1482-42

1504-44

1469-42

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

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

• Predám 1-izb. byt v centre na
Malohontskej s balkónom. Cena
dohodou. Tel: 0917 087 904.

1482-42

• Predám rod. dom na ul. J. Kráľa!
Cena dohodou! Tel: 047/56
27 448, 0903 492 763.

• Firma SKH-Nitra s.r.o. prijme pre
prácu v ČR väčší počet pracovníkov na pozíciu Manipulant VZV.
Ubytovanie ZDARMA v prenajatých bytoch alebo domoch. Mzda
17 000-25 000 Kč/Netto. Tel: 0911
115 518.

1450-42

1471-42

• Vezmem do prenájmu kancelárske
priestory v Rimavskej Sobote. Tel:
0903 693 619.

• Firma SKH-Nitra s.r.o. prijme
pre prácu v ČR viac pracovníkov
na pozíciu Skladník/Skladníčka.
Ubytovanie ZDARMA v prenajatých bytoch alebo domoch. Mzda
15-20 000 Kč/Netto. Tel: 0911
115 518.
1472-43
• Hľadám zručných robotníkov na
stavebné a pomocné stavebné
práce na západnom Slovensku.
Výhodné platové podmienky. Tel:
0949 373 711.

1482-42

• Predám 2-izbový byt na sídl. Rimava, cena 832 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1482-42

• Predám 3-izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 999 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

1482-42

• Predám 3-izbový byt na ul. Malohontskej 20, cena 980 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

• Predám 3-izbový byt na ul.
Malohontskej, cena 870 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

• Predám 4-izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 999 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 230 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 250 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

• Predám 4-izbový byt na ulici
Dobšinského, cena 1 030 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

• Predám rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

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

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/Šibeničný vrch-ul. Gaštanová/,
cena 800,- Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400.
1482-42

• Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 1 050,- Sk/m2.
Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

• Predám stavebné pozemky v oblasti Kurinec, cena 430,- Sk/m2.
Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

• Predám halu na rôzny druh podnikania v interviláne Rim. Soboty.
Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

• Predám budovu na rôzny druh
podnikania v Dražiciach. Kontakt:
0902 700 400.
1482-42

• Dám do prenájmu priestory na
podnikanie v Rim. Sobote. Kontakt: 0902 700 400.
1482-42

• Kúpim 1-izb. byt v absolutnom
centre mesta (nie na prízemí). Tel:

1500-42

1440-42

1451-42

• Výhodne predám 4-izbový dvojgeneračný byt na Západe. Tel: 0908
735 792.
1459-45

• Predám súrne stánok –elektr.,
voda, splašky alebo prenájom, ul.
Železničná č. 9, dvor. Tel: 047/56
24 005.
1460-43

• Ponúkam na predaj dlhodobo
prevádzkovanú značkovú predajňu COLINS, aj so zariadením. Na
námestí SNP 18 v Rim. Sobote.
Kontakt: 0908 533 110.
1462-48

• Predám starší rodinný dom
s veľkou záhradou /866 m2/
v Tomašovej, ul. Malá 3. Tel: 0907
761 060.
1416-42

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
		
• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
106
		
		

Zamestnanie

1489-42

• Hľadám vedúcich skupín do novootvorenej firmy. 0915 804 536.
1501-42

• Hľadám prácu ako vodič, mám
vodičský preukaz sk. A,B,C,E,T.
Môžem nastúpiť ihneď. Tel: 0904
746 779.
1678-44

• Prijmeme obchodných zástupcov.
Tel: 0918 685 556.
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1455-42

• Hľadáme realitných maklérov. Práca na živnosť, dohodu. Kreativita,
flexibilnosť, prax v obore vítaná,
práca na pc, VP sk. B, vlastné
auto. Kontakt: alwado@alwadoreality.sk, 0904 504 504, 0915
837 041, volať Po-Pia, 8.00-16.00
hod.

čokoľvek od 100 000,- Sk, bez
ručiteľa, bez ručenia nehnuteľnosťou. Tel: 0907 805 245, 0911
836 007.

šenstvom; autosedačku od 0-11
kg. Veľmi pekná. Málo používaná.
Kontakt: 0907 115 001.
1498-43

• Oprava TV, DVD, Video, SAT.
Jabarov Viktor. 0905 323 277.
1436-43			
• Prestavba bytových jadier
komplet, voda – elektrika – plyn,
murárske práce – zabezpečíme
materiál a odvoz. Rozumná
cena, robíme kvalitne. Tel: 0944
128 708, 0918 283 026.

• Lacno predám pulty aj presklenené, stojany, vešiaky. Tel: 0944
018 904.
1441-42		
• Predám váhy: kyvadlovú a s posunovacím závažím. Tel: 0944
018 904.
1443-42		
• Predám nové kuchynské stoličky
4 ks, záhradnú lavičku, strojček
na strihanie vlasov. Tel: 0905
127 299.
1445-42		
• Predám 2 kusy plastové okná
(trojkrídlové) a zachovalú manželskú posteľ, lacno. Tel: 0905
352 497.

1400-50

1448-44

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

• Predaj jabĺk 12,- Sk/kg. Tel: 0908
824 203.

1422-42

1281-45

1449-43

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

• 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

• Predám mraziaci box, šrotovník
na zrno, cirkulár na drevo + stôl.
Tel: 0905 934 099.
1452-41		
• Predám vaňu, WC, umývadlotalianske, nové zabalené. Vaňa
170 x 80 akrylátová 3 900,- Sk,
WC 890,- Sk, umývadlo 790,- Sk.
Veľmi pekné. Tel: 0905 870 321.

1249-44

1465-43

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

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

		

1356-44

1149-43

• Doučujem angličtinu, všetky
úrovne. Tel: 0910 298 053.

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

1470-44

1152-43

1456-46

• Príjmem čašníčku do zabehnutej
pivárne v RS, ihneď. Tel: 0905 213
476.
1506-44

• Prijmeme predavačku do obuvi,
Hlavné nám. 19, Rim. Sobota. Žiadosť zaslať na adresu Ing. Krchňáková, TOP SHOP, Gagarinova 35,
Lučenec 984 01.
1463-42

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

Služby

• Zaopatríme dve malé deti, aj na
celý deň. Tel: 0910 687 776, 0905
682 902.
1478-43

• Skôr ako ideme na súd, problém
riešime u mediátora. Francisciho
1, 0907 831 424.
1495-5		
• POTREBUJETE PENIAZE? Úvery
pre podnikateľov, živnostníkov aj
začínajúcich, zamestnancov, starobných dôchodcov, invalidných
dôchodcov, pre ženy na MD. Info:
0907 342 809. www.proficredit.sk
1499-43

• Potrebujete PENIAZE? Volajte:
0905 329 178-ProfiCredit.
1503-44

• Ste nezamestnaný? Využite
príspevok z úradu práce 103 900,Sk. Vypracujem Vám projekt,
poskytnem poradenstvo. Tel: 0908
813 591.
1442-42		
• Pôžička, ktorá Vás nezaťaží. Je to
nový ojedinelý produkt, samosplácajúci variant, oddĺženie domácnosti, neposudzuje sa obch.
register, určené pre každého na

1444-42

• Kompletný finančný servis! Dobrá
pôžička. 0915 950 427.
1432-42

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

1151-43

• Ako ušetriť energiu. www.sohars.sk

Zvieratá
• Predám 4-ročnú sučku westíka
a 3-ročnú sučku mopsa na chov
alebo ako domáceho miláčika.
Cena dohodou. Tel: 0907 317 680.
1492-42

Rôzne
• Predám 17 l mikrovlnku, zachovalú, funkčnú, zn. Moulinex za
500,- Sk a 50 l funkčnú mrazničku
za 400,- Sk. Tel: 047/56 32 740.
1677-43

• Kúpim chomút na koňa 28 palcový. Tel: 0915 262 740.
1484-43

• Predám zvárací usmerňovač
ZU-315-22 za 10 000,- Sk; stĺpovú
vŕtačku s autoposuvom za
30 000,- Sk; zrovnávačku liatinovú 500, 4 nože za 46 000,- Sk;
pásovú pílu-liatina stolársku 600
za 18 000,- Sk; pásovú brúsku
3m stôl za 40 000,- Sk. Tel: 0910
953 330.
1466-45

• Predám kováčsku vyhňu a stolársky pong (varštat). Tel: 0917
087 912.
1490-42

• Predám: prietokový ohrievač
vody-plynový; detský kočík pre
nenáročnú mamičku-aj s príslu-

• Z rodinných dôvodov predám
pekného 10-mesačného psíka
šarpeja, zaočkovaný s preukazom,
prítulný. Tel: 0904 456 850, 0902
794 995.
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0918 950 639.
1477-42		

• Predám FIAT Marea, r.v. 97, 1.6
16V, STK, EK, centrál, klíma, el.
okná, el. zrkadlá, dobrý stav, cena
77 000,- Sk. Tel: 0918 607 001.
1487-42		
• Predám YAMAHU 750 FZ. Cena
30 000,- Sk. Tel: 0914 272 294.
1496-44

• Predám Škodu 120 l, rok výroby
1985, ťažné zariadenia + EK, TK
sú platné. Cena 6 000,- Sk + dohoda. 0905 187 725
1676-42

• Predám Š-105, cena dohodou.
Kontakt: 0902 318 418, 047 / 56
33 287.
1417-42		
• 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

Oznam
• Od 1.10.2008 bude lekáreň
SALVATOR každú sobotu, okrem
štátnych sviatkov otvorená v čase
8.00 – 12.00 hod.
1461-43

• VEĽKÝ VÝPREDAJ!!! Talianske
obklady, dlažby, sanita. Neuveriteľné ceny (od 50,- Sk/m2).
Nájdete nás v B. Bystrici – na
Radvaniho ul. neďaleko Tesca. Obchodné oddelenie – 0918 772 089.
1505-42		

Dávame do prenájmu
zabehnutú
kaviareň Na Lúke.
Tel: 0908 179 484,
0905 745 377.
1446-44

1671-43

• Predám krmníka 180 kg. Cena
45,-Sk/kg. Tel: 047/56 23 504.
1453-42

• 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 nosnice. Tel: 0903 551 161
1370-42

			

Auto-moto
• Predám FORD Fiesta diesel, r.v.
2001 a vlečku s plachtou. Cena
dohodou. Tel: 0905 874 773.
1467-43

• Predám FIAT Stilo combi, r.v.
2004, vo vynikajúcom stave. Tel:

Dám do dlhodobého
prenájmu 2-izbový
zrekonštruovaný byt
s veľkou otvorenou terasou
a s garážou pre dve osobné
autá v centre mesta na ul. I.
Hatvaniho. Cena dohodou.
Tel: 0905 251 181.
1458-43
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Spoločnosť z dôvodu rozšírenia
výroby prijme pracovníčku
na novovytvorenú pozíciu:

ŠIČKA

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

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

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
2249-44

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.
M: 0908 931 360
2201-52

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

Zľavy
45%

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

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

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
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zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien
Čerenčianska 22 Rimavská Sobota, tel. č. 047/58 12006, 047/58 12008
fax.047/58 12007, e-mail: martina.gaborikova@rsnet.sk, ok-dom@rsnet.sk
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PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.
2004

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

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

2200

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
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Riaditeľstvo Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb,
Kirejevská 23, Rimavská Sobota Vás pozýva na
„Deň otvorených dverí“
ktorý sa uskutoční dňa 27.10.2008 v budove Domova dôchodcov.
Tešíme sa na Vašu účasť.

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

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov

Sťahovanie
a preprava tovaru
Fiat Ducato 2,3 JTD,
r.v. 2007 – ponúkam do
prenájmu prípadne hľadám
pokračovateľa leasingu.

a palivového dreva, brikiet

Tel: 0908 948 971

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

2227-36

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

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

1418-43

Súkromná firma vykúpi
vlašské orechy lúpané.
Orechy musia byť z tohtoročnej
úrody, suché, svetlé.

Uhoľný sklad, Cintorínska 3646
Rimavská Sobota, t.č. 56 323 66, 0907 502 504

Hnusta04_190x135_Gemer_CB.indd 1
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2042-11

2142

Sťahovanie
2085-52

Tel: 0908 948 971

Ing. Bitalová Janka
M: 0949 406 484
0902 304 428

PREDAJ UHLIA

Otvorené aj v sobotu !!!

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

0908 930 234,
0907 344 996.

1419-42

1486-46

10/13/08 2:30:41 PM
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Plavecká
štafeta
2008
Plavecká štafeta 2008 organizovaná v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, OZTK
v Rimavskej Sobote, AŠPV SR a Mestom
Rimavská Sobota sa uskutoční nasledovne:
27.10.2008 - Mestská plaváreň v Rim.
Sobote - účasť mládeže i dospelých mesta
R. Sobota od 9.0 hod. do 18. hod. vstup
bezplatný 28.10.2008 - Mestská plaváreň
v Rim. Sobote - účasť občanov Hnúšte, Tisovca, Klenovca, Jesenského, Gemerského
Jablonca, Hostíc .... od 9.00 hod. do 15.00
hod., vstup bezplatný.
Nahlásenie je možné do 20.10.2008 na
OZTK v Rim. Sobote- mail:"OZTK RS"
(oztkrs@rsnet.sk), fax 047-562144,

20. 10. 2008

Výhra našich stolných tenistov

Mladosť Relax Rimavská Sobota A - Doprastav Zvolen A 11: 3
Body: Ľuboš Voliar 3,5, Gabriel Polgári
3,5, Robert Huszti 2,5, Zagyi Eugen 1,5.
Rimavskosobotskí stolní tenisti nastúpili
na dôležitý zápas bez opory mužstva Petra
Horvátha, ktorý nemohol hrať pre povinnosti
v rodine. Zápas s nováčikom prvej ligy sa
začal nečakane veľmi dobre výhrou obidvoch
štvorhier. Napriek tomu, že chlapci nastúpili
v nezvyklom zložení – Voliar hral s Polgárim
a Huszti so Zagyim, obidva páry hrali veľmi
rozumne, navzájom sa dopĺňali a ujali sa vedenia 2:0. Nečakaný nástup zdeprimoval súpera.
Po dvojhrách nastúpil Voliar a presvedčivo
porazil Igora Dubovského. Potom nasledovali
dve prehry – Huszti prehral s najlepším hráčom
súpera Majerčíkom 2:3 a Zagyi s Jurajom
Tagajom 1:3 a súper upravil stav na 3:2. V ďalšom zápase Polgári hladko porazil Miroslava
Plecha 3:0, Voliar po ťažkom boji 3:2 Majerčíka

a Huszti s Tagajom otočil zápis z 0:2 na 3:2. Po
tomto zápase už bol stav 5:2. Ďalej Zagyiho
porazil Miro Plecho 3:2, pritom Zagyi už viedol
na sety 2:1. Toto bolo posledné víťazstvo súpera.
Nasledovali víťazné zápasy domácich: Polgári
porazil Dubovského 3:0, Voliar Tagaja 3:0,
Huszti Plecha 3:1, Zagyi Dubovského 3:0 a v poslednom zápase Polgári porazil Majerčíka 3:1.
Nečakané hladké víťazstvo domáceho mužstva
trénera Ľubomíra Pinzíka bolo prekvapením,
nakoľko po debakli vo Vojčiciach bola nálada mužstva na nízkej úrovni a k tomu prišla
aj absencia dlhoročnej opory prvoligového
mužstva Petra Horvátha. V tomto ročníku je
najúspešnejším hráčom v troch zápasoch Ľuboš
Voliar, ktorý už má z 8 zápasov 6 víťazstiev.
Vyzerá, že útočí na pozíciu najlepšieho hráča
v mužstve. Veď už tomu tak nie je dva roky.
Eugen Zagyi

Bikeri majú v Mestskej záhrade dráhu
P

riaznivci biku si uplynulý týždeň postavili
v Mestskej záhrade dráhu. Tá je tvorená prevažne z hliny a s časti aj z dreva a bude strednej
náročnosti. Na výstavbe dráhy sa podieľali bikeri z Rimavskej Soboty, Lučenca a Hnúšte. Financie na jej výstavbu získalo Občianske združenie
Oxymoron z Rim. Soboty z grantu Konto Orange. „Projekt vznikol z iniciatívy tunajších bikerov, ktorým chýbalo miesto, kde by sa venovali
tomuto športu. Buď sa potulovali po meste, alebo používali dráhu mimo mesta. Preto sme radi,
že nám mesto vyšlo v ústrety a dráhu povolilo.
Samozrejme, že si kládlo podmienky, aby sa
nezničila zeleň, keďže je to verejné priestranstvo. Osadili sa aj odpadkové koše. Projekt sa
volá Ako dosiahnuť niečo výnimočné a vychá-

dza z myšlienky podnietiť mladých športovať.
Je užitočnejšie, keď športujú, ako keď sa len
tak potulujú po meste a holdujú alkoholu alebo
drogám,“ povedala Regina Špitálová z OZ Oxymoron. Slávnostné otvorenie bikovej dráhy bolo
19. októbra v Mestskej záhrade. V rámci neho
usporiadal Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora pre rodičov prednášku
a diskusiu o nebezpečenstve drogovej závislosti
s názvom Nebuď ľahostajný! Mixoval DJ Ples.
Za podporu ďakujú organizátori Kontu Orange,
OZ Oxymoron, Mestu Rim. Sobota, MsKS, Technickým službám mesta, bezpečnostnej službe
Patrol & Guard a iným podnikateľom.

Pracovná ponuka
Mestský úrad v Rimavskej Sobote, Svätoplukova 9
prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu:
referent oddelenia stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy – referát stavebného poriadku, spoločná obecná úradovňa
s predpokladaným termínom nástupu: 01. 01. 2009
• Požadované kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie stavebného, architektonického, resp.
právnického smeru, prípadne úplné stredoškolské vzdelanie stavebného
smeru • bezúhonnosť (dokladom o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace) • Uprednostňujú sa uchádzači s osobitným
kvalifikačným predpokladom na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
v zmysle zákona č. 547/2003 Z. z.
• Ďalšie požiadavky:
minimálne 2 roky praxe a skúsenosti s prácou na stavebnom úrade
počítačové znalosti – Word, Excel

amb

• K žiadosti o pracovnú ponuku je potrebné predložiť:
profesijný životopis s prehľadom vykonávanej praxe, telefónny kontakt,
kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu (ak ho uchádzač získal)
• Uchádzači, ktorí prejavia záujem o pracovnú ponuku a spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky, môžu svoju žiadosť s dokladmi osobne
doručiť alebo zaslať v zalepenej obálke s označením: „Pracovná ponuka
– neotvárať!“ v termíne do 14. 11. 2008 na adresu: Mestský úrad, oddelenie
stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy, Svätoplukova 9, 979
01 Rimavská Sobota
• Termín a miesto pohovoru oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky, najmenej 7 dní
pred jeho konaním.
• Kontakt: Ing. Ladislav Kovács, prednosta MsÚ, č. t. 047/562 44 26
Ing. Anna Csincsíková, ved. odd. SP, IČa D, MsÚ, č. t. 047/560 46 44
Jana Sobeková, odb. ref. personalistiky MsÚ, č. t.: 047/560 46 12
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Skončia zápasníci štvrtí?
Z

ápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská
Sobota usporiadal v sobotu 11. septembra v telocvični T-18 pod Šibeničným vrchom
II. kolo Slovenskej dorasteneckej ligy v
zápasení vo voľnom štýle. Po I. kole boli naši
dorastenci – zápasníci na 4.mieste tabuľky
a chceli sa pokúsiť v II. kole dostať na bronzovú priečku, ktorú obhajujú z vlaňajška. Na
domácich žinenkách sa im vôbec nedarilo.
Navyše opäť nenastúpili v kompletnej zostave (za 1 družstvo môže štartovať 12 pretekárov). Dvaja borci neupravili svoju hmotnosť
a nemohli štartovať, a jeden je zranený.
Družstvo Sniny sa posilnilo o pretekárov
zo Šamorína a Prievidza o zápasníkov z Banskej Bystrice. Po II. kole klesli naši zápasníci

Gemerský pohár
v zápasení

V

telocvični T-18 pod Šibeničným vrchom
sa 12.októbra konal 26. ročník medzinárodného turnaja Gemerský pohár v zápasení
voľným štýlom. Vypísaný bol pre kategórie
starších žiakov a pre kategóriu U 23 (pretekári do 23 rokov). Na súťaži sa zišla kvalitná
konkurencia 101 zápasníkov oddielov
z Maďarska. Celková súťaž družstiev bola mimoriadne vyrovnaná. Medzi prvými 3 klubmi
bol rozdiel len 2 body (to znamená jedno
5.miesto alebo dve 6.miesta). Celkovým
víťazom sa stali pretekári Lokomotívy Košice
pred Dunajplavbou Bratislava o 2 body a na
3. mieste skončila domáca Lokomotíva so
zhodným bodovým ziskom ako Dunajplavba, ale tá mala viac prvých miest. Z našich
zápasníkov sa víťazmi Gemerského pohára
stali Rastislav Tóth medzi staršími žiakmi vo
váhe do 85 kg a Michal Radnóti v kategórii
U 23 vo váhe do 66 kg. Poďakovanie patrí
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Relax pre športovcov

na 5. miesto. V ostávajúcich 2 kolách sa chcú
ešte pobiť o 4. miesto s Prievidzou, nakoľko
Snina na 3. mieste už má pred nimi veľký náskok. Nasledujúce 3.kolo sa uskutoční u lídra
tabuľky Lokomotívy Košice.
Výsledky našich pretekárov: 50 kg: 5. Michal
Balik, 63 kg: 5. Jaroslav Miniar,
76 kg: 4. Rastislav Tóth, 6. Michal Záhradník,
85 kg: 4. Pavol Holub, 5. Rudolf Utrata, 96
kg: 5. Richard Totkovič, 6. Andrej Očenáš,
120kg: 4. Lukáš Loskot.
Tabuľka po II. kole: 1. Lokomotíva Košice
(118 bodov), 2. Dunajplavba Bratislava (112),
3. Vihorlat Snina (66), 4. Baník Prievidza
(48), 5. Lokomotíva Rimavská Sobota (44).
J. Radnóti, tréner

sponzorom, ktorí pomohli usporiadať súťaž:
Mesto Rimavská Sobota, JE-BO Chlebo Rim.
Seč, Lunaco Lučenec, firma Krak, Média - p.
Michal Kalina, firma AMI-2000, AB DUO –
Alena Medveďová, firma KORO, Spohypo a p.
Ján Balogh.
Výsledky pretekárov Lokomotívy Rim.
Sobota: 1.miesto: Michal Radnóti (66
kg–U 23), Rastislav Tóth (85 kg – st. žiaci),
2. miesto: Andrej Očenáš (120 kg–U 23),
Michal Záhradník (73 kg–st. žiaci), 3. miesto:
Richard Totkovič (84 kg–U 23), Lukáš Loskot
(120 kg–U 23), Jakub Kováč (73 kg–U 23), 4.
miesto: Jaroslav Miniar (60 kg–U 23), Ondrej
Tomko (84 kg – U 23), 5.miesto: Michal Balik
(55 kg–U 23), Martin Csatvári (60 kg–U 23),
Michal Sojka (66 kg–U 23), Pavol Holub
(84 kg–U 23), Jakub Polák (85 kg–st. žiaci),
6.miesto: Štefan Bacskai (60 kg–U 23), Marian Radnóti (74 kg–U 23).
Súťaž družstiev (štartovalo 13): 1. Lokomotíva Košice (57 bodov), 2. Dunajplavba Bratislava (54), 3. Lokomotíva Rim. Sobota (54).
J. Radnóti, tréner

Foto: Lajos Telek

Relaxuj so mnou.
Poznám tajomstvá orientu.

I. okresná liga
malého futbalu
Výsledky 1. kola:
VTJ Juve Rožňava - Corsobar - odložené, ŠK
Tempus - Jubal 6:8 (góly ŠK Tempus: Vrábeľ
2, Miklo 2, Krejči 1, Námešný 1), Repos: FC
Euromotel 3:2. Po I. kole je v tabuľke na 1.
mieste Jubal, na druhom Repos, na treťom FC
Euromotel a na štvrtom ŠK Tempus.
kan

Hokejová prípravka
Hokejový klub mesta Rimavská Sobota pozýva
všetkých záujemcov o ľadový hokej do hokejovej
prípravky. Vek uchádzačov 4-8 rokov. Tréningy
sa budú konať každý pondelok, utorok a štvrtok
od 16,15 do 17,15 hod. na Zimnom štadióne v Rimavskej Sobote. Bližšie informácie vám budú
poskytnuté priamo na zimnom štadióne, alebo
na tel. čísle: 0905 597 675 - p. Drugda.
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Veľká cena
mesta Púchov
J

edenásteho októbra sa v Púchove konala Veľká cena mesta
v plávaní. Zúčastnilo sa na nej 28 plaveckých klubov a oddielov
z celého Slovenska, medzi ktorými nechýbal ani rimavskosobotský
plavecký klub. Podujatie bolo veľmi kvalitne obsadené, nechýbal ani
slovenský olympionik Ľuboš Križko. Spomedzi našich siedmich plavcov sa najviac darilo Benjamínovi Babúsovi, ktorý štartoval vo veľmi
namáhavých disciplínach. V najťažšej disciplíne 200 metrov polohové preteky získal veľmi cenné prvenstvo. V disciplínach 200 metrov
znak, 200 metrov voľný spôsob a 100 metrov znak obsadil strieborné
priečky. Hanka Poljaková štartovala v piatich disciplínach, najlepšie
jej však vyšla prsiarska päťdesiatka, kde získala striebornú medailu.
V prsiarskej stovke obsadila tretie miesto, vo zvyšných disciplínach
získala jedno piate, jedno siedme a jedno deviate miesto. Juraj Husár
začal súťaž ako smoliar, po tom, čo ho hlavný rozhodca diskvalifikoval v disciplíne 100 metrov prsia pre pohyb na štarte. Všetko sa však
zmenilo po prsiarskej päťdesiatke, kde si vybojoval krásne prvenstvo
s časom 44.39 sek. Všetci traja plavci sa v tomto čase nachádzajú
v aktívnejšej príprave na medzinárodný Alpský míting v Innsbrucku,
na ktorom sa zúčastnia nasledujúci víkend.Grétka Sallaiová, Lucka
Staššáková, Samo Šebok Mihály Máté reprezentovali náš klub tiež
veľmi dobre, no športové šťastie tentokrát nestálo na ich strane a zo
súťaže odišli bez medailového umiestnenia.
J. Valach

Televízna osobnosť
p. Jana Kučerová
z Tv Nautik z relácie

„Jankina
ezoterická
poradňa“
navštívi naše mesto v piatok
24. októbra 2008.
Viac informácií a možnosť objednania
na osobné stretnutie získate
na mob. č. 0902 165 573.

Vopred ďakujem.
2258-42

YURA Eltec Corporation Slovakia, s.r.o.
dodávateľ káblových zväzkov pre automobilový priemysel
so sídlom v Rimavskej Sobote

prijme:
výrobné pracovníčky / pracovníkov
do výrobnej prevádzky v Rimavskej Sobote

								

		
požadujeme:
• ochotu pracovať, manuálnu zručnosť, všetkých zaučíme
• dobrý zdravotný stav

ponúkame:
• jednoduchú, čistú prácu v stoji pri montáži káblových zväzkov
• hodinovú mzdu pri štandardnom výkone a dochádzke
cca 66 Sk/hodina (nie úkol, brutto)
• stravné lístky za 1100 Sk/mesačne
• možnosť profesijného rastu
Svoje žiadosti (so životopisom) zasielajte na adresu:
YURA Eltec Corporation Slovakia, s.r.o.
Dobšinského 4016, 979 01 Rimavská Sobota
Tel: 047/5811260, Mobil: 0905 997 830, Email: praca@yura-corp.sk
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Skvelé chlapci, len tak ďalej!

MFK Košice B- MFK Rimavská Sobota 0:3 (0:1)

V

ýsledok celkom nevyjadruje priebeh stretnutia. Domáci mali hneď
v úvode veľkú príležitosť otvoriť skóre zápasu, k tomu však nepremenili. Hostia z Rim. Soboty sa pri prvej vážnej príležitosti hneď ujali
vedenia. V 17. min. otvoril gólový účet Gibala. Domáci sa snažili o vyrovnanie, ich snaha však stroskotávala na dobre organizovanej hre hráčov
Rim. Soboty. V 2. polčase hráči MFK RS pridali dve gólové poistky. V 55.
min. Líška nádhernou hlavičkou zvýšil na 0:2. V 66. min. po perfektnej
prihrávke Rubinta Líška obišiel aj brankára domácich a uzavrel skóre
stretnutia na 0:3. Hosťujúci tréner Karol Kisel k stretnutiu povedal: „Pre
domácich je výsledok krutý, naše víťazstvo je však zaslúžené. Chlapci
potvrdili, že tvoria výbornú partiu a kolektív. Teší ma pohľad do tabuľky,
kde sme na prvom mieste.“
Pred 50 divákmi rozhodoval Šimon.

Tabuľka po 11. kole

11. Košice B

12 2

3

7

14:22 9

Zostava MFK RS: Kuciak-Mujkoš-Geri-Rubint-Mráz-Pisár-Adám-Filo (85.
min. Vargic)-Lazúr-Líška (90. min. Morháč)-Gibala.
Po takmer mesačnej prestávke sa futbalisti MFK RS predstavia v zápase
13. kola na svojom ihrisku v sobotu 25. 10., keď privítajú futbalistov
z Michaloviec. Začiatok stretnutia je o 14. hodine. Pikantériou tohto
zápasu bude aj to, že tréner hostí M. Komanický, ktorý ešte v nedávnej
minulosti viedol mužstvo Rim. Soboty.
Zdeno Marek

12. Dun. Streda B

12 0

3

9

11:42 3

Ostatné výsledky 12. kola:
Michalovce-Lučenec 3:0
Šaľa-Prievidza 0:1
Humenné- Inter BA 0:0
Dunajská Streda B-Podbrezová 1:1
Ružomberok B –Trenčín 3:1.

Výberové konanie
Riaditeľka Domova sociálnych služieb, ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. O výkone práce vo verejnom záujme Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Sociálny pracovník DSS
Veľký Blh, ul. SNP 419, 980 22 Veľký Blh
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci :
Kvalifikačné predpoklady: • vzdelanie: I. alebo II. stupeň vysokoškolského vzdelania • smer: humanitný súvisiaci s prácou v zariadení sociálnych služieb • špecializácia: najmä sociálna práca, sociálna pedagogika
Iné kritériá a požiadavky:• odborná prax v sociálnej oblasti minimálne
3 roky • osobnostné predpoklady na výkon práce sociálneho pracovníka •
občianska a morálna bezúhonnosť
Požadované doklady do výberového konania: • žiadosť o zaradenie
do výberového konania na funkciu „ Sociálny pracovník DSS Veľký Blh“
• aktuálny výpis z registra trestov / nie starší ako 3 mesiace/ • doklad o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní • profesijný štruktúrovaný životopis •
potvrdenie o praxi • písomný súhlas k spracovaniu osobných údajov na
účely výberového konania • zámer sociálnej práce – minimálne 3 strany
Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „ Výberové konanie na funkciu Sociálny pracovník DSS Veľký Blh“
najneskôr do 14.11.2008 na adresu: Domov sociálnych služieb, ul. SNP 419,
980 22 Veľký Blh. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

1. Rim. Sobota

12 7

3

2

14:8

24

2. Inter BA

12 6

5

1

20:8

23

3. Šaľa

12 6

3

3

16:11 21

4. Trenčín

12 6

2

4

30:17 20

5. Michalovce

12 6

2

4

23:14 20

6. Podbrezová

12 5

4

3

16:9

7. Lučenec

12 4

5

3

18:17 17
10:12 15
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8. Prievidza

12 4

2

5

9. Humenné

12 4

2

6

13:22 14

10. Ružomberok B

12 4

1

7

22:25 13

Prvé víťazstvo mladších žiakov
V stredu 15.10. odohrali svoje ďalšie zápasy mladí hokejisti HKM Rimavská Sobota. V dohrávanom stretnutí I. kola II. hokejovej ligy – stred sa na
ľade v Detve predstavili starší aj mladší žiaci HKM s nasledovnými výsledkami: Starší žiaci: HC 07 Detva – HKM Rimavská Sobota 6 : 3 (1:2,
3:1, 2:0). Góly hostí: Kováč, Nociar, Marko. Vo vyrovnanom stretnutí
o výsledku rozhodli časté vylúčenia hráčov hostí, keď zo šiestich inkasovaných gólov päť padlo pri presilových hrách domácich. Mladší žiaci: HC
07 Detva – HKM Rimavská Sobota 0 : 11 (0:3, 0:5, 0:3). Góly hostí:
Galdík 3, Staššák 3, Matej Nemec 2, Tamáši 2, Fiľo. Jednoznačné a pritom
prvé víťazstvo omladeného kádra mladších žiakov v ostatných dvoch sezónach. Od začiatku zápasu mali hráči HKM jasnú prevahu, čo dokázali
zužitkovať aj strelecky. Peknými kombinačnými akciami potvrdili, že v začatej sezóne môžu odohrať množstvo kvalitných súbojov aj proti mužstvám s vyšším vekovým priemerom.
šh

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 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 – predsedníčke komisie
Anne Brezovickej na Mestský úrad v Rimavskej Sobote, Svätoplukova č.
9 – referát správy majetku, III. poschodie, č. dverí 25, č. tel. 047/5604633.
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ZUBNÝ LEKÁR

DAROVALI KRV

V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 14. 10. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

25. a 26. október
MUDr. D. Sekelská,
ZŠ Dobšinského, č.t. 56 31566

Miroslav Koreň, Ján Melich, Anna Hukelová, Róbert Tanko, Slávka
Durecová, Peter Drak z Rim. Soboty, Juraj Csépe z Blhoviec, Elena
Mészárosová, Karol Mészáros, Ján Kosorín z Oždian, Pavel Dovala,
Štefan Vetrák z Klenovca, Jaroslav Slovenčák, Ľudmila Babmurová,
Peter Bambura z Kokavy n Rim., Koloman Kankuja z Hostíc, Marian
Danko z Tisovca, Jozef Gazda, Štefan Tóth zo Stránskej, Karol Šťavnický, Štefan Bodor z Tornale, Peter Ivaník, Dušan Drdoľ z Jesenského, Peter Baran, Peter Polakovič, Eva Polakovičová z Hrnč. Zalužian,
Andrej Bodon z Radnoviec, Edita Csányiová z Gem. Panice, Jaroslav
Langhoffer z Hrušova, Ondrej Tóth, Zoltán Tóth z V. Blhu, Miroslava
Koldrásová z Hnúšte. Prvýkrát darovali krv: Martin Gibaľa, Ondrej
Tomko z Rim. Soboty.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00
•Lekáreň Kaufland do 20:00
25. októbra sobota
lekáreň Média
26. októbra nedeľa
lekáreň Kamilka

KINO
ORBIS
23.24.okt.

ZABUDNUTÝ OSTROV

Tradičný dobrodružný film
z exotického prostredia
pre deti aj dospelých. Film
USA, MP. Vstupné 60 Sk (
1.98 euro), dabing. Začiatok
predstavení len o 17:45 hod.
23.-26. okt.

DAJTE SI POZOR
NA ZOHANA

„Umyť, ostrihať a zachrániť
svet.“ Akčná komédia USA,
MP od 12 r. Vstupné 65 Sk
(2.16 Euro), titulky. Začiatok
predstavení len o 20:00 hod.
25.26.okt.

CESTA DO STREDU ZEME
Dobrodružný rodinný film
USA. MP od 12 r. Vstupné 60 Sk ( 1.98 euro),
titulky. Začiatok predstavení len o 17:45 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:
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.

•

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

•

25.10 — 10. 00-11.30, 12.00 		
-13.30, 14.00-15.30, 		
16.00-17.30,18.00-19.30
26.10 — 10. 00-11.30, 		
		
12.00-13.30, 14.00-15.30
		

Ďakujeme
všetkým, ktorí
dňa 15.10.2008
odprevadili na
poslednej ceste
nášho milovaného
otca, starého
otca, príbuzného
a priateľa

Jána MURÁRIKA
z Rimavskej Soboty,

		
ktorý nás náhle opustil vo veku 77 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
					
		
Smútiaca rodina

S bolesťou v srdci vyslovujeme poďakovanie rodine, všetkým milým príbuzným,
známym a tým, ktorí dňa 4. októbra 2008
odprevadili na poslednej ceste životom do
cintorína v Rimavských Janovciach

		

14.30, 19.30 – 21.00

21.10 — 11.00 – 12.30, 13.00 –
		

14.30, 19.30 – 21.00
22.10 — 11.00 – 12.30, 13.00 –
		
14.30, 18.30-20.00
23.10 — 11.00 – 12.30, 13.00 –
		
14.30
24.10 — 11.00 – 12.30, 13.00 –
		
14.30, 18.30-20.00

Košická cesta, Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

POCHÚŤKY
Lacné ubytovanie
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.)
Príjmeme recepčného so zníž.
prac. schopnosťou
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

KORO, s.r.o. Rimavská Sobota

prijme do pracovného
pomeru pracovníkov
na pozíciu
expedient výrobkov
Tel.: 5633788, 5621672
1483-43

Lujziku Zámporyovú,

		
ktorá po dlhej chorobe opustila pozemský
život. Ďakujeme za kvetinové dary.
					
		
Smútiaca rodina

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť
20.10 — 11.00 – 12.30, 13.00 –

EUROMOTEL
Restaurant

SPOMIENKA
V týchto dňoch si pripomíname smutné
10. a 7. výročie od chvíle,
čo nás navždy opustili naši drahí rodičia

Dňa 12.10.2008 navždy dotĺklo srdce
našej milovanej manželky, mamičky,
starej mamičky

Margity Sucháčovej
rodenej Sakálovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou prišli
rozlúčiť na jej poslednej ceste a kvetinovými darmi sa snažili zmierniť náš žiaľ nad
stratou milovanej mamičky.
Ďakujú manžel, dcéra,
synovia s rodinami

Ľudovít a Judita
GALLAYOVCI
z Ratkovej.

		
S láskou a úctou spomínajú dcéry Melánia
a Lýdia s rodinami.

