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Nedôverujú mi.
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Minister Harabin (vpravo) počas rozhovoru s jedným z väzňov na bitúnku.

Minister Harabin v base
Z

Počas návštevy spravodlivosti a podpredsedu
Vlády SR Štefana Harabina (HZDS) v bitúnku
v otvorenom oddelení želiezovského väzenia v Sabovej odovzdali solárny systém, ktorý bude zabezpečovať horúcu vodu. Prinesie tak ročnú úsporu
verejných financií vo výške 300 tisíc korún (9 958,18
eura). Okrem environmentálnych prínosov, ako je
zníženie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich
látok, sa predpokladá aj zníženie spotreby zemného plynu v prevádzke o približne 50 až 60 percent.
Zariadenie v hodnote 2,4 milióna korún (79 665euro)
bolo zrealizované hlavne zo zdrojov envirofondu. 2,2
millióna(73 026 eur) korún bolo získaných z eurofondov a 180 tisíc (5 974,90 eura) z rozpočtu Zboru
väzenskej a justičnej stráže SR. Štefan Harabin bol
veľmi spokojný s pomermi na Sabovej, kde vykonal

aj krátku prehliadku celého objektu a porozprával sa
aj s väzňami. V bitúnku sa spracúva mäso pre celé
väzenstvo, niečo ide aj na voľný predaj. Na prehliadke sa zúčastnila aj generálna riaditeľka Zboru
väzenskej a justičnej stráže Mária Kreslová. Podľa nej
je v slovenských väzniciach 80-percentná zamestnanosť, kým napr. v Poľsku ten je 30 a v Slovinsku
20-percentná. V Sabovej väzni chovajú aj ošípané,
kravy, ovce a v Želiezovciach vyrábajú nábytok na
predaj. Okrem väzňov, ktorí chovajú dobytok, ostatní
pracujú v meste. Môžu sa voľne pohybovať, navštevovať kultúrne akcie, rodinu a telefonovať. Na otázku,
či niektorý z väzňov už utiekol, riaditeľ väzenia na
Sabovej Vojtech Gálik s úsmevom povedal: „ Nemal
by na to dôvod.“
jdj

Vaša lekáreň

Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad
Akcia: kuracie štvrte mrazené 59,90 Sk/1 kg

Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Poslanci mne
a môjmu kolegovi,
šéfredaktorovi
Gömöri Hírlap
vyslovili na
svojom zasadnutí nedôveru.
Stalo sa tak na návrh predsedu
redakčnej rady A. Hacsiho
(SMK). A to napriek tomu, že
žiadne vážne nedostatky na
našu prácu nenašla ani hĺbková
kontrola kontrolóra mesta, či
poslanecký prieskum. Tí istí
poslanci, ktorí dvakrát v tomto
roku vzali na vedomie správu
o našej činnosti, teraz schizofrenicky hlasovali proti nám.
Zaujímavé je aj to, že krátko
po tom druhú alternatívu- privatizáciu novín poslanec Pelle
stiahol. Neprešla ani alternatíva viceprimátora P. Piliarika
vytvoriť z novín mestskú eseročku. V mojom prípade ma to
vôbec neprekvapuje. Očakávala
som to. Viem, že im prekážam
od začiatku môjho vymenovania do funkcie šéfredaktorky
primátorom mesta. Aj keď sa
niektorí z nich snažili vyvíjať
nátlak na neho, aby ma odvolal,
nikdy to nespravil. Ani nezasahoval do obsahovej stránky
novín, pretože je demokrat.
Dobre vie, že existuje sloboda
tlače a prejavu. Myslím si, že
dotyčným poslancom prekážajú hlavne úvodníky. Tie však
neodrážajú len moje postoje,
ale aj názory čitateľov, resp.
budúcich voličov. V prípade
šéfredaktora GH si však strelilo
SMK do svojej bránky vlastný
gól. Ani ja nedôverujem 14
poslancom, ktorí alibisticky
tajným hlasovaním politicky
bez prihliadnutia na spokojnosť čitateľov, inzerentov a dosiahnuté výsledky mi vyslovili
nedôveru.
Pokračovanie na str. 2

sliepka mrazená 45,- Sk/1 kg
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Poslanci o VZN–kách, majetku i životnom prostredí

V

zasadacej miestnosti MsZ v bývalom
Župnom dome v Rim. Sobote sa uskutočnilo 28. októbra zasadnutie poslancov mesta.
Na začiatku rokovania bolo prítomných 18
poslancov. V úvode predniesol prednosta
mestského úradu L. Kovács správu o činnosti
mestskej rady, v ktorej okrem iného vysvetlil
dôvody stiahnutia návrhu materiálno – technického zabezpečenia mestského zastupiteľstva.
Pri riešení majetkovoprávnych otázok bolo
niekoľko materiálov z rokovania stiahnutých.
Poslanci okrem iného schválili vypísanie verejnej ponuky na odpredaj nehnuteľného majetku
s minimálnou cenou 1500 Sk/m2 na Gorkého
ul. za účelom výstavby garáží. O tieto pozemky
mala záujem firma ARTSTAV, ktorej poslanci
priamy predaj neschválili. Radní schválili podnikateľovi M. Kalinovi odpredaj pozemku na
sídl. Západ vo výmere 95m2 v cene 400 Sk/m2,
na ktorom dotyčný vybuduje vstup do objektu
lekárne a ostatných prevádzkových priestorov.
Ostrá diskusia prebehla k návrhu odpredaja a zámeny pozemku pre Stredoslovenskú
energetiku. Radní nakoniec schválili odpredaj
5 m2 pozemku za 1000 Sk/m2. Hladko prešiel
návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste, ktoré
nadobúda účinnosť od 1. januára budúceho
roku. Dôvodom vypracovania tohto VZN bolo
zosúladiť podmienky podnikania so súčas-

ne platnou legislatívou. Poslanci schválili aj
zmenu VZN o podmienkach poskytovania
príspevkov na podporu úpravy rodinných
pomerov dieťaťa. Vzali na vedomie informatívnu správu o stave životného prostredia
v meste. Konštatuje sa v nej, že úsek ochrany
a starostlivosti o zeleň rozhodol v tomto roku
doteraz vyrúbať 89 stromov a až na výnimky
je zo strany spoločenstiev bytových samospráv
a vchodových dôverníkov nedostatočný záujem
riešiť komplexne úpravu zelene pri bytovkách.
Oddelenie životného prostredia vykonáva
pravidelne monitoring zdravotného stavu
zelene, ktorého výsledky a prípadne opatrenia
sú konzultované so správcom zelene - TSM. Bez
problémov prešla správa kontrolóra mesta Ľ.
Csanka o výsledku vykonaných kontrol. Radní
vzali na vedomie informatívnu správu o mest-

Diskusia o strednom a malom podnikaní

N

a zasadnutí vzali poslanci mesta na
vedomie informatívnu správu o stave
malého a stredného podnikania v meste.
Predložila ju vedúca oddelenia strategického
rozvoja MsÚ Ing. Eva Muráriková. Podľa správy
k 30. septembru 2008 pôsobilo v meste podľa
živnostenského odboru ObÚ 2316 podnikateľských subjektov, z čoho je 615 právnických
a 1701 fyzických osôb. Podľa štatistiky z konca
roku 2005 predstavoval počet evidovaných
podnikateľov 1439. To znamená, že došlo
k nárastu o 877 subjektov, čo je takmer 61%
nárast. Z hľadiska výroby a zamestnanosti
v meste je najdôležitejším odvetvím potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo, v evidencii mesta je 66 samostatne hospodáriacich
roľníkov (ich počet oproti roku 2005 klesol
o 8). Po etablovaní sa kórejskej spoločnosti
YURA Eltec Corporation dosahuje významný
podiel na trhu práce odvetvie automobilového
priemyslu. Miera dlhodobej nezamestnanosti
ekonomicky aktívneho obyvateľstva mesta sa
stále pohybuje okolo 25%, čo spôsobuje úpadok
sociálneho a hospodárskeho života mesta.
Neočakávané rozhodnutia výrobných spoločností, ako napr. spoločnosti Heineken, Cukro-

var, Agrana, Gemerské pekárne a. i., ukončiť
činnosť a tiež neuskutočnenie očakávaných
investícií zahraničných spoločností sú faktormi,
ktoré výrazne sťažujú už aj tak nepriaznivý stav
zamestnanosti. Ďalšou príčinou nepriaznivej
situácie v zamestnanosti je aj celkový stav ekonomiky mesta, a jej nedostatočný rast. Rozvoj
podnikania ovplyvňuje celková úroveň podnikateľského prostredia, ktorá je determinovaná
faktormi na celoštátnej úrovni, ako je napr. stav
legislatívy a dostupnosť finančných zdrojov.
Významnú úlohu hrá aj rozvoj infraštruktúry
a podpora miestnej a regionálnej samosprávy,
ktorá môže rozvoj podnikania ovplyvniť napr.
prostredníctvom miestnych daní. Dôležitá je aj
individuálna iniciatíva samotných obyvateľov.
Čo sa týka aktivít pri podpore podnikateľskej
činnosti, mesto organizovalo v tomto roku 3.
ročník výstavy EURO – RIMA – EXPO, všeobecnej kontraktačno – predajnej výstavy slovensko
– maďarskej cezhraničnej spolupráce. Zúčastnilo
sa jej 41 vystavovateľov. V diskusii k tomuto
bodu kritizovali poslanci zlú spoluprácu mesta
s podnikateľmi, ako aj absenciu spoločnej podnikateľskej profesionálnej organizácie.
Martin Ambróz

ských bazénoch – prehodnotenom rozpočte
a harmonograme postupu prác. Zároveň uložilo
vedúcej ekonomického oddelenia MsÚ pripraviť
zmenu rozpočtu, do ktorej sa zahrnie potrebná
finančná suma na projekt. Rozhodli zaradiť do
budúcoročného rozpočtu finančnú čiastku na
realizáciu investičnej akcie. Prešlo aj schválenie finančných príspevkov Krízovému centru
SOS vo výške 50 000 Sk za účelom nedoplatku
za elektrickú energiu, zariadeniu sociálnych
služieb - útulok pre občanov bez prístrešia vo
výške 10 000 Sk za účelom nákupu potravín
a darčekov k Vianociam .V závere rokovania
vystúpil zástupca spoločnosti Enerco Internationale Juraj Buriánek, ktorý predstavil projekt
fotovoltického zariadenia na výrobu elektrickej
energie zo slnečného žiarenia. Poslanci nakoniec súhlasili, aby mesto spolupracovalo pri
realizácii tohto projektu.
Martin Ambróz

Úvodník
Pokračovanie zo str.1
Nemôžem ich však dať za to odvolať. O tom,
či tam budú sedieť aj v ďalšom volebnom
období, musia rozhodnúť voliči. A takisto
ma ani oni z funkcie šéfredaktorky odvolať
nemôžu. To je pracovno-právny vzťah. Rieši ho primátor mesta, ktorý ma vymenoval
na základe platného výberového konania.
V prípade odvolania však nastáva aj ďalší
problém. Kto bude riadiť a tvoriť noviny?
Alebo to prídu robiť tí 14 poslanci? Podľa
mňa, i keď sú Gemerské zvesti mestskými
novinami, nemali by byť nikomu poplatné.
Mali by seriózne a objektívne informovať
o činnosti poslancov i funkcionárov mesta.
A o to sa nás redakčný kolektív neustále
snaží. My totiž nemienime sklamať dôveru
našich 2000 čitateľov a inzerentov. A preto
som po vyslovení nedôvery poslancov
zbabelo neufujazdila na maródku alebo na
dovolenku, ako to niektorí predpokladali.
Mám svoju novinársku česť, profesionalita
a služba pre občanov je pre mňa prvoradá.
My novinári by sme mali byť totiž hlasom
ľudu a strážnymi psami demokracie.
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Zriadi mesto útulok pre mladých dospelých ľudí?
N

a ostatnom zasadnutí zastupiteľstva predložilo oddelenie kultúry a starostlivosti
o občana informatívnu správu o „ľuďoch bez
prístrešia.“ Ako sa v nej uvádza, z roka na rok
sa v meste objavuje väčší počet bezdomovcov,
ktorú prišli z rôznych dôvodov o svoje bývanie.
Najviac sa zdržujú v meste pri nákupných
centrách, kde žobrú a obťažujú ľudí. Objavujú
sa tiež v opustených budovách za bývalým
Agrostavom, na bývalom detskom dopravnom
ihrisku, pri plážovom kúpalisku. Pre týchto
občanov zriadilo mesto útulok pre občanov bez
prístrešia, ktorý patrí pod domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb. K 30. septembru
tohto roku bolo v ňom ubytovaných priemerne
16 klientov, v súčasnosti je to 15 klientov. Počet
ubytovaných závisí od ročného obdobia, najviac ich je v jesenných a zimných mesiacoch.
Pre týrané ženy funguje Krízové centrum SOS
n. o. Zariadenie je kombinované a poskytuje
sociálne služby pre domov pre osamelých
rodičov(DOR) a útulok. K 30. septembru t.r.
v ňom bolo ubytovaných 31 klientok z Rim.

Notebooky
z rokovania
stiahnuté

Soboty, z toho 20 detí do 15 rokov. V zariadení
DOR bolo 28 klientok a v útulku 35. Mestská
polícia nevedie podrobnú evidenciu ľudí bez
prístrešia. V priebehu roka však musí často
riešiť priestupky bezdomovcov a snaží sa im
poskytnúť prístrešie v spomínaných zariade-

A

ko sme avizovali v minulom čísle našich
novín, rimavskosobotskí poslanci sa na
svojom utorkovom zasadnutí mali zaoberať aj
návrhom materiálno-technického zabezpečenia mestského zastupiteľstva, resp. zakúpenia
notebookov pre poslancov. Ten bol však na
návrh mestskej rady z rokovania stiahnutý. Jej
členovia s ním súhlasili s tým, že na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva bude
predložený návrh harmonogramu na postupnú
etapizáciu implementácie digitálneho zastupi-

niach. Pri riešení problémov s bezdomovcami je
potrebné nadviazať užšiu spoluprácu s neziskovými organizáciami, združeniami, Krízovým
centrom SOS n. o., odborom sociálnych vecí
a zdravotníctva BBSK, políciou a Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Rim. Sobote. Poslanci
nakoniec vzali správu na vedomie. Zároveň
uložili vedúcej odd. právneho a majetkového
a vedúcej odd. stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy zabezpečiť nevyhnutné
rekonštrukčné práce Útulku pre občanov bez
prístrešia na Hviezdoslavovej ul. Vedúcemu
odd. kultúry a starostlivosti o občana uložili
vypracovať koncepciu na riešenie umiestnenia
a ubytovania bezdomovkýň a tiež koncepciu
umiestnenia mladých dospelých z detských domovov. Primátorovi mesta radní uložili požiadať
vedúcu odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
BBSK o predloženie zámeru ako riešiť a využiť
voľné priestory v budove bývalého Domu mládeže na Školskej ul. pre sociálne účely.
amb

teľstva. Stanoví sa postupnosť krokov a finančné požiadavky sa zapracujú do návrhu rozpočtu
pre rok 2009 a ďalšie roky. Ide o zabezpečenie
technického a programového vybavenia mestského úradu pre úplnú digitalizáciu materiálov pre rokovania mestskej rady a mestského
zastupiteľstva, vrátane komisií, zverejňovanie
informácií a prístup k nim, prípadné personálne
a organizačné požiadavky a následne nákup
notebookov.
kan

Eurookienko

Banskobystričania sa na euro poctivo pripravujú
V minulotýždňovom rozhovore sme sa s Jankou
Benčovou, riaditeľkou Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne, rozprávali o tom,
čo majú klienti bánk robiť, aby bez problémov
zvládli prechod na euro. Najdôležitejšie je, aby
si klienti zamenili korunovú hotovosť za eurá,
ideálne tak, že si ju vložia do banky. Zdá sa, že
náš článok čitateľov oslovil. Za týždeň od zverejnenia rozhovoru vložili klienti z banskobystrického regiónu do Slovenskej sporiteľne a jej
nového termínovaného vkladu EUROhotovosť
150 miliónov korún. Celkovo už na Slovensku
vložili do tohto vkladu takmer 4 miliardy korún
a každý deň pribúdajú ďalšie milióny. Pani
Benčovej sme sa opýtali aj na ďalšie užitočné
informácie o eure.
Mnohých zaujíma, ako budú fungovať bankomaty po 1. januári 2009. Aké bankovky si
môže klient vybrať z bankomatu?
Bankomaty nastavíme tak, aby do posledného
dňa roka 2008 vydávali slovenské koruny a od 1.

januára 2009 už len eurá. V prvých dňoch roka
2009 vydajú bankomaty eurá v hodnote 10 a 20
eur, neskôr sa možnosť výberu rozšíri o nominály 50 a 100 eur.
Budú po zavedení eura spojené s výmenou
korunovej hotovosti na eurovú nejaké
poplatky?
Od 1. do 20. januára 2009 bude Slovenská sporiteľňa vymieňať koruny za eurá bez poplatkov.
Od 5. januára 2009 umožní bez poplatku vložiť
hotovosť v slovenských korunách na účet alebo
vkladnú knižku v eurách.
Môžete ešte pripomenúť čitateľom, prečo je
výhodné vložiť prebytočnú korunovú hotovosť do banky ešte pred koncom roka?
Má to veľa výhod. Peniaze v banke začnú
okamžite zarábať. Napríklad za 25 tisíc korún
vložených na termínovaný vklad EUROhotovosť
získajú klienti úrok až 45 eur (takmer 1 400
Sk). Navyše, úroky im vyplatíme okamžite pri

založení vkladu a v eurách. Výhodné je tiež to,
že všetky korunové úspory sa v banke zamenia
na eurá, takže začiatkom roka 2009 nebude
potrebné prísť z toho dôvodu do banky. Klienti
určite ocenia aj to, že ich vklady sú v banke
v úplnom bezpečí, keďže sú chránené Fondom
ochrany vkladov.
A čo hovoríte na to, že do banky prúdia denne desiatky miliónov korún?
Svedčí to o tom, že obyvatelia banskobystrického regiónu sa na euro poctivo pripravujú
a nechcú si nechať zámenu peňazí na poslednú
chvíľu. Vklady sú v súčasnosti veľmi výhodné,
preto nie je dôvod váhať.
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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Dobšinského rozprávkový Gemer
R

imavskosobotský dom kultúry patril od 22.
do 24. októbra slávnemu rozprávkarovi P.
Dobšinskému. Konal sa tu totiž už 14. ročník
podujatia pod názvom Dobšinského rozprávkový Gemer. To vzniklo z dôvodu uchovať ľudovú
slovesnosť ako inšpiráciu pre súčasnosť. Tohto
roku sa podujatie venovalo téme Bábka a svet
dieťaťa. Program bol zostavený pre rôzne vekové kategórie. Pre žiakov materských škôl a prvého stupňa ZŠ pripravilo Stražanovo bábkové
divadlo z Bratislavy bábkovú hru pod názvom
Medovníkový domček. Hra sa stretla s obrovským záujmom, prišlo si ju pozrieť až tisíc detí.
Známa rimavskosobotská recitátorka Milana
Jutková prečítala deťom MŠ najmilšie rozprávky P. Dobšinského. Súčasťou podujatia bolo aj
vyhodnotenie regionálnej autorskej literárnej

súťaže v písaní prózy a poézie. Hodnotených
bolo až 70 prác, ktoré napísali žiaci základných
a stredných škôl z okresov Rim. Sobota, Lučenec, Poltár a Revúca. Pre pedagógov pripravili
organizátori metodicko - praktické dielne pod
názvom Maľovaná hudba – znejúci obraz, kurz
vodenia maňušiek a plošných bábok či technológiu výroby jednoduchých bábok v divadle
hranom deťmi. Históriu a kultúru Gemera –
Malohontu priblížili stredoškolákom prednášky
pod názvom Vzdelávanie a čitateľské spolky
v Gemeri a protestantské školstvo 17. – 19. stor.
v Gemeri – Malohonte, ktoré viedol riaditeľ
MsKS PhDr. Ľ. Šárik. V Mestskej galérii maľovali
žiaci rozprávky.
„Podujatie splnilo účel, o čom svedčí záujem
malých aj veľkých. Oceňujem, že sa tradičné

Deti maľovali v Mestskej galérii rozprávky.

ľudové divadlo a ľudová rozprávka predstavili
aj v podaní starého bábkarského rodu Stražanovcov, ktorí patrili k prvým profesionálnym
ľudovým bábkarom na našom území,“ uviedol
Ľ. Šárik. Podujatie vzniklo s podporou Ministerstva kultúry SR
amb

Diplomovanie abstinujúcich
V

estrádnej sále Domu kultúry v Rim. Sobote
sa 15. októbra uskutočnilo 14. slávnostné
stretnutie abstinujúcich. Odovzdávanie diplomov pacientom závislým od alkoholu, ktorí
po absolvovaní liečby na protialkoholickom
oddelení v Rimavskej Sobote úspešne abstinujú, bolo otvorené mažoretkami z CVČ Relax.
Ku kultúrnemu programu prispel tradične aj
folklórny súbor Lieskovček, ktorý milo pozdvihol slávnostnú atmosféru udeľovania diplomov.
Na tejto akcii sa už ako každoročne zúčastnilo
viac ako 100 abstinujúcich so svojimi rodinnými
príslušníkmi a priateľmi. Akcií tohto druhu,
ktoré podporujú návrat do skutočného života,

smerovanie k zdravému životnému štýlu, znovuobjaveniu životných hodnôt, ako aj k získaniu vyššej kvality života v tejto hektickej dobe,
je čoraz menej. A preto ďakujeme všetkým,
ktorí pochopili dôležitosť a cieľ tohto podujatia,
pomohli nám pri jeho realizácii a podporili
našich abstinujúcich, ktorí našli v sebe silu
vstať, pozrieť sa otvorene na svoj problém a
ktorí bojujú stále za svoj lepší život aj napriek
všetkým predsudkom a úskaliam, ktoré táto
doba prináša. Ďakujeme všetkým zúčastneným
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.
MUDr. Peter Strečka a kol. PA odd.

V uliciach predávali nezábudky
A

j tohto roku sa pod záštitou Ligy za duševné
zdravie predávali 8. až 10. októbra modré
kvietky – nezábudky. Kvietok je symbolickým
vyjadrením výzvy, aby sme nezabudli, že medzi nami sú ľudia trpiaci duševnými poruchami
a chorobami. Aby sme pochopili, že duševné
zdravie úzko súvisí so zdravím telesným. Kampaň Týždeň duševného zdravia a verejnú zbierku Dni nezábudiek v rámci mesta Rim. Sobota
aj v tomto roku organizovalo Združenie OPORA
G+N ako člen Ligy za duševné zdravie. Za pomoci dobrovoľníkov – študentov Gymnázia I.
Kraska, klientov Zariadenia chráneného bývania
– Domu duševného zdravia a členov pacientskej
organizácie TREND G+N sa v priebehu troch
dní predalo 1465 kusov nezábudiek s celkovým
finančným výnosom 32 512 Sk. To je o 6634 Sk
viac ako v minuloročnej kampani. Najlepšími
„nezábudkármi“ zo študentských dobrovoľníkov sa stala skupina, ktorú tvorili Eva Kališová,
Dorota Balciarová, Dáša Ňuňuková a Viktória
Guliková. Predali 106 nezábudiek. Dvojica Ve-

ronika Véghová a Lucia Tokárová predala 104
kusov. Najúspešnejšími dobrovoľníkmi z radov
klientov sa stali dvojice Jarmila Hlavatá s Janou
Jackuliakovou, ktoré predali 115 kusov nezábudiek. Mária Kelemenová so Silvestrom Slezákom
ich predali 111. Liga za duševné zdravie so Združením OPORA G+N týmto ďakujú riaditeľstvu
Gymnázia Ivana Kraska za spoluprácu a zapojenie študentov do zbierky. Ďakujeme Mgr. Balciarovej za veľmi dobrý výber a koordinovanie
študentov. Ďalej dobrovoľníkom – študentom,
členom združenia TREND G+N a klientom Zariadenia chráneného bývania DDZ za záujem
a aktívne zapojenie do predaja. V neposlednom
rade ďakujeme aj Mestu Rim. Sobota za umožnenie konať zbierku. Rovnako patrí vďaka personálu DDZ, ktorý sa zapojil do organizovania
zbierky. To najdôležitejšie na koniec - ďakujeme
verejnosti za každú korunu, ktorou prispeli na
ušľachtilú vec.
Júlia Ferleťáková, koordinátorka kampane
a predsedníčka Združenia OPORA G+N

Na snímke zľava ocenení, ktorí abstinujú
už 14 rokov Ladislav Bredár a Július Farkaš
z Rim. Soboty, Marián Toman z Hnúšte.

Poďakovanie
Organizátori 14. slávnostného stretnutia
abstinujúcich ďakujú nasledovným sponzorom podujatia: riaditeľstvo NaP ,n.a.
Rim Sobota, Lekáreň Salvator, Lekáreň
Média, Kvetinárstvo Megera, Papiernictvo Ing. Zoltán Wirtschafter, Mestský
úrad Tisovec, Obecné úrady: Bátka , Hrachovo, Husiná, Hostice, Hodejov , Nová
Bašta, Ožďany , Radnovce, Rim. Janovce,
Šimonovce.

Školstvo

3. 11. 2008

Šéfredaktorka
prednášala
študentom
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Šéfredaktorka GZ
Marta Kanalová
s učiteľom etiky
Petrom Kminiakom počas
prednášky zo
študentmi Spojenej
školy.

V

rámci Európskeho týždňa miestnej
demokracie, ktoré tento rok prvýkrát
organizoval BBSK, pozvalo vedenie Spojenej
školy v Rim. Sobote šéfredaktorku Gemerských
zvestí Martu Kanalovú prednášať študentom
o slobode slova a demokracii v médiách. Ešte
predtým diskutovali študenti o miestnej demokracii s poslancom MsZ Viliamom Vašom.
Tretiakom a štvrtákom prezentovala šéfredaktorka svoj pohľad na fungovanie médií, ktoré by
mali prinášať verejnosti v prvom rade objek-

tívne informácie. Ďalšou ich úlohou je riešiť
problémy občanov, upozorňovať a kritizovať
na nezákonné konanie. Študentom vysvetlila,
aký vplyv majú média na politiku a politika na
média. Predstavila im aj fungovanie Gemerských zvestí, ktoré vydáva naše mesto. Zdôraznila, aby využili svoje právo voliť, čím môžu

ovplyvniť politickú situáciu nielen v meste, ale
aj v krajine. Z diskusie so študentmi vyplynulo,
že najviac čítajú bulvárne denníky, spoločenské
týždenníky či mesačníky o móde a nových trendoch. Téma, akou je riešenie rekreačnej oblasti
Kurinec, zaujala len hŕstku študentov.
amb

Októbrový štart žiackeho parlamentu
Z

rejme viacerí z vás zaregistrovali, že je
október a škola je už v plnom prúde. Aj
žiacky parlament na ZŠ Pavla Dobšinského
v Rimavskej Sobote úspešne začal svoju činnosť
a prichádza k vám so svojimi aktivitami. Dôvod
je prozaický a veľmi zaujímavý: máme pre vás
ponuku, ktorá sa neodmieta. Ponuku, ktorá
prichádza pravidelne v októbri a mali by o nej
vedieť nielen domáci, zainteresovaní žiaci, ale
aj široká verejnosť. Činnosť žiackeho parlamentu na ZŠ P. Dobšinského je známa viacerými
aktivitami. Medzi prvé októbrové aktivity patria
Svetový deň zdravej výživy a Halloween – Deň
strašidiel. Na 16. október Svetový deň zdravej
výživy sa už niekoľko rokov pripravujú žiaci,
učitelia a všetci zamestnanci školy. Každý,
kto môže, znáša do školy výpestky ovocia
a zeleniny zo svojich záhrad. Šikovné ruky
dievčat (najmä zo VII. B triedy) pod vedením
p. učiteliek pripravujú z týchto darov prírody
chutné ovocno-zeleninové šaláty. Surové a farebne odlišné ovocie a zelenina sú najzdravšie
a esteticky najvhodnejšie potraviny vhodné na
prípravu šalátov spojenú s ochutnávkou. Otázky, čo sú to vitamíny, aké sú ich účinky a kde
všade sa nachádzajú, sa dozvedia žiaci z relácie
v školskom rozhlase. Jesenné obdobie sa už
tradične spája aj s Halloweenom. U nás sme

ho nazvali Dňom strašidiel. Celá naša škola
bola odetá do tajuplného rúcha. Triedy dýchali
jesennou výzdobou. Vykúkali z nich rôzne
príšerky a atmosféru dotvárali svietiace tekvice.
Po chodbách a triedach sa preháňali strigy na
metlách. Tie okrem strašenia malých aj veľkých
spolužiakov mali za úlohu „ukradnúť“ deťom
z tried starostlivo vyrezané tekvice, ktoré potom

Výstavy v múzeu

Vitamínmi proti drogám
A

j takto sa rozhodli bojovať žiaci Základnej
školy Petra Dobroslava Kellnera Záboja
Hostinského. Zhotovili výstavku ovocia a zeleniny v priestoroch prvého stupňa. Ňou vyjadrili
svoj nesúhlas s rozmáhajúcimi sa drogami
a drogovými závislosťami. Na jednotlivých hodinách sa spoločne s pani učiteľkami porozprá-

ukladali na určené miesto pri vstupe do školy.
Krásna svietiaca výzdoba zdobila každé ráno
vchod našej školy niekoľko dní. Svietiace tekvicové figúrky spríjemňovali a dotvárali jesennú
atmosféru.. Všetky tekvice a vyzdobené triedy
boli veľmi pekné a zaslúžili si pochvalu, no tie
naj, naj, naj...dostali aj pekné odmeny.
Mgr. Zuzana Mandalíková

vali o význame vitamínov, minerálov a stopových prvkov pre zdravý vývoj a rast organizmu.
Žiaci sa učia, že konzumácia vitamínov, pobyt
na čerstvom vzduchu sú pre ľudský organizmus
oveľa dôležitejšie ako drogy.
v.v.

V Gemersko malohontskom múzeu v Rim.
Sobote otvoria 7. novembra o 14. hod. výstavu nazvanú Štítnická čipka – minulosť a
súčasnosť. Jej kurátorkou je Anabella Gecse a potrvá do 5. decembra. Ďalšiu výstavu
otvoria v múzeu 12. novembra o 14. hodine
s názvom Sklárska produkcia zo zbierok
Gemersko-malohontského múzea. Potrvá
do 31. januára 2009.

6 INFOservis
Krajský mesiac úcty k starším
Predsedníčka tunajšej mestskej organizácie JDS J. Kalianková
získala vyznamenanie II. stupňa
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Artefakty
z Letáv zaujali

O

któber je už tradične Mesiacom úcty
k starším. Krajská organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska (KO JDS) v Banskej Bystrici pri tejto príležitosti zorganizovala nezvyčajný „krajský.“ A bolo to v histórii JDS vôbec po
prvýkrát. Uskutočnil sa v určitom predstihu 25. –
26. septembra v budove Strednej odbornej školy
(donedávna SOU drevárske) v Žarnovici. 25. septembra popoludní sa ho zúčastnila takmer stovka
členov JDS BBSK, ktorí zastupovali 9 okresných
organizácií a dve ZO JDS z okresu Žiar nad Hronom. Po úvodnom privítaní predseda KO JDS
Albín Mesiarik zo Žarnovice odovzdal ďakovné
listy KO JDS, vyznamenania II. stupňa, ktoré
pri tejto príležitosti udelilo Predsedníctvo Jed- dovi OO JDS v Krupine a Ing. Miroslavovi Petnoty dôchodcov Slovenska. Ďakovný list udelený rušovi – predsedovi MsO JDS v Hriňovej. VyznaMsÚ Žarnovica prevzal vedúci oddelenia kultúry, menanie I. stupňa prevzal Ing. Ladislav Golian
mládeže a športu Ing. Jozef Piecka, ktorý bol na – predseda revíznej komisie KO JDS. Po slávnostnom akte už nasledoval kultúrno – spoločenský
podujatí ako hosť za mesto Žarnovica. Ocenenie
bolo udelené aj Mestskej organizácii JDS Žarno- večierok. V ňom vystúpili i „dievčatá“ z MsO JDS
vica, MsO JDS Fiľakovo, MsO Krupina, Okresnej Rim. Sobota. V priebehu programu ako ocenenie
za zorganizovanie podujatia dostal predseda KO
organizácii JDS Revúca i Zvolen a MsO Žiar nad
Hronom. Vyznamenanie II. stupňa bolo udele- JDS Albín Mesiarik ružu od vedúcej speváckeho
krúžku MsO JDS v Rim. Sobote Viery Slatinskej.
né: Jolane Kaliakovej – predsedníčke MsO JDS
Ing. Jozef Piecka
v Rim. Sobote, Martinovi Paškovi – podpredse-

Symbolika rastlín

Blen čierny

P

atrí k ľuľkovitým druhom, je to jedno - až
dvojročná rastlina, pôvodná v Európe, západnej Ázii a severnej Afrike. Dorastá do výšky 60 cm, má silnú lodyhu a vretenovitý koreň.
Rastie hlavne na pustých miestach alebo okolo
ciest, jej listy sú vajcovité, chlpaté, kvety nálevkovité, žlté s fialovým žilkovaním. Aj tobolka má
vajcovitý tvar. Celá rastlina vydáva nepríjemný
zápach. Jej meno je odvodené z dvoch latin- Ľudové povery prikazovali blen nosiť na šnúrke
ských slov hyos a cyamus, ktoré znamenajú „pra- okolo krku, ak si niekto chcel získať lásku milosačí bôb“. Je to asi preto, že prasatá si na blene vaného. Z koreňa sa robili korálky na náhrdelník
môžu spokojne pochutnávať, sú odolné voči jeho - amulet pre deti proti bolesti. Kedysi ľudia verili,
jedu. Horšie už je na tom hydina a svedčí o tom že vyvolá búrku, ak sa hodí do vriacej vody, aleanglický ľudový názov „henbane“ – slepačí jed. bo iba dážď, ak iba do prúdiacej vody. Symbolika
blenu ho spája s chuťou – dodnes sa hovorí „horÚčinky blenu ľudia spoznali a začali využívať už
ký ako blen“. Bol a je teda symbolom horkosti,
v dávnej minulosti. Viažu sa k nemu aj staroveké
báje. Grécka hovorí o tom, že vencami z blenu ale aj zdržanlivosti. V Indii žobraví mnísi sadhoboli venčené duše zomrelých v podsvetí. Táto via fajčia aj dnes blen s hašišom. Napriek tomu,
jedovatá rastlina má dodnes nie valnú povesť. že má blen zlú povesť, využíva sa aj vo farmakoV Egypte a Asýrii sa využívala pri kulte zosnu- lógii, kde jeho zložky pôsobia pri liečení kŕčov či
morskej nemoci, robia sa z nich náplaste proti
lých a pri veštení. Kelti ju Belenos pomenovali
po svojom bohu slnka a vidín a dávali ju do ka- kinetózii (strate rovnováhy) Používal sa aj ako
didiel, pretože sa prostredníctvom neho druidi, šípový jed (Kelti), ale zaujímavé a snáď aj chutné
použitie sa objavilo v stredoveku, keď blen začaale aj bardi ľahšie kontaktovali s vílami a inými
li dávať ako prísadu do piva. Aj pravé plzenské
bytosťami. Tieto omamné účinky boli dôvodom
tento prídavok blenu kedysi malo, ale v roku
toho, že sa stal súčasťou „lietacích mastí“ pre
bosorky a tiež „nápojov zabudnutia.“ Tradične 1516 bolo v Norimbergu zakázané pod pokutou
5 zlatých variť pivo s blenom.
sa pridávali podľa stredovekých správ do čaše na
Sveta Bornová
privítanie čarodejníc na sabate.

V priestoroch galérie Ganevia v rimavskosobotskom dome kultúry otvorili
výstavu artefaktov z 23. ročníka letného
tábora výtvarníkov, literatúry, fotografie
a divadla Letavy. Zorganizovalo ju MsKS,
OZ Oxymoron, ZUŠ a Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rim. Sobote.
Na výstave možno nájsť 400 diel mladých
umeleckých kováčov, textilných umelcov,
kresličov, grafikov, keramikárov, fotografov, ilustrátorov. Výstavu si prišli pozrieť
nielen Soboťania, ale aj ľudia zo Slovenska
a Čiech. Ako uviedol kurátor výstavy a zakladateľ Letáv M. Lacko, podujatie čakajú
na budúci rok zmeny. Pribudne nová hudobná dielňa, a keďže rekreačné stredisko
Krokava zmení do konca roka majiteľa,
uvažujú organizátori o novom mieste
knania tábora. Výstava bude nainštalovaná
do 28. novembra.
amb

Kútik pre
gazdinky
Hrbaté mäso

Potrebujeme:

60 dkg bravčové mäso, mleté čierne korenie, 2 rožky, 200 ml mlieka, vajce, 200 gr
šunky, 200 gr šampiňónov, majorán, 100 gr
tvrdého syra, cibuľu.

Postup:

Bravčové mäso nakrájame na rezne, vyklepeme, osolíme, opečieme z oboch strán
a poukladáme na plech. Rožky nakrájame
na kocky, zalejeme mliekom, pridáme
vajcia, nakrájanú šunku, majorán, čierne
korenie a šampiňóny podusené na cibuľke.
Všetko spolu dobre premiešame, navrstvíme na mäso, posypeme nastrúhaným
syrom a dáme zapiecť do rúry asi na 20
minút. Dobrú chuť!
J. Molnárová

spravodajstvo
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Burza informácií
o trhu práce

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny(ÚPSVaR) v Rim. Sobote zorganizoval
21. októbra v rimavskosobotskom dome
kultúry pre rodičov a žiakov 8. – 9. ročníkov
základných škôl z regiónu burzu informácií
o trhu práce. Konala sa pod záštitou primátora
mesta Š. Cifruša. Podujatie slávnostne otvorila
riaditeľka ÚPSAaR Ida Melichová, generálny
riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
PaedDr. Ján Sihelský a primátor mesta Štefan
Cifruš. V príhovore J. Sihelský zdôraznil, že
pre región, ktorý má jednu z najvyšších mier
nezamestnanosti, je dôležité zorganizovať takéto podujatie. Ako uviedol, účasť na burze do
určitej miery ovplyvní žiaka tak, aby sa vedel
správne rozhodnúť, čím sa chce v budúcnosti
stať a či ho zvolená profesia aj uživí. Primátor

mesta Š. Cifruš vyzdvihol, že podujatie pomôže zorientovať sa vo výbere profesie nielen
žiakom, ale aj ich rodičom. Na burze informácii
sa prezentovalo 22 stredných škôl z regiónu
BBSK. Svoje stánky tu mali školy z Rim. Soboty,
Hnúšte, Lučenca, Tisovca, Tornale, Zvolena,
Rožňavy a Banskej Štiavnice. Tie približovali
žiakom svoje študijné odbory, priestory, rôzne
výrobky a projekty. Okrem škôl sa burzy práce
zúčastnili aj zamestnávatelia. Úrad práce informoval žiakov o svojich projektoch a nástrojoch
aktívnej politiky trhu práce a prezentovala sa aj
pedagogicko - psychologická poradňa.
„V popoludňajších hodinách prebehla diskusia
o trhu práce za okrúhlym stolom s partnermi
ÚPSVaR. Zúčastnili sa jej Dr. Z. Gajdošová
a Mgr. K. Fidlušová z odboru vzdelávania
ľudských zdrojov Úradu BBSK, poslanci BBSK,
riaditelia SŠ, výchovní poradcovia, zamestnávatelia a riaditeľka pedagogicko – psychologickej
poradne. Cieľom stretnutia bolo vymeniť si skúsenosti a prehlbovať spoluprácu zúčastnených
strán pri riešení problémov regionálneho trhu
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práce, kde jedným z najdôležitejších faktorov
je nesprávna voľba povolania žiakov ZŠ na
požiadavky trhu práce,“ povedala riaditeľka
odboru služieb zamestnanosti ÚPSVaR v Rim.
Sobote Mgr. Dana Cochová. Dodala: „ Podujatie
hodnotím kladne, čo potvrdili aj partneri v diskusii. Cením si ich názor, ako sa treba orientovať na trhu práce. V budúcnosti budeme s nimi
pokračovať v spolupráci,“
amb

Exkurzia a výlet v jednom

V Osvienčime si pripomenuli hrôzy druhej svetovej vojny

Ž

nom Kláštore. V sobotu po chutných raňajkách
sme sa poprechádzali po obci Červený Kláštor,
v ktorej sa nachádza kartuziánsky kláštor. Po
prehliadke tejto kultúrnej pamiatky sa autobus
presunul do Starej Ľubovne. Tu sme si pozreli
hrad Ľubovňa. V sobotu vo večerných hodinách
sme šťastne docestovali do Rimavskej Soboty, s
novými zážitkami.
Výlet sa nám veľmi páčil, zažili sme kopec vecí
a naučili sa niečo nové. Exkurzia v Osvienčime
v nás zanechala plno dojmov. Každý z nás si
uvedomil, že nesmieme dopustiť, aby sa niečo
také niekedy zopakovalo.

iaci SOŠ na Okružnej ulici v Rimavskej
Sobote sa 17. a 18. októbra zúčastnili
exkurzie v Poľsku. Pozreli sme si koncentračný
tábor Osvienčim, kde sme si pripomenuli hrôzy
druhej svetovej vojny. Po skončení exkurzie
sme sa autobusom školskej cestovnej kancelárie
SOUPP tour prepravili do Krakova. Tu sa začal
výlet, ktorý zorganizovali v rámci mimoškolskej
činnosti krúžky: Praktik, Historický a Mladý
cestovateľ. Na hrade Wawel sme sa oboznámili s legendou o drakovi, ktorý je symbolom
Krakova. Socha draka pri hrade chŕli oheň nad
hlavami svojich obdivovateľov. Po prehliadke
nočného Krakova sme vyrazili na Slovensko.
V nočných hodinách sme sa ubytovali v Červe-

Žiaci SOŠ na Okružnej ulici

Získali certifikát a vlajku Zelenej školy

Z

ástupkyňa riaditeľky MŠ na I. Hatvaniho
ul. v Rim. Sobote a zároveň koordinátorka
projektu Zelená škola D. Vitályosová sa 23.a 24.
októbra zúčastnila slávnostného odovzdávania
certifikátov a zástav tohto projektu v Nových
Zámkoch. Tieto symboly získala naša materská
škola ako jediná z materských škôl v regióne
Rimavskej Soboty. Získali sme celkom 1030
bodov a jednu hviezdičku. Stali sme sa tak členom celoslovenskej siete Eco Schools a právom
sa môžeme hrdiť týmto označením. Slovenský
projekt Zelená škola je zapojený do svetového
hnutia Eco Schools, teda do siete Zelených škôl
v medzikontinentálnom meradle. Znamená to
česť vyvesiť zástavu tohto svetového hnutia, ale
aj zapojiť sa s ďalšími školami v Európe a mimo
nej do spoločných projektov. Cieľom „našej“

Zástupkyňa riaditeľky materskej školy
Dorota Vitályosová s certifikátom Zelená škola.

Zelenej školy je nájsť cestu zmeny vedúcej
k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti. Podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu, ako je prevádzka
školy v medziach platných environmentálnych
právnych predpisov, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia,
udržateľná spotreba zdrojov, environmentálna
výchova a vzdelávanie detí, pracovníkov školy
a spolupráca s miestnou komunitou a okolitým
svetom. Náplňou projektu je plniť úlohy stanovené Akčným plánom Zelenej školy. K nim
budeme pristupovať zodpovedne, nakoľko si
uvedomujeme potrebu presadzovať tento trend
už aj u detí predškolského veku, a tým ich viesť
k láske k našej krásnej planéte Zem.
Jana Veleková, učiteľka MŠ
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Zrealizované projekty v obci Kráľ

Vyhrala knihu

V
V

mesiaci október sa v obci Kráľ zrealizovali dva projekty, ktoré prispeli k ďalšiemu
zveľaďovaniu obce a naplneniu programu jej
rozvoja.
Z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom bola zrealizovaná druhá etapa - rekonštrukcia strechy na
barokovom kaštieli, kompletne bola vymenená
strešná krytina, vykonali sa ostatné opravy na

zvislých a vodorovných konštrukciách. Druhý
projekt, ktorý sa zrealizoval, bola revitalizácia
zelene pri barokovom kaštieli. Vďaka dotácii
podľa VZN BBSK č. 5/2007. Prostredníctvom
realizácie tohto projektu boli vysadené okrasné
stromy a kríky v parku pri kaštieli.
Touto cestou sa chceme poďakovať uvedeným
inštitúciám za finančnú pomoc a veríme v ďalšiu spoluprácu.

Cenník inzercie

Obsahové strany

pre regionálne týždenníky Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap
platný od 1. januára 2008
Riadková inzercia:		
1 slovo			
foto v spoločenskej rubrike

23,- Sk
5 818,- Sk		
2 900,- Sk
2 900,- Sk
1 455,- Sk
1 455,- Sk

0,76 €
193,12 €
96,26 €
96,26 €
48,30 €
48,30 €

0, 17 €
1,66 €

Titulná strana – farebná inzercia príplatok 20%, klient sám dodá farebný podklad e-mailom.
Zadná strana – farebná inzercia – celá strana 10 000,– (331,94 €),
1/2 strany 5 000,– (165,97 EUR), 1/4 str. 2 500,– Sk (82,98 €)
Šírka stĺpčeka: 44 mm, 93 mm, 141mm, 190 mm

17,- Sk		
8 600,- Sk		
4 300,- Sk		
4 300,- Sk		
2 150,- Sk
2 150,- Sk
1 075,- Sk
1 075,- Sk

0,56 €
285,47 €
142,73 €
142,73 €
71,37 €
71,37 €
35,68 €
35,68 €

Zľavy na opakovanie inzercie:

50,– Sk
6 320,- Sk		
6 320,- Sk		
3 160,- Sk		
3 160,- Sk		

1,66 €
209,79 €
209,79 €
104,89 €
104,89 €

Inzertné strany:

Titulná strana
1 cm2			
1/4 (93x136)		
1/4 strany (93 x141)
1/8 strany (93x68)		
1/8 strany (44x142)		

1 cm2			
1/2 strany (190x136)
1/4 strany (97x136)		
1/4 strany (90x141)
1/8 strany (93x68)		
1/8 strany (44x142)		

5,- Sk		
50,- Sk		

Plošná inzercia:
1 cm2 			
celá strana (190 x 272)
1/2 strany (190x136)
1/2 strany (93x272)		
1/4 strany (93x136)
1/4 strany (93x141)		
1/8 strany (93x68)		
1/8 strany (44x142)		

minulom čísle našich novín sme vyhlásili súťaž o knihu Gemersko s podpisom autora Istvána B. Kovácsa. Ako prvá
sa do redakcie dotelefonovala a správne
odpovedala na našu otázku Iveta Krnáčová
z Čerenčian. Knihu majú v knižnici Gemersko-malohontského múzea a je podľa
nej veľmi dobrá z regionálneho hľadiska.
„Keďže sa zaujímam o región a hlavne
o dejiny, tak som sa jej veľmi potešila,“
povedala Iveta Krnáčová.
kan

pri 3- násobnom opakovaní			
pri 5-násobnom opakovaní			
pri 6-12 násobnom opakovaní			
pri 13-30 násobnom opakovaní		
nad 30 opakovaní				

10%
15%
20%
25%
30%

V prípade storna účtujeme 50% z ceny nezverejnenej inzercie, reklamy.

Vkladanie príloh: dohodou podľa charakteru prílohy. (1 Sk - 0,3 €)
Cena inzercie je samostatne pre GZ, samostatne pre GH.
Príjem inzercie: sillingg@rsnet.sk. M: 0907 255 600, 0910 913 191
Redakcia: Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap, Svätoplukova 5, P.O. Box
79, 979 01 Rimavská Sobota. Tel, fax: 047/56 33 742, tel:047/56 04 673,
e-mail:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
Periodicita: týždenník, vychádza každý pondelok. Uzávierka pre príjem
inzercie: štvrtok do 16.00 hod.
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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

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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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

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.

Pokračovanie verejnej zbierky
Projekt Historické osobnosti Gemera – Malohontu pokračuje treťou
etapou, v ktorej by mali byť postavené pamätníky dejateľov Učenej spoločnosti Malohontskej (Matej Holko, Ján Feješ, Samuel Kollár), zberateľov slovenských národných povestí (Pavol Dobšinský, Jonatan Dobroslav
Čipka, August Horislav Škultéty) a Matejovi Hrebendovi.
Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote vyhlasuje pokračovanie celoštátnej verejnej zbierky na financovanie nášho projektu.
Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, číslo:
SVS – 233004 – 2008 / 03637 na obdobie od 1. apríla 2008 do 31. marca
2009.
Celoštátna verejná zbierka bude vykonávaná:
- sústreďovaním finančných prostriedkov od prispievateľov na účte č.
2264599554/ 0200
- vyberaním finančných prostriedkov darcov do uzavretej
pokladničky, umiestnenej v Dome Matice slovenskej na Bakulínyho ulici
č. 14 v Rimavskej Sobote.
Mená darcov budú uvedené na pamätníkoch.
Mgr.Elena Nebusová, predsedníčka MO MS
Výbor MO Matice slovenskej v Rimavskej Sobote
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Nehnuteľnosti
• Predám garzónku s balkónom na
ul. Malohontskej, cena 340 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1547-44

• Predám 1-izbový byt na Š.M.Daxnera, cena 550 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1547-44

• Predám 1-izbový byt na sídl.
Rimava-B2, cena 520 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1547-44
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1547-44

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 1 750 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1547-44

• Predám rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1547-44

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 3 500 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1547-44

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

takt: 0902 700 400.
1547-44

• Predám pozemok /orná pôda/ na
Kružne, cena 30,- Sk/m2. Kontakt: 0902 700 400.
1547-44

• Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 1 050,- Sk/m2.
Kontakt: 0902 700 400.
1547-44

• Predám stavebné pozemky na Kurinci, cena 430,- Sk/m2. Kontakt:
0902 700 400.
1547-44

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

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

1547-44

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

1547-44

1547-44

1547-44

1524-46

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

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

• Predám rodinný dom s pozemkom 3 500 m2 v obci Levkuška, aj
na splátky. Tel: 0904 314 941.

1547-44

1526-45

1547-44

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

• Predám starší rodinný dom
v Rimavskej Sobote, ul. Okružná.
Cena 400 000,- Sk. Informácie:
0905 444 775.
1532-45		
• Predám 2-izbový byt na ulici
Malohontskej (čínsky múr). Cena
dohodou. Tel: 0918 223 102.

• Predám 2-izbový byt na ulici
Mikszátha, cena 620 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1547-44

• Predám 2-izbový byt na sídl. Rimava, cena 832 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1547-44

• Predám 2-izbový byt na ul. L.
Novomeského, po kompletnej
rekonštrukcii, cena 800 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

1547-44

• Predám apartmánový dom na
Teplom Vrchu, cena 1 120 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1547-44

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

• Dám do podnájmu 2-izbový byt
v Hnúšti. Tel. č.: 0902 501 122.

1534-44

• Predám 2-izbový byt s balkónom v OV v centre mesta. Cena
700 000,- Sk. Dohoda istá. Súrne.
Tel: 0907 821 009
1558-44

• 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 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.
1516-46

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

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

• Predám 3-izbový byt v osobnom
vlastníctve na sídlisku Rimava.
Cena: 1 000 000,- Sk. Kontakt:
0903 021 623, 0904 805 485.
1539-45		
• Predám prízemnú budovu s pozemkom na podnikanie v Rim.
Sobote na ul. Školskej. Tel: 0902
553 988.

1491-45

1542-44

1504-44

• Predám rodinný dom na Sobôtke,
cena 2 500 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.

• Predám 3-izbový byt na sídl. Západ, balkón, takmer pôvodný stav,
plastové okná. Cena dohodou. Tel:
0044 787 1421 643.

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

1547-44

1543-47

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

• Prenajmem 1-izbový byt v centre
mesta, komplet prerobený, od
decembra. Tel: 0907 176 725.

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

1547-44

1544-44

• Predám chatu v Poltári, cena
215 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.

• Predám 2-izbový byt na Jánošíkovej ulici v RS. Cena: 750 000,- Sk.
Tel: 0903 834 695.

1547-44

1547-44

1545-44

• Predám 3-izbový byt na sídl.
Rimava v pôvodnom stave, cena
750 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.

• Predám pozemok pri hvezdárni,
cca. 1,5 ha, cena 430,- Sk/m2.
Kontakt: 0902 700 400.

• Dám do prenájmu 2-izbový byt na
sídl. Rimava. Tel: 0905 357 890,
047/56 27 229.

1547-44

1548-44

• Ponúkam na predaj dlhodobo
prevádzkovanú značkovú predajňu COLINS, aj so zariadením. Na
námestí SNP 18 v Rim. Sobote.
Kontakt: 0908 533 110.
1462-48			
• www.makroreality.sk
1305-19		
• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
106
		
		

1547-44

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

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

• Predám 3-izbový byt na ul.
Hostinského (oproti Hypernove).
Cena dohodou. Tel: 0911 855 724.

1547-44

1547-44

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

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

• Predám 2-izbový byt v Bátke
a hory17 ha pri Teplom Vrchu.
Tel: 0915 672 530

• Hľadáme konštruktéra, projektanta strojára. Tel: 0903 546 541.

1553-44

• Hľadám opatrovateľky do Rakúska. 850-1050 eur. Tel: 0915
829 431.

1547-44

• Predám 3-izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 980 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1547-44

• Predám 3-izbový byt na ulici
Daxnera, cena 1 530 000,- Sk.
(vlastné kúrenie, nájom 1 100,Sk.) Kontakt: 0902 700 400.
1547-44

• Predám 3-izbový byt na ul.
Malohontskej, cena 870 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1547-44

1547-44

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

1547-44

• Predám rodinný dom v Budikovanoch, cena 3 650 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1547-44

• Predám rodinný dom v Bakte,
cena 780 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.
1547-44

1547-44

• Predám stavebný pozemok na
Kružne, cena 100,- Sk/m2. Kon-

• 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.
1502-44

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

1459-45

Zamestnanie

1552-45

• Predám 2-izbový byt na sídl. Západ alebo vymením za 3-izbový.
Tel: 0908 911 735
1557-44

1537-45

1541-47

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

• 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.
1456-46

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

1478-43

• Skôr ako ideme na súd, problém
riešime u mediátora. Francisciho
1, 0907 831 424.
1495-5		
• Potrebujete PENIAZE? Volajte:
0905 329 178-ProfiCredit.
1503-44		
• 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

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

• 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

1529-46

1249-44

Služby

• Ponúkame výhodné pôžičky. Tel:
0944 021 520.
1546-44

• Potrebujete spoľahlivú, pracovitú,
čestnú upratovačku?! Upratujeme
byty, kanc. priestory, jednorázovo, periodicky, dohodou, len
jeden telefonát a sme tam. Tel:
0910 643 306 aj mimo mesta RS.
1551-44		
• Chcete kúpiť byt, ale neviete preukázať banke dostatočný príjem?
Pôžičku Vám poskytneme netradičným spôsobom. Bez skúmania
úverového registra, bez ručiteľa.
Kontakt: 0948 603 258
1556-45

• Kladieme plávajúcu podlahu. Tel:
0911 615 007.
1509-47

• Stierkujeme byty a domy. Tel:
0911 615 007.
1509-47

• Montujeme sadrokartón a prerábame bytové jadrá. Tel: 0911
615 007.
1509-47

• Vykonávame murárske, maliarske, tesárske práce, zatepľovanie
a rekonštrukcie striech. Kvalita za
rozumnú cenu. Tel: 0915 583 306.
1515-46

• Súkromné vyučovanie a doučovanie nemčiny, ruštiny, slovenčiny.
Fa Astra. Tel: 0915 084 994.
1520-44

• 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
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.

953 330.
1466-45		

• Predám 2 kusy plastové okná
(trojkrídlové) a zachovalú manželskú posteľ, lacno. Tel: 0905
352 497.
1448-44

• Predám mraziaci box, šrotovník
na zrno, cirkulár na drevo + stôl.
Tel: 0905 934 099.
1452-41		
		

• Predám starší nábytok-lacno. Tel:
0902 501 122.
1524-46

• Predám tuje vhodné do živého
plotu, vysoké cca 70 cm, 1ks/30,Sk. Tel: 0905 435 110.
1525-45

• Predám 2 ks-črepové kachle
vo veľmi dobrom stave, cena á
2 500,- Sk, ako aj 1 plynový sporák a 4 ks-plynové vykur. telesá
tzv. gamatky / všetky v dobrom
stave /. Cena dohodou. Info: 0905
499 280.
1527–45		
• Vykupujem domáce plátno, starožitnosti a staré autobatérie. Tel:
0903 537 225.
1531-49		
• Predám malý obilný kombajn
EPLE-Mobil 211 H, záber 2 bm
s kabínou. Cena dohodou. Kontakt: 047/56 72 178.
1536-45

Zvieratá
• Stratil sa biely /svetlohnedý/
pes – špic v Čerenčanoch. Môže
sa nachádzať aj 10-15 km v okolí
Čerenčian. Za nájdenie finančná
odmena. Tel: 0903 530 758.
1533-44

• Predám husi a kačky. Tel: 0907
661 789.
• Predám 9-týždňového psíka
yorkshirského teriéra, veterinárne
ošetrený. Tel: 0915 350 036.
1522-44

			

Auto-moto
• Predám 4 ks zimných pneumatík
135/55 R12 (DAEWOO Tico)- jazdené jednu zimu, 650,- Sk/ks. Tel:
0902 141 494.
1540-44

• Predám Š Felíciu combi 1,6 v dobrom tech. stave, bez korózie,
klíma, centrál, zimné pneumatiky.
Cena: 80.000,- Sk (dohoda). Tel:
0911 224 239.
1554-44

• Predám YAMAHU 750 FZ. Cena
30 000,- Sk. Tel: 0914 272 294.
1496-44

Zoznámenie

• Predám dvojbubnovú kosačku, záber 120 cm – za malotraktor TK-14
a iné. Cena dohodou. Kontakt:
047/56 72 178.

• 57 r. dôchodca, rozvedený, hľadá
priateľku na zoznámenie, možnosť prisťahovania. Tel.: 047/56
21 184. Zn.: Vianoce.

1536-45

1535-45

• Predám tmavú obývaciu stenu.
Cena: 2000,- Sk. Tel: 0905
236 806.
1555-44

• Kúpim košarinu mládzu. Tel: 0949
757 552.
1512-45

• 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

Počítače,
Anglický jazyk
Rekvalifikačný kurz
ukončený vydaním
dvoch osvedčení
T.č. 0907 255 366

Dňa 6.11.2008 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil

LADISLAV CSÍZI st.
z Rimavskej Soboty

		
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Manželka a dcéra s vnučkami.

1549-45

Rôzne
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1559-44

Ponúkame upratovacie
služby pre firmy a pre
súkromníkov.
Info: 0907 566 271

2267-45

• Predám rodinný dom v centrálnej zóne v Rimavskej Sobote.
Veľkosť parcely - 582 m2, zastavaná plocha cca. - 400 m2, rok
stavby: 1966, rekonštrukcia:
1996, 7 izieb, inžinierske siete
- všetky, cena 5 000 000,- Sk.
Popis: Veľký a dispozične veľmi
pekne riešený rodinný dom
v Rimavskej Sobote v tichej
štvrti na Fučíkovej ulici. Je
dvojpodlažný, s podpivničením
pod celým domom. Prvé podlažie je za zádverím mierne vyvýšené. Do miestností sa vchádza
zo širšej chodby: vľavo sú dvoje
dvere do priestrannej obývacej
izby, vpravo do kuchyne s výstupom na terasu. Vo výklenku
za zádverím je šikovne riešená
otvorená pracovňa, predelená
od chodby drevenou zástenou.
Na konci chodby je kúpeľňa
a WC. Na poschodie vedie
schodište s dreveným zábradlím. Tu sa nachádzajú 2 spálne
a vpravo obývacia pracovňa
s krbom. Z chodby je výstup
na veľkú terasu s markízou. Na
konci chodby je tiež kúpeľňa
s WC. Podlahy v miestnostiach
sú parketové, v kúpeľniach je
keramická dlažba. Za domom
je trávnatý dvor s okrasnými
stromami a kríčkami a malou
fontánkou. Za bránou s automatickým otváraním je priamy
vjazd do garáže. V strede dvora
je impozantná stará čerešňa.
V cene domu je i zariadenie.
Tel.: 0903 803 322 od 9.00 do
22.00 hod.

Prijmeme za výborných
platových podmienok
krupierky a krupierov na
dennú aj nočnú prevádzku.
0911 644 472 ,
0905 644 472
1550-48
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PREDAJ UHLIA
a palivového dreva, brikiet

Zľavy
45%

Uhoľný sklad, Cintorínska 3646
Rimavská Sobota, t.č. 56 323 66, 0907 502 504
Otvorené aj v sobotu !!!

Ç>S\WOhS

1486-46

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

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.
ÏèåÚãíÞóÚÝÚëæèçÚ³
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ALWADO – REALITY

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

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

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

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

GEMER
REALITY

2085-52

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

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

Tel: 0908 948 971

1507-47

2003

Realitná kancelária
najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

2200

REALITNÁ KANCELÁRIA

www.drslovakia.sk
0902 700 400

2153

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
Spoločnosť z dôvodu rozšírenia
výroby prijme pracovníčku
na novovytvorenú pozíciu:

ŠIČKA

2142

MAD

Termín nástupu:
- možnosť nástupu ihneď
Požiadavky:
- prax
- manuálna zručnosť
- kvalitný tréning šitia
Našim zamestnancom ponúkame:
- perspektívu dlhodobého zamestnania
- najlepšie platobné podmienky v regióne
- bohatý sociálny program, teplá strava
MAD SR, s.r.o., Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota
Žiadosti spolu s pracovným životopisom zasielajte
e-mailom na adresu: mad1@madsr.sk
Kontakt: 0905 250 226
2249-44

Inzercia / šport
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Predám tatranský
profil – brúsený

PNEUCENTRUM s.r.o.

I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk

Pozýva svojich
zákazníkov na
výmenu zimných
pneumatík za
výhodné ceny!

Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
2080-52

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

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

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
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Starší žiaci stále bez víťazstva
Uplynulý týždeň odohrali žiaci HKM Rimavská Sobota stretnutia 4. a 5.
kola II. hokejovej ligy stredoslovenského kraja s nasledovnými výsledkami.
Starší žiaci: HK Žiar nad Hronom - HKM Rimavská Sobota 13 : 6 (6:1,
4:1, 3:4), góly hostí: Nociar 2, Kováč 2, Marko, Ramaj.
Pod jednoznačné víťazstvo domácich sa podpísala veľmi nedôrazná
hra hráčov HKM pred vlastnou bránou v prvej polovici stretnutia. Nebyť
tohto nedostatku mohol sa inak vyrovnaný zápas skončiť aj víťazstvom
hostí.
HKM Rimavská Sobota – MHK Ružomberok 2 : 6 (0:2, 0:2, 2:2)
Za HKM skórovali Nociar a Kováč. Nepresvedčivým výkonom proti inak
zdolateľnému súperovi sa hráči HKM pripravili o možnosť prvého víťazstva v tomto ročníku súťaže.
Mladší žiaci: HK Žiar nad Hronom - HKM Rimavská Sobota 24 : 1
(4:0, 12:0, 8:1), Gól hostí: Matej Nemec.
Zápas momentálneho lídra tabuľky s našimi „mladíkmi“ mal jasného
víťaza už od začiatku stretnutia. Družstvo domácich posilnené o hráčov
z ligových družstiev Prievidze a Zvolena malo priebeh zápasu plne pod
kontrolou a nebyť pozornej obrany hostí a výborného brankára Sihelského mohol byť rozdiel v skóre ešte vyšší.
HKM Rimavská Sobota - MHK Ružomberok 2 : 5 (0:2, 1:1, 1:2)
Za HKM skórovali Staššák a Kubelka.
Domáci oslabení o dvoch hráčov odohrali s druhým družstvom súťaže
vyrovnanú partiu. Avšak proti vekovo starším chlapcom sa len veľmi
ťažko dokázali presadiť aj strelecky. Keď sa ešte počas zápasu zranil
ďalší hráč domácich a zápas dohrávali len deviati je prehra o tri góly
prijateľným výsledkom.
HKM Rim. Sobota

2264-47

2245
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Zimný viacboj
všestrannosti
OZVV v Rim. Sobote usporiadal 16. októbra na
ZŠ P. Dobšinského majstrovstvá oblasti okresov
Rim. Sobota a Revúca v zimnom/halovom/
viacboji všestrannosti. Zúčastnilo sa ho 67
pretekárov, ktorí súťažili v štyroch disciplínach:
člnkový beh 4x 10m, skok z miesta, hod z miesta, šplh 4,5 m. V kategórii M 4, mladšie žiačky
skončila s 254 bodmi prvá Farkasová zo ZŠ
v Gem. Jablonci, druhá bola s 246 b. Michalčáková zo ZŠ Tompu v Rim. Sobote a tretia s 227
b. Tóthová zo ZŠ v Gem. Jablonci. V kategórii 4
-5, staršie žiačky, skončila prvá s 308 bodmi K.
Muránska zo ZŠ Daxnera v Rim, Sobote, druhá
bola s 296 M. Makšiová zo ZŠ z Jesenského
a tretia skončila s 249 b. M. Gombalová zo ZŠ
Dobšinského. V kategórii Ž 6 – mladšie dorastenky, skončila prvá so 173 b. V. Andrasauová
zo ZŠ z Tornali, druhá bola s 271 b. Királyová
zo ZŠ Dobšinského a tretia skončila s 246 b. S.
Rášiová zo ZŠ z Tornali. V kategórii M 4 – mladší žiaci, skončil na prvom mieste s 236 bodmi
P. Tóth zo ZŠ z G. Jablonca, druhý bol so 197
b. L. Nemec zo ZŠ M. Daxnera a tretí skončil
so 186 b. Z. Máčik zo ZŠ Tompu. V kategórii
M 5 –starší žiaci, bol prvý s 272 b. K. Slíž zo
ZŠ Hostinského, druhý bol s 245 b. J. Matula
zo ZŠ z Tisovca a tretí bol s 244 b. T. Tóth
zo ZŠ v G. Jablonci. V kategórii M 6 – mladší
dorastenci, skončil na prvom mieste s 285 b.
L. Dohoyi zo ZŠ Hostinského, druhý bol s 262
b J. Páleš zo ZŠ Dobšinského a tretí skončil
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s 258 b M. Perenčaj zo ZŠ v Tisovci. V kategórii
M 7 - starší dorastenci, bol prvý s 332 b. R.
Durec, druhý bol s 328 b. I. Vrábeľ, obaja z SOŠ
v Rim. Sobote.

Jesenný viacboj
všestrannosti
1. – 4. ročníkov ZŠ
Na ZŠ Daxnera v Rim. Sobote sa uskutočnil 14.
októbra jesenný viacboj všestrannosti 1. – 4.
ročníkov ZŠ. Súťažilo 99 pretekárov, z toho 14
z okresu Revúca. V kategórii I. ročník chlapci
skončil na prvom mieste s 86 b. D. Varga zo ZŠ
Daxnera, druhý bol s 83 b. M. Kubinec zo ZŠ
v Tisovci a tretí skončil s 81 b. R. Bořuta zo ZŠ
Daxnera. V kategórii 1. ročník dievčatá skončila
prvá so 73 b. E. Pádárová, druhá bola so 67
b. V. Žiaková a tretia bola s 54 b. L. Trnavská.
V kategórii II. ročník chlapci: 1.9200 0 – 31.8.01
skončil prvý so 144 b. Erik Hruška zo ZŠ Klenovec, druhý bol so 136 b. Andrej Bodor zo ZŠ
Dobšinského a tretí skončil so 130 b. S. Kentoš.
V kategórii II. ročník dievčatá skončila prvá so
165 b. D. Borošová zo ZŠ Hostinského, druhá
bola so 160 b. L. Šimonová a tretia bola so 125
b. J. Dovalová. V kategórii III. ročník žiaci 19.
99 – 31.8.00 skončil na prvom mieste so 151 b.
F. Strečka zo ZŠ Daxnera, druhý bol so 150 b.
M. Hepka zo ZŠ Tisovec a tretí bol so 136 b. D.
Parobek zo ZŠ Klenovec. V kategórii III. ročník
dievčatá skončila prvá so 181 b. N. Pisárová zo

V

imavskosobotskí plastikoví modelári
sa zúčastnili v Nitre 25. októbra modelárskej súťaže pod názvom O pohár primátora mesta Nitry. Naše mesto reprezentovali
Daniel Barna, Erik Suňai, Jozef Griger, Igor
Filipiak. Erik Suňai získal za svoju diorámu
striebro. Igor Filipiak si priniesol domov
za diorámu zlatú a za lietadlo bronzovú
medailu.
amb

Jesenný viacboj
všestrannosti
V MŠ na Hatvanih ul. v Rim. Sobote sa 23.
októbra uskutočnil v rámci Dní športu jesenný
viacboj všestrannosti. Na prvom mieste v kategórii chlapci I. skončil so 153 b. F. Drugda z MŠ
Hatvaniho v Rim. Sobote, druhý bol D. Révész
z tej istej školy a tretí skončil so 106 b. H. Ciprus. V kategórii dievčatá I. skončila na prvom
mieste so 120 b. M. Megelová z MŠ na Rožňavskej ul., druhá bola so 109 b. V. Bafiová a tretia
L. Dulenská so 105 b. V kategórii chlapci II.
Skončil na prvom mieste so 169 b P. Dulanský
z MŠ Hatvaniho, druhý bol M. Slanina z MŠ
Rimava a tretí S. Žiak z MŠ na Rýbarskej. ul.
V kategórii dievčatá II. bola prvá so 175b. R.
Gregorcová z MŠ Rimava, druhá so 156 b. V.
Spodnikaová z MŠ na Rýbarskej ul. a tretia so
155 b. A. Agócsová z MŠ na Hatvaniho ul..

Igor Antal
hlavný rozhodca

spracoval amb

Taekwondo WTF klub na ligovej
súťaži Slovenska úspešný

Plastikoví modelári
opäť s medailami

R

ZŠ Hostinského, druhá bola so 122 b. M. Rákošiová zo ZŠ Daxnera a tretia skončila so 111 b.
K. Ostrihoňová z Evanjelickej ZŠ. V kategórii IV.
ročník chlapci skončil prvý s 204. b B. Illéš zo
ZŠ Hodejov, druhý bol so 179 b. D. Šimonič zo
ZŠ Klenovec a tretí bol so 174 b. S. Kurák zo ZŠ
Daxnera.

Liptovskom Mikuláši 18. októbra reprezentovali naše mesto taekwondisti z Rimavskej Soboty. Na Liptove prebehlo 4. kolo
ligy Slovenskej asociácie taekwondo WTF (SA
TKD WTF). Z klubu taekwondo RS sa súťaže
zúčastnili zápasníci Adrián Zsíros, Norbert
Farkaš, Marek Úrek. Chlapci zabojovali v dvoch
súťažných kategóriách ako poomsae (pumse) –
súborné cvičenia a kyorugi (kjorugi) – športový
zápas. Celkovo klub získal štyri medaily pre
Rimavskú Sobotu - jednu zlatú, dve strieborné
a jednu bronzovú. M. Úrek tentokrát súťažil len
v poomsae, kde skončil na 5. mieste s najnižším techn. stupňom v skupine z deviatich súťažiacich v kategórii žiaci C (do 8 r. III.). V tejto
disciplíne mal „premiéru“. A. Zsíros skončil na
2. mieste v kategórii juniori A (do 18 r. III.) a N.

Úspech volejbalistiek
Našim volejbalistkám sa darí. Svedčí o tom
výsledok zápasu TJ Oravan Námestovo a VK
Slovan Rimavská Sobota 0:3 (-15,-17,-12) a 1:3

Farkaš na 3. mieste v kategórii žiaci B (do 10
r. III.). Farkaš absolvoval aj kategóriu kyorugi –
zápas, žiaci - 40 kg, kde získal cenné 2. miesto.
V prvom zápase s Petrom Cibulom z Ilyo Zvolen zvíťazil na „golden point“ po remíze 1:1, no
vo finále už nestačil na Lukáša Bíra z Ilyo ŠKP
Košice, a tak Košičan vyhral suverénne 7:0. A.
Zsiros získal 1. miesto v kat. seniori – 67 kg.
„Z umiestneniami zverencov som spokojný s prihliadnutím na vedomosť, nakoľko boli chlapci
pripravení podľa svojich a spoločných možností
v klube na túto súťaž. Onedlho nás čaká ďalšia
súťaž na domácej pôde Ilyo cup Košice a neskôr
aj Majstrovstvá SR v Košiciach, kde chceme
podať najlepšie výsledky,“ vyjadril sa tréner
Peter Úrek.
Peter Úrek, tréner

(26, -16, -18, - 15) v druhom dvojkole vo volejbale kadetiek. Zverenkyne trénera Igora Antala
hrali v zostave: Bodnárová, Ščurková, Rosiarová,
Horváthová, Chlebčoková, Pukanová (Sirotiaková, Pisárová, Kojnoková, Žírošová.).
red

ŠPORT

3. 11. 2008

Bráz, Antal a Molnár získali majstrovské
tituly organizácie WTKA

15

Relax pre športovcov

V

dňoch 22.-26. októbra sa v prímorskom
meste Marina di Carrara v Taliansku konali majstrovstvá sveta v karate, kick boxingu,
tae kwon de, kung fu a thai boxe organizácie
WTKA - World Traditional Karate Association. Pretekári si zmerali sily vo viac ako 300
kategóriách na 30 tatami a v dvoch ringoch.
Rimavskú Sobotu reprezentovali pretekári:
Robert Bráz, Martin Antal, Igor Molnár a
Vojtech Molnár. Martin Antal v kategórii
starších žiakov v kata porazil Rusa Nikitu
Denvereva, Chorváta Batura Stipie, Íra Jame
Harveya a vo finále Brazílčana Duarte da
Silvu. Martin sa predstavil v nedeľnom finále
aj v kategórii mladších dorastencov, kde po
výhre nad Belgičanom Kenethom Gabrielsom,
Talianom Giorgom Galuganim, Španielom
Walterom Suarezom vo finále zdolal Taliana
Gilberta Tonniho. Igor Molnár sa predstavil
v troch kategóriách. V kategórii juniorov v
kata v štýle shiro-ryu získal zlatú medailu po
výhrach nad írom Dylanom Smythom, Talianom Mirco Cenciha, Francúzom Denisom
de Oliveirom, a Mexičanom Penom Slalasa
Carlosom. V kategórii juniorov v kata v open
kategórii získal pre naše farby druhé zlato,
keď postupne porazil Izraelčana Reukeni
Ikaho, Taliana Edoarda Spinetta, Chorváta
Natko Lugarneho a inda Shivalaka Thapa. V
kategórii seniorov v kata v štýle shito-ryu
získal striebornú medailu, keď vyhral nad
Rakúšanom Michaelom Sarnitzom, Španielom Miguelom Caledanom, Brazílčanom
Alexandrom Pereirom a Juhoafričanom
Davidom Peargonom no nestačil na Taliana Waltera Fillindriho. Vojtech Molnár sa
predstavil v kategórii seniorov nad 40 rokov v
kata open, poradil si s Fínom Jouni Selkalom,
Angličanom Paulom Hardingom a Brazílčanom Gilberto dias Cerguerom, no prehral s
Rakúšanom Michaelom Sarnitzom a Talianom Pietrom Kanderinim. Nepostúpil medzi

Foto: Lajos Telek
osmičku a celkovo obsadil 11.miesto. Róbert
Bráz sa predstavil v troch kategóriách, kde v
v Traditional form prehral v 1.kole s Juhoafričanom Stefim Browingom a do ďalších bojov
nepostúpil. Všetko si vynahradil v kategórii
Light contacte, kde postúpil až do finále a
porazil v ňom Španiela Simone Michatovica. Druhé zlato sa mu podarilo získať v Tae
kwonde, kde v nedeľnom finále porazil Taliana Juseppe Pridocconiho. Na majstrovstvách
sveta nechýbal ani náš úspešný reprezentant
Roman Volák, ktorý mohutne povzbudzoval
náš tím a staral sa o dobrú náladu. Všetky
svoje kategórie vyhral a v cvičeniach so zbraňami bol neudržateľný. So ziskom šiestich
titulov sa tak stal najúspešnejším pretekárom
majstrovstiev. Poďakovanie patrí Mestu Rimavská Sobota, prispievateľom a sponzorom,
ktorí nám finančne pomohli v príprave a pri
účasti našich pretekárov na tomto podujatí.
Ing. V. Molnár

Je jeseň, máme krátke sukničky.
Zima nám však nie je, lebo nás
má kto zohriať.

I. okresná liga
malého futbalu
Výsledky 3. kola:
ŠK Tempus- Corsobar 1:8, FC Euromotel
- Jubal 5:1, Repos- VTJ Juve Rožňava 6:9,
All-IN – VTJ Juve Rožňava 5:11.
Tabuľka po 3. kole: 1. VTJ Juve Rožňava (12
b), 2. Corsobar (6), 3. Repos (4), 4. Jubal (4),
5. FC Euromotel (3), 6. All-In (0), 7. ŠK Tempus
(0). Najlepší strelci: Vladislav Vávra (13 gólov),
Ladislav Lőrincz (12), Ivan Lőrincz (10) z VTJ
Juve Rožňava, Karol Paliaš (6) Jubal.
red

Medzinárodný Alpský meeting Innsbruck
U

ž po druhýkrát boli rimavskosobotskí
plavci účastníkmi na 4. medzinárodnom
Alpskom meetingu v Innsbrucku. Hojný počet
plaveckých klubov z domáceho Rakúska, ďalej
z Talianska, Nemecka, ako aj zo Slovenska zabezpečil vynikajúcu príležitosť na zlepšovanie
si svojej plaveckej úrovne pre dvoch plavcov z
nášho mesta. Len deväťročný Benjamín Babús
štartoval v kategórii desaťročných, čo prinieslo
určitú nevýhodu, keďže musel plávať s o rok
staršími plavcami, ktorí mali neraz veľkú výškovú prevahu. Po nesmelom začiatku v disciplíne 200 metrov voľný spôsob, kde obsadil
šieste miesto, prišlo veľké prekvapenie vo forme

dvoch strieborných medailí, ktoré získal v disciplínach 200 metrov znak a 100 metrov motýlik. V nasledujúcom dni sa na ňom odzrkadlila
únava.Vybojoval si jedno piate miesto v disciplíne 100 metrov znak a štvrté miesto v disciplíne
200 metrov polohové preteky. V kategórii dievčat reprezentovala naše mesto Hanka Poljaková,
ktorá v disciplíne 100 metrov prsia nadviazala
na minuloročný úspech, keď obsdila v tej istej
disciplíne striebornú priečku. Tento rok však
preukázala lepšiu pripravenosť a k jednému
striebru pribudli dve bronzové medaily v disciplínach 200 metrov prsia a 100 metrov voľný
spôsob. Vo štvrtej disciplíne 100 metrov znak

obsadila štrnáste miesto. Smutnejšou správou
však je, že do Innsbrucku mal cestovať aj tretí
rimavskosobotský plavec Juraj Husár, ktorý na
poslednú chvíľu musel zo zdravotných dôvodov
preteky vynechať. Tohtoročný plavecký míting
môžeme teda sčasti hodnotiť pozitívne, keďže
z deviatich štartov, ktoré absolvovali naši plavci,
až päťkrát stáli na stupni víťazov. Úspechy však
nie sú len výsledkom snahy plavcov, ale takisto
zásluhou ľudí, ktorí sa podieľajú na rozvoji tohto
športu v meste a umožňujú športovým talentom
navštevovať aj takéto veľké podujatia.Chcel by
som poďakovať pani Husárovej za pomoc.
Ján Valach
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Plavecká štafeta
miest SR

O

kresné združenie telesnej kultúry, Okresný zväz viacbojov všestrannosti a Mesto
Rim. Sobota usporiadali 27. a 28. októbra
plaveckú štafetu miest SR. Okrem žiakov
základných a stredných škôl sa do zápolenia
mohla zapojiť aj široká verejnosť. V prvý deň
súťažili školy z mesta. Na prvom mieste skončili žiaci ZŠ Š.M. Daxnera, druhá skončila ZŠ
P.K. Hostinského, tretí boli žiaci z Evanjelickej
ZŠ v Rim. Sobote. Spolu preplávali žiaci škôl
19 375 m. Najviac metrov – 5800 - preplávala
12-ročná Lucia Stašáková z Plaveckého oddielu
z Rim. Soboty. Verejnosť zaplávala spolu 76 925
m. V druhý deň súťažili žiaci škôl z okolia. Na
prvom mieste skončili žiaci ZŠ Nábrežie Rimavy z Hnúšte, druhí boli žiaci ZŠ školy Klokoča
z Hnúšte, tretí boli žiaci ZŠ z Klenovca. Verejnosť z mesta a Gemerského Jablonca preplávali
v tento deň 1300 m. Spolu bolo preplávaných
v tento deň 3900 m. Najmladšou účastníčkou
plaveckej štafety bola 5-ročná Lucka Kmeťová.

Z MFK bude
eseróčka
N

a utorkovom rokovaní poslancov mestského zastupiteľstva bola predložená aj
informácia o ďalšom pôsobení MFK Rimavská
Sobota. Situáciu bolo potrebné riešiť, nakoľko sa zatiaľ sponzorsky nepodarilo pokryť
predpokladaný rozpočet na súťažný rok
2008/2009 vo výške 15,3 mil. Sk. Aj napriek
finančným problémom sa mužstvo dostalo na
1. miesto v tabuľke prvej ligy. V tejto súvislos-

Najstarším účastníkom štafety bol 75- ročný
Zoltán Mács z Rim. Soboty. Najlepšie výkony:
kategória žiaci - 25 m za 19 sek. zaplával Patrik
Tóth z Gem. Jablonca, 50 m za 29 sek. zaplával
Mihály András zo ZŠ M.Tompu, 100 m zaplávala za 1:12 sek. Bánová z Evanjelickej ZŠ v

Rim. Sobote; kategória dorast – 25 m za 15 sek.
zaplával Vrábel zo Spojenej školy v Rim. Sobote,
50 m zaplával za 30 sek. Mázik, 100 m zaplával
za 1:13 sek. Čipka z Gymnázia v Rim. Sobote.

ti boli poslancom predložené tri alternatívy.
Prvou bolo za podpory mesta dohrať súťažný
ročník 2008/2009, potom odpredať klub, vrátiť
mestu podĺžnosti a podať návrh na likvidáciu
občianskeho združenia V druhej alternatíve sa
uvažovalo o tom, že MFK vystúpi zo súťaže počas súťažného roka a podá návrh na likvidáciu.
Napokon prešla tretia alternatíva - založenie
spoločnosti s ručením obmedzeným so 100%
účasťou mesta, ktorá by združovala celkovú
športovú činnosť v meste a prostredníctvom
ktorej by boli rozdeľované príspevky pre jednotlivé kluby, ako aj zabezpečovaná prevádzka
športovísk. Poslanci zároveň uložili vedúcej
ekonomického oddelenia mestského úradu
zabezpečiť vyčlenenie financií z mimorozpočtových zdrojov do výšky 3 mil. Sk do decem-

bra tohto roka. O futbale bola asi hodinová
diskusia. V nej vystúpil aj predseda fanklubu
a náš externý športový redaktor Zdeno Marek.
Zdôraznil, že futbal má v Rim. Sobote dlhú
a úspešnú tradíciu. V nedávnej minulosti
dokonca mužstvo pôsobilo v najvyššej súťaži.
Vyzdvihol záujem primátora mesta a predsedu MFK Š. Cifruša, ktorý nedopustil zánik
futbalu, a preto aj založil občianske združenie.
„Dobré meno nášmu mestu robia aj futbalisti MFK, ktorí momentálne okupujú
najvyššiu priečku v tabuľke 1. ligy. Nášmu
ťažko skúšanému mestu takto robia najlepšiu
reklamu,“ povedal Z. Marek, podľa ktorého
je obrovským sklamaním neochota podnikateľských firiem klubu finančne pomôcť.
kan

amb

Názor fanúšika

Tvrdo proti zániku futbalu
M

ne osobne je veľmi zle, keď čítam informácie o skončení súťaži v našom meste.
Čo ste sa všetci zbláznili? Dúfam, že ani chalani
z fanklubu nedopustia, aby sa Rim. Sobota
stratila z futbalovej mapy Slovenska. Na futbal
chodím už viac ako 11 rokov, tak prestaňte
s tými blbosťami, že futbal v meste skončí. Teraz, keď je v mužstve dobrá partia a vynikajúci
tréner K. Kisel?! Veľká hanba mestu, ak nechá
futbal zaniknúť. Veď tu potom nič neostane.
Nečudujte sa preto, že ľudia z mesta odchádzajú. Mali by ste radšej podporiť šport a nedávať
peniaze na blbosti. Stavajú sa tu samé nákupné
centrá. Načo? A pre koho? Uvedomte si to a za-

myslite sa nad sebou. Pokazíte všetko a verte,
že chalani z fanklubu a občania, ktorí majú
radi futbal, vás zničia. Futbal v meste má 100 –
ročnú históriu a na zápasy domáceho mužstva
chodievalo kedysi vyše 5000 divákov. Okrem
toho tu bol v minulosti aj oveľa početnejší
fanklub, ktorý bol štvrtý najlepší na Slovensku. Vyzývam mesto, aby sa spamätalo a našlo
peniaze na chod futbalu. Ale nie aby vytvorilo
„eseróčku.“! Čo očakávate, keď bude klub pod
„eseróčkou“? Peniaze ani sponzori neprídu len
tak. Uvedomte si to a robte niečo pre tento
šport. Dôležitá poznámka: ak zanikne v meste
futbal, zlomíte tým nám, členom fanklubu, a ľu-

ďom, ktorí ho majú radi, srdce. Na záver chcem
pozdraviť super futbalistov, odchovancov nášho
mesta – Milana Sihelského, Stana Morháča,
Maťa Vargica. Odkazujem im, že fanklub je
s nimi a podporuje ich, ako aj celé mužstvo
MFK RS. Samozrejme, nemôžem zabudnúť na
náš vynikajúci fanklub. Chodieva na ihriská,
kde naše mužstvo hrá, a to aj napriek nie najlepšej finančnej situácii, za čo mu patrí veľká
poklona a uznanie. Dúfam, že ste ma pochopili
a nedovolíte zánik futbalu v meste. Heslo znie –
spojme sa celé mesto pre tento cieľ.
DJ Melo

Šport / oznamy
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Napriek prehre v tabuľke naši prví

HFC Humenné –MFK Rimavská Sobota 1:0 (1:0)

Káder mužstva MFK Rimavská Sobota, ktorý úspešne háji farby mesta

P

o dvoch stretnutiach, v ktorých futbalisti
MFK strelili svojim súperom 8 gólov, sa
tento krát nedokázali presadiť v koncovke,
čo bolo hlavnou príčinou sobotňajšej prehry.
Priebehu stretnutia by viac svedčala remíza,
futbalisti v rimavskosobotských dresoch si šance vypracovali, žiaľ, bez gólového efektu. Asi
najväčšiu príležitosť hostí po centri Líšku spálil
útočník Gibala, ktorý neprekonal domáceho
brankára Pilára. V 1. polčase to bol dôležitý
okamih zápasu. Domáci vyťažili z minima
maximum. V 38. min. rozhodol o osude zápasu
Bačík, ktorý strelil jediný a rozhodujúci gól
stretnutia. Po zmene strán a po prestriedaní
trénerom Kiselom si vypracovali hráči MFK
niekoľko streleckých možností. Najbližšie
k vyrovnaniu bol Čižmár, ktorý svoju veľkú
príležitosť nepremenil. Po záverečnom hvizde
rozhodcu Prešinského tak odchádzali futbalisti
Rim. Soboty do kabín smutní. Za pozornosť sto-

jí fakt, že po ceste domov musela naša výprava
neplánovane zastať v nemocnici v Košiciach,
kde museli zošívať hlavy hráčov Fila a Čižmára,
ktorí sa zrazili.
Pred 580 divákmi rozhodoval Prešinský.
ŽK: Rubint.
Zostava MFK RS: Kuciak-Mujkoš-Rubint-Geri
(65. min. Čižmár)- Mráz-Sihelský-Pisár (45.
min. Živanovič)-Filo-Lazúr-Líška-Gibala (50.
min. Adám).
Tréner K. Kisel k stretnutiu poznamenal: „Do
Humenného sme cestovali s cieľom neprehrať.
Domáci boli agresívnejší. V prvom polčase boli
niektorí moji hráči zrelí na striedanie, v druhom
polčase sme sa snažili posilniť ofenzívu. Žiaľ,
naše gólové šance (Gibala, Čižmár) ostali nevyužité. Prehra ma mrzí a ešte viac ma mrzí, že
po vzájomnej zrážke Filo-Čižmár museli obom
hráčom zašívať hlavy v nemocnici.“
Do konca jesennej časti súťaže ostáva odohrať 4

Prvé víťazstvo v II. lige
V

nedeľu 26.10. sa na zimnom štadióne
uskutočnilo ďalšie stretnutie mužov HKM
Rimavská Sobota v II. hokejovej lige. Domáci
v zápase proti HK Slovan Gelnica zaknihovali
svoje prvé víťazstvo v súťaži.

HKM Rimavská Sobota - HK Slovan Gelnica
9 : 1 (5:0, 1:1, 3:0)
Góly: Čtvrtníček 3, Klokoč 2, Hrabec, T. Oštrom,
Ružinský, Zlevský – Gross, Vylúčení: 16:11, Presilovky: 3:1, Oslabenia 1:0, Počet divákov: 130
Zostava domácich: Krahulec, Čtvrtníček,
Hrabec, Klokoč, Mocný, Oštrom T., Ozorák,
Zlevský, Ružinský, Oštrom J., Lentovský, Csank,
Petrinec, Lacko, Kružliak, Klincko
V stretnutí bohatom na góly sa domáci ujali
vedenia už v druhej minúte prvej tretiny. Od
tohto okamihu hráči HKM jasne dominovali na

ľade, čo dokázali zúročiť aj strelecky a do konca
tretiny skórovali ešte štyri krát.
V druhej tretine sa hra vyrovnala, čoho dôkazom je aj gólový výsledok tejto tretiny v pomere1:1. Priebeh tretej tretiny poznačilo množstvo
vylúčení na oboch stranách, ale čo bolo dôležité, že z týchto vylúčení dokázali získať len hráči
HKM . Na konto súpera pripísali ešte tri presné
zásahy a tým spečatili jasné víťazstvo domácich
9:1. Po dvoch neúspešných vystúpeniach na
domácom ľade sa hráči HKM, po kvalitnom
kolektívnom výkone, dočkali prvého víťazstva.
Po týždňovej prestávke v súťaži cestujú muži
9.11.na zápas do Humenného a následne 15.11.
privítame v derby stretnutí na ľade v Rimavskej
Sobote družstvo Lučenca.
HKM Rimavská Sobota

kolá. Pohľad na tabuľku je pre priaznivcov MFK
RS potešujúci. Súťaž je vyrovnaná ako už dávno
nie (stačí si spomenúť na minulý ročník, keď
Prešov suverénne kraľoval). Okrem mužstva
Dunajskej Stredy B, ktoré má už svoj osud viacmenej spečatený, všetky ostatné družstvá majú
o čo hrať. V otázke postupu nie je nič rozhodnuté a podľa všetkého sa o postup bude bojovať
až do konca súťaže, čo je z pohľadu diváka len
dobre. Je vynikajúce, že medzi kandidátmi
figuruje aj MFK RS. Aj napriek neprajníkom
a skeptikom pôsobí naše mužstvo dôstojne v súťaži a šíri dobré meno a tradíciu futbalu v Rim.
Sobote. Ostáva veriť, že sa u nás spoja ľudia,
ktorí majú čo povedať do futbalu, a v jarnej
časti budeme pokračovať tak, ako doteraz. V nasledujúcom 15. kole privítajú futbalisti MFK na
svojom štadióne hráčov Dun. Stredy B v sobotu
8. 11 o 13. 30 hodine.
Ostatné výsledky 14. kola:
Michalovce-Prievidza 2:1, Trenčín-Inter BA 1:0,
Dun. Streda B – Lučenec 0:2, Ružomberok BPodbrezová 0:4, Košice B-Šaľa 1:0.

Tabuľka po 14. kole
1. Rim. Sobota

14 8

3

3

19:10 27

2. Inter BA
3. Podbrezová

14 7

5

2

23:9

14 7

4

3

21:9

4. Šaľa

14 7

3

4

5. Trenčín

14 7

2

5

6. Michalovce

14 7

2

5

7. Lučenec

14 6

5

3
6

26

25
18:13 24
31:18 23
26:20 23
22:18 23
15:15 18

8. Prievidza

14 5

3

9. Humenné

14 5

2

7

15:24 17

10. Ružomberok B

14 4

1

9

11. Košice B

14 3

3

8

23:31 13
16:26 12

12. Dun. Streda B

14 0

3

11

11:47 3

Zdeno Marek

I. okresná liga
malého futbalu
Výsledky 4. kola:
VTJ Juve Rožňava- FC Euromotel 5:5, ŠK
Tempus-Repos 5:3, All-In- Jubal 4:8. Po 4.
kole je na 1. mieste VTJ Juve Rožňava (13
b), na druhom Jubal (7), na treťom Corsobar (6), na štvrtom FC Euromotel (4), na
piatom Repos (4), na šiestom ŠK Tempus
(3) a na siedmom mieste All-In (0).
Najlepší strelci: V. Vávra (15 gólov), L.
Lőrincz (12 g.), I. Lőrincz (10 g.) z VTJ
Juve Rožňava, K. Paliáš (8 g) –Jubal.
Piate kolo okresnej ligy malého futbalu
bude 7. novembra.
red
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ZUBNÝ LEKÁR

DAROVALI KRV

V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
8. a 9.november
MUDr. J.Illešová,
OZS – Jesenské, č.t. 56 98537

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00
•Lekáreň Kaufland do 20:00
8. novembra sobota
lekáreň Salvator
9. novembra nedeľa
lekáreň Rimava

KINO
ORBIS
5. nov.

KARAMAZOVCI

Do Krakova prichádza skupina hercov, aby v netradičnom
priestore oceliarní uviedli
adaptáciu Dostojevského hry
Bratia Karamazovci, ktorej
základom je vyšetrovanie otcovraždy. MN. Vstupné 60/40
Sk ( 1.98/1.31 euro). Začiatok
predstavenia o 19:00 hod.
6.7.8.9 nov.

BATHORY

Historický veľkofilm
Juraja Jakubiska. Vzkriesenie čachtickej legendy.
MN. Vstupné 65 Sk (2.16
Euro). Začiatky predstavení 17:30 a 20:00 hod.

Žijeme
s hepatitídou
Každý 12. človek na svete žije s
hepatitídou B alebo C. Viac ako 500
miliónov ľudí je infikovaných. Vírusová hepatitída je problém, ktorý sa
môže týkať aj vášho pacienta. Vážené
dámy, vážení páni, dovoľujeme si Vás
pozvať 22. 11. o 10. hod. do reštaurácie Gurmán v Rimavskej Sobote na
stretnutie s doc. MUDr. Ľubomírom
Skladaným PhD.
Spoločnosť Agrokol s r.o.,
Rimavská Baňa odpredá kukuričnú
siláž z tohtoročnej úrody balenú vo
vakoch. Odbyt je možné zabezpečiť
od 1.12.2008. Cena a realizácia
platby bude dohodnutá pri osobnom
stretnutí. Nakladanie zabezpečí
predávajúci. Tel: 0905 843 369,
e-mail: zdenko@stonline.sk 1550-48

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 21. 10. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Ladislav Bódy, Miloš Gaži, Peter Bialoň, Ildikó Ďurišková, Attila Gembický, Ján Trnavský, Juraj Gál, Ondrej Kret z Rimavskej Soboty, Kvetoslav Murín z Káloše, Marian Pauko, Ján Parobek, Dušan Demeter,
Ján Vlček z Klenovca, Reinhard Brecher z Uzovskej Panice, Erika
Kosecová z Hajnáčky , Štefan Komora z Čerenčian, Stanislav Rohár, Marcela Rohárová z T. Vrchu, Ladislav Bódi z Rim. Seči, Štefan
Gembický, Štefan Hanic zo Zacharoviec, Radoslav Fujdiar z Tisovca,
László Tóth z V. Blhu.
Prvýkrát darovali krv: Manuel Pedarnig z Uz. Panice, Ondrej Kriška
z Tisovca, Vladimír Kollár z Klenovca.
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.

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

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.

Voľné pracovné miesta

•

YURA ELETEC CORPORATION SLOVAKIA, s. r o ., Rim. Sobota – výrobný pracovník ( ZŠ).
TAURIS, a. s., Rim. Sobota – referent zahraničného predaja ( USO – vzdelanie, AJ), asistentka kancelárskych služieb ( USO – vzdelanie, AJ), vykosťovač
mäsa ( vyučený, prax), manipulačný robotník (vyučený).
LIDL, v. o .s., Rim. sobota – kontrolór distribúcie letákov ( vyučený).
SCORPION 26, s. r .o., Rim. Sobota – pracovník SBS ( vyučený, platný preukaz SBS).
BALÁZS JÚLIUS, Rim. Sobota – predavačka ovocia a zeleniny ( vyučený).
KORO, s. r. o., Rim. Sobota – robotník v potravinárskej výrobe ( vyučený).
Bližšie informácie sa dozviete na č.t 047/2450407, 2450408 alebo osobne na ÚPSVR v Rim. Sobote, Čerenčianska 18 na č.d. 209.

•
Otváracie hodiny zimného štadióna pre verejnosť
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11

11-12.30, 13.00-14.30, 19.30-21.00
11-12.30, 13.00-14.30, 19.30-21.00
10.00-11.30, 12.00-13.30, 18.30-20.00
11.00-12.30, 13.00-14.30
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
14.00-15.30, 16.00-17.30, 18.00-19.30

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

