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Radní aj o ľuďoch bez prístrešia

V

bývalom Župnom dome v Rim. Sobote prebehne v utorok 28. októbra od 9. hod. zasadnutie
poslancov mestského parlamentu. Na programe bude
správa o činnosti mestskej rady, majetkovoprávne
otázky, návrh VZN mesta o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
i zmena VZN o podmienkach poskytovania príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa.
Poslanci sa budú zaoberať aj správou o ľuďoch bez
prístrešia v meste a v mestských častiach, správou

o plnení úloh v oblasti životného prostredia, stavom
malého a stredného podnikania, ako aj správou
o výsledku vykonaných kontrol. Rokovať sa bude
aj o personálno-organizačných otázkach, o správe
z kontroly hospodárenia v redakciách Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap a návrhu materiálno-technického
zabezpečenia mestského zastupiteľstva, resp. nákupu
notebookov pre poslancov, vedenie mesta a vedúcich
pracovníkov mestského úradu.
kan

Napadol starostu Slizkého

Z

prečinu útoku na verejného činiteľa obvinili 20-ročného muža zo Slizkého. V pondelok 20. októbra pred
predajňou potravín fyzicky napadol starostu obce. Starosta mladíka vyzval, aby pozbieral črepy z fľaše,
ktorú pred predajňou rozbil. Páchateľ ho najskôr kopol a následne viackrát udrel päsťou do tváre so slovami:
„Čo ty tu, starosta, budeš rozkazovať!“ Ako nás informovala banskobystrická policajná hovorkyňa M. Faltániová, starosta utrpel zranenia s dosiaľ neurčenou dobou liečenia. Obvinený je stíhaný na slobode. Hrozí mu trest
odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
kan

Poslanci by mali
v utorok rozhodovať aj o nákupe
notebookov pre
seba. Ako keby
v tomto krvácajúcom meste
neboli potrebné peniaze na iné
veci, napr. na chodníky, na ktorých sa idú ženy v opätkoch či
mamičky s kočíkmi pozabíjať,
o zime nehovoriac, chýbajúce
kúpaliská, či na rozvoj zamestnanosti. V návrhu sa uvažuje
aj o zakúpení notebookov pre
primátora, hlavného kontrolóra, prednostu a vedúcich
oddelení mestského úradu.
A teraz prichádza perlička: bez
Gemerských zvestí a Gömöri
Hírlap. Takže poslanci zrejme
potrebujú viac notebooky ako
novinári, ktorí po vyčerpávajúcich dlhočizných rokovaniach
zastupiteľstva, keď sú už
radní doma, musia materiály
spracovávať. Nikoho zrejme
nezaujíma, že takáto technika
by skvalitnila a uľahčila ich
prácu. Na druhej strane sú
hospodárske výsledky redakcií
neustále prehodnocované
a sme „bití“ za príjmy. Takýto
návrh osobne považujem za
diskrimináciu, pretože niektoré
oddelenia mestského úradu
nevykazujú žiadne príjmy,
majú naplánované len výdavky.
S notebookmi pre ich vedúcich
sa však počíta. Zaujímavé
bude sledovať, ktorá firma
na technike pre poslancov
zarobí. Podľa môjho názoru
sú však poslancom notebooky
zbytočné. Niektorí z nich si
totiž materiály na rokovanie
ani nepreštudujú. A ak si túto
vyše miliónovú položku v rozpočte predsa len schvália, som
zvedavá, čo bude s notebookmi po skončení ich volebného
obdobia. Či ich vrátia mestu,
alebo si ich ponechajú…

Realitná kancelária
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Zo zasadnutia VMČ sídl. Západ
Na výbore o dierach vyrytých potkanmi, kontajneroch, kosení a hluku na ihrisku

Z

ačiatkom tohto mesiaca zasadal výbor
mestskej časti sídl. Západ, Sobôtky a Kľačian. V jeho úvode si prítomní prezreli najväčšie
sídlisko v Rim. Sobote. Začali obhliadkou staveniska lekárne na sídl. Západ. Podľa vyjadrenia
staviteľa jej prevádzku chcú začať vo februári
budúceho roka. V budove bude umiestnená
aj predajňa Farby-laky. Čo sa týka stanovíšť
kontajnerov na TKO a tuhý separovaný odpad,
členovia výboru skonštatovali, že napriek prísľubu TSM, že v jesenných mesiacoch budú po
Športovej ul. pokračovať v budovaní stanovíšť
na sídl. Západ, nestalo sa tak. Kontajnery stoja
naďalej na vyvýšených trávnatých plochách.
Obhliadky novovybudovaného detského ihriska
na sídlisku sa zúčastnila aj obyvateľka jedného
z okolitých domov. Sťažovala sa na hluk spôsobovaný mládežou, fetujúcimi i na hádzanie
piesku do okien, olamovanie zelene a znečisťovanie prostredia PET fľašami po riedidlách
a alkohole. Členovia výboru skonštatovali,
že situácia by sa zlepšila častejšími hliadkami mestskej polície. Hovorilo sa aj o potrebe
úpravy zelene na Rybárskej ul. a vo štvorci
pri detskom ihrisku, ako aj o požiadavke na
STVAK, aby upravili povrch trávnatej plochy

na mieste, kde robili opravu potrubia, a zakryli
kanálovú šachtu popri chodníku pri ZŠ s VJM
na Novomeského ulici. Požiadavka členov
výboru smerovala aj na vykonanie deratizácie
na pozemku mesta na Českej ul. pri vchodoch 2
a 18, kde sú diery vyryté potkanmi. Technický
námestník TSM Dieneš informoval prítomných
o prácach, ktoré táto mestská organizácia
v súčasnosti vykonáva. Ide hlavne o asfaltovanie na chodníkoch a prístupových vnútorných
komunikáciách, najmä na Ul. L. Svobodu 21-27
a Ul. L. Novomeského. Ďalej uviedol, že staré,
nevyhovujúce detské ihriská sa začnú postupne
likvidovať a na nových sa budú pravidelne čistiť
pieskoviská. Predseda VMČ Ing. J. Slávik pripomenul požiadavku výboru na častejšie kosenie
trávnatej plochy medzi ZŠ na Ul. Dr. V. Clementisa a tržnicou. Poslanec J. Zvara upozornil na
skládku čierneho, pravdepodobne uhoľného
prachu, nachádzajúceho sa na začiatku cestnej
komunikácie smerom na novú časť Sobôtky.
Ako nás informoval Ing. J. Slávik, najbližšie
zasadnutie výboru sa uskutoční v novembri
a bude spojené s obchôdzkou Sobôtky.
kan

Reakcia na článok: Znemožnil asfaltovanie Kvetnej

E. Faršang tvrdí, že je to klamstvo

V

ážení čitatelia, dovoľte mi, aby som reagoval na článok uverejnený v Gemerských
zvestiach č. 41 s názvom Znemožnil asfaltovanie
Kvetnej z dôvodu, že sú tam skreslené a neúplné informácie. Na pracovnom zasadnutí majiteľov domov v máji 2008 na mestskom úrade som
nemal pripomienku, nakoľko naše stanovisko
z Kvetnej 5 prezentovala p. Šerešová (moja stará
mama) ako vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa na
tomto zasadnutí tiež zúčastnila. Nikdy sme neboli proti tomu, aby sa uvedená stavba chodníka
a vozovky uskutočnila. Len sme pripomienkovali výškové položenie asfaltového krytu, nakoľko
sa za posledné roky zvýšila ulica nanášaním
štrku o cca 30 cm. Ale nikto to nebral do úvahy.
S uvedenou stavbou sa povrch ulice teraz ešte
zvýšil o cca 15cm, čím sa dosť zmenili odtokové
pomery dažďovej vody.
Nikdy som nemal v úmysle pieskom, ktorý sa
v uvedenom článku spomína, brániť v asfaltovaní. Len si treba uvedomiť, z akého dôvodu som
si ho dal doviezť. Pán Rábely ako riaditeľ TSM,
alebo aspoň jeho kompetentní podriadení by
mali byť právne vedomí si toho, že pri takýchto
a podobných stavbách majú pred ich začatím
osloviť majiteľov podzemných inžinierskych
sietí a požiadať ich o vytýčenie. Nakoľko uvedeného faktu asi nie sú si vedomí, pri výkopových

prácach na uloženie obrubníka do betónového
základu došlo k poškodeniu hlavného uzáveru
vody na vodovodnej prípojke vedúcej do nášho
domu. Ich povinnosťou bolo túto skutočnosť
oznámiť správcovi tejto inžinierskej siete, ale aj
to zanedbali. Pokúsili sa celú vec zahladiť neodbornou opravou. Po našej návšteve vo vodárenskom podniku Veolia a rozhovore s kompetentným pracovníkom došlo k ústnej dohode, že
si poškodený hlavný uzáver dáme do poriadku
z vlastných zdrojov a vybudujeme šachtu hlavného uzáveru vody. Vybudovaním tejto šachty
v budúcnosti pri poruche hlavného uzáveru
nebude potrebné rozkopávať chodník s asfaltovým krytom, čo je určite pozitívna skutočnosť.
13.10. som bol predvolaný na mestský úrad na
oddelenie stavebného poriadku vo veci začatia
priestupkového konania a uloženia pokuty 5000
Sk za rozkopanie chodníka s nespevneným povrchom. Po predložení obrazovej dokumentácie z poškodeného hlavného uzáveru vody Ing.
Anna Csincsíková skonštatovala, že nie je ich
snahou dávať pokuty a konanie ukončila. Podľa môjho názoru, keď sa celá vec začala obracať
proti TSM, bolo lepšie skončiť a nepokračovať.
Ak by mal niekto ďalšie otázky k uvedenej veci,
rád mu na ne odpoviem.
Ing. Erik Faršang

Členovia výboru pri nezakrytej vodovodnej šachte pri ZŠ
s VJM na Novomeského ulici. Foto: Ing. J. Slávik

V obchodoch
už Vianoce
Už asi dva týždne vídať na predajných
pultoch niektorých obchodných reťazcov v Rim. Sobote vianočný tovar. Rôzne
ozdoby, vianočné stromčeky, sviečky,
svetelné reťaze či girlandy. Medzi tovarom
však možno nájsť aj sladkosti, vrátane
adventných kalendárov či čokoládových
Mikulášov. Tento rok „prišli“ Vianoce
do obchodov akosi rýchlo. A to takmer
mesiac pred Dušičkami, čo veľmi nebýva
zvykom. Obchodníci chcú zrejme zarobiť.
V ostatných rokoch však mám pocit, že
Vianoce už nebývajú o tom, o čom by mali
byť, teda o láske a porozumení medzi ľuďmi, ale sú hlavne o materializme a množstve, často aj nepotrebných, darčekov.
kan
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Obhájili si medzinárodný certifikát kvality
Za štyri roky prevádzkovania Diagnostického centra bolo
v odbore rádiológie ošetrených 44 345 pacientov

D

iagnostické centrum v Rimavskej Sobote
ako neštátne zdravotnícke zariadenie je
jedným z mála v sieti zdravotníckych zariadení
na Slovensku, ktoré v októbri tohto roku absolvovali druhý dozorný audit v rámci posúdenia
a preukázania zhody s požiadavkami STN EN
ISO 9001:2001. Z toho vyplýva, že spoločnosť,
ktorá v roku 2006 zaviedla medzinárodný
systém manažérstva kvality ISO 9001:2001
aj po dvoch rokoch obhájila druhý certifikát
posúdený Slovenskou národnou akreditačnou
spoločnosťou.

Anketa
Súhlasíte s tým, aby si
rimavskosobotskí poslanci
kúpili notebooky?

„Za štyri roky prevádzkovania spoločnosti
bolo v odbore rádiológie ošetrených 44 345
pacientov. Na pracovisku laboratórnej medicíny
-hematológie a transfuziológie bolo vyšetrených
101 195 pacientov,“ uviedol konateľ Dg. s. r.o.,
MUDr. Csaba Lehocký. Dodal, že Diagnostické centrum poskytuje zdravotnícke služby aj
pacientom mimo nášho regiónu. V roku 2006
boli jedným z dvoch zdravotníckych zariadení
na strednom Slovensku, ktoré vlastnili tento
medzinárodný certifikát kvality.
kan

Agáta Barkáčová, zamestnaná, Rim. Sobota:
„Nesúhlasím. Bývam na
sídlisku Západ a privítala
by som, aby sa tieto peniaze
použili na opravu ciest
a chodníkov v tejto lokalite.

Aneta Pálová, zamestnaná, Lučenec: „Skôr nesúhlasím. Sú to peniaze nás
občanov a mali by sa použiť
na opravu ciest, chodníkov
a budov v meste.“

Trestné oznámenie

R

imavskosobotská spoločnosť Legamed,
s. r.o., podala z dôvodu opakovaných anonymných sťažností na ňu trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa. Ide o dôvodné podozrenie naplnenia skutkovej podstaty trestného činu
ohovárania a poškodzovania dobrého mena
spoločnosti. Ako uviedol konateľ Legamed,

3

Magdaléna Bálintová,
zamestnaná, Rim. Sobota:
s.r.o., MUDr. Vojtech Galo, anonymné sťažnosti sa týkali dopravnej zdravotnej služby ako
služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti. Boli adresované poisťovniam, Ministerstvu zdravotníctva SR a Úradu pre dohľad
nad zdravotníckou starostlivosťou.
kan

„Určite nesúhlasím. Mrzí
ma, že sa poslanci zaoberajú takými nepodstatnými
vecami namiesto toho, aby
konečne vyriešili Kurinec
a bazény v meste.“
amb

Eurookienko

Klienti bánk prejdú na euro bez starostí
Zavedenie eura
nebude znamenať
pre klientov bánk
významnú zmenu.
Banky prevedú
všetky korunové
produkty na eurové automaticky
a bez poplatkov.
Klienti nemusia
z tohto dôvodu
podpisovať žiadne dodatočné zmluvy, všetky sumy sa prepočítajú podľa konverzného kurzu. Poplatky za
bankové produkty a služby sa vplyvom zavedenia eura nezvýšia. O ďalšie užitočné informácie
o prechode na spoločnú európsku menu sme
poprosili riaditeľku Regionálneho riaditeľstva
Slovenskej sporiteľne v Banskej Bystrici Janku
Benčovú.
Čo poradíte klientom, ako najjednoduchšie
prejdú na euro?
Ak klientom zostane pred koncom roka 2008
doma prebytočná hotovosť v slovenských korunách, bude pre nich najjednoduchšie vložiť si ju
na účet v banke. Banka prevedie koruny na účte

k 1. januáru 2009 automaticky bez poplatku na
eurá. Hneď od začiatku januára 2009 si budú
môcť pohodlne vyberať eurá z bankomatu alebo
platiť za nákupy tovaru a služieb kartou. Na
výmenu korunovej hotovosti za eurovú budú
slúžiť aj obchodné miesta bánk. Od 1. do 4. januára 2009, počas konverzného víkendu, budú
otvorené vybrané obchodné miesta Slovenskej
sporiteľne. Budú ponúkať výhradne zmenárenské služby (len výmenu slovenských korún za
eurá).
Banky ponúkajú rôzne vklady. Viete klientom odporučiť nejaký výhodný spôsob, ako
prejsť na euro?
Áno, Slovenská sporiteľňa pripravila pred
prechodom na euro pre klientov špeciálny
vklad EUROhotovosť. Tento vklad im pomôže
nielen výhodne premeniť korunovú hotovosť
na eurovú, ale aj zhodnotiť peniaze tak, že úrok
v eurách im vyplatíme v hotovosti hneď pri zriadení vkladu. Klientom sa snažíme vyjsť v ústrety
a prechod na euro im čo najviac zjednodušiť.
Vďaka termínovanému vkladu EUROhotovosť
sa im úspory zhodnotia atraktívnym ročným
výnosom presahujúcim 4,45 %, a navyše hneď
pri vložení peňazí dostanú úroky v hotovosti
v eurách. Za každých 25 tisíc korún vložených

na termínovaný vklad EUROhotovosť s dobou
viazanosti 18 mesiacov získa klient okamžite
v hotovosti úrok 45 eur (takmer 1 400 Sk).
Ako ovplyvní zavedenie eura bankové
poplatky?
Poplatky za bankové produkty a služby sa vplyvom zavedenia eura nezvýšia. Každý poplatok
sa prepočíta konverzným kurzom, pričom bude
zaokrúhlený na dve desatinné miesta. Napríklad
mesačný poplatok za balík produktov a služieb
49 Sk sa po prechode na euro zmení na 1,63 eur
(pri konverznom kurze 1 euro = 30,1260 Sk).
Prechod na euro nesmie byť príčinou zdražovania. Hodnota tovaru a služieb sa vplyvom eura
nezmení, len za ne budeme platiť v inej mene.
Mnohé firmy si už teraz uvedomujú, že hazardovať s dôverou zákazníkov by nestálo za to a svoj
postoj vyjadrujú podpísaním Etického kódexu
podnikateľa. Medzi prvými sa k nemu pripojila
aj Slovenská sporiteľňa.
Informácie o zavedení eura získajú záujemcovia aj na internetových stránkach www.
europoradna.sk a www.eurokancelaria.sk.
Na otázky odpovedáme aj prostredníctvom
e-mailu euro@slsp.sk alebo na telefónnych číslach 0850 111 888, 0910 111 888, 0915 111 888.
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V Hnúšti kotolňa na drevnú štiepku
Na snímke sprava primátor
Hnúšte M. Bagačka,
premiér R. Fico a riaditeľ
spoločnosti Intech Slovakia
Z. Kocur počas strihania
pásky. Na prvej snímke pohľad na spracovanie dreva
na štiepku.

Z

a účasti premiéra Roberta Fica otvorili
minulý pondelok v Hnúšti novú kotolňu na
drevenú štiepku. Týmto moderným spôsobom
bude už túto zimnú sezónu vykurovaných asi
2/3 obyvateľov. Kotolňu postavila na pozemku
mesta bratislavská spoločnosť Intech Slovakia.
Podľa slov jej riaditeľa Zbigniewa Kocura si
vyžiadala náklady vyše 35 mil. Sk (1,16 mil.
€). Financie čerpali z vlastných zdrojov a z
bankových úverov. Začali ju stavať začiatkom
tohto roka a do skúšobnej prevádzky spustili
v máji. Vďaka novej kotolni na drevnú štiepku
je cena tepla omnoho nižšia, ako je to v prípade
vykurovania plynom 590 Sk/GJ (19,58 €/GJ).
Jedna domácnosť tak ročne ušetrí približne 3
tis. Sk (99,58 €).

„Vytvorili sme vlastný systém logistiky paliva,
od zberu v lese, cez jeho spracovanie štiepkovaním a dopravu na skládky. Dnes si vieme
zhruba 60 percent nákladov ošetriť, cenové
riziko tak neprichádza v nejakej výraznej miere
do úvahy,“ vyjadril sa Z. Kocur.
Ako uviedol primátor mesta Hnúšťa Michal
Bagačka, ďalšie investície budú smerovať do
výmeny rozvodov, ktoré sú v havarijnom stave.
Malo by to však iba mierne navýšiť cenu tepla,
ktorá je o takmer 200 korún (6,64 €) nižšia
ako celoslovenský priemer. Bude to len o 20-30
Sk/GJ (0,66 až 1 €). Plánuje sa aj prepojenie
kotolne s priemyselnou zónou a doriešenie časti
mesta Kolónia, kde je plynová kotolňa.
kan

Splní Fico sľub?
P

redseda vlády SR Robert Fico by mal prísť
do Rim. Soboty. Pozval ho počas otvorenia
novej prevádzky kotolne na drevnú štiepku
v Hnúšti zástupca primátora mesta Pavel
Piliarik. Dôvodom bolo, aby pomohol riešiť
infraštruktúru priemyselného parku v areály
bývalých kasární dotáciou, ktorú malo mesto
dostať na základe uznesenia vlády. Podľa slov
P. Piliarika premiér s návštevou Rim. Soboty

ochotne súhlasil. „Urobíme si do Rim. Soboty
pracovný výjazd predsedu vlády. Nehovorím,
že tam pôjde celá vláda, pretože teraz máme naplánované Komárno. Určite sa však v rámci pracovného výjazdu budeme zaoberať aktuálnymi
témami, ktoré otvárajú predstavitelia mesta,“
vyjadril sa premiér.

P

Odbor komunikácie a prevencie Prezídia
Policajného zboru v spolupráci s Detským
fondom Slovenskej republiky pripravili
preventívny projekt pod názvom Aby deti
nezomierali – zníženie detskej úrazovosti,
ktorý bude realizovaný formou preventívnej dopravnej akcie (ďalej len „akcia“) na
vybranom rizikovom priechode pre chodcov pri základnej škole v meste Rimavská
Sobota 3. novembra. Cieľom akcie bude
upozorniť deti na riziká spojené s cestnou
premávkou pri nedodržaní zásad premávky na pozemných komunikáciách, najmä
pri prechádzaní mimo vyznačených
priechodov pre chodcov, a tým zvýšiť ich
právne vedomie pri ceste do a zo školy.
Projekt bude v podmienkach Policajného
zboru realizovaný formou akcie, počas
ktorej budú príslušníci Policajného zboru
rozdávať žiakom prichádzajúcim do školy
a odchádzajúcim zo školy propagačné
materiály (reflexné smailíky, reflexné
samolepiace pásky a letáky).

kan

Hodiny života sa krútia dokola
ri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa 17.
októbra vo vyzdobenej sále Kultúrneho
domu v Rimavských Janovciach po druhýkrát stretli obyvatelia obce bohatší na životné
skúsenosti. Prítomných pozdravil folklórny
súbor Rimavan z Rimavskej Soboty a v bloku
populárnej hudby a spevu vystúpili Mgr. Martin
Horváth, Slávka Oláhová a Karol Bari. K seniorom sa prihovorili starosta obce Ing. Stanislav
Malček a poslanec obecného zastupiteľstva

Aby deti
nezomierali

Ing. Alexander Pálkovács. Po oficiálnom programe si seniori zaspomínali na chvíle zo svojho
detstva, mladosti a dospelosti. Súčasťou podujatia bolo aj občerstvenie a odovzdanie vrecúšok
so symbolickými čokoládovými euromincami,
ktorými sa im pripomenul blížiaci sa príchod
eromeny. Organizátorom tohto podujatia bolo
veľkou cťou prežiť s nimi aspoň krátku chvíľu.
Mgr. Beáta Fülöpová,
zástupkyňa starostu obce

Pozvánka
na výstavu
Banskobystrický samosprávny kraj a Gemersko – malohontské osvetové stredisko
v Rimavskej Sobote pozývajú verejnosť na
stretnutie s autormi Rimavsko – sobotského výtvarného salónu - výstavy prác
neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov z okresov Rimavská Sobota a Revúca
28. októbra o 15,00 hod. v priestoroch
Gemersko – malohontského múzea
v Rimavskej Sobote. Výstava trvá od 15. do
31. októbra.

Publicistika
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Odkrýva tajomstvá ľudského osudu
Veštica a ezoterička Janka Kučerová pripravuje špeciálne vydanie knihy
životných príbehov z jej práce, stretnutí a postrehov.

M

zrie čas. Myslím, že archeológovia vedia, o čom
nohí určite poznáte televíznu osobnosť
hovorím,“ povedala sympatická Janka.
Janu Kučerovú z TV Nautik z relácie JanMedzi jej momentálne aktivity patrí výklad kakina ezoterická poradňa. Narodila sa v Rim. Soriet, analýza a rozbor snovej symboliky, astrolóbote, venuje sa ezoterike a vešteniu.
gia : západná, čínska a vedecká - vypracovanie
„Už v ranom detstve nastupovali u mňa okolosobných, partnerských a profesionálnych honosti, ktoré sa vymykali reálnym vysvetleniam
roskopov, zariaďovanie interiérov a exteriérov
daných udalostí. Začalo sa to zjavovaním zopodľa čínskeho učenia Feng shuei, numerológia
snulých predkov aj za bieleho dňa. Kontakt s
- rozbor osobnosti z čísel v dátume narodenia,
inou civilizáciou a postupom času ďalšie veci
grafológia - rozbor osobnosti z písma, módne
nevysvetliteľné racionálnym rozumom. Toto ma
návrhárstvo - odievanie podľa prislúchajúceho
postupom času stále viac a viac nabádalo zaujízemného živlu. V budúcnosti pripravuje špecimať sa o udalosti , ktoré sa dejú medzi nebom a
álne vydanie knihy životných príbehov zo svozemou. Astrológia a povahové rozdielností osôb
jej práce, stretnutí a postrehov. Zanedlho vydá
ma zaujímali už v období puberty a začala som
vlastný tarot - karty na vykladanie.
pátrať, prečo napr. okruh známych , ktorí sa
„Mám v úmysle vytvoriť organizáciu, o ktorej
narodili v znamení Leva, nie sú rovnakí,“ premomentálne nebudem viac prezrádzať. Snáď
zradila Janka. Dodala: „ Ku cigánskym kartám
len okrajovo naznačím, že sa bude týkať hlavsom sa dostala ,, náhodou´´, najprv som začala
ne pomoci týraným a utláčaným ženám, ktoré
vykladať len zo žolíkových a neskôr sedmových
poznačil život bolestivými životnými skúsenosnácie. Sama sa o tom presvedčila podstúpením
kariet. Zo začiatku chodil ku mne blízky okruh
regresnej terapie, kde zároveň dostala odpoveď ťami. Medzi moje budúce plány patrí raz mepriateliek. Moje prognostiky sa postupom času
začali napĺňať, až ma to nasmerovalo na profesi- na jej súčasné danosti. Tie pochádzajú zo sta- sačne navštevovať moje rodisko, teda mesto Rim.
rého Egypta, kde dostala svoje prvé zasvätenie. Sobotu. Bude to za účelom stretnutia s osobami,
onálnu dráhu. Tých informácií na vyrozprávanie
ktoré cítia potrebu hlbšie poznať zmysel svojho
je samozrejme oveľa viac , ale v krátkosti práve Videla aj svoj predošlý život a udalosti v ňom.
takto začala moja cesta k poznaniu a odkrýva- „Bolo to niečo neopísateľne úžasné a zároveň života, aby našli to správne nasmerovanie a zaradenie sa do spoločnosti a tiež objavili v sebe
očarujúce. Som vlastne rodáčka z Rimavskej
niu tajomstiev ľudského osudu.“
Skoro každého z nás zaujíma, čo sa deje v na- Soboty. Toto mesto mi zvláštnym spôsobom pri- svoje skryté možnosti šťastného života,“ poverástlo k srdcu, aj keď v ňom už toho času nebý- dala o svojich plánoch Janka. Ak vás oslovila
šom živote a čo ešte príde. Janka Kučerová je
myšlienka tohto článku, môžete sa kontaktovať
presvedčená o tom, že v našom živote sa nedejú vam. Mesto má veľmi silné vibrácie historického
charakteru. Je v ňom ešte veľa neodhalených ta- na t. č. 0902 165 573.
náhody. Sú to vopred stanovené udalosti , ktoré
amb
pramenia z našej minulosti, teda predošlej inkar- jomstiev , ktoré uzrú svetlo sveta, keď na to do-

Honza Nedvěd mal skvelý úspech
J

eden z najvýznamnejších českých folkových
pesničkárov Honza Nedvěd opäť zavítal do
Rimavskej Soboty, kde naňho čakalo skoro zaplnené javisko domu kultúry. Nedvěd so svojou
kapelou (Vojta Nedvěd, Petr Kocman, Milan
Plechatý a Jarda Petrásek) zabezpečil výbornú
náladu v publiku. Svoju hudobnú kariéru začal
v beatových kapelách (The Three Long Fingers,
The Preachers), kde hral s bratom Františkom.
Spolu založili skupinu Toronto, ktorá sa neskôr
premenovala na Brontosaury. V roku 1985 vydali svoj prvý album (Na kameni kámen) a o dva
roky album Ptáčata. O pár rokov neskôr sa rozišli
a obidvaja začínali sólovú kariéru. Posledný album H. Nedvěda vyšiel v minulom roku (Ta noc,
kdy mi vyšlo slunce). V Rim. Sobote zaspieval
staršie i nové piesne. Okrem toho si diváci mohli
vypočuť šlágre Do kostela, Duky, duky, ale aj
najnovšie piesne jeho synovca Vojtu Nedvěda,
ktorý nedávno vydal album Bílý měsíc. Nedvědovci so svojimi kamarátmi vytvorili na koncerte
úžasnú náladu a nechýbal ani typický český humor. Publikum spievalo záverečné piesne spolu

s Nedvědom. Hudobníkov nechceli pustiť ani
domov.
„S kapelou prejdeme celý svet, ale Slovensko
máme najradšej,” lúčil sa s publikom spevák

a s úsmevom dodal: „Na Slovensku sa zatvárajú
všetky lepšie reštaurácie o deviatej. Tak rýchlo
balíme, aby sme stihli dobrú večeru.”
jdj

6 INFOservis
Nová publikácia z Gemera
V

o vydavateľstve Roven Rožňava vyšiel
v septembri posledný knižný titul autora
Jána Galla Poľovnícke reminiscencie z Ratkovskej doliny. V poradí už ôsmej publikácie poľovníckeho žánru autor zakomponoval 105 poľovníckych spomienok z Regionálnej organizácie
slovenského poľovníckeho zväzu Gemer Rožňava-Revúca. Sú spracované formou poviedok
podľa písomného a verbálneho podania starších
i mladších poľovníkov. Kniha obsahuje pútavé
zážitky z pozorovania a lovu jelenej, srnčej, di-

viačej a danielej zveri, ale aj citovo ladené ľudské
príbehy., dramatické situácie v poľovných revíroch i opisy prírody. Kniha je dokumentovaná
122 čiernobielymi a 8 farebnými fotografiami,
mapkou chotárnych miest genézy uverejnených
príbehov, bilanciou autorovej práce, pozvaním
do Gemera na prehliadku skvostov kultúry a prírodných krás. Jej cena je 230 Sk a môžete si ju
objednať na adrese: Ing. Ján Gallo, Pavla Dobšinského 50, 048 01 Rožňava, tel.: 058/734 56 94.
red

Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov

D

nešný pretechnizovaný a precivilizovaný
svet kladie mimoriadne nároky na každého
z nás, preto sa odpočinok a relax stali nepostrádateľnou súčasťou správneho životného štýlu.
Niekto relaxuje polihovaním pred televízorom,
tí múdrejší idú na vychádzky do prírody, na ryby,
športujú a veľa je takých, ktorí zvolili za miesto
oddychu záhradku. A keďže sú záhradkári národ
družný, radi sa podelia o svoje skúsenosti s inými
a napokon radi sa aj pochvália, čo všetko a v akej
kvalite sa im podarilo dopestovať. Základná organizácia č. 1 Slovenského zväzu záhradkárov
v Rim. Sobote sa rozhodla, že po úspechu výstavy spred 2 rokov zorganizuje podobnú akciu aj
v tomto roku. Za pomoci OV SZZ sa im podarilo
vybaviť, aby túto akciu podporil primátor mesta
Štefan Cifruš, ktorý zdarma poskytol na tento
účel priestory MsKS. Pravda, termín výstavy – 3.
– 4. október – hral proti organizátorom, pretože
letná produkcia už bola nenávratne preč, ale aj
tak sa im podarilo zabezpečiť 184 exponátov od
37 vystavovateľov. To však bol len začiatok, lebo
všetko to ovocie, zeleninu i kvety bolo treba
roztriediť, správne označiť a nakoniec esteticky
upraviť na vystavovanej ploche. Z darov záhrad
i prírody potom p. Kertiová a Krkošková zhotovili vkusné ozdoby a doplnky, ktoré zvýraznili
naaranžované exponáty, o čo sa hlavným podielom pričinila p. Dobošová. Ruku k dielu priložili aj predseda OZ Ing. E. Hacsi, podpredseda F.
Doboš, tajomníčka Ľ. Stančíková a p. Kalianková
a MVDr. J. Botto. Výdatne pomohli aj predseda
OV SZZ Ing. J. Bystriansky a tajomníčka V. Gálová. Neoceniteľnou posilou bol Ing. P. Krajňák,
ktorý mal hlavné slovo pri správnom určení druhov a sort exponátov. 3. októbra primátor mesta
výstavu slávnostne otvoril. V príhovore ocenil
snahu záhradkárov a pochválil úroveň výstavy,
prisľúbiac pomoc i pri iných príležitostiach. Záujem verejnosti bol značný a vďaka propagácii
prišli zo škôl celé triedy a boli to ozaj vďační diváci. Nakoniec jedným z hlavných cieľov výstavy
bolo upútať pozornosť mládeže, pretože v záhradkách pracujú zväčša 50 a viacroční „mladežníci“. A koľko je tých opustených a zanedbaných
záhrad... A tam všade sa dá dopestovať kvalitné
a zdravé ovocie i zelenina a nie viackrát chemic-
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Súťaž o knihu
Gemersko
Gemer-Malohontský muzeálny
spolok Rimavská Sobota vydal v roku
2005 knihu historika, archeológa
a etnografa Istvána B. Kovácsa s názvom Gemersko s podnadpisom Črty
tváre regionálnej vlasti vo faktoch,
obrazoch a myšlienkach. Publikácia
mapuje históriu bývalej Gemerskej
župy -jej zrod, lesk a zánik. Kto vymenuje aspoň tri obce a mestá patriace
do regiónu Gemera a prvý zatelefonuje na naše t. č. 58 11 311, získa
knihu Gemersko v slovenskom jazyku
s podpisom autora Istvána B. Kovácsa, ktorý ju do tejto súťaže venoval.
Neváhajte a súťažte s Gemerskými
zvesťami!
red

Kútik pre
gazdinky

Kuracia minútka
Potrebujeme:

300 gr vykosteného kuracieho mäsa, cibuľu, 3 PL oleja, 100 gr šampiňónov, 100 gr
šunky, 3 PL sterilizovaného hrášku, mleté
čierne korenie, petržlenovú vňať.

Postup:

Cibuľu nakrájame na kolieska, speníme na
oleji, pridáme k nej mäso pokrájané na rezance a za stáleho miešania podusíme 3-4
minúty. Zmes doplníme šampiňónmi a na
rezance nakrájanou šunkou. Dusíme 2
min., potom pridáme odkvapkaný hrášok,
soľ, korenie, petržlenovú vňať a dusíme
ešte minútu. Dobrú chuť!
J. Molnárová
ky ošetrené produkty z dovozu. Na výstave sa
skveli prekrásne a zdravé jablká, hrušky, hrozno, zelenina. Pozornosť pútala napr. kolekcia
exotických ázijských hrušiek, takmer 2 m dlhá
indická uhorka. A boli tam aj plody kivi, pepino,
figy a tekvica na pečenie, ktorú zodvihnúť by
bol výkon aj pre dobrého chlapa. Do rámca výstavy vhodne zapadli aj exponáty, ktoré zapožičali kvetinárstva Henrietta, Iris a Ing. Bitalová.
Milým spestrením boli výtvarné práce žiakov
na tému ovocie a zelenina. Celkový počet návštevníkov presiahol číslo 700. Svedčí o tom, že
výstava bola úspešná. To bolo pre organizátorov
dobrým vysvedčením a povzbudením do ďalšej
usilovnej práce.
František Doboš

Zdravé pracoviská
V rámci kampane „Zdravé pracoviská –
hodnotenie rizík“ a Európskeho týždňa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v mesiaci október organizuje Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Rimavskej Sobote v zasadačke úradu na
ul. Sama Tomášika č. 14 dňa 29.10. od 8,00
do 14,00 hod. Deň otvorených dverí.
V súvislosti s hodnotením rizík bude
poskytnuté zamestnávateľom, zamestnancom a fyzickým osobám - podnikateľom poradenstvo v problematike ochrany
a podpory zdravia pri práci. Tešíme sa na
Vašu návštevu!

ŠKOLSTVO
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Tlačový atašé USA v gymnáziu
G

ymnázium I. Kraska v Rim. Sobote privítalo
na svojej pôde 21. októbra tlačového atašé
veľvyslanectva USA v SR Chase Beamera. Vyštudoval diplomaciu a pochádza zo stredoamerického Ohia. Študentov gymnázia informoval o
aktuálnej situácii pred prezidentskými voľbami
v USA a predstavil im aj oboch prezidentských
kandidátov: Baraka Obamu a Johna McCaina.
Zároveň ich oboznámil s politickým systémom
v krajine. Informoval aj o medzinárodnej politike USA či problematike terorizmu. V diskusii sa
študenti najviac zaujímali o narastajúcej finančnej kríze vo svete a o možnostiach jej riešenia.
Ako nás informovalo vedenie školy, diskusia sa
uskutočnila z iniciatívy veľvyslanectva USA, ktoré chce takýmto spôsobom informovať mladých
ľudí o politike svojej krajiny.
amb

Máme sa čoho báť?
Známy analytik Ivo Samson besedoval so študentmi gymnázia

V

budove Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote sa 16. októbra uskutočnila beseda so známym analytikom Ivom Samsonom,
na ktorej sa zúčastnili niektorí tretiaci a štvrtáci
tejto školy. Príjemný muž v stredných rokoch
pôsobil veľmi pokojným dojmom. Rozoberal
tému terorizmu v rámci Európskej únie. Bola
podaná veľmi zaujímavo a žiaci mali priestor aj
na diskusiu. I. Samson ochotne odpovedal na
všetky otázky a k danej problematike vyjadril aj
svoj osobný názor. Dlhšie sa hovorilo o možnej
islamizácii Európy, pričom sa zmienil aj o tom,

že Slovensko je jednou z krajín EÚ, ktorá má
najmenej obyvateľov tohto etnika. Keďže sa má
Európska únia v budúcnosti ďalej rozširovať, t.j.
prijímať nové členské štáty, je pravdepodobné,
že okolo roku 2015 bude aj Turecko jedným
z jej členov. Ak sa tak stane, budú aj tomuto
štátu sprístupnené „výhody”, akou je napr.
„šengen”, a tak sa mnoho moslimov rozbehne do okolitých štátov, v ktorých vidia lepšie
životné podmienky. Hovorilo sa tiež o jednej
nevýhode EÚ, o tom že, nemá jednotnú ústavu,
ktorá by stanovila, že v prípade 60%-nej zhody

členov v istej záležitosti by táto bola schválená.
V súčasnosti sa pri schvaľovaní musia zhodnúť
všetky členské štáty. Zatiaľ je takáto jednotná
ústava v nedohľadne a či sa niečo podobné dá
vôbec zrealizovať, ukáže budúcnosť. V každom
prípade som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto besedy, ktorá dala odpovede aj na
doposiaľ nezodpovedané otázky.

okrasné tekvice, gaštany, orechy. Porota, ktorú
tvorili p. farár Gabčan, p. zástupkyňa Fülöpová a predsedníčka školského parlamentu M.
Spodniaková, mali pri hodnotení ťažkú úlohu.
Výstavky vo všetkých triedach boli nádher-

né. Preto sa porota rozhodla oceniť sladkou
ovocnou tortou každú triedu. Niektorí žiaci
si poďakovanie za plody zeme pripomenuli aj
vlastnou tvorbou.
Mgr. Tatiana Krešneová

Silvia Hanková

Vďaka Ti, Bože,
za každý klas
J

esenný čas je časom, kedy zem vydáva svoje
dary pre nás všetkých. Dary v podobe pokrmu pre ľudí i zvieratá. Je obdobím, kedy každý,
správny kresťan bilancuje a zároveň uskladňuje
svoju úrodu, ktorú dopestoval s vedomím vrelého poďakovania nášmu Pánovi. Práve tento čas
sa stal pre žiakov Evanjelickej základnej školy
v Rimavskej Sobote akousi tradíciou. Sviatok
„Poďakovania za úrodu“ si pripomínajú už od 5.
októbra krátkym pásmom básní v evanjelickom
kostole a výstavkou, ktorú pripravili žiaci 9.
ročníka. V týždni od 6. do 10. októbra pracovali
s veľkým elánom. Do svojich tried nosili plody
z domácej úrody (ovocie, zeleninu), ale aj

8

oznamy / kultúra

V tanečnom klube aj seniori
Možno ste o tom čítali, možno len započuli, že funguje tanečný klub
Impulz pri OZ Sorima a MsKS v Rim. Sobote. Je to klub spoločenských
tancov. Jeho členovia od 25 do 66 rokov s plným nasadením tancujú
2-3 hodiny týždeň čo týždeň. A radi. Nie preto, že nemajú nič iné na
práci, alebo že chcú byť „in“. Učia sa tancovať hlavne kvôli sebe: dokážu prekonať svoju pohodlnosť, urobiť niečo pre svoje zdravie. Človek s ľuďmi s rovnakou „krvnou skupinou“ sa vie tešiť aj z nepatrných
úspechov... Dnes sa už môžem spokojne pochváliť aj výraznejším úspechom. Posúďte sami. Po prvom, pár mesiacov trvajúcom tanečnom
kurze v r. 2007 bolo úspešné „zahrievacie“ vystúpenie v štandardných
a latinskoamerických tancoch troch párov z Rim. Soboty a jedného
páru z Lučenca na súťaži v Lučenci vlani pred Vianocami. V máji tohto
roku sa na súťaži neregistrovaných párov v Nových Zámkoch z 12 párov
v kategórii hobby senior I do 50 rokov jeden z dvoch párov TK Impulz
pretancoval do finále a získal v latinskoamerických tancoch (LAT) diplom. V kategórii hobby senior II nad 50 rokov súťažilo 10 párov. Pár
z Rim. Soboty získal v LAT diplom za 7. miesto. Konkurenčné páry boli
pritom dlhoročnými tanečníkmi s bohatými skúsenosťami v súťažiach.
Do Ružomberka na súťaž O Pohár mesta Ružomberok v kategórii Hobby senior nad 35 rokov sa vybral na skusy aj jeden náš pár a získal 3.
miesto- diplom a medailu za štandardné tance (ŠTT) a 4. miesto za
LAT. V súťaži o Pohár DK ŽSR Zvolen a mesta Zvolen, ktorá bola 11.
októbra, z 12 súťažných párov vo vekovej kategórii hobby senior nad
35 rokov získal jeden náš pár 4. miesto v ŠTT a 4. miesto v LAT. Druhý
pár získal 2. miesto v ŠTT a 5. miesto v LAT. Tretí pár „získal“ vzácne
slová uznania učiteľov, ale aj neznámych fanúšikov. A viete, čo je za tou
chválou? Hodiny tvrdého tréningu, sebazaprenia, kopec prepotených
tričiek, ale aj neopakovateľná atmosféra v „mravenisku“ 119 párov-tanečníkov takmer všetkých vekových kategórií (od útleho veku), radosť
aj slzičky, nové priateľstvá. Záverom ešte poďakujem pánovi učiteľovi z Lučenca Tiborovi Gramanichovi-Štromajerovi a Táni Koniarovej
z MsKS v Rim. Soboty. Mimochodom, náš excelentne zatancovaný
viedenský valčík patril Vám, Mgr. K. Kalinová, z Lekárne Média v Rim.
Sobote ako poďakovanie.
Mascha

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.
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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.

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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Študentská kvapka krvi 2008
V dňoch 27. októbra až 17. novembra 2008 organizuje Slovenský Červený kríž Študentskú kvapku krvi. Na 14. ročníku celoslovenskej kampane,
ktorá má podporiť bezpríspevkové darcovstvo krvi, aj náš ÚzS SČK spolupracuje s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc v Rimavskej Sobote a v Revúcej.
Prostredníctvom Študentskej kvapky krvi SČK chceme osloviť najmä mladých ľudí a prvodarcov, aby sa stali bezpríspevkovými darcami krvi, a tak
pomohli zabezpečiť dostatok krvi pre potreby našich nemocníc.
Všetci tí, ktorí sa zapoja do tohtoročnej Študentskej kvapky krvi, darujú
krv a vyplnia evidenčnú kartu bezpríspevkového darcu krvi SČK, dostanú
malý darček priamo pri odbere a budú zaradení do žrebovania o atraktívne ceny. Žrebovanie sa uskutoční počas tlačovej konferencie 21. novembra
2008 na Ústrednom sekretariáte SČK v Bratislave.
Krvi aj v našich nemocniciach je stále nedostatok a preto veríme, že príde
čo najviac ľudí ochotných darovať krv a svojou „kvapkou krvi“ pomôžu

zachrániť ľudský život. Odbery krvi sa uskutočňujú na Hematologickotransfúznom odd. nemocnice v Rimavskej Sobote, každý utorok od 6,30
do 9,30 hod.
Územný spolok SČK, Rimavská Sobota

Obchodná firma vezme do prenájmu
priestory v Rimavskej Sobote
s rozlohou min. 800 m2, prípadne
odkúpi budovu alebo pozemok
s rozlohou min. 1500 m2.
Kontakt: 0903 588 815.
2262-43
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• Predám záhradný dom v obci Hrachovo, cena 195 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1521-43

• Predám garzónku s balkónom na
ul. Malohontskej, cena 340 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.

• Predám rodinný dom na Šibeničnom vrchu, cena 2 600 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

1521-43

1521-43

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

• Predám rodinný dom na ul. A.
Markuša, cena 4 400 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

1521-43

1521-43

• Predám 1-izbový byt na sídl.
Rimava-B2, cena 560 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

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

1521-43

1521-43

• Predám 1-izbový byt na ul.
Malohontskej, cena 640 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

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

1521-43

1521-43

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

• Predám rodinný dom v Hosticiach, cena 480 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.

1521-43

1521-43

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

• Predám rodinný dom v Budikovanoch, cena 3 650 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

1521-43

1521-43

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

• Predáme rodinný dom v Bakte,
cena 680 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.

1521-43

1521-43

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

• Predám chatu na Kurinci, cena
990 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.

1521-43

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

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/pod benzínovou pumpou Slovnaft/, cena 530,- Sk/m2. Kontakt:
0902 700 400.

1521-43

1521-43

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

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

1521-43

• Predám 4-izbový byt na ul.
Malohontskej, cena 999 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1521-43

• Predám 4-izbový byt na ul. Malohontskej, cena 1 230 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1521-43

• Predám 4-izbový byt na ul. Malohontskej, cena 1 250 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1521-43

• Predám 4-izbový byt na ul.
Dobšinského, cena 999 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1521-43

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 1 750 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1521-43

• Predám rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1521-43

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 3 500 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1521-43

1521-43

1521-43

• Predám stavebný pozemok na
Kružne, cena 100,- Sk/m2. Kontakt: 0902 700 400.
1521-43

• Predám pozemok /orná pôda/ na
Kružne, cena 30,- Sk/m2. Kontakt: 0902 700 400.
1521-43

• Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 1 050,- Sk/m2.
Kontakt: 0902 700 400.
1521-43

• Predám stavebné pozemky na Kurinci, cena 430,- Sk/m2. Kontakt:
0902 700 400.
1521-43

• Predám halu na rôzny druh podnikania v interviláne Rim. Soboty.
Kontakt: 0902 700 400.
1521-43

• Prenajmem dve obchodné
priestory v centre mesta. Tel: 0910
939 575.
1508-45

• Predám stavebný pozemok so
záhradou o výmere 1947 m2
v Tornali, časť Behynce. Cena

dohodou. Tel: 047/55 24 193 – po
17.00 hod.
1511-44		
• Predám 1-izbový byt, cena
300 000,- Sk + dohoda. Súrne. Tel:
0902 505 390.
1513-43

• Predám rozostavaný rodinný dom
na Sobôtke (hrubá stavba pod
strechou). Tel: 0905 446 136.
1514-44		
• Dám do prenájmu byt na Západe.
Tel: 0918 560 622.
1516-46

• Dám do prenájmu-predám byt
v Hnúšti a Tisovci. Tel: 0918
560 622.

0907 232 104.
1425-43		

• Predám garzónku na sídlisku
Rimava. Tel: 0904 307 733.
1429-43			
• www.makroreality.sk
1305-19		
• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
106
		
		

Zamestnanie

• Kúpim 1-izb. byt v absolutnom
centre mesta (nie na prízemí). Tel:
0908 824 215, 0915 672 594.

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

1468-43

1678-44

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

• 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.

1516-46

• Predám 2-izbový byt v OV na
ulici Rožňavskej. Kontakt: 0905
349 776.
1518-45

• Dám do podnájmu garzónku. Tel:
0904 927 169.
1519-43

1474-43

• Predám 3-izbový upravený
byt v OV v meste RS. Tel: 0904
560 815.
1480-43

• Priestory vhodné na obchod –
kanceláriu v centre Rim. Soboty,
45 m2 alebo 90 m2. Tel: 0908
508 195, 047/56 34 901.
1488-43

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

1456-46

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

Služby

1491-45

• 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.

• Spracovanie účtovníctva. Tel: 0911
846 062

1502-44

1509-47

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

• Stierkujeme byty a domy. Tel:
0911 615 007.

1504-44

1509-47

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

• Montujeme sadrokartón a prerábame bytové jadrá. Tel: 0911
615 007.

1459-45

1509-47

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

• Vykonávame murárske, maliarske, tesárske práce, zatepľovanie
a rekonštrukcie striech. Kvalita za
rozumnú cenu. Tel: 0915 583 306.

1460-43

1515-46

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

• Súkromné vyučovanie a doučovanie nemčiny, ruštiny, slovenčiny.
Fa Astra. Tel: 0915 084 994.

1462-48

• Predám 3-izbový byt v OV, v centre mesta. Kontakt: 0915 956 899,

649-43

• Kladieme plávajúcu podlahu. Tel:
0911 615 007.

1520-44

• Veštenie z kariet, minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Čerenčianska
22 /hneď vedľa úradu práce/
v RS. Otv.: Po – Pi : 9.00 – 15.00
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hod. Tel: 0915 228 482
1356-44

• Doučujem angličtinu, všetky
úrovne. Tel: 0910 298 053.
1470-44

• 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		
• 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.
1400-50

• Vyrábate a chcete predať? www.
sohars.sk, 0907 831 424
1281-45		
• 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 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: prietokový ohrievač
vody-plynový; detský kočík pre
nenáročnú mamičku-aj s príslušenstvom; autosedačku od 0-11
kg. Veľmi pekná. Málo používaná.
Kontakt: 0907 115 001.
1498-43		
• Predám 2 kusy plastové okná
(trojkrídlové) a zachovalú manželskú posteľ, lacno. Tel: 0905
352 497.
• Predaj jabĺk 12,- Sk/kg. Tel: 0908
824 203.
1449-43

• 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.
1465-43

		

Zvieratá
• Predám 9-týždňového psíka
yorkshirského teriéra, veterinárne
ošetrený. Tel: 0915 350 036.
1522-44

• Predám 8-týždňové šteniatko
westíka (psíka), očkované, 4x
odčervené. Odber možný ihneď.
Cena 4 000,- Sk. Tel: 0918 985 229.
1523-43

• Z rodinných dôvodov predám
pekného 10-mesačného psíka
šarpeja, zaočkovaný s preukazom,
prítulný. Tel: 0904 456 850, 0902
794 995.
1671-43

• Predám dve korytnačky komplet
s akváriom. Cena dohodou. Tel:
0907 389 055, 047/56 27 236.

1512-45

1674-41

• Predám miešačku na betón slovenskej výroby 150 l, nová prevodovka a motor. Cena 17 000,- Sk.
Dohoda možná. Tel: 0907 915 842.

			

Auto-moto

1517-43

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

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

1677-43

• Predám YAMAHU 750 FZ. Cena
30 000,- Sk. Tel: 0914 272 294.

1484-43

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

Predaj, kúpa, prenájom
nehnuteľností.
Inzerujte bezplatne a nájdite
si lepšie bývanie.
www.gemer-reality.sk
0907 146 270
1507-47

1461-43

1448-44

• Kúpim košarinu mládzu. Tel: 0949
757 552.

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

GEMER
REALITY

16 W, 105 ps, trojdverový, 52 000
km, červená farba. Cena dohodou.
Tel: 0905 509 871
1666-43
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1467-43

1496-44

• Predám Fiat STILO, r.v. 2003, 1,6,

Dňa 31.10. uplynie 10 rokov od
úmrtia nášho milovaného otca,
manžela a starého otca

Marčoka Benedikta
z Rimavskej Soboty

		
Navždy ostávaš v našich srdciach. S láskou
a úctou spomínajú dcéra Eva, manželka
Božka, syn Ivan, vnučka Evka so synom
Brankom a vnuk Radko s rodinou.

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

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
• 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

12 inzercia
Spoločnosť z dôvodu rozšírenia
výroby prijme pracovníčku
na novovytvorenú pozíciu:
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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

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.

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

M: 0908 931 360

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

1418-43

KORO, s.r.o. Rimavská Sobota

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

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

2201-52

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk

Zľavy
45%

Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085

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.

Ç>S\WOhS
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2080-52
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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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LILIPUT

KAMENÁRSTVO
Ulický
Nová prevádzka

detské odevy pri pošte
v Rim. Sobote

Nový
tovar!

Rimavská Sobota
Cintorínska č. 4192
Mob.: 0905/681 163
RIMAVSKÉ ZALUŽANY 145, 980 53
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
2036

PREDAJ UHLIA

• zimné bundy
• otepľovačky
• pulóvre
• disney pyžamá
• tričká, spodné prádlo
2222-43,45

a palivového dreva, brikiet

Sťahovanie
a preprava tovaru

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

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

Otvorené aj v sobotu !!!

Tel: 0908 948 971
1486-46

13

PNEUCENTRUM s.r.o.

Pozýva svojich
zákazníkov na
výmenu zimných
pneumatík za
výhodné ceny!
Ponúkame značky: Barum,
Nokian, Lassa, Hankook.
Otv.: PO-PI: 7.30 – 16.00
Tel.č.: 56 26 758, 0907 870 292.
2263-45

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

Predám stavebný
pozemok na Molnárke.
M: 0908 931 360

2227-36
2264-47

2245
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II. hokejová liga
Začiatky sú ťažké
Po niekoľkých rokoch sa v Rimavskej Sobote
opäť začal hrávať mužský hokej na patričnej
úrovni. Mužstvo HKM sa poprvý krát predstavilo v II. hokejovej lige – skupina východ. Prvé
zápasy nevyšli podľa očakávania, aspoň čo sa
výsledkov týka, ale časom sa iste dostavia aj
lepšie.
HKM Rimavská Sobota – MHK Ružomberok
1 : 12 (1:3, 0:1, 0:8)
Gól domácich: Lentovský, vylúčenia 5:7, presilovky 1:2, rozhodovali: Lauff – Korba, Hric,
počet divákov: 145
Premiéra sa našim hokejistom nevydarila. I keď
proti súperovmu družstvu zloženom poväčšine
z bývalých extraligových hráčov Liptovského
Mikuláša sme veľa šancí na úspech nemali.
Prvé dve tretiny však potvrdili, že dokážeme
držať krok aj s minuloročným účastníkom
prvej hokejovej ligy. Tretia tretina však už bola
jasne v réžii hostí, keď svojou „profesorskou“
hrou nedali šancu našim mladíkom. Zápas bol
poznačený aj dvoma zraneniami v domácom
družstve, keď v polovici zápasu sa zranil brankár Cmarko a v tretej tretine aj ďalší legionár

Šťastný.
Zostava domácich: Cmarko, Krahulec – Machyniak, Durmis, Lacko, Jozef Oštrom, Petrinec,
Lentovský – Šťastný, Tibor Oštrom, Klokoč,
Ružinský, Csank, Klajban, Klincko

Zostava domácich: Krahulec – Petrinec, Lacko,
Ozorák, Lentovský – Durmis, Čtvrtníček, Tibor
Oštrom, Jozef Oštrom, Hrabec, Mocný, Ružinský, Klokoč, Machyniak, Klincko, Csank

HKM Rimavská Sobota – MHK Sabinov 3 : 6
(0:2, 3:1, 0:3)
Góly domácich: Mocný 2, Hrabec, vylúčenia
8:7, presilovky 0:0, rozhodovali: Jura – Beňuška, Korba, počet divákov 115
Diváci na zimnom štadióne mohli vidieť vyrovnaný zápas s množstvom osobných súbojov.
Domáci, posilnení o nových hráčov (Čtvrtníček, Ozorák), ale bez zraneného brankára ,
opäť začali katastrofálne, keď už v 42. sekunde
prehrávali 0:2. Potom sa hra vyrovnala, čoho
dôkazom bolo aj vyrovnania stavu na 2:2
a následné vedenie domácich 3:2. Súper však
dokázal na vedenie domácich veľmi rýchlo
reagovať vyrovnávajúcim gólom, a tak po dvoch
tretinách bol stav vyrovnaný 3:3. Koniec druhej
tretiny a začiatok tretej poznačil osobný trest
kapitána domácich Čtvrtníčka na 10 min. za nešportové správanie. V tretej tretine to bol opäť
vyrovnaný zápas, v ktorom hostia lepšie využili
tri ponúknuté šance na skórovanie a tretinu vyhrali a tým aj celý zápas. V závere zápasu mali
ešte domáci šancu na skorigovanie výsledku pri
hre 4 na 3, ale ju nevyužili.

Mladí hokejisti
nebodovali
Žiacke kategórie mladých hokejistov HKM
odohrali svoje prvé stretnutia na domácom ľade
s družstvami TJ Iskra Partizánske.
Starší žiaci: HKM Rimavská Sobota – TJ Iskra
Partizánske 5 : 6 (1:1, 3:3, 1:2), góly domácich:
Mišurda, Fabo 2, Fiľo, Kováč. Vyrovnaný zápas
od začiatku až do konca stretnutia. O výsledku
stretnutia rozhodlo množstvo nepremenených
šancí zo strany domácich.
Mladší žiaci: HKM Rimavská Sobota – TJ Iskra
Partizánske 2 : 5 (0:3, 1:1, 1:1), Góly domácich:
Tamáši 2. Ospalý začiatok zo strany domácich
sa podpísal pod konečný výsledok zo stretnutia. Ani zlepšená hra v druhej a tretej tretine
však nepriniesla želané ovocie v podobe gólov
v súperovej bránke, a tak si hostia odnášajú
plný bodový zisk.
HKM Rimavská Sobota

Zápasníci úspešní v Maďarsku
V maďarskom meste Tiszacsege sa 23. októbra pri príležistosti maďarského štátneho sviatku uskutočnil medzinárodný turnaj v zápasení voľným
štýlom. Medzi pozvanými klubmi boli aj pretekári Lokomotívy Rimavská
Sobota. Naše mesto v Maďarsku zastupovala dvojica juniorov a jeden senior, ktorí dosiahli pekné výsledky. Víťazom turnaja medzi juniormi vo váhe
do 66 kg sa suverénne stal Michal Radnóti (všetky svoje zápasy vyhral na
lopatky). V tej istej váhe získal bronzovú medailu za 3.miesto náš Jaroslav
Miniar. Medzi seniormi do 96 kg Miloš Gaži našiel len jedného premožiteľa, víťaza tejto váhovej kategórie, a obsadil 2. miesto.
Spestrením súťaže boli pretekári bojového umenia K1 z Debrecenu, ktorýí
sa odhodlali zmerať si sily so zápasníkmi na žinenke. Zápasníci im však
vôbec nedali šancu a až na jeden prípad odchádzali zo žinenky ako porazení. Aj náš Gaži mal za súpera jedného takéhoto gladiátora. Náš zápasník
však za necelú minútu súboja zvíťazil na lopatky.
Po turnaji bola naša výprava pozvaná do neďalekej čárdy na veľmi chutné
halászlé a plťou prevezená na druhú strany Tisy.
J. Radnóti

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0949 406 484
0902 304 428
2042-11

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

2085-52

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

JESENNÁ AKCIA:
škridlový tvar PEMA - 20 %
trapézový profil RAN 20 - 30 %
2246
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Bronz Antala v Žiline

15

Relax pre športovcov

V

sobotu 19. októbra sa v Žiline konalo
1.kolo Slovenského pohára detí, mladších a starších žiakov v karate. Karate klub
URAKEN Rimavská Sobota reprezentoval v
starších žiakoch Martin Antal v kata. Martin
siahal po finále, keď v prvom kole porazil
Kučeru z KK Komárno 3:0, v druhom kole
Dziaka z KK Poprad 3:0 a v treťom kole
Niesnera z Trend Bánovce 3:0. V boji o
finále prehral s Boreckým z Kachi Nitra 0:3.
Následne v repasáži porazil Rebra z Rapidu
Bratislava 3:0 a získal pre Rimavskú Sobotu
bronzovú medailu. Martin tak získal prvé
body o postup na budúcoročné majstrovstvá
Slovenska.
vm

Na snímke zľava: Borecký, Meňuš, Antal a Piršel.

Zápasníkom sa darilo
na Veľkej cene Brna

Z

ápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota
cez víkend štartovali na 2 medzinárodných turnajoch. Mladší úspešne reprezentovali mesto na východe republiky a druhá časť
merala cestu do Čiech na Veľkú cenu Brna.
Zavítalo tam 180 zápasníkov a zápasníčok so
6 štátov. V športovej hale Tesly Brno, kde sa
tento kvalitne obsadený turnaj uskutočnil, sa
darilo aj zápasníkom z našej Lokomotívy. Na
najvyšší stupeň sa postavili medzi seniormi
Michal Trocha vo váhe do 55 kg a Rastislav
Tóth - 85 kg - medzi staršími žiakmi. Striebro
si vybojoval Jaroslav Miniar medzi kadetmi
v hmotnosti do 58 kg. Na 4. mieste skončili

Ladislav Petříček medzi seniormi vo váhe
do 74 kg a Michal Záhradník medzi staršími
žiakmi do 73 kg. Nedarilo sa Michalovi Radnótimu medzi seniormi do 66 kg. Vo veľmi
vyrovnanom zápase podľahol tesne na body
juniorskému reprezentantovi v tejto váhe
a obsadil 7. miesto. Na 8. mieste skončil Miloš
Gaži vo váhe do 84 kg - seniori. Podľahol silnému Nemcovi arménskeho pôvodu. V súťaži
družstiev, kde štartovalo 19 klubov so 6 štátov,
si vybojovali naši zápasníci skvelé 4. miesto
za Hellasom Brno, Ferencvárosom Budapešť
a reprezentáciou Nemecka.
J. Radnóti

Naši kolkári sa snažia
KK Žarnovica- KK Rimavská Sobota 16:8
(3500:3312)
V tomto zápase kolkárov proti Žarnovici bol
jediným pozitívom hry hostí z Rimavskej
Soboty osobný rekord Milana Kojnoka (636 )
a výkon navrátilca Miroslava Rábelyho (558),
ktorý dokázal, že nezabudol hrať kolky a
bude platným hráčom družstva.
KK Rimavská Sobota- KK Fiľakovo B 6:2
(3257:3018)
V ďalšom zápase naši kolkári zvíťazili. Proti
B- družstvu Fiľakova domáci hráči dokázali rozdiel vo výkonnosti. V B-čku Fiľakova
nastúpili traja synovia hráčov A-čka. Oceňujem výborný prístup Fiľakova v daní príležitosti mladým hráčom, čo sa im v blízkom
časovom horizonte určite vráti.

Zostava KK Rim. Sobota: R. Šmatlík (568), I.
Vanek (522), L. Topor (528), P. Toma (540),
M. Kojnok (560), O. Povinszký (539).
V nedeľu 12.októbra sa uskutočnil druhý
turnaj dorasteneckých družstiev v Spišskej
Novej Vsi. Umiestnenie našich dorastencov:
Marika Toporová-9. miesto, Dominik Prílepok -10. miesto, Michelle Hartwigová -13.
miesto, Michaela Čelinská -15. miesto v
hodnotení jednotlivcov. V družstvách získala
4. miesto dvojica Toporová, Hartwigová a 7.
miesto dvojica Prílepok, Čelinská. Výkony
našich "detí" sú výborné , keď po piatich
mesiacoch tréningu dokážu držať krok s
družstvami, ktoré hrajú podstatne dlhšie
časové obdobie a sú od nich v priemere o dva
roky staršie.
Róbert Šmatlík

Foto: Lajos Telek

Sme tri. Zvládneš nás?

I. okresná liga
malého futbalu
Výsledky 2. kola: Corsobar-FC Euromotel 5:0
(kont., FC Euromotel nenastúpil), Jubal-Repos
4:4, VTJ Juve Rožňava-ŠK Tempus 20:3 (góly
ŠK Tempus: Námešný 2, Kostovič 1), VTJ Juve
Rožňava-Corsobar 3:2. Po 2. kole je v tabuľke
na 1. mieste VTJ Juve Rožňava so 6 bodmi, na
druhom Jubal (4 b), na treťom Repos (4 b), na
štvrtom Corsobar (3 b), na piatom FC Euromotel a na šiestom mieste ŠK Tempus bez bodu.
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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natestovať v ostrých podmienkach s novým autom čo možno najviac kilometrov. Nakoniec po
veľmi dobrom, vyrovnanom výkone dokázali
Molnár s Hrinkom dojazdiť v celkovom poradí
34.TEMPUS RALLY KOŠICE na deviatom mieste
a v triede A6 štvrtá priečka hneď za trojicou vozidiel špecifikácie S1600. A nielen to. Marbeťáci
po prejazde cieľovou rampou nakoniec zistili,
že sa im podarilo vyhrať triedu A v rámci FIA
CEZ Rally Trophy 2008 - Zóny strednej Európy
v rally.

P

o ročnej prestávke sa objavil Gabriel Molnár až na druhom tohtoročnom podujatí
slovenského šampionátu. Do Rožňavy priviezol
ešte starú osvedčenú Škodu Felícia. Nové nálepky na aute však dali tušiť akúsi zmenu.
Tou novinkou nebol len nový reklamný partner, kácie S1600, ktoré sú samozrejme omnoho výale aj nový tím - Marbet Racing Team a nový konnejšie ako vozidlá špecifikácie R2. Toho sa
spolujazdec v podobe Mariána Hrinka. Rožňava, však dvojica Molnár-Hrinko evidentne nezľakla
ale aj následná bratislavská rally bola však len a snažila sa získať čo najviac skúseností z jazdy
nejakým zahrievaním. Bolo treba zosúladiť fun- s touto novou, výrazne silnejšou súťažnou techgovanie celého nového tímu, zosúladenie s no- nikou. V prvý deň súťaže v Poprade z toho bolo
vým spolujazdcom, ale aj s novým šéfom tímu. v celkovom poradí dvadsiate druhé miesto a
štvrté miesto v triede A6. Už nasledujúci deň
Dvadsiate miesto v Rožňave a dvadsiate druhé
v Bratislave ukazovali na opatrnejší rozbeh. Na "poskočila" posádka červeného Citroënu C2 R2
rade bola rally Bojnice, ktorá však nakoniec bola s výraznými bielymi nálepkami NRM a skončizrušená, a tak bolo treba čakať až na Poprad. la na „bedni“. Tretie miesto v triede A6 a posun
Pod tatranskými končiarmi sa tím Marbet Ra- v celkovom poradí na štrnástu priečku bol výcing Team prezentoval zmenou techniky. Na trať razný krok vpred. Medzi divákmi sa začali mená
posádka Gabriel Molnár so spolujazdcom Mari- Molnár, Hrinko skloňovať akosi častejšie.
ánom Hrinkom vyrazila na vozidle Citroën C2
Na poslednú súťaž sezóny prišli do Košíc marR2. Toto vozidlo je zaradené do triedy A6, čiže
zmena techniky hlásila posun o triedu vyššie, beťáci dobre naladení. Ročná pauza a už spomínané zmeny spôsobili, že im nejaké super
medzi naozajstnú konkurenciu. V tejto triede
je široké zastúpenie posádok. Zároveň je to aj umiestnenie v absolútnej klasifikácii, či triede
trieda, do ktorej sú zaradené aj vozidlá špecifi- A6 nehrozí, a tak nastupovali s jediným cieľom:

Štiavnický
kahanec
Baníckou hymnou otvorili minulú
sobotu v Banskej Štiavnici 28. ročník plaveckých pretekov „Štiavnický kahanec“. Navzájom si zmeralo
sily až 22 plaveckých klubov z celého Slovenska, ako aj kluby z Opavy
a Ostravy. Oproti predchádzajúcemu ročníku sa našim plavcom darilo niekoľkonásobne lepšie. V kategórii „C“, t.j. medzi najmladšími
plavcami si veľmi dobre počínali
Benjamín Babús, ktorý v disciplíne
100 metrov motýlik obsadil krásne
prvé miesto a v disciplíne 100 metrov polohové preteky druhé miesto,
Juraj Husár s druhými miestami
v disciplínach 50 metrov voľný
spôsob a 100 metrov prsia, ale aj
Grétka Sallaiová s jedným trinástym miestom a jedným šiestym
miestom v disciplíne 100 metrov
prsia. Medzi mladšími žiakmi, inak
v najhustejšie obsadenej kategórii,
získala pekné druhé miesto Hanka
Poljaková , ktorá si okrem striebra
odniesla aj bronz v disciplíne 50
metrov voľný spôsob. Lucka Staššáková štartovala v rovnakých
disciplínach ako Hanka, no veľmi

kvalitná konkurencia ju odsunula
na deviate a trináste miesto. Máté
Mihály si v tejto sezóne prvýkrát
zlepšil svoje minulosezónne limity, no v disciplínach 100 metrov
prsia a 50 metrov znak tesne prišiel
o medailové umiestnenia. V disciplíne 100 metrov prsia štartoval
po prvýkrát, a skončil na peknom
šiestom mieste. Kategóriu starších
žiakov zastupoval len Samo Šebők,
ktorý si vyplával striebornú medailu v disciplíne 100 metrov prsia.
V znakárskej päťdesiatke skončil na
piatom mieste.
Ján Valach

Medzinárodný
turnaj v Snine
Na medzinárodnom turnaji v zápasení voľným štýlom si v Snine v
sobotu 18. októbra dobre počínala
dvojica pretekárov Lokomotívy Rimavská Sobota Peter Matúš a Jakub
Kováč. Obidvaja rimavskosobotskí
zápasníci obsadili pódiové priečky.
Lepší výsledok dosiahol Matúš,
ktorý štartoval vo váhe do 66 kg v
kategórii mladších žiakov a potvrdil tak dobrú formu. Peter Matúš

Čo dodať na záver? Ako už bolo spomenuté, v
tejto sezóne sa toho pomenilo u Molnárovcov
viac ako dosť. Zmeny svojím spôsobom inicioval aj nový šéf tímu Roman Nadok. Je spokojný so svojou prácou ? „Napriek tomu, že som
vlastne do kolotoča slovenskej rally vstúpil až
začiatkom tejto sezóny, som spokojný. Od začiatku bolo jasné, že Gabo Molnár má dostatok
skúseností a na tých sa dá v budúcnosti stavať.
Na druhej strane sme spoločne museli niektoré
veci a návyky postupne trochu zmeniť a hlavne
viac sprofesionalizovať celý tím. Toto všetko sa
nám postupne darilo už v úvodnej sezóne a posunuli sme sa o veľký kus dopredu. Z výkonu
v Košiciach mám veľkú radosť, ale zároveň si
uvedomujem, že nás to všetkých zaväzuje. Rád
by som proti nám videl silných a rýchlych súperov, od ktorých sa dá veľa naučiť. Ďakujeme
všetkým, ktorí nás akokoľvek podporujú a držia
nám palce.“
Marbet Racing Team

štyrikrát zvíťazil, zásluhou čoho
si vybojoval prvé miesto. Kováč sa
predstavil vo váhe do 69 kg medzi staršími žiakmi. Jakub Kováč
dvakrát zvíťazil, pričom zdolal aj
súpera z Poľska, dvakrát prehral a
obsadil tretiu priečku.
ip

Plavecká štafeta
miest 2008
Mesto Rimavská Sobota v spolupráci s Okresným zväzom viacboja
všestrannosti a Okresným združením telesnej kultúry v Rimavskej
Sobote sa aj v tomto roku zapája do
DNÍ ŠPORTU 2008, ktorých vyhla-

sovateľom je Asociácia športu pre
všetkých SR. Cieľom Dní športu
2008 je propagácia celoslovenského hnutia športu pre všetkých, sprístupniť ho teda všetkým vekovým a
sociálnym skupinám obyvateľstva,
aby si postupne vytvárali návyky
na pravidelnú pohybovú aktivitu.
V rámci Dní športu sa uskutoční aj
tradičná plavecká štafeta miest, a to
v pondelok 27.októbra 2008 v mestskej krytej plavárni. Ľubovoľne
zvolenú vzdialenosť (25 metrov, 50
metrov, 100 metrov, atď.) účastník
štafety môže zaplávať ľubovoľným
spôsobom. Verejnosť sa do plaveckej štafety môže zapojiť v čase od
14.oo do 18.oo hodiny, kedy je pre
účastníkov štafety vstup voľný.
www.rimavskasobota.sk

MORA GORENJE

ul. Hatvaniho (býv. mliečny bar) RS

Predaj: • varnej a vykurovacej techniky
• pračiek, chladničiek • kachlí, krbov, kotlov
a sporákov na pevné palivá
Predaj na splátky: Quatro, Cetelem, Multiservis, Homecredit.
Tel. č.: 047/56 31 816
2261-47
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Super hra – skvelý výsledok

MFK Rim. Sobota – MFK Zemplín Michalovce 5:1 (3:0)

K

zápasu 13. kola nastúpili futbalisti MFK
Rim. Soboty s cieľom potvrdiť pozíciu lídra
tabuľky, čo sa im aj po vynikajúcom výkone dokonale podarilo. O trojbodovom zisku rozhodli
v priebehu dvadsiatich minút a hosťom nedali
šancu. Už v prvej minúte otvoril skóre stretnutia
nádhernou strelou Sihelský. Brankár hostí Ferenc bol na jeho pokus prikrátky. V 10. min. domáci zvýšili, keď sa po centri z rohového kopu
hlavičkou presadil Geri. Pre hostí to bol šok,
z ktorého sa do konca zápasu už nespamätali.
Hráči Rim. Soboty dominovali na ihrisku a svoj
skvelý vstup do zápasu potvrdili v 20. min.,
keď hlavný rozhodca nariadil v ich prospech
pokutový kop. Ten bezpečne premenil kapitán
Pisár a zvýšil na 3:0. V ďalšom priebehu prvého
polčasu sa obe mužstvá už gólovo nepresadili.
Hostia boli k svojmu prvému gólu blízko v 43.
min. po zahrávaní priameho kopu. Brankár Kuciak bol však proti. Domácich hráčov tak odprevádzal do kabín potlesk spokojných fanúšikov.
Po zmene strán mohli hráči Rim. Soboty zvýšiť
gólový účet v 54. min. Po centri Lazúra hlavičkoval vedľa Gibala. V 60. min sa gólu dočkali
aj hostia. Po faule Pisára Viskup premenil pokutový kop a znížil na 3:1. Dlho sa však z gólu
netešil. Už o minútu nato nenechali domáci fut-

balisti nikoho na pochybách, kto si pripíše do
tabuľky tri body. Svoju príležitosť premenil Lazúr, ktorý zvyšoval ma 4:1. Vzápätí Filo takmer
z polovice ihriska nachytal brankára hostí Ferenca, jeho pokus však skončil na brvne. V 70.
min. sa opäť menilo skóre. Svoje sólo úspešne
premenil Líška a uzavrel gólový účet stretnutia. V 87. min. vystriedal domáci tréner K. Kisel
brankára Kuciaka Fedorom. Ten sa predviedol
v 90. min, keď peknú strelu Gašpara vyrazil na
roh. Diváci, ktorých malo byť v hľadisku viac,
odprevadili svojich hráčov z ihriska búrlivým
potleskom, ktorým sa poďakovali za predvedený výkon. Čo sa týka financovania klubu,
je najvyšší čas, aby si za jeden stôl sadli všetci
tí, ktorí môžu a chcú pomôcť futbalu v meste.
Bola by veľká škoda, keby sa toto mužstvo počas
zimnej prestávky rozpadlo. Aj sobotňajší zápas
jednoznačne potvrdil, že tento káder má na to,
aby hral o postup do najvyššej súťaže. Tí, ktorí
môžete a viete pomôcť, zahoďte svoje žabomyšie
vojny za hlavu. Nejde tu o jednotlivcov, ide tu
o existenciu rimavskosobotského futbalu, ktorý
má dlhú a úspešnú históriu.
Pred 495 divákmi rozhodoval Gábor. ŽK: Mujkoš, Filo, Liška. Zostava MFK RS: Kuciak (87.
min. Fedor) – Mujkoš – Rubint – Geri – Mráz –

Filo – Sihelský – Lazúr – Pisár (83.mun. Adám)
– Liška – Gibala (83. min. Čižmár).
V nasledujúcom 14. kole nastúpia hráči MFK RS
v sobotu 1. novembra o 13:30 na ihrisku v Humennom.
Ostatné výsledky 13. kola: Inter BA – D. Streda
B 3:0, Lučenec – Humenné 2:1, Šaľa – Ružomberok B 2:1, Podbrezová – Trenčín 1:0, Prievidza
– Košice B 4:1

Tabuľka po 13. kole
1. Rim. Sobota

13 8

3

2

19:9

27

2. Inter BA

13 7

5

1

23:8

26

3. Šaľa

13 7

3

3

18:12 24

4. Podbrezová

13 6

4

3

17:9

5. Trenčín

13 6

2

5

30:18 20

22

6. Michalovce

13 6

2

5

24:19 20

7. Lučenec

13 5

5

3

20:18 20
10:12 15

8. Prievidza

13 4

3

5

9. Humenné

13 4

2

7

14.24 14

10. Ružomberok B

13 4

1

8

23:27 13

11. Košice B

13 2

3

8

15:26 9

12. Dun. Streda B

13 0

3

10

11:45 3

Toto je pravá tabuľka, nie ako uvádza teletext
televízií STV a JOJ.
Zdeno Marek

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
2251
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ZUBNÝ LEKÁR

DAROVALI KRV

V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
1. a 2.november
MUDr. M. Štovčík,
Športová 1 ul. č.t. 5627353

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00
•Lekáreň Kaufland do 20:00
1. novembra sobota
lekáreň Rimava štátny sviatok
2. novembra nedeľa
lekáreň Dr. Max v Kauflande

KINO
ORBIS
29.okt.

4 MESIACE, 3
TÝŽDNE a 2 DNI

projekt 100
Jeden deň v živote dvoch
rumunských vysokoškoláčok
v r. 1987, na ktorý nikdy
nezabudnú a o ktorom nikdy
nebudú hovoriť. Rumunský
psychologický film, MN.
Vstupné 40/60 Sk ( 1.31/1.98
euro), titulky. Začiatok predstavenia len o 19:00 hod.
31. okt.

AKO UKRADNÚŤ
NEVESTU

Romantická komédia
USA. MP od 12 r. Vstupné
65 Sk ( 2.16 Euro), titulky. Začiatok predstavení
o 17:45 a 20:00 hod.
1.2. nov.

ZAMILOVANÉ ZVIERATÁ
Najnezvyčajnejšie príbehy lásky , aké kedy boli
nakrútené. Dokumentárny
francúzsky film, MP od
12r. Vstupné 60 Sk (1.98
euro), titulky. Začiatok
predstavení o 18:00 hod.
1.2. nov.

V ÚDOLÍ ELAH

Niekedy je ľahšie pravdu odhaliť, ako jej čeliť,
thriller USA. MN. Vstupné 60/40 SK (1.31/1.98
euro), titulky. Začiatok
predstavení o 20:00 hod.

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 21. 10. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Jozef Molnár, Zuzana Breznyáková, Agneša Víghová, Alexander Bán,
Ján Ivan, Jarmila Urbanová, Ing.Ľubomír Majan, Jozef Červienka,
Anton Pindiak z Rimavskej Soboty, Ján Vaš, Štefan Vaš, Árpád Číkfeješ z Bátky, Peter Knechta z Hrachova, Janka Kubaliaková, Július
Kubaliak, Jaroslav Kubaliak z Poltára, Viktor Bán z Cakova, Marcela
Vrancová, Ján Rinčo, Michal Albert, Ján Kupec, František Rohárik
z Hnúšte, Janka Gergelyová z Utekáča, Štefan Bialonček z Fiľakova,
Ing. Dušan Liptay z Rim.Píly, Peter Bálint zo Šimonoviec, Helena
Katreniaková zo Sobôtky, Jozef Fizeľ z Bakty, Vojtech Mács z Čížu,
Jaroslava Bálintová z Rim. Seči, Ružena Pekarčíková, Július Fertö zo
Skerešova
Prvýkrát darovali krv: Maroš Vranec, Ondrej Radič, Adrian Hanes
z Hnúšte, Jana Bystrianska, Ivan Kľapiš z Utekáča, Zuzana Červienková z Rim. Soboty, Ondrej Ikri z Rákoša.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj

formou verejnej ponuky stavebný pozemok parc. č. KNC 875/3 – trvalý
trávnatý porast o výmere 846 m2, k. ú. Tomašová, za účelom výstavby rodinného domu na Ul. J. Kráľa v Rimavskej Sobote v minimálnej cene Sk
467,-/m2.

Informácie:

Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626, 5604633. Písomné žiadosti zasielajte na
Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská
Sobota.

•
Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte, b) nebytové priestory (bývalé
pohostinstvo) na Nižnej Pokoradzi v budove kultúrneho domu o výmere
110,62 m2.

Informácie:

Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku,
Rimavská Sobota č. t. 047/5604631, 5604626, 5604633. Žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rim.
Sobota.

•
OZNÁMENIE

Technické služby mesta oznamujú, že dňa 27.10.2008 (pondelok) od 08.00
hod. do 14.00 hod bude krytá plaváreň z dôvodu konania plaveckej štafety
miest 2008 pre verejnosť zatvorená.
Verejnosť sa do plaveckej štafety môže zapojiť v čase od 14.00 do 19.00 hodiny, kedy je pre účastníkov štafety vstup voľný.
Technické služby mesta oznamujú, že dňa 28.10.2008 (utorok) od 08.00
hod. do 15.00 hod. bude krytá plaváreň z dôvodu konania plaveckej štafety
miest 2008 pre verejnosť zatvorená.
Od 15.00 hod. do 20.00 hod. sanitácia.

•
Otváracie hodiny zimného štadióna pre verejnosť

Program GMOS:

Výstavná a výtvarná tvorba
29. október Atilla Kovács
Vernisáž výstavy fotografií - Reformované gymnázium M. Tompu
v Rim. Sobote, o 13:00 hod.

EUROMOTEL
Restaurant

27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11

11.00-12.30, 13.00-14.30, 19.30-21.00
11.00-12.30, 13.00-14.30, 19.30-21.00
11.00-12.30, 13.00-14.30, 18.30-20.00
14.00-15.30, 16.00-17.30
11.00-12.30, 13.00-14.30, 18.30-20.00
10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30, 16.00-17.30, 18.00-19.30
10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30, 16.00-17.30, 18.00-19.30

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.)
Tel: 0918 392 513

PRENÁJOM:

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

STK prijme:

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

2016

OZNAM OBVODNÉHO ÚRADU
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Zákonom č. 478/2002 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších
predpisov bola krajským úradom životného prostredia v § 32
odseku 1 ustanovená povinnosť
sprístupňovať informácie verejnosti a najmenej raz ročne zverejniť
informáciu o kvalite ovzdušia
a o podiele jednotlivých zdrojov
na jeho znečisťovaní. V súlade
s uvedeným Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
vypracoval informáciu o kvalite
ovzdušia v Banskobystrickom kraji
za rok 2007.
Uvedený materiál je k nahliadnutiu na Obvodnom úrade životného
prostredia v Rimavskej Sobote, na
Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici a na internetovej stránke www.bb.kuzp.sk
v časti dokumenty.
Ing. Vladimír Šándor
prednosta úradu

