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Na snímke sprava raditeľ agentúry SARIO Peter Hajaš,
primátor Rimavskej Soboty Štefan Cifruš a prednosta mestského úradu Ladislav Kovács.

Pomôžu znížiť nezamestnanosť?
p

očas uplynulého týždňa navštívil Rim. Sobotu Primátor Š. Cifruš sa na margo návštevy vyjadril, že
generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj samospráva privítala príchod generálneho riaditeľa
investícií a obchodu SARIO Peter Hajaš. S primátorom agentúry SARIO. Chcú veriť, že to myslí s Rim. Sobotou vážne, a že vyvinú maximálnu snahu pri riešení
mesta Š. Cifrušom, ktorý ho pozval, vicprimátorom
P. Piliarikom a prednostom mestského úradu L. Ko- problémov so zamestnanosťou. Na druhej strane je,
vácsom diskutovali najmä o vhodných lokalitách pre ako mnoho ľudí skeptický, že nezamestnanosť, ktorú
investorov. Hovorilo sa aj o vysokej miere nezamest- žiadna vláda roky neriešila, sa vyrieši v krátkom čase.
nanosti, ako aj o tom, že väčšina nezamestnaných Problémom v prípade zamestnávateľov sú aj nízke
mzdy v porovnaní s vyspelejšími oblasťami Slovenska,
má nižšie vzdelanie.“Je tu veľmi dobre pripravená
lokalita zelenej priemyselnej zóny a lokalita hnedého vrátane Bratislavy. Preto Rim. Sobota zaznamenala
priemyselného parku bývalých kasární. Mesto si svoju „únik“ najmä vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Mnohí
úlohu splnilo. Asi sme už na rade len my, s prácou s z nich pracujú aj v zahraničí. Otázne je aj to, či vprípainvestormi, aby sme dokázali tieto skutočnosti skĺbiť,” de eventuálneho investora bude dostatok kvalitnej pravyjadril sa P. Hajaš a dodal: „Tento región považuje- covnej sily. Podľa vyjadrenia niektorých podnikateľov
me za perspektívny na prilákanie nového investora. mnohí dlhodobo nezamestnaní už stratili pracovné
návyky. Preto je ich pracovná morálka nedostatočná.
Menší problém však vidíme v štruktúre pracovnej a
Nájdu sa však aj takí, ktorým je výhodnejšie poberať
disponabilnej sily. Preto sa musí investor veľmi citlivo
vyberať, aby bola využitá pracovná sila, ktorá je v tom- sociálne dávky, ako ísť pracovať za minimálnu mzdu.
kan
to regióne k dispozícii.“

Mesto Rimavská Sobota organizuje Vianočné trhy 12. a 13. decembra na Malohontskej a Jánošíkovej ul.
Povolenia sa vydávajú na MsÚ, Svätoplukova 5, Rimavská Sobota od 1. decembra.
Informácie na tel.č.: 047/5604628, 5604665, 5631139 Predajné miesta budú očíslované. Občerstvovacie stánky
potrebujú povolenie od RÚVZ v mieste bydliska. Príďte – budete vítaní !!!

Vaša lekáreň

Realitná kancelária
najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400

2153

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Celý svet s napätím očakával americké prezidentské
voľby. Víťaz je už
jasný. Stal sa ním
47-ročný demokrat Barack
Obama, ktorý bude prvým
Afroameričanom v Bielom
dome. Porazil republikánskeho
kandidáta Johna McCaina,
ktorý sa voči svojmu súperovi
zachoval ako pravý gentleman.
Zmieril sa s porážkou a zablahoželal Obamovi k víťazstvu.
Povedal, že prehovoril americký ľud a prehovoril jasne. Podľa
mňa by si mali od neho brať
príklad aj naši politici alebo
ľudia odchádzajúci z funkcií.
Výnimkou totiž nie sú prípady,
keď sa nedokážu zmieriť s tým,
že musia uvoľniť miesto iným.
A tak proti svojim nástupcom
intrigujú a rozohrávajú špinavé
politické hry len preto, aby ich
dostali z miesta. Ale vráťme
sa k Obamovi, ktorý nazbieral
body najmä u mladých ľudí
do 30 rokov. Počas kampane
sľuboval, že napraví ekonomické chyby ôsmich rokov vlády
Georgea Busha, zníži závislosť
USA na rope z Blízkeho východu, ukončí vojnu v Iraku, ale
zároveň dokončí boj proti AlKáide v Afganistane. Chce tiež
obnoviť "priamu diplomaciu",
ktorá zabráni Iránu získať jadrové zbrane, a vylepšiť povesť
krajiny vo svete. Američania
očakávajú, že výsledky volieb
by mohli ovplyvniť aj hospodársku krízu. To, či všetky
sľuby prvý černošský americký
prezident, ktorý sa do Bieleho
domu presťahuje v januári,
dodrží, ukáže len čas...
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plastové okno
787 Sk
40x40, biele, hnedé, sklopné,
do bytových jadier, garáží
MONTAG, Hatvaniho ul.
0905 705 968, 0905 924921
tel.: 5811788, fax: 5811789
www.montag.sk
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Buduje sa kanalizácia v Tomašovej
V

íťaz verejnej súťaže výstavby dvojkilometorvého úseku dažďovej kanalizácie
v mestskej časti Tomašová je už známy. Stala
sa ním firma Strabag, ktorej už bolo odovzdané stavenisko. Ako uviedol primátor mesta
Š. Cifruš, ktorý je s výberom spokojný, práce
aj s doriešením komunikácie by mali byť
zrealizované do novembra budúceho roka.
Firma vyhrala súťaž s ponúknutou sumou
15,2 mil. Sk + DPH. Náklady sa však môžu

pri nepredvídaných skutočnostiach navýšiť o
50 %, čo umožňuje aj zákon. „Uvidíme, aké
budú celkové náklady, pretože bude treba
krížom prekopať Ul. P. Dobšinského, vybudovať tadiaľ splaškovú kanalizáciu do Rimavy, vyriešiť odčerpávanie vody a iné veci, ktoré
sa počas prác objavia,“ uviedol Š. Cifruš.
Pripomíname, že prvé elektronické obstarávanie na realizáciu týchto prác bolo neúspešné.
Pôvodne sa prihlásilo 16 záujemcov. Svoje

elocvičňa JUDO pri Centre voľného času
Relax v Rimavskej Sobote má už najlepšie roky zrejme za sebou. Prichádza doba, keď
bez väčších investícií mesta do opráv budovy,
kde denne cvičí 200-300 našich detí a trénujú
i ďalšie športové kluby (napr. policajtov, Jiu-jitsiu), pôjde životnosť zariadenia razantne dolu.
Popraskané murivo, narušená statika nosnej
steny, zatekanie obvodového múru, netesniace
okná – to sú len najviac viditeľné znaky pokročilého veku a dlhodobo neopravovaného objektu.
S touto situáciou sa budú musieť vysporiadať v

prvom rade zástupcovia občanov v mestskom
parlamente, ktorí budú musieť uvoľniť z rozpočtu mesta i potrebné finančné prostriedky na
nevyhnutné opravy tohto, už takmer havarijného stavu! Ďalej bude nutné odstaviť i prevádzku, čo sa nemilo dotkne tréningového procesu
všetkých športových oddielov. Tento krok bude
možné vyriešiť len náhradnou možnosťou trénovať a poriadať súťaže v iných mestských telocvičniach.
Viliam Vaš, poslanec MsZ

Bitka v cintoríne
V

prvý novembrový deň sa slávil Sviatok
všetkých svätých a o deň neskôr Pamiatka
zosnulých. Na cintorínoch sa v hojnom počte
schádzali ľudia, ktorí prišli k hrobom svojich zosnulých príbuzných. Hroby boli vyzdobené vencami, kvetmi a horeli na nich sviečky. Výnimkou
nebol ani rimavskosobotský cintorín, kde počas
týchto dvoch sviatočných dní mala stále hliadky
mestská polícia. Strážcovia zákona usmerňovali
aj premávku, ktorá bola preťažená. Súvisela aj

kan

Z Francisciho
už jednosmerka

Telocvičňa CVČ RELAX
v polčase rozpadu?

T

ponuky nakoniec licitovalo 12 z nich. Výberová komisia však po vyhodnotení považovala
cenové ponuky prvých troch firiem za podhodnotené a vylúčila ich zo súťaže. Firma, ktorá
ponúkla najnižšiu sumu, sa však s protestom
obrátila na Úrad pre verejné obstarávanie.
Ten mestu nariadil prehodnotiť celú súťaž,
ktorá už bola vypísaná klasickou formou.

s množstvom "sviatočných" vodičov. I keď tento rok problémy s krádežami kvetov, vencov či
sviečok z hrobov neboli, predsa len došlo k výtržnosti. Podľa slov náčelníka mestskej polície
Petra Berecza sa počas Sviatku všetkých svätých
strhla v cintoríne bitka. Zo skupiny ľudí sa tam
pobili traja, ktorí si zrejme vybavovali staré účty.
Prípad napokon riešila štátna polícia.
kan

A

ko sme nedávno avizovali v našich
novinách, z dvojsmernej cestnej
premávky na Francisciho ul. v Rim. Sobote
už vznikla jednosmerka. Motoristi teda
môžu jazdiť len od Slovenskej sporiteľne
na Francisciho ul. ku križovatke ulíc SNP
a Hviezdoslavovej. Opatrenie k takejto
zmene dopravného značenia bolo prijaté
na základe analýzy dopravnej nehodovosti. Pri budove VÚB totiž často dochádzalo
k dopravným kolíziám a ohrozovaniu
chodcov idúcich po chodníku motorovými
vozidlami. Riešenie situácie iniciovali pracovníci VÚB z dôvodu, že im boli zaberané
parkovacie miesta. Jednosmerka by mala
prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie.
kan

Matičný deň
Dom Matice slovenskej a Miestny odbor
Matice slovenskej v Rim. Sobote vás
srdečne pozýva na kultúrno-spoločenské
podujatie pod názvom Matičný deň, ktoré
sa uskutoční 14. 11. o 13. hod. v budove CVČ
Relax v spoločenskej sále. Na programe
bude literárno-hudobno-tanečné pásmo
folklórneho súboru Teplanka a spevokolu
Prameň z Trenčianskych Teplíc. Tešíme sa
na vašu účasť.
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Porada hlavne o soche Janka Jesenského
V

kancelárii primátora mesta prebehla
minulý pondelok porada vedenia, ktorej
sa zúčastnili vedúci oddelení mestského úradu
i riaditelia mestských organizácií. Rezonovala
predovšetkým otázka umiestnenia sochy Janka
Jesenského, ktorú iniciuje Matica slovenská.
Tá navrhuje, aby bola osadená pred Župným
domom. Rimavskosobotský primátor Š. Cifruš
sa však domnieva, že po ďalšej rekonštrukcii
fasády a eventuálneho premiestnenia mestského úradu do tejto budovy by bolo dôstojnejšie,

keby stála na nádvorí. Bolo by však potrebné
upraviť okolie, vysadiť zeleň, osadiť lavičky, aby
tam nebolo len parkovisko. Problém v umiestnení sochy pred župným domov vidí v nevyhovujúcom prístupe, ktorý môže byť problematický, napr. aj pri kladení vencov. Navyše v tejto
časti už bolo upravené okolie a jeho opätovné
úpravy by si vyžiadali ďalšie náklady. K umiestneniu sochy sa však bude musieť vyjadriť aj
kultúrna komisia, architekt mesta a Pamiatkový
úrad. „Nie som proti inštalovaniu sochy Janka

Jesenského, ale nie je to jednoduchá záležitosť.
Všetko treba zvážiť a dobre premyslieť. Rád by
som videl projekt a rozpočet,“ skonštatoval Š.
Cifruš. Na porade vedenia sa hovorilo aj o odovzdaní ďalšej budovy v areáli kasární firme
Yura Eltec Corporation, ktorá ju mieni zrekonštruovať a rozšíriť tak výrobu. V súčasnosti
zamestnáva cca 900 zamestnancov a mieni ich
počet zvýšiť na 1200.

hry. Končila jeseň, ľudia zo záhrad vzali všetky
plody a využili ich aj takou, trošku úsmevnou
formou. A tak v oknách svietili tekvice,“ vyjadrila sa organizátorka podujatia Táňa Koniarová.
Dodala, že MsKS sa snaží už tretí rok priblížiť
túto atmosféru malou veselou a trochu strašidelnou párty pre deti. „S akciou som spokojná,

prialo aj počasie. Chcela by som poďakovať deťom zo ZŠ na Ul. Dr. V. Clementisa, pani učiteľke
Husztyovej za zapožičanie krásnych tekvičiek a
hotelu Zlatý býk za malé občerstvenie: teplý čaj
pre deti a pre dospelých možno aj niečo lepšie,“
dodala s úsmevom na záver T. Koniarová.
kan

kan

V meste šantili
duchovia

M

átohy, rôzne strašidlá, duchovia, čarodejnice, čerti a bosorky chodili dnes večer po
Rimavskej Sobote. Bolo to tak v rámci podujatia Veselý Halloween alebo Duchárske šantenie.
Zorganizovalo ho Mestské kultúrne stredisko pri
fontáne pri dome kultúry. Na trochu strašidelnej
párty nechýbali svetielkujúce tekvice, strašidelná hudba a minidiskotéka. Každá z masiek dostala ako odmenu sladkosť.
„Halloween je sviatok dušičiek. Pochádza z obdobia Keltov, keď sa ľudia rozhodli, že budú privolávať svojich zosnulých a viac-menej zapálené
tekvičky by mali odháňať zlých duchov. Spomínam si ako dieťa, že aj u nás na dedinách sa takýto zvyk tradoval, i keď sme ho nazývali tekvicové

Eurookienko

Vložením peňazí do banky prejdete na euro jednoducho a bezpečne
Zavedenie eura
na Slovensku sa
dotkne každého
z nás. Na novú
menu si budeme
zvykať postupne, už
teraz sa však máme
možnosť pripraviť
na jej príchod. O zaujímavé informácie
o tom, ako prejsť na
euro bez komplikácií, sme požiadali Štefana Panenku, vedúceho odboru klientskych investícií Slovenskej
sporiteľne.
Čo poradíte čitateľom Gemerských zvestí,
aby prešli na euro čo najjednoduchšie?
Nová mena začne platiť od 1. januára 2009, teda
už o necelé dva mesiace. Korunovými bankovkami budeme môcť platiť len do 16. januára
2009. Všetky slovenské koruny bude preto po-

trebné bezpečne zameniť na eurá. Úspory, ktoré
do konca roka nebudete potrebovať, je najvýhodnejšie vložiť do banky najneskôr do konca
roka 2008. Banka bez poplatku prevedie koruny
na účte na prelome rokov 2008 a 2009 na eurá
podľa konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk.
Každý by mal popremýšľať, či nezabudol na
žiadne slovenské koruny, ktoré má doma.
Prečo je pre klientov výhodné vložiť peniaze
do banky?
Má to niekoľko výhod. Hlavnou výhodou je, že
peniaze v banke začnú okamžite zarábať. Klienti
určite ocenia aj to, že ich vklady sú v banke
v úplnom bezpečí, keďže sú chránené Fondom
ochrany vkladov. Banky dnes ponúkajú viaceré
zaujímavé vkladové produkty. Najväčšia banka
na Slovensku, Slovenská sporiteľňa, pripravila
práve pri príležitosti prechodu na novú menu
termínovaný vklad EUROhotovosť. Jeho výhodou je, že banka vyplatí klientom úrok v eurách
okamžite pri zriadení vkladu. Nemusia teda ča-

kať na vyplatenie úrokov, získajú ich vopred a už
v eurách. Dôležité je aj to, že všetky korunové
úspory sa v banke zamenia na eurá. Začiatkom
roka 2009 nebudú musieť klienti prísť z toho
dôvodu do banky a vyhnú sa čakaniu na výmenu
hotovosti.
Pociťujú banky v tomto období väčší prílev
peňazí od klientov?
Áno, klienti každý deň prinášajú do bánk milióny korún. Platí to vo všetkých regiónoch Slovenska. Len pre ilustráciu, za necelý mesiac vložili
obyvatelia Slovenska do nového termínovaného
vkladu Slovenskej sporiteľne EUROhotovosť
viac ako 4 miliardy korún.
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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Spomienka na 17. november
17.november 1939
je dňom, kedy
v Prahe vyšli tisíce
študentov do ulíc na
znak protestu proti
nacistickej okupácii a zastreleniu
študenta medicíny
Jana Opletala. Je to
deň, kedy nemecké
nacistické jednotky
popravili deviatich
vodcov študentskej protestnej akcie, viac ako
1 200 študentov deportovali do koncentračných
táborov a zavreli všetky vysoké školy. O dva dni
neskôr bol v Londýne 17. november vyhlásený
za Medzinárodný deň študentstva. 17. novem-

ber 1939 je prekrytý oslobodzujúcim 17. novembrom 1989. Pripomíname si tento deň ako
jeden z najvýznamnejších dní v moderných
dejinách Slovenska. Pád totalitného systému
vytvoril podmienky na vytvorenie slovenskej
spoločnosti na princípoch demokracie a slobody. Atmosféra demokracie umožnila, aby došlo
k vzniku samostatnej Slovenskej republiky,
ktorej vznik je tak bezprostredne spojený s duchom slobody.
17. november 1989 bol predovšetkým o budúcnosti. O budúcnosti ďalších generácií, ktoré si
budú môcť svoj život utvárať vlastnými rukami,
vlastným talentom a chuťou do života, využívajúc úžasné možnosti slobody pohybu a slobody
slova. 17. november bol aj o radosti, vnútornom
šťastí, o nádeji, ale najmä o láske medzi ľuďmi.

Deň podpory kvalitnej žurnalistiky

P

o vlaňajšej úspešnej premiére Európska
federácia novinárov opäť vyhlásila 5.
november za Deň podpory kvalitnej žurnalistiky. K tejto iniciatíve sa konferenciou Novinári
v roku 1968-predznamenie roka 1989 pripojil
aj Slovenský syndikát novinárov (SSN). Podľa
tejto organizácie novinári dokážu urobiť veľa
dobrého pre spoločnosť, pre jej ozdravenie, ak
majú na to možnosti, podmienky a príležitosť.
Stúpenci skutočne kvalitnej žurnalistiky však
majú čoraz menej možností robiť takúto novinársku prácu, pretože v slovenských médiách
sa neustále zužuje priestor na publikovanie
serióznych, neškandalizujúcich a nebulvárnych
novinárskych príspevkov. Novinárska informácia sa vo väčšine súkromných médií stala len
produktom, ktorý ma prispieť k vyšším ziskom
ich majiteľov. Kvôli bulváru sú niektorí ich
novinári ochotní často porušovať etické pravidlá
a manipulovať verejnou mienkou. Verejnoprávne médiá sú zas roky predmetom politického

handlovania, zlomyseľného konkurenčného
boja, pričom trpia najmä nejasnou koncepciou svojej budúcnosti a spochybňovaním ich
opodstatnenosti. Výnimkou však nie sú ani
média, ktorých majiteľom sú mestá či obce.
Podľa SSN novoprijatý tlačový zákon rezignoval
na pôvodnú ambíciu, podporovanú aj prezidentom SR, rámcovo stanoviť piliere žurnalistickej
práce a uspokojil sa s riešením len niekoľkých
problémov. Neochraňuje novinársku profesiu,
nedefinuje cenzúru, čo spôsobuje, že tvorcovia
novinárskeho obsahu médií nemajú možnosť
brániť sa zásahom do novinárskej činnosti. SSN
považuje situáciu za čoraz vážnejšiu a s výzvou
sa okrem novinárov a majiteľov súkromných
médií obrátil aj na občanov, aby preferovali
médiá, ktoré ponúkajú dobrú žurnalistiku.
Nepodporovali médiá, ktoré ich vedú k zjednodušenému pohľadu na svet a spoločnosť.

a hospodársku krízu vďačíme bankárom
USA, ktorí chceli ešte viac naplniť svoje
vrecká, preto poskytovali pôžičky aj takým
ľuďom, ktorí ich evidentne nevedeli splatiť.
Pre ich sebeckosť a nezodpovednosť teraz trpí
takmer celý svet. Aj keď sa ešte pred dvoma
týždňami horlivo tvrdilo, že finančná kríza
nás výraznejšie nezasiahne, už teraz čoraz
viac dolieha na Slovensko. Z tohto dôvodu sa
hromadne prepúšťajú ľudia napr. v Trenčíne,
Vrútkach a najnovšie aj na Spiši, čím sa zvyšuje
celoslovenská nezamestnanosť. Keďže sme na
prvých priečkach spomedzi členov EÚ v otázke
nezamestnanosti, naša ekonomika sa blíži k

prednostka ObÚ

Primátor
o kríze

kan

Pod bodom mrazu
Z

Opakom lásky je nielen nenávisť, ale aj vnášanie umelých deliacich čiar medzi ľudí. Delenie
ľudí na chudobných a majetnejších, na mladých
a starých, delenie ľudí podľa národnostnej
alebo etnickej príslušnosti. A práve tu je odkaz
17. novembra stále aktuálny. Tu by sme mali byť
citlivejší, empatickejší a intenzívnejšie sa brániť
umelým a neprirodzeným deliacim čiaram.
Od „ nežnej revolúcie“ prešlo už 19 rokov. Za
tento čas sa podarilo v našej spoločnosti udomácniť princípy pluralitnej demokracie, voľnej
trhovej ekonomiky a najmä princípy ľudských
a občianskych práv.
17. november 1989 by mal byť navždy zapísaný
v našich dejinách a v našich mysliach ako zásadne prelomový bod, ktorý by sme mali nielen
oslavovať, ale predovšetkým konfrontovať so
súčasnosťou a ostať verní jeho odkazu.
Mgr. Jana Uhrinová,

bodu mrazu. Čo sa týka Rimavskej Soboty, sme
neodškriepiteľne na prvom mieste spomedzi
miest s najvyššou nezamestnanosťou v SR. Je
zjavné, že poslancom to vôbec neprekáža, nesnažia sa vytvoriť nové pracovné príležitosti, ich
sa to totiž netýka, veď oni o svoju prácu zatiaľ
neprišli. Na druhej strane naše mesto znižovanie počtu zamestnancov až tak nezasiahne.
Máme iba 46% aktívne pracujúcich obyvateľov
a ich pracovná sila je preto potrebná. Kríza
sa však určite odzrkadlí na ich platoch, ktoré
v mnohých prípadoch sotva presahujú minimálnu mzdu.
S. Hanková

Pomerne často diskutovanou a medializovanou témou v súčasnosti je hospodárka
kríza vo svete. V tejto súvislosti sa objavilo
množstvo kontroverzných názorov a niektorí ľudia sa obávajú chudoby. Mnohých
zaujíma aj to, či sa tento negatívny jav
dotkne aj Rimavskej Soboty. Prvý muž
mesta Štefan Cifruš sa na margo tejto
témy vyjadril nasledovne: „Naše mesto je
na hospodársku krízu pripravené. Myslím
si, že ju ani nepocítime, pretože Rimavská Sobota je mestom s vysokou mierou
nezamestnanosti a ani jedna z vlád túto
situáciu neriešila. Keď v zahraničí nastane
prepúšťanie zamestnancov, viac ľudí sa
bude vracať domov. Čo sa týka našich
firiem, zatiaľ som o hromadnom prepúšťaní nepočul.“
kan

spravodajstvo
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Výstava neprofesionálnych výtvarníkov

U

ž 11. ročník Rimavsko-sobotského výtvarného salónu pripravilo tento rok Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rim.
Sobote. Výstava bola nainštalovaná v Gemerskomalohontskom múzeu od 15. do 30. októbra.
Predstavilo sa na nej takmer 40 diel 14 neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov z Rimavsko-

sobotského a Revúckeho okresu. Mladí aj skúsenejší autori vystavovali maľby, kresby, grafiku,
priestorovú tvorbu, fotografiu. Počas konania
výstavy sa 28. októbra uskutočnilo aj stretnutie
so samotnými autormi. „Cieľom podujatia, ktoré
sa koná každý rok, je podporiť tvorbu neprofesionálnych umelcov. Teší nás, že sme tohto roku
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našli mladých výtvarníkov, ktorí prvýkrát prezentovali svoju tvorivosť. Všetci vystavujúci sú
združení vo výtvarnom alebo fotografickom štúdiu, ktoré sa o nich stará. Niektorí členovia mali
v tomto roku aj samostatné výstavy. Spomeniem
grafiku Gejzu Vargu, fotografiu N. Slabeja a Š.
Makšiho, drevorezbu M. Matúša či keramiku
M. Matúšovej,“ uviedla odborná pracovníčka
GMOS Anetta Cvachová.
amb

Vyučujú odbor životné prostredie
S

pojená škola v Rim. Sobote patrí medzi
najväčšie tradičné školy v regióne. Tvoria ju
dve školy Stredná odborná škola (SOŠ) a Stredná priemyselná škola – potravinárska. V tomto
školskom roku ju navštevuje 548 študentov, najviac SOŠ. Ako uviedol riaditeľ školy J. Bagačka,
v tomto roku zaznamenali určitý pokles študentov, ktorý zavinil najmä ich odchod z nadstavbového pomaturitného odboru, ako aj otvorenie
súkromnej školy na sídlisku Západ. Keďže sa na
škole vyučujú tradičné odbory, bolo potrebné
oživiť ich sieť. Aj preto si uchádzači o štúdium
na škole môžu vybrať nové odbory. Prvým
je technológia ochrany a tvorby životného
prostredia, ktorý pripraví odborníkov na prácu
v oblasti životného prostredia. Žiaci základných
škôl, ktorí nedokončili deviaty ročník, sa môžu
prihlásiť na odbor stavebná výroba.
„ Pri otváraní tohto odboru sme brali ohľad aj
na potrebu trhu práce, ktorý si zo strany stavebných firiem žiada týchto polokvalifikovaných

pracovníkov,“ povedal J. Bagačka. V rámci nového školského zákona vytvorili na škole deväť
vzdelávacích programov. Na škole sa venujú aj
aktivitám, ktoré sú mimo rámca vyučovacieho
procesu.
„Tento rok pripravíme druhý ročník medzinárodnej akcie pod názvom Spoločne v EÚ – Dni

Pomoc ľuďom v sociálnej núdzi
O

d minulého pondelka začal v praxi fungovať projekt Rozvoj komunitnej práce pre
občanov v sociálnej inklúzii. Mesto naň získalo
grant z Fondu sociálneho rozvoja vo výške
2 770 321,6 Sk. Celková hodnota projektu,
ktorý potrvá do marca roku 2010, je pritom
2 916 128 Sk, pričom 5% kofinancuje mesto. Od
1. novembra teda pracuje v meste Rim. Sobota
jeden terénny pracovník a dvaja asistenti, ďalší
terénny pracovník a dvaja asistenti sú na rómskom sídlisku Dúžavská cesta. Boli vybraní na
základe výberového konania z 22 uchádzačov.
Ako uviedla A. Kecskemétyová, ktorá vykonáva monitorovaciu a koordinačnú činnosť,
pracovníci budú poskytovať sociálne poradenstvo v krízových situáciách, budú samostatne
vyhľadávať, diagnostikovať a hľadať riešenia
pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc
v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným
postihnutím i nevládnych starších ľudí. Budú
pracovať predovšetkým v teréne a ich cieľom je
zmapovať lokalitu, zbierať demografické údaje
a analyzovať potreby lokality, resp. sociálnej

Terénny pracovník a dvaja asistenti v novovytvorenej
kancelárii na mestskom úrade.

situácie v Rim. Sobote. Na základe toho sa budú
navrhovať potrebné riešenia. Projekt je zameraný prevažne na Rómov a občanov v sociálnej
núdzi. Počas uplynulého týždňa bola pracovníkom v rámci tohto projektu na mestskom úrade
zriadená kancelária vybavená po materiálnotechnickej stránke.
kan

porozumenia. Budeme spoluorganizovať aj
podujatie Atrium Art. Škola sa preslávila prípravou recepcií na rôzne spoločenské podujatia.
V tomto roku pripravili naši študenti recepciu
pre predsedu vlády R. Fica a v týchto aktivitách
pre verejnosť budeme naďalej pokračovať,“
uviedol Bagačka. Škola sa chce v tomto roku
úspešne zapojiť do projektu EÚ s názvom Premena tradičnej školy na modernú.
„Prostredníctvom neho chceme zmodernizovať
vyučovanie, tvoriť školské vzdelávacie programy, nakúpiť modernú techniku – počítače,
dataprojektory a. i. Budeme klásť dôraz na
prácu žiackej rady, aby sa študenti výraznejšie
spolupodieľali na živote školy. Okrem spomínaných aktivít sme začali rekonštruovať časti
priestorov budovy Čierneho orla, kde zriadime
kozmetický salón. Práce potrvajú 3- 4 mesiace,“
uzavrel J. Bagačka.
amb

Zimák už
skolaudovaný
Rimavskosobotský "zimák" je už skolaudovaný. Ako uviedla vedúca oddelenia stavebného poriadku, investičnej
činnosti a dopravy na mestskom úrade
A. Csincsíková, kolaudačné rozhodnutie
bolo podpísané 31. októbra. V ňom boli
zapracované aj drobné nedostatky, ktoré
sa budú musieť ešte odstrániť. Zimný
štadión už niekoľko týždňov využívajú
hokejisti i verejnosť. S rekonštrukčnými
prácami sa začalo v apríli minulého roka.
Ich vykonávateľom bola bratislavská spoločnosť ZIPP. Práce zahŕňali aj opláštenie
štadióna, výmenu technológie ľadovej
plochy, obnovu priestorov, vybudovanie
sociálnych zariadení a šatní. Rekonštrukcia bola nutná z dôvodu havarijného stavu,
keďže z technologického zariadenia unikal
čpavok. Neboli splnené ani hygienické
normy a zimák sa roky prevádzkoval bez
kolaudačného rozhodnutia.
kan
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Exkurzia Rimavskou dolinou
M

iestny odbor Matice slovenskej v Rim. Sobote zorganizoval 14. októbra exkurziu po
stopách národovcov Rimavskej doliny. 30 účastníkom tejto pútavej exkurzie so sprievodným
slovom J. Lajgútovej, prialo aj nádherné, teplé
počasie. Vo Vyšnom Skálniku sme navštívili pamätnú izbu Jána Bottu a pri buste pred obecným
úradom sme položili kytičku. V Hrachove sme
sa zastavili pri rodnom dome Samuela Vozára
a v Rim. Bani sme sa dozvedeli o práci pre národ Juraja Palkoviča. V parčíku v Rim. Brezove

sme položili kytičku k buste Ľudovíta Kubániho. V Hnpšti sme sa poklonili pri pamätníku
J. F. Rimavského. V Rim. Píle pri kostole má pamätník Teréza Vansová. So záujmom sme si ho
prezreli. Má neobyčajnú architektúru. Pri rodnom dome Vladimíra Clementisa v Tisovci sme
postáli a uctili si jeho pamiatku. Spomenuli sme
si aj na ďalších dejateľov Tisovca: Š. M. Daxnera
a I. Jozefyho. Všetci účastníci hodnotili exkurziu
ako veľmi podnetnú.
E. Nebusová, predsedníčka MO MS
Účastníci exkurzie po
stopách národovcov
Rimavskej doliny.

UMELECKÉ SLOVO - DIVADLO
12. november
Literárna a spoločenská
kaviareň Lajosa Pósu
„Básnici a hviezdy“ – prednáška astrológa
Otta Zomboriho z Budapešti – Kaviareň
„Tri ruže“ v Rim. Sobote - o 17:00.
VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE
PODUJATIA
12. – 14. november
Envirofilm
Pofestivalové premietanie filmov z medzinárodného festivalu - Gemersko – malohontské osvetové stredisko – denne od
8:00.
14. – 16. november
Čarovná studnička
Tvorivá dielňa pre vedúcich folklórnych
kolektívov – penzión Muráň – denne od
8.00 hod.
12. november
Hviezdička
regionálna súťaž v interpretácii populárnej
piesne pre ZŠ a ZUŠ - Dom kultúry v Hnúšti – o 9:00 hod.

Kútik pre
gazdinky

Viki Ráková
sa vyzliekla

Holandské rezne
Potrebujeme:

V

Divadle Thália v Košiciach bola v týchto
dňoch premiéra hry svetoznámeho anglického dramatika Petra Shaffera s názvom Equus.
Meno Shaffera je pevne spojené s divadelnou
hrou Amadeus, podľa ktorej Miloš Forman nakrútil film s Tomom Hulce, a komédiou Black
Comedy. Tieto hry sa dodnes pravidelne hrajú v
divadlách. Hra Equus mala premiéru začiatkom
sedemdesiatych rokov. Autor ju napísal podľa
skutočnej udalosti. Je to príbeh sedemnásťročného chlapca, ktorý zbožňuje kone a jazdí na
nich tajne úplne nahý. A keď prvýkrát v živote súloží s dievčinou v maštali, zľakne sa hnevu koní a
vykole im oči. Nezvyčajný zločin privedie Alana
na psychiatrické vyšetrenie k doktorovi Dysartovi, ktorý má zistiť príčiny jeho hrozného činu.
Psychiater (Károly Korognai) a jeho pacient
(Máté Madarász) sa spočiatku navzájom nedôverčivo spoznávajú. Vyšetrenie pomôže odhaliť
nie iba mladíkov čin, ale aj stratu energie a snáď
aj identity lekára, ktorý si teraz uvedomuje, že
nemá prečo a pre koho žiť. V roku 1979 nakrútil
z príbehu film Sidney Lumet. V úlohe psychiatra
sa predstavil Richard Burton. V Londýne je hra
aj v súčasnosti v programe divadla, kde postavu
mladíka stvárňuje Daniel Radcliffe, ktorého poznáme ako Harryho Pottera.
Hru v Košiciach režíroval Imre Csiszár z Budapešti, bývalý riaditeľ tamojšieho Národného

Program GMOS:

50 dkg bravčového pliecka, 20 dkg eidamského syra, 2 dcl mlieka, soľ, mleté čierne
korenie, múku, vajíčka, strúhanku a tuk.

Postup:

Mäso pomelieme, osolíme, okoreníme,
zalejeme mliekom, dobre premiešame
a odložíme na niekoľko hodín do chladu.
K odležanému mäsu primiešame postrúhaný syr, spracujeme hladkú masu a vytvarujeme z nej rezne. Obalíme ich v trojobale
a vypražíme. Podávame so zemiakovou
kašou. Dobrú chuť!
J. Molnárová
divadla. Do roly Jill Masona obsadil herečku
Viki Rákovú, rodáčku z Rimavskej Soboty. Pred
niekoľkými rokmi začala kariéru v Košiciach, ale
po skončení VŠMU dostala úlohu v televíznych
seriáloch Susedia, Kutyil s.r.o. a Panelák. Viki
sa v spomínanej hre spolu Mátém Madarászom
musela vyzliekať donaha. Jej pikantné fotky sa
už pred premiérou objavili v jednom časopise.
Riaditeľ divadla verí, že aj maďarsky nehovoriaci diváci prídu na predstavenie v hojnom počte.
Dúfame, že hru v najbližšom čase uvedú aj v našom meste.
jdj, foto: Gabriel Bodnár

Vták ohnivák
Slovenské divadlo tanca Straviský/Ďurovčík uvedie predstavenie Vták ohnivák.
Bude 21. novembra o 19. hod. v Dome
kultúry v Rim. Sobote. Vstupné je 300 Sk
(9,96 €) v predpredaji a 350 Sk (11,62 €)
v deň predstavenia. Predstavenie bolo
uvádzané aj v Tokio Metropolitan City
Baller.
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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

Autobusová doprava a Euro
Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Lučenec začala prípravy so
zavedením eura už v roku 2007. Najdôležitejšie a nevyhnutné hardvérové a softvérové úpravy zariadení na výdaj cestovných lístkov v autobusoch boli úspešne ukončené v auguste 2008. Všetky autobusy našej
spoločnosti boli vybavené novými elektronickými palubnými počítačmi, ktoré zobrazujú duálne ceny cestovného na displeji a na cestovnom
lístku. Cenníky s duálnym zobrazením cien sú umiestnené v autobusoch.Najťažšie obdobie pri prechode na euro bude na začiatku roka
2009. V tomto období sa budú používať obidve meny súčasne s veľkým počtom drobných mincí, v dôsledku čoho môže dôjsť ku zdržaniu
pri platbe cestovného a následnému meškaniu autobusových spojov.
Najvhodnejším prostriedkom k zabezpečeniu plynulosti vybavovania
cestujúcich v tomto období je používanie dopravnej karty s možnosťou
bezhotovostnej platby za cestovné. Medzi hlavné výhody používania
dopravnej karty patrí: • nižšie cestovné ako pri úhrade v hotovosti až
do 30 % • možnosť použitia pri platbe vo všetkých autobusoch našej
spoločnosti • bezhotovostná platba • automatický prevod zostatku
finančnej hotovosti z Sk na Euro • zvýšenie bezpečnosti platby • pri
strate karty možnosť jej zablokovania a prevedenia finančného zostatku na novú kartu • zrýchlené vybavenie cestujúcich • rodičovská
kontrola a obmedzenie manipulácie detí s hotovosťou pri uplatňovaní
nároku na zľavu nie sú potrebné ďalšie preukazy alebo iné doklady
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v záujme zabezpečenia plynulosti dopravného procesu na začiatku roka 2009 spoločnosť Slovenská autobusová doprava Lučenec, pripravila pre cestujúcich predajnú
akciu, v rámci ktorej si budú môcť od 10.11.2008 zakúpiť dopravnú
kartu za zvýhodnenú cenu 60,- Sk vrátane DPH (1,99 € ). Táto akcia
je časovo obmedzená. Podrobnejšie sa problematike výhod používania
dopravných kariet budeme venovať aj v nasledujúcom vydaní Gemerských zvestí.
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Všetci spolu budujeme MINI ZOO
Na základe povolenia Obvodného úradu v Rimavskej Sobote zo dňa
06.10.2008 číslo rozhodnutia 2008/06093 sa uskutoční verejná zbierka
pod názvom „Všetci spoločne budujeme MINI ZOO v našom meste“.
Zbierka sa uskutoční v rámci osláv Dňa boja za slobodu a demokraciu a
Dňa študentstva počas športových aktivít študentov stredných škôl na 11,
12, 13. novembra 2008.
Touto cestou vyzývame všetkých priaznivcov a širokú verejnosť, aby ste
iniciatívu mladých filantropov podporili a prispeli dobrovoľnou čiastkou
s cieľom vybudovať bezbariérový vstup do Ekorelaxu na ulici Hviezdoslavovej, ktorý umožní hendikepovaným osobám vstup do výstavnej časti a
oddychovej zóny .
Príspevky budú prijímať mladí dobrovoľníci ,ktorí budú označení vysačkou s menom a pečiatkou ZR pri CVČ RELAX Rimavská Sobota
Projekt je podporený v rámci programu „Pridáme sa” NADÁCIOU SPP.

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.
1568-45

• Predám 1-izbový byt na Š.M.
Daxnera, cena 550 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1568-45

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

10. 11. 2008

1568-45

• Predám rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1568-45

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 3 500 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1568-45

• Predám záhradný dom v obci Hrachovo, cena 195 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1568-45

takt: 0902 700 400.
1568-45

• Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 1 050,- Sk/m2.
Kontakt: 0902 700 400.
1568-45

• Predám stavebné pozemky na Kurinci, cena 430,- Sk/m2. Kontakt:
0902 700 400.
1568-45

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

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

1568-45

• Predám 1-izbový byt na ul.
Malohontskej, po kompletnej
rekonštrukcii, cena 630 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

1568-45

1560-45

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

1568-45

1568-45

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

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

• Predám 2-izbový byt s balkónom
na I. poschodí v pôvodnom stave
v OV na ulici Tržná 1 + garáž pri
činžiaku. Cena 1 000 000,- Sk.
Kontakt: 0910 593 403.

1568-45

1563-46

1568-45

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

• Vezmem do prenájmu 2-izbový
byt (s príslušenstvom).Tel: 0902
269 827.

1568-45

1566-45

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

• Predám 2-izbový družstevný byt
na Západe–platba v hotovosti. Tel:
0904 117 092.

1568-45

1571-45

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

• Dám do dlhodobého nájmu
3-izbový nezariadený byt na Malohontskej 5. Cena dohodou. Tel:
0911 425 472.

1568-45

• Predám 2-izbový byt na sídl. Rimava, cena 880 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1568-45

• Predám 2-izbový byt na ul. L.
Novomeského, po kompletnej
rekonštrukcii, cena 830 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1568-45

• Predám 3-izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 980 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1568-45

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

1568-45

• Predám rodinný dom v Bakte,
cena 780 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.
1568-45

• Prijmem na byt v rodinnom dome
muža. Tel: 047/56 24 266.

1562-49

• Kúpime krčmu. Tel: 0903 515 109.

1573-45

• Predám RD v Sušanoch, Dúžave,
Poltári, Rim. Sobote, Rim. Janovciach. Kontakt: 0918 717 216.

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

1574-45

1568-45

1575-46

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

• Dám do podnájmu zariadenú garzónku na sídl. Rimava. Tel: 0902
428 561.

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

1568-45

1577-46

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

1568-45

1568-45

• Predám 3-izbový byt na sídl.
Rimava v pôvodnom stave, cena
850 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.

• Predám pozemok pri hvezdárni,
cca. 1,5 ha, cena 300,- Sk/m2.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám 3-izbový byt s balkónom
v OV na 3. poschodí, v zateplenom činžiaku na ul. Malohontskej
v R. Sobote. Cena 930 000,- Sk +
dohoda. Info: 0915 500 456.

1568-45

• 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.

1568-45

1568-45

• 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 3-izbový byt na sídlisku
Západ. Cena: 700 000,- Sk + dohoda. Tel: 0905 555 389.

1568-45

1584-46

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

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

1568-45

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

1568-45

• Predám 3-izbový byt na ul.
Malohontskej, cena 870 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1568-45

1568-45

• Predám 4-izbový byt na ul. Malohontskej, cena 1 250 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1568-45

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

1568-45

• Predám pozemok /orná pôda/ na
Kružne, cena 30,- Sk/m2. Kon-

• Dám do prenájmu garáž na Družstevnej ul. v RS. Tel: 0949 611 552.

1578-47

• Predám alebo dám do prenájmu
3-izbový byt na sídl. Západ. Tel:
0903 198 242.
1579-46

• Predám rodinný dom na Šibeničnom vrchu, cena 3,5 mil. Sk. Tel:
0907 884 948.
1581-46

1524-46

1526-45

• Predám starší rodinný dom
v Rimavskej Sobote, ul. Okružná.
Cena 400 000,- Sk. Informácie:
0905 444 775.
1532-45		
• 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 3-izbový byt na sídl. Západ, balkón, takmer pôvodný stav,
plastové okná. Cena dohodou. Tel:
0044 787 1421 643.
1543-47

• Predám 3-izbový byt na ul.
Hostinského (oproti Hypernove).
Cena dohodou. Tel: 0911 855 724.
1552-45

• Prenajmem dve obchodné
priestory v centre mesta. Tel: 0910
939 575.
1508-45			
• 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.
1491-45

• Predám 4-izbový byt na ul. Novomeského. Tel: 0904 393 623.
1504-44

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

• 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
		
		

Zamestnanie
• Finančná skupina so širokým
portfóliom produktov ponúka
prácu pre ambicióznych ako obchodný zástupca, manager. Voľná
pracovná doba, nadštandardné
platové podmienky. Tel: 0910
225 428.
1561-45

• Zamestnám vodiča na nákl. auto.
Tel: 0903 515 109.
1564-46

• Hľadám študentov na brigádu, vek
od 18 rokov. Tel: 0904 071 340.
1583-46

• Chcete pred Vianocami zarobiť
20 000,- Sk? Kontaktujte: 0915
950 427.
1585-45

• Hľadáme konštruktéra, projektanta strojára. Tel: 0903 546 541.
1537-45

• Hľadám opatrovateľky do Rakúska. 850-1050 eur. Tel: 0915
829 431.
1541-47

• 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				
		

Služby
• Spracovanie účtovníctva. Tel: 0911
846 062
649-45

• 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
1538-50

• Ste nezamestnaný? Využite
príspevok z úradu práce 103 900,Sk. Vypracujeme Vám projekt
a poskytneme Vám poradenstvo.
Tel: 0908 813 591.
1567-47		
• Združenie FyzioMaS - klasické masáže, reflexné masáže,
individuálne cvičenie, liečba
polarizovaným svetlom (Bioptron), elektroliečba a ultrazvuk.
Otváracie hodiny: Po-Pia od 8.00 –
18.00 hod. Objednávky prijímame
na tel. čísle: 0917 087 901 alebo
0917 087 902.
1576-46

• Vypracúvam podnikateľský
zámer na poskytnutie finančného
príspevku na začatie podnikania
z úradu práce. Tel: 0910 337 587.
1580-47

• Kompletný finančný servis! Dobrá
pôžička. Tel: 0915 950 427.
1529-46		
• 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
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615 007.
1509-47

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

• Skôr ako ideme na súd, problém
riešime u mediátora. Francisciho
1, 0907 831 424.
1495-5		
• Prestavba bytových jadier
komplet, voda – elektrika – plyn,
murárske práce – zabezpečíme
materiál a odvoz. Rozumná
cena, robíme kvalitne. Tel: 0944
128 708, 0918 283 026.

Zvieratá
• Vianočné moriaky – očistené,
chladené, 15-18 kg. Odber od
25.11.-15.12.2008. Tel: 0915
674 757.
1565-50

• Stratil sa biely /svetlohnedý/
pes – špic v Čerenčanoch. Môže
sa nachádzať aj 10-15 km v okolí
Čerenčian. Za nájdenie finančná
odmena. Tel.č.: 0903 530 758.
1572-45

• Predám husi a kačky. Tel: 0907
661 789.

1400-50

1549-45

• Vyrábate a chcete predať? www.
sohars.sk, 0907 831 424
1281-45		

			

Rôzne

Auto-moto
• Predám CITROEN Saxo 1.1i, r.v.
98, 160 000 km, 2 x ABG, strešné
okno, červená metalíza, 75 000,SK (dohoda). Tel: 0903 741 159.

• Predám konzumné zemiaky 5,Sk/kg. Bez chemického ošetrovania. Tel: 0902 865 353.

1570-45

1569-45

1582-46

• 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.

• Kto mi opraví BABETU? Tel: 0918
034 720.

Zoznámenie
• 57 r. dôchodca, rozvedený, hľadá
priateľku na zoznámenie, možnosť prisťahovania. Tel.: 047/56
21 184. Zn.: Vianoce.
1535-45

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

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

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

Ç>S\WOhS

• Predám dvojbubnovú kosačku, záber 120 cm – za malotraktor TK-14
a iné. Cena dohodou. Kontakt:
047/56 72 178.
1536-45

2085-52

·
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• Kúpim košarinu mládzu. Tel: 0949
757 552.
• 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.

Sťahovanie

2267-45

1536-45

1512-45

• 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.
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PREDAJ UHLIA
a palivového dreva, brikiet
Uhoľný sklad, Cintorínska 3646
Rimavská Sobota, t.č. 56 323 66, 0907 502 504
Otvorené aj v sobotu !!!

1486-46

KAMENÁRSTVO
Ulický
Nová prevádzka

Zľavy
45%

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

Rimavská Sobota
Cintorínska č. 4192
Mob.: 0905/681 163

Čerenčianska 22 Rimavská Sobota, tel. č. 047/58 12006, 047/58 12008
fax.047/58 12007, e-mail: martina.gaborikova@rsnet.sk, ok-dom@rsnet.sk

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.
2004

RIMAVSKÉ ZALUŽANY 145, 980 53
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
2036

Alena
Laudárová
Nábytok od slovenských
a českých výrobcov

AKCIA
na vybrané
druhy tovaru

B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047-5631524, 0903 530 819
2125-18

Prijmeme za výborných
platových podmienok
krupierky a krupierov na
dennú aj nočnú prevádzku.

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

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk
Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085

2042-11

2080-52

0911 644 472 ,
0905 644 472
1550-48

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

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

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

Konverzn˘ kurz: 1� = 30,1260 Sk

Akcia platí od 8. 11. do 30. 11. alebo do vypredania zásob.

RIMAVSKÁ SOBOTA

Ko‰ická 3210, (pri ruãnej autoumyvárni)
Po-Pia: 8,00 - 18,00; So: 8,00 - 12,00

ŠPORT

10. 11. 2008

Hokejisti sa snažia
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Relax pre športovcov

Mladší žiaci HKM Rimavská Sobota: vpredu zľava: Vrábeľ, Sihelský, v strede zľava: Drugda, Valko, Matej Nemec,
Tamáši, Staššák, vzadu zľava: Hanzel, Galdík, Fiľo, Čilík, Kubelka, Lacko Nemec.

Starší žiaci:

Mladší žiaci:

HK Brezno – HKM Rimavská Sobota 9 : 3
(3:0, 5:2, 1:1)
Góly hostí: Fiľo, Fabo, Katreniak.
Ďalšia prehra starších žiakov je len odzrkadlením ich prístupu k tréningovému procesu.
Len po zodpovednejšom prístupe hráčov
k tréningu môžeme očakávať zlepšené výsledky v zápasoch.

HK Brezno –HKM Rimavská Sobota 4 : 1
(2:0, 2:1, 0:0)
Góly hostí: Tamáši
Ani bojovný prístup mladších žiakov v zápase nestačil na výškovú a aj vekovú prevahu
hráčov Brezna. Napriek prehre však hráči
HKM podali dobrý výkon založený na výbornom výkone brankára Sihelského.
Š. Hanzel

Foto: Lajos Telek

Keď sa Viki Ráková vyzliekla,
prečo by som to neurobila aj ja?
Veď postavu na to mám.

Športové pozvánky

Liga prípraviek ŠK Tempus

Futsal

15. NOVEMBRA - 19.00 hod. Rimatex Rimavská Sobota - Etna SK Nové Mesto nad Váhom v
5.kole I.Open ligy v telocvični T-18 pod Šibeničným vrchom.

J

esennú časť prípravky ŠK Tempus
uzatvorili dvojzápasom v Banskej Bystrici. V bilancovaní spomedzi 14 mužstiev,
prevažne zo severu Slovenska, si najlepšie
v jesennej časti počínal ročník nar .1999,kde
momentálne je na prvom mieste pred MŠK
Žilinou, Duklou Banská Bystrica. Dobré
výsledky dosiahol ročník 1998,momentálne
je na 6.priečke. Najmladšia prípravka -roč.
nar. 2000- je na peknom 5.mieste. Súťaž je
náročná na cestovanie, a pretopoďakovanie
patrí vedeniu. Prípravky sa v zimnom období
zamerajú na halové turnaje na Slovensku, v
Čechách, Rakúsku a v Maďarsku.

Výsledky: Kategória desaťročných (roč. nar.
1998): Dukla Banská Bystrica – ŠK Tempus Rimavská Sobota 0:0, Ajax Žilina – ŠK
Tempus Rimavská Sobota 0:0, kategória
deväťročných (roč. nar. 1999): Dukla Banská
Bystrica – ŠK Tempus Rimavská Sobota 1:1
(gól dal J. Morong), Ajax Žilina – ŠK Tempus
Rimavská Sobota 0:3 (Poljak, J. Morong,
Pagáč), kategória osemročných (roč. nar.
2000): Dukla Banská Bystrica – ŠK Tempus

Stolný tenis

29. NOVEMBRA - 10.00 hod. TJ Mladosť Relax
Rimavská Sobota - MSK Ceresit Čadca B, 16.00
hod. TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota - TZO
Bytča v 5.kole I.ligy v telocvični na Hviezdoslavovej ulici

Kolky
Prípravka ŠK Tempus r. nar. 1999

Rimavská Sobota 5:1 (gól dal Hruška), Ajax
Žilina – ŠK Tempus Rimavská Sobota 1:2
(Hruška, Katreniak).
Najbližší program prípraviek:
Halové turnaje: 16.11. -ročník 1998 v Badíne,22.11. -ročník 2000 v Košiciach,13,14.12.ročník 1999 Slovácko /Česko/.
O. Václavik

22. NOVEMBRA - 14.00 hod. KK Rimavská
Sobota - Jelšava v 11.kole I.ligy na 120 hodov
združených v kolkárni v Mestskej záhrade.
Hokej
23. NOVEMBRA - 17.00 hod. HKM Rimavská
Sobota - HK Brezno v 7.kole II.ligy mužov na
rimavskosobotskom zimnom štadióne.

Volejbal

22.NOVEMBRA - 14.00 hod. VK Slovan Rimavská Sobota - Humenné v 6.kole I.ligy žien v
telocvični Základnej školy M.Tompu na sídlisku
Západ.

12 inzercia
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LILIPUT Ponúkam
detské odevy pri pošte
v Rim. Sobote

Nový
tovar!
• zimné bundy
• otepľovačky
• pulóvre
• disney pyžamá
• tričká, spodné prádlo

na predaj
palivové
drevo.
M: 0908 931 360

2201-52

Od 10. 11.2008 otvárame
v areáli Slovenskej autobusovej
dopravy Lučenec, a.s.
Odštepný závod Rimavská Sobota,
Cukrovarská 1842

NOVÚ UMÝVACIU LINKU
pre úžitkové vozidlá

Predám stavebný
pozemok na Molnárke.
M: 0908 931 360

2222-43,45

2264-47

MORA GORENJE

Otváracie hodiny:
Pondelok – Sobota
od 8.00 do 20.00 h
Kontakt: Peter Macko
0903 292 820

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

2274-47

2261-47

Hnusta07_190x135_Gemer_CB.indd 1

11/4/08 11:50:02 AM

18
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Vydreté víťazstvo

MFK Rim. Sobota – DAC 1904 Dunajská Streda B 2:1 (1:1)

K

sobotňajšiemu zápasu 15. kola nastúpili futbalisti MFK Rim. Soboty
ako jasný favorit proti súperovi, ktorý je už takmer jasným zostupujúcim. Domáci diváci tipovali pred zápasom 4 až 6 gólové víťazstvo.
Nakoniec sa však museli uspokojiť aj s jednogólovým rozdielom, keď ešte
desať minút pred koncom držal súper zo Žitného ostrova prekvapujúci
nerozhodný stav. Futbalistom Rim. Soboty sa nedá vytknúť snaha. Hlavne
v prvom polčase si vypracovali tri – štyri gólové príležitosti, ktoré však
nedokázali využiť, a tak sa museli o výsledok strachovať až do samého
konca. Hostia pricestovali do Rim. Soboty iba s trinástimi hráčmi. Bolo
na nich badať, že hrajú uvoľnene a bez strachu, čomu zodpovedalo ich
umiestnení v tabuľke. Domáci futbalisti mohli otvoriť gólový účet už v 2.
min. Po prieniku a centri Sihelského nedokázal kapitán Pisár prestreliť,
hlavne v prvých 20. minútach, dosť zamestnaného brankára hostí Hasancika. V 11. minúte mal možnosť otvoriť skóre stretnutia dobre hrajúci
Lazúr. Jeho strelu z 30 metrov vyrazil brankár na rohový kop. V 13. min.
strieľal opäť Lazúr a znova ten istý scenár. V 14. min. už bol brankár hostí
prekonaný, ale hlavný rozhodca na pokyn postranného odpískal ofsajd
a gól neuznal. V 15. min. sa už domáci dočkali. Nádhernou strelou z voleja sa presadil Filo, ktorý tým otvoril gólový účet zápasu. V 20. min. po
rohovom kope domácich skončila hlavička hráča tesne nad. V 21. min.
hostia z ojedinelého protiútoku na prekvapenie všetkých vyrovnali. Autorom gólu bol Hussain. Domáci zostali po tomto góle mierne šokovaný.
V 32. min pohrozili nepresným pokusom Lelkeša opäť hostia. V 36. min.
strelu Fila vyrazil brankár iba pred seba, dorážku útočník Líška nepremenil. V 39. min. mal na kopačkách druhý gól MFK Líška, ktorý však v čistej
šanci brankára neprestrelil. Do kabín tak odchádzali spokojnejší hostia.
V druhom polčase už v 47. min. mal možnosť zmeniť skóre Gibala. Jeho
prudkú strelu gól man hostí vyrazil iba pred seba a loptu nikto z hráčov
MFK do siete nedorazil. V 49. min. Pisárov strieľaný center nikto netečoval. V 65. min sa domáci diváci dožadovali odpískania pokutového kopu.
Píšťalka rozhodcu však ostala nemá. Nervozita pribúdala súmerne s blí-

Potrebujete
peniaze?

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

Volajte: 0905 329 178
www.proficredit.sk
2275-51

žiacim sa koncom stretnutia. V 68. min. skončila strela Lazúra bezpečne
v náruči hosťujúceho brankára. V 75. min. závar pred bránou hostí vytúžený gól nepriniesol. V 82. min. sa už domáci konečne dočkali. Vykúpením pre priaznivcov MFK bol Čižmárov gól, po ktorom si domáci pripísali
do tabuľky povinné tri body. Tréner domácich K. Kisel k stretnutiu poznamenal: „Dnešný zápas ma stál veľa nervov. Moji hráči si, hlavne v prvom
polčase, vypracovali množstvo gólových možností. Tie však nepremenili.
Spokojný som iba s tým, že sme zvíťazili a ostali na čele tabuľky.“
Pred 421 d. rozhodoval Hádek. ŽK: Mujkoš
Zostava MFK RS: Kuciak – Mujkoš – Rubint- Geri – Mráz – Sihelský – Pisár
(90 min. Adám) – Filo – Lazúr – Líška (65. min. Čižmár) – Gibala (55. min.
Živanovič).
V nasledujúcom 16. kole cestujú futbalisti MFK RS 15. novembra do Trenčína na šláger kola. Začiatok stretnutia je o 18:00 hod. pod umelým osvetlením.
Ostatné výsledky 15. kola: Inter Ba – Podbrezová 2:0, Lučenec – Trenčín
0:2, Šaľa – Michalovce 1:0, Prievidza – Humenné 3:1, Košice B – Ružomberok B 1:1.
Zájazd do Trenčína. V sobotu 15. novembra sa organizuje autobusový
zájazd do Trenčína. Odchod autobusu je o 13:00 hod. spred plavárne. Cena
je 200 Sk (6,64 €). Touto cestou pozývame fanúšikov, aby prišli povzbudiť
mužstvo v dôležitom zápase a svojim slušným povzbudzovaním mu dopomohli k úspešnému výsledku.
Zdeno Marek

Tabuľka po 14. kole
1. Rim. Sobota

15 9

3

3

21:11 30

2. Inter BA

15 8

5

3

25:9

3. Šaľa

15 8

3

4

19:13 27

4. Trenčín

15 8

2

5

33:18 26

5. Podbrezová

15 7

4

4

21:11 25

6. Michalovce

15 7

2

6

26:21 23

29

7. Lučenec

15 6

5

4

22:20 23

8. Prievidza

15 6

3

6

18:16 21

9. Humenné

15 5

2

8

16:27 17

10. Ružomberok B

15 4

2

9

24:32 14

11. Košice B

15 3

4

8

17:27 13

12. Dun. Streda B

15 0

3

12

12:49 3

®

®
AKADÉMIA VZDELÁVANIA
pobo!ka Rimavská Sobota

ponúka externú pracovnú príle"itos# lektorom
v nasledovn$ch oblastiach:
- BOZP
- jednoduché, podvojné a mzdové ú!tovníctvo
- práca s PC
- predná"ková !innos# (dane, ú!tovníctvo a mzdy,
legislatívne zmeny v zákonoch ..)
- jazyky (anglick$, nemeck$, francúzsky, taliansky)
Akadémia vzdelávania, Mikszátha 1, Rimavská Sobota
tel.!.: 047/5631922, 0918797080
e-mail: avrs.studijne@stonline.sk

AKADÉMIA VZDELÁVANIA
pobo!ka Rimavská Sobota

oznamuje, !e nové sídlo pobo!ky sa nachádza
v Obchodnej akadémii, Mikszátha 1 v Rimavskej Sobote
(vchod z dvora)
Od 10.11. do 19.12.2008 sa mô!ete
zapísa" do kurzov ANGLICKÉHO a NEMECKÉHO JAZYKA,
ktoré za#nú v januári. Vstupné testy zdarma, bezkonkuren#né ceny.

"alej ponúkame: kurzy podvojného ú#tovníctva, informatiky,
mana!érskeho vzdelávania , rekvalifika#né kurzy: kuchár-#a$ník,
kaderník-kaderní#ka, masér, aran!ovanie kvetov
Pre firmy ponúkame kurzy „#ité na mieru“.
Akadémia vzdelávania, Mikszátha 1, Rimavská Sobota
tel.!.: 047/5631922, 0918797080
e-mail: avrs.studijne@stonline.sk
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ZUBNÝ LEKÁR

DAROVALI KRV

V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
15. a 16.november
MUDr. J.Jurkemik CSc., Gorkého 9,
č.t. 58 11009
17. november
MUDr. F. Kurák, Železničná 23, č.t.
56 91161

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

 zmena
stránkových dní
Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota Vám týmto oznamuje, že
počnúc 10. novembrom 2008 budú
stránkové dni a úradné hodiny pre
klientov zabezpečené nasledovne:  
pondelok:
8.00 h – 14.00 h
utorok:
8.00 h - 14.00 h
streda:
8.00 h – 16.30 h
štvrtok:
nestránkový deň
piatok:
8.00 h – 14.00 h
Podateľňa :
pondelok:
8.00 h – 14.00 h
utorok:
8.00 h - 14.00 h      
streda:
8.00 h – 16.30 h
štvrtok:
8.00 h – 14.00 h
piatok
8.00 h – 14.00 h
Pokladňa:
pondelok:
8.00 h – 11.30 h
		
12.30h - 14.00 h
utorok:
8.00 h – 11.30 h
		
12.30h - 14.00 h
streda:
8.00 h – 11.30h
		
12.30h - 15.30 h
štvrtok:
nestránkový deň
piatok:
8.00 h – 11.30 h 		
		
12.30h - 14.00 h

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 4. 11. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

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.

Košická cesta, Rimavská Sobota

Viera Kojnoková, Ádám Lajka, Ing.Michal Kováčik, Lukáš Belko, Rudolf Pivárnik, Tomáš Kočiš z Rimavskej Soboty, Rastislav Šuľko zo Sobôtky, Ján Palic
z Hrnč. Zalužian, Ladislav Mikloš zo Stránskej, Ľubomír Nágel z Tisovca, František Beňuš z Veľkých Teriakoviec, Milan Krnáč, Ing. Miroslav Kántor z Čerenčian, Vladimír Boroš, Ján Kromholc z Kokavy n. Rim., Mária Kromholcová,
Milan Dirbák, Vojtech Kocka, Radoslav Doboš z Hnúšte, Valéria Kováčiková,
Peter Kováčik z Kružna, Ján Kušpál z Ľuboriečky, Peter Bálint z Močiara, Iveta
Vozárová z Hrachova, Miroslav Haluška z Čížu.
Prvýkrát darovali krv: Štefan Králik, Jaroslav Vargic z Rim. Soboty, Ingrida
Krnáčová, Martin Krnáč z Čerenčian, Pavel Žilák z Kokavy n. Rimavicou.

Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

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

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.

•

Vznikajúce Občianske združenie rodičov a príbuzných mentálne
postihnutej mládeže a dospelých...

...robí prieskum o záujem umiestnenia mládeže a dospelých s mentálnym
postihom do denného stacionára v Rimavskej Sobote, v pracovných dňoch.
Účelom tohto zariadenia bude pomoc príbuzným takýchto ľudí a zároveň im
samotným pomôcť pri integrácii do bežného života. Záujemcovia nech sa ozvú
na t.č.: 0907 875 005

•

Výberové konanie na pozíciu vedúceho odlúčeného pracoviska
SSOŠ v Rim. Sobote

Zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy RNDr. Jolana Ozoráková vyhlasujeVÝBEROVÉ KONANIE na pozíciu: vedúci odlúčeného pracoviska v Rimavskej Sobote.
Požiadavky na kandidáta:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení
neskorších predpisov • odborná prax min. 5 rokov, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, morálna bezúhonnosť
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 26.11.2008. Ďalšie informácie na telefónnom čísle 031/5524545, klapka 111.
2271-45

•

Otváracie hodiny zimného štadióna pre verejnosť

Žijeme
s hepatitídou

EUROMOTEL
Restaurant

10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11

11.00-12.30, 13.00-14.30, 19.30-21.00
11.00-12.30, 13.00-14.30, 19.30-21.00
10.00-11.30, 12.00-13.30, 18.30-20.00
11.00-12.30, 13.00-14.30, 17.45-19.00
11.00-12.30, 13.00-14.30, 18.30-20.00
10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30
14.00-15.30, 16.00-17.30, 18.00-19.30

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov

na predaj Gemerských zvestí.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5 alebo na t. č. 56 04 673.

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

KINO
ORBIS
14.15.16. nov.

HELLBOY 2:
ZLATÁ ARMÁDA

Hellboy sa vydáva do nepriateľského tábora , aby zastavil
Zlo, ktoré sa na Zem ešte
len chystá. Akčný film USA.
MP od 12 r. Vstupné 65 Sk (
2.16 euro), titulky. Začiatok
predstavení o 17:45 hod.
14.15.16. nov.

PARÍŽ MILUJEM ŤA

Romantický poviedkový film
Francúzsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Nemecko.
MP od 12 r. Vstupné 60 Sk (
1.98 Euro), titulky Začiatok
predstavení o 20:00 hod.

