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Sobotienka oslávila polstoročnicu
Rimavskosobotský dom kultúry patril
8. novembra tónom dychovej hudby. Svoje
50. výročie vzniku tu oslávilo hudobné
zoskupenie Sobotienka z Rimavskej Soboty.
Pre priaznivcov dychovej hudby zahrala
kapela svoje najúspešnejšie skladby.
Sobotienka zachováva tradíciu dychovej hudby v našom meste. Bola založená medzi dvoma svetovými
vojnami. V tom čase ju viedol Zoltán Pecsök z Vyšnej Pokoradze a Július Kardos, rodák z Budapešti.
Po druhej svetovej vojne bol založený hasičský zbor
a pri ňom začala pracovať mestská hasičská hudba.
V 50-tych rokoch bola dychová hudba preradená pod
správu mestského domu a osvety. V roku 1980 dostáva názov Sobotienka. Od roku 1985 sa stáva jej zriaďovateľom Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote.
V súčasnosti má 29 stálych členov. Výrazne sa obohatil

jej repertoár o mnohé koncertné, tanečné i promenádne skladby. Dirigentom je Tibor Lévay, ktorý dirigovanie prevzal v roku 1975 po smrti šéfdirigenta
Júliusa Kardosa. Tibor Lévay pre potreby dychovky
upravuje rozsiahlejšie skladby a sám aj komponuje.
Umenie Sobotienky poznajú na mnohých miestach
na Slovensku i v zahraničí. Účinkuje pri rôznych spoločenských príležitostiach aj v menšom komornejšom
obsadení. Tóny jej nástrojov pravidelne počuť pri oslavách Dňa mesta, rôznych kultúrno – spoločenských
udalostiach, počas Gemerského jarmoku, na vianočných koncertoch.
Dychovej hudbe Sobotienka prišli zablahoželať
k 50-tke mnohí jej priaznivci, hudobní nadšenci či členovia iných súborov. Po výročnom koncerte sa uskutočnilo posedenie s rodinnými príslušníkmi hudobníkov, ich priaznivcami i predstaviteľmi mesta.
amb

Vaša lekáreň

Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad
Akcia: bravčové plece bez kosti 119,- Sk /kg
lečo klobása 58,- Sk/kg

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
2006

Realitná kancelária

Marta Kanalová,
redaktorka
Ako sme vás
už informovali,
na ostatnom
rokovaní poslanci
mestského parlamentu vyslovili nedôveru mne
ako šéfredaktorke Gemerských
zvestí a šéfredaktorovi Gömöri
Hírlap. Po tomto kroku mal
o ďalšom našom osude rozhodnúť primátor mesta. Ten nás
10. novembra z funkcie odvolal.
A to napriek dosiahnutým pozitívnym výsledkom, vrátane
zmeny grafiky, tlače, obsahovej
stránky novín a pozitívnemu
hospodáreniu Gemerských
zvestí. Poverený vedením
redakcie Gömöri Hírlap ostal
bývalý šéfredaktor Ján Juhász.
Čo sa týka môjho prípadu,
zatiaľ som ostala redaktorkou Gemerských zvestí. Ich
vedením je poverený školený
novinár Marián Kluvanec,
ktorý predtým pracoval napr.
pre Hospodárske noviny či
týždenník LIVE!. Na miesta
šéfredaktorov sú vypísané
výberové konania. Podrobnejšie informácie o nich nájdete
na str. 7. Chcem sa poďakovať
čitateľom a ľuďom, ktorí mi
počas vedenia mestských novín pomáhali a verili mi, i keď
to niekedy bolo veľmi ťažké.
A neprajníkov bolo naozaj dosť.
Ale život je zmena. Chcela by
som popriať veľa úspechov
Mariánovi Kluvancovi v jeho
ďalšej práci.

Petícia
Z iniciatívy poslanca NR SR
Zsolta Simona (SMK) sa
v utorok v Rimavskej Sobote
stretli starostovia regiónu
Gemera, aby podporili petíciu o spolunažívaní medzi tu
žijúcimi národnosťami.
Vyzvali slovenskú i maďarskú vládu, aby v tomto smere
urýchlene konala.
pokračovanie na str. 2

najširšia ponuka nehnuteľností
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Verejní činitelia prejavili záujem o dobré
vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi
Z iniciatívy poslanca NR SR Zsolta Simona (SMK) sa stretli v Rimavskej Sobote starostovia regiónu Gemera, aby podporili petíciu o spolunažívaní medzi tu žijúcimi národnosťami. Vyzvali slovenskú i maďarskú vládu, aby v tomto smere urýchlene konala.

A

ko zdôraznil predseda ZMOG-u Michal
Bagačka, ale aj prednostka Obvodného
úradu v Rim. Sobote Jana Uhrinová, nedá sa
súhlasiť s udalosťami prechádzajúcich dní.
Preto vyzývajú slovenskú a maďarskú vládu, aby
konečne našli spoločnú reč a také riešenia, ktoré
vedú k ukľudneniu situácie. Text petície, ktorú

nazvali Spoločne a s úctou, je nasledovný: „My
podpísaní starostovia a verejní činitelia regiónu
Gemera máme záujem o dobré spolunažívanie a
rozvíjanie vzájomných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou a
medzi Slovákmi a Maďarmi. Preto odsudzujeme všetky formy intolerancie, nacionalizmu a

extrémizmu. Vyzývame predstaviteľov vlády,
parlamentu a politických strán na Slovensku aj v Maďarsku, aby začali konštruktívny
dialóg a zmiernili tak napätie. Zároveň ich
vyzývame, aby zamedzili prejavom vzájomnej
neznášanlivosti, či propagácie extrémizmu.”

jdj

Sprísnili podmienky získania príspevku na podnikanie
ÚPSVR eviduje pohľadávky z poskytnutých príspevkov vo výške 2 111 352 Sk

V

minulých dňoch sa na našu redakciu obrátila čitateľka. Upozornila nás na problém,
ktorý majú nezamestnaní pri žiadaní o nenávratný finančný príspevok na začatie podnikania
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rim.
Sobote. Ako nám rozhorčení žiadatelia o povedali, ÚPSVR sprísnil podmienky na jeho získanie.
V testoch sa sťažili otázky a zvýšila sa minimálna
bodová hranica na jeho úspešné zvládnutie. Finančný príspevok vo výške 103 900 Sk poskytuje
úrad zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii najmenej 3
mesiace.
Podmienkou na jeho získanie je podanie žiadosti, vypracovanie podnikateľského zámeru,
absolvovanie prípravy na začatie podnikania a
testy zo znalosti zákonov. Žiadateľ sa v zmluve
zaväzuje podnikať dva roky. Príspevok môže použiť na nákup strojov, zariadenia (len nové veci),
vyplatenie odvodov do fondov, nájomného atď.

Študenti medzi
predstaviteľmi
samosprávy
Prehľbiť spoluprácu s predstaviteľmi
samosprávy bolo cieľom ich spoločnej
besedy, ktorá bola 7. novembra v rimavskosobotskom dome kultúry.

P

odujatie konajúce sa pri príležitosti Európskeho týždňa mládeže priviedlo do jednej
miestnosti študentov stredných škôl, poslancov
mestského parlamentu a iných predstaviteľov
mesta. V diskusii študentov najviac zaujímala

K problému sa vyjadrila riaditeľka odboru
služieb zamestnanosti ÚPSVR Mgr. Dana Cochová. Uviedla, že v zmysle § 49 zákona o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a internej
normy účinnej od 2. mája 2005, ktorá stanovuje
záväzný postup pri poskytovaní príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) je podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku
absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej
činnosti, ktorú uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad. ÚPSVR v Rim. Sobote prípravu na
začatie podnikania zabezpečuje formou individuálneho samoštúdia uchádzača s tým, že žiadateľ o absolvovanie prípravy dostane ako prílohu
k žiadosti okruh otázok týkajúcich sa zákonov.
Ich znalosť je nevyhnutná k začatiu podnikania. Po absolvovaní samoštúdia sú žiadatelia o
príspevok predvolaní na prípravu pre začatie
podnikania, kde vykonávajú testy zamerané
na znalosť zákonov. Test pozostáva z 20 otázok

otázka výstavby aquaparku na Kurinci, prípadne riešenie chýbajúcich bazénov v meste počas
leta. Ako uviedol prednosta mestského úradu L.
Kovács, pri mestskej plavárni vyrastie na budúci
rok jeden veľký a jeden malý bazén. Na výstavbu
aquaparku hľadá mesto zahraničného investora.
Mladým chýba intenzívnejšia spolupráca so
zástupcami mesta, bezpečnosť skejtparku, cyklotrasa na Kurinec, rockový klub, diskotéky, prekážajú im zničené cesty.
Primátor mesta Štefan Cifruš privítal spoluprácu so študentmi. Poznamenal, že iniciatíva musí vyjsť z ich strany a v novom roku
navrhol štvrťročné stretnutia so študentmi na
školách. Zároveň im vyčítal, že málo navštevujú športoviská, zimný štadión či plaváreň.
Viceprimátor P. Piliarik ocenil, že študenti
v rámci vyučovania občianskej výchovy navštevujú zasadnutia mestského zastupiteľstva. V bu-

v štyroch rôznych kombináciách s možnosťou
správnej odpovede z troch ponúkaných možností. Za úspešné absolvovanie prípravy sa považuje dosiahnutie minimálne 25 bodov. Tie sa
získavajú za absolvovanie vzdelávania na začatie
podnikania, za dosiahnutý stupeň vzdelania, za
schopnosť realizovať predložený podnikateľský
zámer a za zodpovedanie predložených otázok
z oblasti legislatívy pre SZČ. ÚPSVR priebežne
otázky v teste aktualizuje v nadväznosti na zmeny zákonov.
Cieľom ÚPSVR je podporiť začínajúcich podnikateľov, u ktorých je predpoklad, že sú schopní
realizovať predložený podnikateľský zámer
a nedôjde k zneužitiu poskytnutého príspevku
a predčasného ukončenia podnikania. Úrad eviduje pohľadávky vzniknuté porušením dohôd
za obdobie rokov 2004 – 2008 v celkovej výške
2 111 352, 90 Sk (70 084 €), z toho bolo vrátených
len 544 866, 20 Sk (18 086 €).
amb

dúcnosti by ale privítal ich častejšie návštevy
na týchto zasadnutiach. Besedy sa zúčastnil
aj zástupca mládežníckeho združenia Iuventa
Martin Pokorný, ktorý predstavil jeho aktivity
a programy spolupráce.
amb
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Ladislav Fízik: Rómom počty problémy nerobia
torí z nich nevedia čítať ani písať, ale peniaze
poznajú a vedia aj rátať,“ podčiarkol L. Fízik,
ktorý na stretnutí rozdal prítomným aj propagačné materiály týkajúce sa tejto problematiky.
Zaujímavé bolo, že na otázku, čo chcú prítomní
dosiahnuť, odpovedali: „Chceme mať veľa peňazí“. Ďalšími témami stretnutia bola hospodárska kríza a následné prepúšťanie zamestnancov,
nízke životné minimum a vzdelanie. Na margo
potreby vzdelania sa L. Fízik vyjadril nasledovne: „Naša generácia je už stratená, ale musíme
urobiť všetko pre to, aby sa naše deti vzdelávali,
lebo len vtedy majú v živote šancu.“
kan

Do Rim. Soboty zavítal minulú stredu predseda Parlamentu Rómov SR Ladislav Fízik. Na
pôde obvodného úradu diskutoval s tunajšími Rómami predovšetkým o zavedení
eura. Na stretnutí bol prítomný aj rómsky
aktivista Vojtech Kökény.

L.

Fízik uviedol, že zavedenie eura nebude
problémom pre mladých ľudí, pretože tí si
na novú menu rýchlo zvyknú. U dôchodcov však
bude situácia opačná, pretože neboli zvyknutí
na drobné peniaze.
„Veľa Rómov nemá dostatočné informácie
o eure a nepozná ani hodnotu peňazí. Niek-

Rozprávkové Drienčany
S

lnečné hodiny, rozprávková čakáreň s Babou Jagou, drevené plastiky rozprávkových
postavičiek, náučný chodník, pamätná fara P. E.
Dobšinského-nášho najznámejšieho rozprávkara -a aj viac zaujímavostí objavíte v malebnej
obci Drienčany.
Výborný typ na menší výlet. Vedia však o tejto
možnosti všetci? Členovia OZ Valgatha pôsobiaci v obci Drienčany sa rozhodli uchádzať o možnosť získať financie na propagáciu svojej obce

z grantového programu MAS MALOHONT. Vypracovali projekt, ktorý bol úspešný. Výsledkom
je propagačný materiál-skladačka s názvom OZ
Valgatha Vám predstavuje rozprávkové Drienčany. Ďakujeme za finančnú pomoc. Veríme, že sa
nám podarilo prispieť k propagácii nášho regiónu a zároveň priblížiť návštevníkom krásu, malebnosť a hlavne pohostinnosť nášho kraja.
A. Koniarová,
predsedníčka OZ Valgatha

Muža ohrozoval nožom
Obvineniam zo zločinu vydierania čelí
51-ročný Alexander z Rim. Soboty. Minulý pondelok na Nám. Š. M. Daxnera ohrozoval nožíkom 33-ročného muža z Vrboviec
nad Rimavicou.
„Ak ťa ešte uvidím v meste, podrežem
ťa!“ vyhrážal sa mu. Obeť našťastie nezranil,
len mu prerezal kabát. Alexander je v policajnej cele a hrozí mu trest odňatia slobody
na 4 až 10 rokov.
kan

Eurookienko

Zámenu korún na eurá si nenechávajte na poslednú chvíľu
Zavedenie eura na Slovensku sa dotkne
každého z nás. Na novú menu si budeme
zvykať postupne, na jej príchod sa však máme
možnosť pripraviť už teraz. Najvýhodnejšie
je čo najskôr vložiť peniaze do banky a vyhnúť
sa tak radom v obchodných miestach bánk
začiatkom roka 2009. O ďalšie zaujímavé
informácie o tom, ako prejsť na euro bez
komplikácií, sme požiadali Janku Benčovú, riaditeľku Regionálneho riaditeľstva
Slovenskej sporiteľne v Banskej Bystrici.
Začiatok roka 2009 je výnimočný tým, že
od 1. do 4. januára 2009 nás čakajú tri dni
pracovného pokoja. Ako sa môžu v tom
čase dostať klienti k eurovej hotovosti?
Kto využíva platobné karty, dostane sa k euru
hneď 1. januára 2009 prostredníctvom
bankomatov. Môže tiež platiť bezhotovostne,
čiže hotovosť ani nebude potrebovať. Samozrejme, Slovenská sporiteľňa výjde v ústrety
aj tým, ktorí si nechali zámenu korún na eurá
na poslednú chvíľu, a od štvrtka 1. januára
do nedele 4. januára 2009 otvorí dve tretiny
svojich obchodných miest. Budú sa zameriavať
výhradne na výmenu slovenských korún za
eurá. Klienti ale musia počítať s tým, že budú
čakať na výmenu hotovosti v obchodnom mieste

dlhšie ako obvykle. Preto by sa tomu mali
radšej vyhnúť a vložiť si prebytočnú hotovosť
do banky ešte pred koncom roka 2008.
Ktoré obchodné miesta v banskobystrickom regióne budú otvorené začiatkom roka 2009?
Od 1. do 4. januára 2009 otvorí Slovenská sporiteľňa 20 najvyužívanejších obchodných miest
vo všetkých okresoch banskybystrického regiónu. Eurá za koruny si v prvých dňoch roka 2009
budú môcť klienti zameniť v Banskej Bystrici,
Brezne, Podbrezovej, Zvolene, Detve, Krupine,
Rimavskej Sobote, Tornali, Lučenci, Fiľakove,
Poltári, Veľkom Krtíši, Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, Kremnici, Novej Bani a Žarnovici.
Banky plánovali, že otvoria začiatkom roka 2009 obchodné miesta od
10. do 14. hod. Budú pobočky Slovenskej sporiteľne otvorené aj dlhšie?
Áno, otváracie hodiny sme nastavili tak, aby
sme čo najviac vyhoveli klientom. Väčšina
obchodných miest Slovenskej sporiteľne bude
otvorená vo štvrtok 1. januára 2009 od 10. do 14.
hod., v piatok a sobotu 2. a 3. januára 2009 od
8. až do 18. hod. a v nedeľu 4. januára 2009 od
10. do 16. hod. Otváracie hodiny sa ešte môžu

zmeniť, preto by si mal každý klient overiť, kedy
bude pobočka, ktorú chce navštíviť, otvorená.
Hovorili ste, že čakaniu v pobočkách
začiatkom roka sa dá vyhnúť vložením
peňazí do banky ešte pred koncom tohto
roka. Sú ďalšie dôvody, prečo je pre klientov výhodné vložiť hotovosť do banky?
Má to niekoľko výhod. Peniaze v banke začnú
okamžite zarábať a banky všetky korunové
úspory zamenia na prelome rokov 2008 a 2009
na eurá konverzným kurzom 1 euro = 30,1260
Sk. Klienti určite ocenia, že ich vklady sú
v banke v úplnom bezpečí, keďže sú chránené
Fondom ochrany vkladov podľa podmienok stanovených zákonom. Pri príležitosti prechodu na
novú menu Slovenská sporiteľňa ponúka termínovaný vklad EUROhotovosť. Jeho výhodou je,
že klientom vyplatíme úrok v eurách okamžite
pri zriadení vkladu. Na vyplatenie úrokov teda
nemusia čakať, získajú ich vopred a v eurách.
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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Centrum obce Hrachovo mení postupne svoju tvár
Úpravu centra obce podporil samosprávny kraj i ministerstvo

úradom vo výške 100 000 korún získala obec
z Banskobystrického samosprávneho kraja
a zvyšné financie vyčlenila z obecného rozpočtu.
Upravené verejné priestranstvo bolo oficiálne
otvorené počas dní obce Hrachovo.
Po úprave okolia pokračuje obec s postupnou úpravou budovy obecného úradu, ktorá
začne výmenou okien. Na ich kúpu získala obec
v týchto mesiacoch financie z Ministerstva
financií SR vo výške 140 000 korún.
M. Kubaliaková

Obec Hrachovo už niekoľko rokov
postupne upravuje okolie budovy
obecného úradu. Začalo sa vybudovaním
časti prístupovej cesty, chodníka
a vysadením zelene.
V tomto roku pokračovali práce druhou etapou,
v ktorej bolo vydláždené priestranstvo parkoviska a vchodu do budovy. Začiatkom septembra
bola vyasfaltovaná ďalšia časť prístupovej cesty.
Financie na úpravu priestranstva pred obecným

Konferencia o možnostiach
vzdelávania v mikroregiónoch
Po štvrtýkrát bola zorganizovaná konferencia s názvom
Ako ďalej so vzdelávaním v mikroregiónoch? Záštitu
nad ňou mal Spoločný úrad pre vzdelávanie v Jesenskom. Je to unikátne podujatie, môžu sa tu stretnúť
riaditelia škôl s primátormi miest a starostami obcí.
Hostí uvítal starosta Jesenského Gábor Mihályi. Vyjadril
nádej, že napriek všetkým
negatívnym správam o slovensko-maďarských vzťahoch
konferencia môže byť pozitívnym príkladom vzájomnej
spolupráce. Valéria Sebőková
vo svojom príspevku nostalgicky spomínala na časy, keď
ešte v každej obci fungovala
málotriedka.
V prvej časti tohtoročnej
konferencie sa účastníci
zaoberali zákonom o vzdelávaní prijatom v máji tohto
roku a školským zákonom
Maďarskej republiky, ktorý bol
zavedený do praxe v roku 1993.

Pracovníčka Pedagogického
inštitútu Boršodskej župy
Eva Lászlóová prezentovala
národný vzdelávací plán. Jeho
prvoradým cieľom je vzdelávanie založené na kvalitatívnych
cieľoch.
Medzi najdôležitejšie úlohy
patrí viesť žiakov k sebapoznaniu, na informačno-komunikačnej kultúre, k získaniu
poznatkov o vlastnej a všeobecnej kultúre, naučiť ich
učiť sa a v neposlednom rade
ich vychovať k zodpovednosti
voči životnému prostrediu.
Učebné osnovy sú vo vlastnej
kompetencii každej školy
a prispôsobujú sa miestnym

zvyklostiam. Zákon zaručuje
a zároveň vyžaduje neustále
zvyšovanie kvalifikácie vyučujúcich. 		
V druhej časti konferencie
prezentovali zúčastnené školy
výsledky mikroregionálnej
spolupráce. Tak sme sa mohli
dozvedieť o prírodovednej
súťaži v Gemerskom Jablonci,
o dňoch Viktora Szombathyho v Jesenskom, o detskom
festivale v Hosticiach, o akcii
nazvanej Na dvore kráľa Mateja v Gemerských Dechtároch,
o športových dňoch v Jesenskom, o rytierskom súboji
o cenu starostu, o Belinskom
detskom tábore. Riaditeľka
školy v Hodejove Eva Knappová hovorila o novej iniciatíve:
v škole by chceli spracovať
a aj odprezentovať miestne
kultúrne dedičstvo.
jdj

V Klenovci
napadli
policajta!
Piati muži z Klenovca napadli v sobotu
8. novembra večer príslušníka obecnej
polície. Policajná hliadka bola privolaná
k miestnemu baru, na dvere ktorého
páchatelia hádzali skaly. Výtržníci
neuposlúchli výzvu mužov zákona, aby
so svojím konaním prestali, a namiesto
toho fyzicky napadli jedného z policajtov.
Do tváre ho udrel dvadsaťročný mladík.
Policajtom sa po použití slzotvorného plynu podarilo uniknúť. Následne sa vrátili
na miesto činu s hliadkou z Obvodného
oddelenia PZ v Hnúšti, a mladého útočníka zadržali. Obvinenému páchateľovi
hrozí trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov.
mak

Psík hľadá domov

Na Gemeri objavili nové druhy pavúkov

Eresus moravicus dorastá do veľkosti 14 mm.

Zoológovia objavili v Cerovej vrchovine štyri
druhy miniatúrnych pavúkov, o ktorých sa
výskyte na Slovensku doposiaľ nevedelo. Len
niekoľko milimetrov veľké živočíchy preto
zatiaľ nemajú slovenské názvy. Patrí sem napr.
pelecopsis loksai či eresus moravicus, v Českej
republike nazývaný stepník červený. Tento pavúčí druh sa dožíva nízkeho veku (3 až 4 roky)
a vyskytuje sa najmä v teplých lokalitách.
V slovenskej faune je spolu zastúpených asi
1000 druhov pavúkov z celkového svetového
počtu 40 000.
mak

Mestskí policajti našli 12. novembra pri
Kauflande opusteného psíka. V súčasnosti
je v koterci na mestskej polícii. Ak vám nie
je jeho osud ľahostajný a chcete ho prichýliť a dať mu domov, neváhajte, a prihláste
sa na t. č. 047/56 23662; 159 alebo osobne
na MsP.

spravodajstvo

18. 11. 2008

Prijímanie prvákov do cechu
V

ZŠ P. K. Hostinského v Rim. Sobote sa 28.
októbra uskutočnilo prijímanie prvákov
do žiackeho cechu, ktoré bolo pre nich dôležitou školskou udalosťou. Za prítomnosti rodičov
a vedenia školy prváci pripraveným programom
ukázali svoje vedomosti nadobudnuté od začiatku školského roka. Program pripravili so žiakmi
vychovávateľky ŠKD A. Vrábeľová a M. Czikóová.
Každý žiak bol po programe pasovaný do cechu

5

Výstavy v múzeu

riaditeľkou školy V. Szűcsovou i odmenený darčekmi a sladkosťami od svojich triednych učiteliek. Príjemnú atmosféru vytvorili aj žiaci ŠKD
svojím divadelným predstavením pod vedením
vychovávateľky M. Mičkovej. Rodičia so svojimi
ratolesťami odchádzali domov s peknými zážitkami, ktoré im určite ešte dlho utkvejú v pamäti.
A. Vrábeľová,
vychovávateľka

Nechaj ma, chcem sa to naučiť sám!
celoslovenská spoločnosť pre predškolskú výchovu zorganizovala v októbri seminár na skvalitnenie riadiacej
práce a organizácie výchovy a vzdelávania v materských školách pod názvom
"Súčasné trendy v didaktike“, ktorý sa
uskutočnil v Banskej Bystrici.

L

ektorom bol PaedDr. Dušan Kostrub PhD.
Z Rim. Soboty sa ho zúčastnilo 6 učiteliek
z MŠ na Rybárskej ul. a 2 učiteľky z MŠ na Ul.
Hatvaniho. Progresívny seminár o didaktike,
obohatený príkladmi z učiteľského a rodičovského prostredia, nám umožnil lepšie pochopiť
nastolenú problematiku. Teória didaktiky
učenia a analýza výskumu vyhodnotená zo
skúmania učenia učiteliek v materských školách
nám umožnila reálne a s nádychom humoru

prednášajúceho nazrieť na svoju prácu z akéhosi „druhého brehu“. V súčasnosti uznávaná
osobnosť PaedDr. Dušan Kostrub, okrem iného
bývalý učiteľ a riaditeľ materskej školy, vysokoškolský učiteľ, ktorého profesionálny profil
má široký záber, je autorom novodobých kníh
písaných pre širokú verejnosť.
Originálnym spôsobom poukázal na jednoznačnú potrebu hľadať nové cesty, prístupy
k učeniu prostredníctvom poznania didaktiky,
v ktorom úlohu preberá dieťa a učiteľ stojí v pozadí v úlohe pomocníka, facilitátora, spoluhráča
a usmerňovača. Ide o výučbu, ktorá akceptuje
dieťa ako protagonistu, komunikátora. Nie
náhodou nás oslovila myšlienka: „ Podporme
dieťa v samostatnosti, ale prenechajme mu aj
zodpovednosť.“
Z. Jačmeníková, učiteľka

Medzinárodný deň školských knižníc

P

ondelok 28. október - deň, ktorý sa niesol
v znamení hesla„ Prečítané je neviditeľné,
ale pretrváva“.
Už pri vstupe do ZŠ a MŠ v Teplom Vrchu
čakalo na žiakov prekvapenie - výstavka
novozakúpených kníh. Po veľkom záujme
detí o tieto knihy sa už každá trieda pustila do
plnenia konkrétnych úloh. Žiaci čítali úryvky
zo svojej obľúbenej knihy v triede, tvorili báseň,
ktorá by vyjadrovala ich sny, túžby, pocity a
pripravovali sa na dramatizáciu predloženého
textu. Počas celého predpoludnia vhadzovali
do košíka na chodbe školy lístky s názvom kníh,
ktoré by chceli mať v budúcnosti v knižnici,
tvorili originálny obal na svoju obľúbenú knihu,
hľadali na internete názvy kníh súvisiacich
s menami alebo so zvieratami.
Žiaci špeciálnych tried tvorili leporelo
s vlastným textom a ilustráciami a informačný
plagát.
Deň vyvrcholil prezentáciou jednotlivých
úloh na chodbe školy. Žiaci prostredníctvom
nej preukázali svoje schopnosti, zručnosti,

Do 10. decembra bude v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote nainštalovaná výstava nazvaná Štítnická čipka.
Prezentuje háčkované čipky, ktoré sa v
Štitníku začali vyrábať už začiatkom 20.
storočia. Ich výroba nepramenila z tradície,
ale mala byť ekonomickým stimulom
pre tamojšie obyvateľstvo. Išlo o umelo
vytvorenú čipku s motívmi vychádzajúcimi
zo starých maďarských výšiviek. Ďalšou
výstavou je Sklárska produkcia v zbierkach
Gemersko-malohontského múzea. Potrvá
do 30. decembra. Jej cieľom je predstavenie rozsahom nie početného, ale obsahovo
bohatého fondu sklárskych výrobkov
z produkcie sklární Gemer-Malohontu
a Novohradu. Rozmach sklárstva a dopyt
po sklárskych výrobkoch v minulosti znamenal i rozmach viacerých sídel v týchto
regiónoch. Dnes je sklárska výroba v nich
už zaniknutá. O jej niekdajšej vyspelosti
a rozsahu však vypovedajú aj zbierky
tunajšieho múzea. Zaujímavosťou pre
návštevníka je úlomok z keltského náramku pochádzajúci z mladšej doby železnej,
ktorý je zároveň aj najstarším skleneným
artefaktom v zbierkovom fonde múzea.
red

Kurz
salsy
kreativitu, humor a najmä chuť. A samozrejme,
že v hanbe neostali ani naši prváčikovia, ktorí sa
prezentovali pripraveným bábkovým divadielkom v materskej škole. A že to bol deň skutočne
vydarený, o tom svedčí aj fakt, že sa deti nevedeli
dočkať, kedy si budú môcť požičať niektorú
z vystavených kníh.
Mgr. J. Černecká

Tanečné centrum Impulz pri OZ Sorima
a MsKS v Rim. Sobote organizujú kruz salsy pre jednotlivcov - ženy a mužov vo veku
18-99 rokov. Zápis sa uskutoční v stredu 19.
novembra o 18. hod. v dome kultúry. Doba
trvania kurzu je 10 týždňov po 1,5 hod.
Lektorom bude niekoľkonásobný vicemajster Slovenska v latinoamerických tancoch
Pavel Imre. Salsa je určená pre každého,
kto sa chce naučiť vášnivé kubánske tance,
teda aj pre začiatočníkov. Viac info na t. č.
56 21 550, p. Koniarová
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Ako funguje
náš parlament
O tom sa presvedčili žiaci Strednej
odbornej školy na Okružnej ulici
v Rimavskej Sobote počas dvojdňovej
exkurzie v hlavnom meste. V dňoch
23.-24. októbra hlavné mesto Slovenska
navštívilo 40 našich žiakov pod
vedením štyroch pedagógov.

B

ratislava ich privítala studeným a veterným
počasím. Už z autobusu mohli pozorovať
rušnú atmosféru mesta, ktoré práve hostilo kráľovský manželský pár z Veľkej Británie.
Kvôli bezpečnostným opatreniam v súvislosti s touto návštevou museli čiastočne zmeniť
program. Hrad Devín, ktorý si vybrali za prvý
cieľ svojej návštevy, bol pre verejnosť uzavretý,
pretože ho mala navštíviť anglická kráľovná. Ich
cesta teda viedla do bartislavskej zoologickej

záhrady. Najviac ich zaujali modely prehistorických zvierat v Dinoparku a páčilo sa im aj predstavenie o dinosauroch v 3D. Po ubytovaní v popoludňajších hodinách sa im podarilo konečne
absolvovať prehliadku hradu Devín a pripomenúť si históriu, ktorá sa s hradom spája.
Večer strávili žiaci v nákupno-zábavnom
centre Avion. Na druhý deň navštívili Bratislavský hrad, z ktorého však videli pomerne málo
pre jeho rekonštrukciu. Podarilo sa im prezrieť
iba nádvorie a exponáty Historického múzea.

Obsluha v novom šate
Návštevníci jedálne Čierny orol v Rim. Sobote,
v ktorej sa priučujú čašníckemu remeslu žiaci
Spojenej školy, si určite všimli zmenu v oblečení obsluhy. Tej pribudla k pôvodnému oblečeniu kravata a zástera v bordovej farbe. Ako nám
prezradili, týmto krokom chceli oživiť a spestriť
klasické oblečenie. Tieto doplnky objednala
škola z katalógu.
amb

Nápadité halloweenské tekvice
Dňa 27. 10. nás opäť magická sila jesene
priviedla k darom prírody – k pestrofarebným tekviciam i k prírodninám,
k lyžiciam, nožom, farbám. Štyridsať
dobrovoľných účastníkov sa zúčastnilo
v rámci činnosti klubu AMAVET č. 844
Legomaster už tradičného podujatia
vo vyrezávaní tekvíc.

S

chlapcami i dievčatami si vedúca krúžku
POP- ART MASTER Mgr. Jana Husztyová
pripomenula históriu vyrezávania tekvíc, staré
keltské zvyky a írske tradície, 16. storočie – populárny Halloween a, samozrejme, kresťanský
sviatok Všetkých svätých i Pamiatku zosnulých.
Miestnosť zaplnili originálne tekvicové hlavy,
strašidelné i veselé tekvičky (vodníci, drakulovia, anjelici), voňavé svietniky. Diela mohli
vidieť malí i veľkí návštevníci našej školy, ktorá
sa na pár dní zahalila do vône pečených tekvíc
a do blikotavých svetielok nádeje, do príjemnej
nostalgie. Najväčšiu radosť prejavili najmenší
návštevníci zo škôlky z Rybárskej ulice. Odbor-

ná porota ocenila 32 najoriginálnejších prác.
Naše tekvičky boli aj súčasťou výzdoby Halloweenskej párty, ktorú usporiadal Dom kultúry
v Rimavskej Sobote.
Mgr. J. Gverinová

Z hradných múrov sa im naskytal pekný výhľad
na Dunaj a mesto. Hlavným cieľom exkurzie bola
priama účasť žiakov na zasadnutí Národnej rady
SR dňa 24.10. Po vstupe do budovy parlamentu a po absolvovaní bezpečnostných opatrení
sprievodca v sieni J.M. Hurbana žiakov oboznámil s históriou Národnej rady, so štátnymi symbolmi našej vlasti a procesom vzniku Ústavy SR.
Podrobne vysvetlil prácu poslancov. Študenti
mali možnosť sledovať aj prácu televíznych reportérov, ktorí robili rozhovory s politikmi. Najviac ich však zaujal samotný priebeh zasadnutia,
keď mali možnosť priamo v rokovacej sále sledovať rozpravu k novele trestného zákona. Zároveň
si všimli nízku účasť poslancov v rokovacej sieni, čo v nich vyvolalo zmiešané pocity. Napriek
tomu so záujmom sledovali prácu poslancov
i novinárov.
Exkurzia splnila svoj cieľ, aj keď sa z časových
dôvodov nepodarilo absolvovať návštevy niektorých múzeí. Účastníci exkurzie odchádzali
z Bratislavy s pozitívnymi pocitmi a podľa slov
žiakov by si podobnú exkurziu zopakovali ešte
raz.
kb

Spoznávame
historické klenoty
Bratislavy
Ako ten čas rýchlo letí!
Ešte šťastie, že spomienky
zostávajú. V septembri
sme navštívili naše hlavné mesto - Bratislavu.
Pýtate sa prečo?
Boli sme pozvaní na vernisáž Umenie
zblízka v priestoroch Pálffyho paláca.
Zároveň sme chceli členov nášho AMAVET
klubu Legomaster oboznámiť s historickými klenotmi nášho hlavného mesta.
Bratislava je mestom bohatým na
pamiatky, z ktorých mnohé sa nachádzajú
v časti Staré Mesto. Je to najnavštevovanejšia časť Bratislavy. Okrem toho tu
nájdeme mnoho galérií, veľvyslanectiev,
konzulátov štátnych úradov a inštitúcií. Vidieť skvosty histórie Dóm sv. Martina, Mirbachov palác, Michalskú bránu, Slovenské
národné divadlo, Starú radnicu, busty
a sochy našich dejateľov i hudobných virtuózov, kráčať Kráľovskou uličkou a sledovať
rôznorodú architektúru i okom fotoaparátu , kamery bol výnimočný zážitok.
S veľkým záujmom našich detí sa stretli
i sochy bratislavského Čumila a Schőne
Náciho. Svoje jednodňové putovanie sme
zakončili na brehu Dunaja pohľadom na
Bratislavský hrad.
S históriou mesta nás oboznámila
lektorka pani Navrátilová, ktorej by sme aj
touto cestou chceli poďakovať.
Mgr. J. Gverinová
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Program GMOS:

Výberové konania

UMELECKÉ SLOVO - DIVADLO
Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje podľa § 5
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové
konanie
na obsadenie funkcie: Šéfredaktor, šéfredaktorka Redakcie Gemerské Zvesti v Rimavskej
Sobote.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie
• prípadne úplné stredoškolské vzdelanie
ukončené maturitnou skúškou
• prax v oblasti žurnalistiky minimálne 5 rokov
Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť ( doklad o bezúhonnosti je výpis
z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
• znalosť problematiky verejnej správy
• manažérske a organizačné schopnosti
• kreativita a profesionálny prístup
K prihláške je potrebné doložiť:

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje podľa §
5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov

výberové
konanie
na obsadenie funkcie: Šéfredaktor, šéfredaktorka Redakcie Gömöri Hírlap v Rimavskej Sobote.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie
• prípadne úplné stredoškolské vzdelanie
ukončené maturitnou skúškou
• prax v oblasti žurnalistiky minimálne 5
rokov
Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť ( doklad o bezúhonnosti je
výpis z registra trestov nie starší ako 3
mesiace)
• znalosť problematiky verejnej správy
• dobrá znalosť maďarského jazyka
• manažérske a organizačné schopnosti

• vyplnený osobný dotazník
• profesijný životopis s prehľadom vykonávanej praxe
• písomná koncepcia činnosti
Redakcie Gemerské Zvesti
• overený doklad o dosiahnutom stupni
vzdelania (vysoká škola – diplom,
stredná škola – maturitné vysvedčenie)
• výpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace
Prihlášku a požadované doklady je potrebné
osobne doručiť alebo zaslať v obálke s označením „VK - NEOTVÁRAŤ“ v termíne do
01.12.2008 do 15.30 hod. na adresu:
Mestský úrad
Ing. Ladislav Kovács
prednosta MsÚ
Svätoplukova 9
Rimavská Sobota
979 01
Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, budú o mieste a čase
výberového konania písomne vyrozumení.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

• kreativita a profesionálny prístup
K prihláške je potrebné doložiť:
• vyplnený osobný dotazník
• profesijný životopis s prehľadom vykonávanej praxe
• písomná koncepcia činnosti
Redakcie Gömöri Hírlap
• overený doklad o dosiahnutom stupni
vzdelania (vysoká škola – diplom,
stredná škola – maturitné vysvedčenie)
• výpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace
Prihlášku a požadované doklady je potrebné osobne doručiť alebo zaslať v obálke
s označením „VK - NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 01. 12. 2008 do 15.30 hod. na adresu:
Mestský úrad
Ing. Ladislav Kovács
prednosta MsÚ
Svätoplukova 9
Rimavská Sobota
979 01
Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, budú o mieste a čase
výberového konania písomne vyrozumení.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

22. november
Dobré slovo
regionálna súťaž v prednese poézie a prózy
v jazyku slovenskom pre ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Základná škola Bátka – 8:30 hod.

TVORIVÉ DIELNE

18. november
Stretnutie s poetickou múzou
tvorivá dielňa pre recitátorov
MsKS v Revúcej – o 9:00 hod.

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.

Vianočné trhy
Mesto Rimavská Sobota organizuje
Vianočné trhy 12. a 13. decembra 2008
na Malohontskej a Jánošíkovej ul. Povolenia sa vydávajú na MsÚ, Svätoplukova 5,
Rimavská Sobota od 1. decembra 2008.
Informácie na tel. č. : 047/5604628,
5604665, 5631139. Predajné miesta budú
očíslované. Občerstvovacie stánky potrebujú povolenie od RÚVZ v mieste bydliska.
Príďte – budete vítaní !!!

Kútik pre
gazdinky
Cigánska kuracia pochúťka
Potrebujeme:

700 gr kuracích pŕs, 1 kg zemiakov, 2 kyslé
smotany, 3 strúčiky prelisovaného cesnaku
a 1 PL grilovacieho korenia.

Postup:

Do zapekacej misky navrstvíme naklepané
plátky kuracieho mäsa, ktoré potrieme
zmesou kyslej smotany, cesnaku a grilovacieho korenia. Na zmes dáme opäť vrstvu
mäsa a smotany. Na vrch naukladáme
zemiaky, nakrájané na kolieska, posolíme
a zalejeme zvyškom smotany. Zapekáme
v rúre cca 30 minút. Dobrú chuť.
J. Molnárová
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Nehnuteľnosti
• Predám garzónku s balkónom na
ul. Malohontskej, cena 334 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

• Predám 1-izbový byt na sídl. Rimava, cena 520 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1598-46

• Predám 1-izbový byt na
Š.M.Daxnera, cena 550 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

• Predám 2-izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná
rekonštrukcia, cena dohodou.
Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

• Predám 2-izbový byt na ulici
Mikszátha, cena 720 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

• Predám 2-izbový byt na sídl. Rimava, cena 832 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1598-46

• Predám 3-izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 999 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

• Predám 3-izbový byt na ulici
Daxnera, cena 1 530 000,- Sk.
(vlastné kúrenie, nájom 1 100,Sk.) Kontakt: 0902 700 400.
1598-46
• Predám 3-izbový byt na ul.
Rožňavskej, cena 680 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1598-46
• Predám 3-izbový byt na ul. Malohontskej 20, cena 980 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

• Predám 3-izbový byt na ul. L.
Novomeského, cena 830 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

• Predám 4-izbový byt na ul.
Malohontskej, cena 999 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

• Predám 4-izbový byt na ul. Malohontskej, cena 1 230 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

• Predám 4-izbový byt na ul. Malohontskej, cena 1 250 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

• Predám 4-izbový byt na ulici
Dobšinského, cena 1 030 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

• Predám rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

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

18. 11. 2008

1598-46

1593-48

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

• Predám garáž na Včelinci. Tel:
0915 406 333.

1598-46

• Predám 2-izbový byt v Bátke.
Pekne prerobený, len vážne. Tel:
0915 672 530.

• Predám penzión na Teplom Vrchu, cena 1 120 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1598-46

• Predám rodinný dom na Teplom Vrchu, novostavba, cena
2 150 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.
1598-46

• Predám chatu v oblasti Vinica,
cena 300 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.
1598-46

• Predám un. bunku v Tormáši,
cena 70 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.
1598-46

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

1596-46

1600-46

• Predám RD, hory, penzión v okrese RS. Volať: 0915 672 530.
1601-46

• Predám 4-izbový byt v tichej časti
na Sobôtke. Byt sa nachádza v zateplenej bytovke na 1.poschodí. Je
kompletne prerobený, sú tu nové
plastové okná, vlastné kúrenie,
plávajúce podlahy v celom byte,
bezpečnostné dvere, murované
jadro a WC. Byt je priestranný, má
92 m2, mesačné platby na mesiac
sú 4000 Sk už so všetkým. Treba
vidieť!!! Cena dohodou. Kontakt:
0948 610 999, 0948 586 932.
1609-46

meského. Tel: 0904 393 623.
1504-44

• 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
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Zamestnanie
• Hľadám predavačku do butiku.
Tel: 0905 529 782.
1587-47

• Prijmeme pracovníka do pekárne,
môže byť aj dôchodca, nezaučeného zaučíme. Kontakt: 0908
932 152, 0905 229 709, 56 26 361.

• Predám un. bunku vo Vinici s pozemkom, 40 000,- Sk. Info: 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.

1598-46

1562-49

1604-47

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

• Kúpime krčmu. Tel: 0903 515 109.

1598-46

1575-46

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

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

• Dám do podnájmu zariadenú garzónku na sídl. Rimava. Tel: 0902
428 561.
1577-46

1564-46

1598-46

• 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.

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

1598-46

• Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 1 050,- Sk/m2.
Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

• Predám budovu na rôzny druh
podnikania v Dražiciach. Kontakt:
0902 700 400.
1598-46

• Dám do prenájmu priestory na
podnikanie v Rim. Sobote. Kontakt: 0902 700 400.
1598-46

• Predám podpivničenú 2. posch.
chatu s garážou v záhradkárskej
oblasti Bakta. Chata má 2 izby +
kuchyňu. V hlavnej izbe je krb
a tatranský profil. Súčasťou chaty
je 27 árový pozemok s ovocnými
stromami. Chata sa nachádza
v peknom prostredí. Treba vidieť.
Cena dohodou. Tel.: 0904 151 122,
0904 275 455.
1586-50

• Predám RD v Jesenskom. Cena
dohodou. Tel: 0903 532 653.
1588-47		
• Dám do prenájmu 1-izbový byt
v meste. Tel: 0905 521 663.
1592-47

• Predám ovocný sad 50 á (+
prenosná bunka) medzi Petrovcami a Gem. Jabloncom. Cena:
140 000,- Sk. Tel: 0907 610 982.

1563-46

• 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

• Predám 3-izbový byt na sídlisku
Západ. Cena: 700 000,- Sk + dohoda. Tel: 0903 555 389
1584-46

• Dám do podnájmu 2-izbový byt
v Hnúšti. Tel. č.: 0902 501 122.
1524-46			
• Predám 3-izbový byt na sídl. Západ, balkón, takmer pôvodný stav,
plastové okná. Cena dohodou. Tel:
0044 787 1421 643.
1543-47			
• 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 4-izbový byt na ul. Novo-

1595-47

• Prijmeme brigádnikov. Kontakt:
0905 476 482.

1607-50

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

1583-46

• 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
• Staráte sa o svoje zdravie? Vyskúšajte zdravotné prístroje – ZDARMA. Kontakt: 0918 685 556.
1603-47

• 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
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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.

pes – špic v Čerenčanoch. Môže
sa nachádzať aj 10-15 km v okolí
Čerenčian. Za nájdenie finančná
odmena. Tel: 0903 530 758.
1572-46

• Predám odstavčatá. Tel: 0910
948 193, 047/56 78 218.
1589-49

• Predám šteniatka boxerov. Tel:
0915 583 306.
1605-49

• Predám šteňatá bernardína. Tel:
047/559 64 39.
1610-47

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

		

Auto-moto

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.

• Predám Š-120 GLS, 5 rýchlostnú,
r.v. 1986, bez korózií, garážovanú,
v dobrom tech. stave. Cena dohodou. Farba: zelená agáve. Tel:
0905 521 967.
1606-47

• Kto mi opraví BABETU? Tel: 0918
034 720.
1582-46

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.
1400-50
			

Rôzne
• Predám spálňu a iné veci a nábytok. Aj demižóny na víno. Všetko
lacno. Tel: 0905 222 135.
1591-46

• Predám koľajku pílu na porez guľatiny, 1 m kotúč, 16 kw motor +
naviják na približovanie guľatiny.
Cena dohodou. Tel: 0910 953 330.
1597-49

• Predám starší nábytok-lacno. Tel:
0902 501 122.
1524-46		
• Vykupujem domáce plátno, starožitnosti a staré autobatérie. Tel:
0903 537 225.
1531-49		

Zvieratá
• Stratil sa biely /svetlohnedý/
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Prijmem do zamestnania
kuchára /-ku, barmana
/-ku, výčapníčku a pracovníka /-ku do fitnescentra.
Tel: 0903 801 265

Odišla si tíško,
bez slov, ako
vánok.
Dňa 23. novembra
2008 uplynie
1. rok, čo nás
navždy opustila

1608-48

Oznamujeme cteným zákazníkom,
že predajňa striebra z Bambína
sa presťahovala od 17.11.08
do nových priestorov oproti
Domu textilu v budove VÚB.
Srdečne Vás pozývame na nákup.

Zuzana Kováčová
rod. Hrušková
z Rimavskej Soboty.

Tichú spomienku jej s láskou a úctou
venujú smútiace dcéry Viera, Ľubica
a Darinka s manželom, sestra Ulinka
a vnúčatá s rodinami.

1594-47

Voľné
pracovné
miesta
INDECO, s.r.o. RS
- Administratívna pracovníčka
(USO- vzdelanie, PC, MJ), stolár
(vyučený)
TAURIS, a.s. RS
- Asistentka kancelárskych
služieb (USO- vzdelanie, PC,
AJ), referent zahraničného
predaja (USO- vzdelanie, PC,
AJ), vykosťovač mäsa (vyučený,
prax)
SCORPION 26, s.r.o. RS
- Pracovník SBS (vyučený,
platný preukaz)
GOLD- FINANCE, s.r.o., RS
- predavač v záložni (vyučený)
BALÁZS JÚLIUS SZČO RS
- predavačka ovocia a zeleniny
KORO, s.r.o.
- robotník potravinárskej výroby (vyučený)
Bližšie informácie sa dozviete na č.
t. 047/2450407, 2450408, alebo
osobne na ÚPSVR v Rimavskej
Sobote, Čerenčianska 18, na č.
d. 209.

(IJEME S HEPATITÍDOU....

Vá!ené dámy, Vá!ení páni, dovo"ujeme si Vás pozva#
D$a 22.11. 2008 o 10.00
Do re%taurácie GURMÁN
na stretnutie doc. MUDr. &UBOMÍROM SKLADAN'M PhD.
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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 !!!

Ç>S\WOhS

1486-46

·

Zľavy
45%
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zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien
Čerenčianska 22 Rimavská Sobota, tel. č. 047/58 12006, 047/58 12008
fax.047/58 12007, e-mail: martina.gaborikova@rsnet.sk, ok-dom@rsnet.sk

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

ÏèåÚãíÞóÚÝÚëæèçÚ³

&"

2004

ððð§éëèïâÝÞçí§ìä

2200

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 tatranský
profil – brúsený

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

I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk
977

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

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

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

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

Predám stavebný
pozemok na Molnárke.
M: 0908 931 360
2264-47

2080-52

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

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

GEMER
REALITY

2274-47

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

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

2267-45

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

Tel: 0908 948 971
2003

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

2227-36
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viete, že

vo vašom okolí patria k projektom, ktoré boli postavené alebo
zrekonštruované z prostriedkov Európskej únie?

V rokoch 2004 – 2006 sme s podporou Európskej únie v rámci Operačného programu Základná
infraštruktúra úspešne zrealizovali 1107 projektov v celkovej hodnote 16 705 207 509,54 Sk*. Tieto
významné zmeny v lokálnej infraštruktúre, infraštruktúre dopravy a životného prostredia splnili svoju úlohu
a sú pozitívnym signálom pre občanov Slovenska, že život sa skvalitňuje aj v ich bezprostrednom okolí.

www.build.gov.sk, www.nsrr.sk
* Údaje platné k 31. 10. 2008 bez projektov technickej pomoci.

Operačný program
Základná Infraštruktúra
Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Alena
Laudárová
Nábytok od slovenských
a českých výrobcov

AKCIA
na vybrané
druhy tovaru

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

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

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

2125-18

2042-11

VIANOCE sú predo dvermi,
nemáte na darčeky?
Sme tu pre Vás. Volajte: 0907 342 809
Pôžičky pre zamestnaných, dôchodcov
starobných aj invalidných a ženy na MD.
Najnižší úrok na trhu,
splatnosť už od 550,- Sk mesačne.
www.proficredit.sk

2279-47

EDUCA, n.o. NEVVS – Neziskovka vzdeláva verejný sektor“ .
Ciel projektu: Zvýšenie kvality ludských zdrojov mimovládnych organizácii a verejného sektora prostredníctvom zvýšenia
kvalifikácie, informovanosti a motivácie cielovej skupiny. Tú tvoria zamestnanci organizácií z neziskového sektora a územnej samosprávy.
Miesto realizácie a partneri: Tornala, Jelšava, Magnezitovce, Šivetice, Gemer, Levkuška, Gemerská Ves, Licince, Obed
Držkovce, Otrocok, Hubovo, Lenka, Žiar, Vcelince, Abovce, Chanava, Cíž, Bátka, Polina, Višnové, Gemerské Teplice,
Lubeník, Hucín, Nandraž, Mokrá Lúka, Murán, Muránska Zdychava, Gemerský Sad, Muránska Huta, Chyžné, Dobrovolná
požiarna ochrana Jelšava, Obcianske združenie pre rozvoj regiónu Tornale a Obcianske združenie Freyja. (okr. Revúca,
Rožnava a Rim. Sobota / Košický samosprávny kraj a Banskobystrický samosprávny kraj)
Aktivity: Východisková analýza, Výber ucebných priestorov, Príprava a nákup ucebných, informacných materiálov a vzdelávacích modulov, Psycho-sociálny tréning, Vzdelávanie, Zriadenie komunikacno-poradenských centier, Poradenstvo a
konzultácie, Tvorba web stránky, Workshop a Konferencia.
Trvanie projektu: 11/2008 – 02/2010
Výška NFP: 6 881 068,50 Sk (228 409,63 EUR)ESF OP ZaSI SIA
Projekt je financovaný tiež z v rámci pod SORO
EDUCA, n.o. – P.O. BOX – A3, 040 33 Košice, projekt.nevvs@gmail.com, www.educano.sk
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Výberové konanie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyhlasuje výberové konanie
na voľné štátnozamestnanecké miesto
VK č.: 2008/6/33
Názov pozície: Odborný radca – predstavený,
vedúci oddelenia informačno-poradenských
a sprostredkovateľských služieb
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, oddelenie informačno-poradenských
a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej
činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku
informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb a vydávanie rozhodnutí. Riadiaca,
koordinačná a kontrolná činnosť na oddelení
informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Word, Excel, Outlook,

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, riadiace
schopnosti, emocionálna zrelosť, vyrovnané
správanie
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy
SR, znalosť zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní, zákona č.
312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, znalosť Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, znalosti
o Európskom sociálnom fonde a Národnom
strategickom referenčnom rámci
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

čianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide
o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže
uchádzať len občan Slovenskej republiky, písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky,
f ) písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte
na území Slovenskej republiky,
g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej
spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti
všetkých údajov uvedených v písmenách b)
až d), pre občanov
iných štátov Európskej únie je povinné doložiť
písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho
jazyka,
i) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom
výberového konania.

POŽADOVANÉ DOKLADY
pre každé výberové konanie:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového
konania s uvedením čísla výberového konania,
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho
ako tri mesiace,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom ob-

Termín podania prihlášok je do 3.12.2008.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej
pečiatke.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PaedDr.
Beata Janoštiaková
Telefón: 047 2450 120, Fax: 047/2450 099
E-mail: beata.janostiakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote,
Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota

schopnosti, emocionálna zrelosť, vyrovnané
správanie
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy
SR, znalosť zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní, zákona č.
312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, znalosť Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, znalosti
o Európskom sociálnom fonde a Národnom
strategickom referenčnom rámci
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

uchádzať len občan Slovenskej republiky, písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky,
f ) písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte
na území Slovenskej republiky,
g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti
všetkých údajov uvedených v písmenách b)
až d), pre občanov
iných štátov Európskej únie je povinné doložiť
písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho
jazyka,
i) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom
výberového konania.

Výberové konanie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyhlasuje výberové konanie
na voľné štátnozamestnanecké miesto
VK č.: 2008/7/33
Názov pozície: Odborný radca – predstavený,
vedúci oddelenia služieb zamestnávateľom
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, oddelenie služieb zamestnávateľom
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej
činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie, na úseku
služieb zamestnávateľom. Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť na oddelení služieb
zamestnávateľom.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Word, Excel, Outlook,
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, riadiace

POŽADOVANÉ DOKLADY pre každé výberové konanie:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového
konania s uvedením čísla výberového konania,
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho
ako tri mesiace,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide
o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže

Termín podania prihlášok je do 3.12.2008.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej
pečiatke.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PaedDr.
Beata Janoštiaková
Telefón: 047 2450 120, Fax: 047/2450 099
E-mail: beata.janostiakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote,
Čerenčianska 18,
979 01 Rimavská Sobota
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Stretnutie záujemcov o rozvoj regiónu v Klenovci
Miestna akčná skupina MAS MALOHONT zorganizovala v utorok 11. novembra v Klenovci
verejné stretnutie záujemcov o rozvoj regiónu.
Hlavným bodom programu bola prezentácia
a pripomienkovanie Stratégie rozvoja územia
regiónu MALOHONT. Predstavený návrh doplnený o pripomienky bol schválený, čím sa jeho
autori priblížili k tomu, aby hotovú stratégiu
predložili v decembri tohto roka Ministerstvu
pôdohospodárstva SR. Tam bude spolu s ďalšími
regiónmi zo Slovenska „súťažiť“ o takmer 80 miliónov korún.
Stratégia rozvoja územia regiónu MALOHONT bola spracovaná na základe pracovných
stretnutí, ktoré sa konali v rokoch 2005 – 2008
a na základe projektových zámerov obcí, podnikateľov a mimovládnych organizácií. Podrobne
sú v nej rozpracované oblasti, na ktoré sa chcú
jej autori v najbližších rokoch spoločne i indi-

viduálne zamerať. Medzi nimi je napr. podpora
zamestnanosti a podnikania, rozvoj cestovného
ruchu, obnova a rozvoj obcí, partnerstvo a spo-

Filmom za ochranu prírody
V Gemersko-malohontskom osvetovom stredisku prebehlo minulý týždeň pofestivalové premietanie súťažných filmov s tematikou životného
prostredia. Už 14. ročník medzinárodného filmového festivalu Envirofilm
predstavil zaujímavé nové diela angažovaných filmárov, ktorých ideovým

vzdelávanie verejnÉho sektoru
Nezisková organizácia EDUCA otvorila začiatkom novembra v spolupráci
s obcami a organizáciami z gemerského regiónu projekt NEVVS – Neziskovka vzdeláva verejný sektor. Cieľom projektu je skvalitňovanie administratívnych kapacít zamestnancov miestnych samospráv s ohľadom na
budúce riadenie rozvojových projektov financovaných z fondov EÚ.
Počas jedného roku sa zamestnanci budú priebežne zdokonaľovať
v oblastiach, ako sú informačno-komunikačné technológie, personálna
práca a motivácia zamestnancov, presadzovanie verejnej politiky a marketing vo verejnej správe, čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,
administratíva a registratúra, primárna prevencia závislosti či sociálna
asistencia.
Predpokladaným výsledkom vzdelávacieho projektu má byť zvýšenie
konkurencieschopnosti Košického a Banskobystrického kraja, ako aj celého regiónu východného Slovenska.
mak

ČAS VIANOC sa blíži míľovými krokmi.

Nezabudnite spríjemniť si slávnostné chvíle sladkými
dobrotami z Cukrárskej výroby Tatiana Longauerová.
Z bohatej vianočnej ponuky zákuskov, tort a polotovarov /korpusy,
košíčky, sušené tyčinky/ si môžete vybrať a objednať najneskôr do
12.12.2008 v týchto prevádzkach:

Rimavská Sobota: Sídlisko Západ, Cukrárska výroba
Cukráreň „u Tatiany vo dvore“,
ul. SNP (pešia zóna-vchod vedľa zlatníctva Ivet)
Lučenec: pasáž hotela REDUTA
(bývalá cukráreň Tatiana, ul. Sokolská 12, 3P-centrum)
2279-47

lupráca. Ďalšie aktivity, do ktorých bude smerovať úsilie, čas a financie z programu LEADER (v
rámci Programu rozvoja vidieka SR) i vlastných
zdrojov, boli – v súlade s podmienkami Ministerstva pôdohospodárstva SR – určené nasledovne:
budovanie a rekonštrukcia cyklotrás a tematických trás, budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných ubytovacích zariadení (do 10 lôžok)
a obnova a rozvoj občianskej vybavenosti v obciach.
Celkový finančný balík, o ktorý sa bude MAS
MALOHONT uchádzať a v prípade úspešnosti
rozdeľovať na projekty obcí a podnikateľov, je
viac ako 62 miliónov korún na 5 rokov. K uvedenému finančnému balíku sa rozhodol pridať aj
Banskobystrický samosprávny kraj a samozrejme aj obce.
M. Kubaliaková
Foto: O. Maciaková

zámerom je šírenie myšlienok ochrany životného prostredia a prírody.
Do súťaže s aktuálnou témou bolo toho roku zaslaných 165 filmov z 32
krajín vrátane Nemecka, Francúzska, Dánska, Indie, USA, či Arménska.
Do finálového výberu najlepších filmov sa dostala aj rakúsko-slovenská
snímka známeho dokumentaristu Pavla Barabáša Vysoké Tatry – divočina zamrznutá v čase.
mak
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Gemerská liga v šachu
Z iniciatívy Gemerského šachového zväzu
v Rim. Sobote sa organizuje Gemerská liga
v šachu. Cieľom je spropagovanie šachovej hry,
oživenie šachového života amatérov na Gemeri, a tiež zapojenie a výchova mládeže v rámci
súťaženia. Víťazné družstvo obdrží putovný
pohár (trofej) vyhlasovateľa súťaže - získa titul „Majstri Gemera“, a najlepší jednotlivec
putovný pohár (trofej) a titul „Majster Gemera v bleskovom šachu“.
Hrá sa podľa pravidiel FIDE so skráteným
tempom 2x90 min až do spadnutia. Partie je
povinné zapisovať. Časový rozpis na hracie
dni: od 9.00 do 12.00 – prvý zápas, od 13.00
do 16.00 – druhý zápas. Rozdiel je pri poslednom, siedmom kole, ktoré sa začne o 8.00 hod.
v Tornali.

Relax pre športovcov

2. kolo - 22. novembra v Štítniku o 13.00 hod
ŠK Plešivec (voľno)
ŠK Tornaľa – ŠK Bátka
ŠK Tri ruže R.S. - ŠK CVČD Revúca
Baník Štítnik A – Baník Štítnik B
3.kolo -20. decembra v Bátke o 9.00 hod
ŠK Baník Štítnik B (voľno)
ŠK CVČD Revúca – ŠK Baník Štítnik A
ŠK Bátka – ŠK Tri ruže R.S.
ŠK Plešivec – ŠK Tornaľa
4.kolo- 20. decembra v Bátke o 13.00 hod
ŠK Tornaľa (voľno)
ŠK Tri ruže R.S. – ŠK Plešivec
ŠK Baník Štítnik A – ŠK Bátka
ŠK Baník Štítnik B – ŠK CVČD Revúca
5.kolo - 24. január 2009 v Rimavskej Sobote
o 9.00 hod
ŠK CVČD Revúca (voľno)
ŠK Bátka – Baník Štítnik B
ŠK Plešivec – Baník Štítnik A
ŠK Tornaľa ŠK Tri ruže R.S.
6.kolo - 24. január 2009 v Rimavskej Sobote
o 13.00 hod
ŠK Tri ruže R.S. (voľno)
Baník Štítnik A – ŠK Tornaľa
Baník Štítnik B– ŠK Plešivec
ŠK CVČD Revúca – ŠK Bátka
7. kolo - 21. február 2009 v Tornali o 8.00 hod
ŠK Bátka (voľno)
ŠK Plešivec – ŠK CVČD Revúca
ŠK Tornaľa – Baník Štítnik B
ŠK Tri ruže R.S. – Baník Štítnik A

Zápasy:
1. kolo - 22. novembra v Štítniku o 9.00 hod
Baník Štítnik A (voľno)
Baník Štítnik B - ŠK Tri ruže Rim. Sobota ŠK
CVČD Revúca – ŠK Tornaľa
ŠK Bátka – ŠK Plešivec

Dňa 21.februára 2009 na mieste konania vyhodnotenia, t.j. v Tornali so začiatkom o 10.00
hod. sa hrá bleskový šachový turnaj. Hrá sa
švajčiarskym systémom na 7 kôl s časovým
tempom 2 x15 minút. Víťaz získa putovný
pohár a titul „Majster Gemera v bleskovom
šachu.“ Okrem toho budú udelené diplomy
a vecné ceny. Štartovné 40,-Sk. Právo štartu
majú všetci šachisti, ale do celkového hodnotenia bleskovej hry budú zahrnutí len hráči na
jednotlivých súpiskách.
J. Forgon , Ing. L. Polgári

Jednoznačné víťazstvo domácich
KK Rim. Sobota- KK Košice B 6:2 (3156:3000)

V

dalším kole 1. KL východ boli naši
kolkári úspešní. Zvíťazili nad KK Košice
B v pomere 6:2. Podľa slov Róberta Šmatlíka
z KK Rim. Sobota bol to jednoznačný zápas
pre domácich. Aj bez Milana Kojnoka.

Zostava: R. Šmatlík (567), I. Vanek (516),
L. Topor (510), M. Rábely (517), O. Povinszký

15

(543), T. Tavarszký (503).
Pred dvoma týždňami prehrali naši kolkári
v Trstenej 6:2 (3 274-3156). Body získali
Tavarszký a Šmatlík. Náš najlepší hráč Tibor
Tavarszký dosiahol výkon 558. B- družstvo
po dobrom výkone prehralo v Jelšave 8:6, o
5 kolkov.
kan

Foto: Lajos Telek

Zasvätím ťa do tajov orientu...

Okresná liga
malého futbalu
Výsledky 5. kola:

Jubal-VTJ Juve Rožňava 5:10,
Repos-Corsoba 9:5,
ŠK Tempus-All- In 3:6,
Corsobar-All-In 1:3.

Najlepší strelci:

Vladislav Vávra (22 g.), Ladislav Lőrincz (12),
Ivan Lőrincz (12) z VTJ Juve Rožňava. Ondrej
Václavík (9) z Reos-u, Karol Páliáš (8) z Jubal-u.
Po 5. kole je na 1. mieste v tabuľke VTJ Juve
Rožňava (16 b), na druhom Repos (7 b), na treťom Jubal (7 b), na štvrtom Corsobar, na piatom
All-In, na šiestom FC Euromotel a na siedmom
mieste ŠK Tempus.
red

Olympiáda
rekreačných
športovcov
V nedeľu 23. novembra sa v rimavskosobotskej
kolkárni v Mestskej záhrade uskutoční o 10.00
hod. štvrté, záverečné kolo nultého ročníka
Celoročnej olympiády rekreačných športovcov
2008 - kolky - 40 hodov.
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Balciarová a Antal majstrami
Stredoslovenského kraja
V nedeľu 9.novembra sa v Revúcej konali otvorené Majstrovstvá
Stredoslovenského zväzu v karate detí,
kadetov a juniorov. Karate
klub URAKEN Rimavská Sobota
reprezentovali dvaja pretekári - Martin
Antal a Dorota Balciarová.
Martin Antal v kategórii starších žiakov v kata
po výhrach nad Arcem KK Žilina 3:2, Boreckým z KK Prešov 5:0,Kilíkom z KK Revúca 5:0 a
Jopekom KK Sabinov 5:0 získal pre naše farby
prvé zlato. Po vydarenom štarte sa pustil aj do
vyššej kategórie kata kadetov, kde zdolal Stoklasa z Poľska 5:0 a Krupu z KK Lučenec 5:0 a získal
pre naše farby druhé zlato. Dorota Balciarová v
kategórii kadetiek porazila postupne Vojasovú z
Polska 5:0, Matyškovú zo Sahibova 5:0 a vo finále Peškovú z KK Banská Bytrica 5:0. Dorota si tak
otestovala formu pred ďalším kolom Slovenského pohára, ktorý bude v Sabinove, a patrí medzi
nominačné turnaje na budúcoročné Majstrovstvá Európy vo Franczúsku.
Ing. V. Molnár

mladší žiak do 5O kg Denis Farkaš mal menej
šťastný los a skončil bez umiestnenia. Z Galanty
sa vrátili džudisti až vo večerných hodinách. Za
zabezpečenie dopravy ďakujeme p. Andrikovi.
Ľ. Antal

Streetbal pre žiakov
Aj tento rok usporiadali členovia komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality
pri MsZ v Rim. Sobote streetbalový zápas pre
žiakov základných škôl. Športové podujatie sa
konalo 13. novembra v telocvični ZŠ P.K Hostinského. O putovná pohár bojovali žiaci štyroch
škôl: ZŠ P. Dobšinského, ZŠ P. K. Hostinského,
ZŠ Š. M. Daxnera a ZŠ M. Tompu.
Z víťazstva sa nakoniec tešili hráči ZŠ P. Dobšinského, druhé skončilo družstvo ZŠ M. Daxnera, tretie družstvo ZŠ M. Tompu a štvrté družstvo
ZŠ P.K. Hostinského. Ako uviedol predseda spomínanej komisie Mgr. Zsolt Főző, cieľom podujatia bolo ukázať mladým, že voľný čas sa dá tráviť

V basketbalovej hale Lokomotívy Košice sa
8. novembra konalo III. kolo slovenskej dorasteneckej ligy v zápasení voľným štýlom.
Nechýbali na ňom ani naši zápasníci.
Výsledky pretekárov
Lokomotívy Rim. Sobota:
54 kg:
5. Adrián Miko (2 body),
63 kg:
5. Jaroslav Miniar (2),
69 kg:
4. Michal Bán (3),
76 kg:
4. Michal Záhradník ( 3),
85 kg:
4. Richard Totkovič (3),
96 kg:
3. Andrej Očenáš (4).

Tabuľka po 3.kole
1.
2.
3.
4.
5.

Lokomotíva Košice
182 b
Dunajplavba Bratislava
178
Vihorlat Snina
101
Lokomotíva Rim. Sobota
59
Baník Prievidza
48
J. Radnóti, tréner

Futbalová
súťaž
na umelej
tráve

Džudisti v Galante
V sobotu 8. novembra 2008 sa zúčastnili
džudisti Lokomotívy medzinárodnej súťaže
v Galante. Súťaž bola pre kategórie mladších a
starších žiakov a dorastencov. Zúčastnilo sa jej
212 džudis tov.
Dorastencov a dorasteniek sa zišlo 98. Veľmi
pekná bola zahraničná účasť. Pricestovali súťažiaci z Maďarska, Ruska, Slovinska, Rakúska,
Rumunska, Čiech a samozrejme zo Slovenska.
V kategórii mladších žiakov do 3O kg nastúpil Andrik Bence (na snímke) a obsadil veľmi
pekné druhé, čiže strieborné miesto. Ďalší

Zápasníci
na Slovenskej
dorasteneckej
lige

aj inak, ako len potulovaním sa a ničnerobením.
„Na streetbal sme sa zamerali preto, lebo tento šport je v našom meste málo propagovaný, aj
keď niektoré školy už vybudovali streetbalové
ihriská . Zároveň chceme vyzvať aj ostatné školy,
aby sa budúci rok zúčastnili tejto športovej akcie.
Mrzí nás, že žiaci týchto škôl nemali možnosť zašportovať si a zabaviť sa,“ povedal Z. Főző.
Podujatie finančne podporili: OZ Vitalita,
Autocenter, s.r.o., Hyundai, Seat, Tikotank, Michal Ostrihoň, Scorpion 26, s.r.o., Ing. Viktor Belan – Beldi, OTP banka Slovensko, MAD, s. r. o.,
Montag, s.r.o.
amb

Na umelej tráve v rimavskosobotskom
gymnáziu prebehla futbalová súťaž. Víťazom sa stalo družstvo Matyas.
Výsledky:
I. kolo: Polícia- Techan 8:1, Drink teamGymnázium 5:5, Matyas-Pauly club 4:3,
II. kolo: Pauly club-Drink team 2:6, Gymnázim-Techan 10:6, Matyas-Polícia 7:2,
III. kolo Pauly club-Polícia 5:8, Gymnázium-Matyas 4:6, Techan-Drink team 4:5,
IV. kolo Pauly club-Techan 5:5, MatyasDrink Team 5:0 kont., Polícia-Gymnázium
8:4,
V. kolo Gymnázium-Pauly club 11:9,
Techan-Matyas 3:12, Polícia-Drink team
8:5.
Najlepší strelci: T. Kocsis- 13 g. (Polícia),
J. Konček- 12 (Gymnázium), Poľovský 10
(Gymnázium), Václavík- 8 (Matyas). 		

Tabuľka

1. Matyas		
2. Polícia		
3. Gymnázium
4. Drink team
5. Pauly club
6. Techan		

5500
5401
5212
5212
5014
5014

34:12
31:22
31:31
21:21
24:34
19:40

15
12
7
7
1
1
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Cenný bod z Trenčína

V

AS Trenčín- MFK Rimavská Sobota 0:0

zápase 16. kola, v ktorom sa stretli mužstvá,
ktoré patria k favoritom súťaže, sa zrodila
bezgólová remíza. Tá viac potešila mužstvo
MFK RS. Hráči MFK získali bod, ktorý stratili
s Trenčínom na domácej pôde, kde sa tiež zrodila bezgólová remíza, po divnom výkone rozhodcu Anguša. Tento raz bol výkon rozhodcu v norme. V prvom polčase mali obe mužstvá možnosti
na skórovanie, v druhom sa už hráči Rim. Soboty
zamerali hlavne na obranu. Táto taktika im vyšla aj vďaka výbornej hre v obrane a brankárovi
Kuciakovi, ktorý svojim istým výkonom získal
ocenenie najlepší hráč zápasu. Hneď od začiatku stretnutia sa hral svižný futbal za chladného
počasia. Už v druhej minúte zahrávali domáci
rohový kop, po ktorom strela D. Petrisa skončila
nad. V 3. min. sa k slovu dostali hostia, domáca
obrana odvrátila nebezpečie spred svojej brány.
V 8. min. strela Lazúra z 30 metrov končí tesne
nad bránou brankára domácich Volešáka. V 10.
min. sa k slovu dostali Trenčania., prudká strela
Szoráda končí u Kuciaka. V 12. min. sa opäť zaskvel brankár MFK po hlavičke Argentínčana
D. Petrisa. V 23. min. po prieniku a centri domácich Kuciak vyrazil na roh hlavičku Szoráda.
V 36. min. si hráči MFK RS vypracovali najväčšiu možnosť v celom zápase na skórovanie, útočník Gibala vystrelil z hranice šestnástky tesne
nad Volešákovu bránu. V 38. min. sa prezentoval
Lazúr tvrdo ale nepresnou strelou. V druhom
polčase tempo hry upadlo, hralo sa po väčšine
od šestnástky po šestnástku. Obe mužstvá si až

do 70. minúty nevypracovali vážnejšiu streleckú možnosť. Domáci v snahe strhnúť víťazstvo
na svoju stranu zvýšili úsilie v posledných 20.
minútach stretnutia. V 72. min. Kuciak vyrazil
strelecký pokus na roh. V 77. min. si domáci vypracovali čistú gólovú možnosť, ktorá skončila
na bočnej sieti. Vzápätí hlavný rozhodca prerušil na päť minút zápas. Príčinou prerušenia bola
dymovnica, ktorú zapálili fanúšikovia Trenčína,
a v hre sa nemohlo pokračovali kvôli slabšej viditeľnosti. Paradoxne týmto svojím činom domáci
priaznivci viac uškodili svojim hráčom, ktorí sa
v tej dobe dostávali do tlaku. V 92. min. po rohovom kope končí hlavička domácich nad. Po záverečnom hvizde rozhodcu vyleteli ruky hráčov
ako aj priaznivcov Rim. Soboty nad hlavy a spolu
sa tešili z cenného bodového zisku. Sklamaním
pre mňa osobne boli len dve udalosti. Počas
prestávky napadla skupina domácich fanúšikov
dvoch Soboťanov, ktorí si išli kúpiť občerstvenie,
a zbili ich do krvi. To sa nerobí, keď chceli domáci niečo, mohli ísť na férovku jeden na jedného.
Odkaz do Trenčína: „Nezabudneme.“ Mrzí ma aj
prístup niektorých fanúšikov Rim. Soboty, ktorí
sľubovali, že pôjdu na zápas do Trenčína. Kvôli
nim sa vybavil veľký autobus. Napokon išlo iba
20 priaznivcov, ktorým patrí vďaka. Odkaz pre
tých, čo sľubovali, a neprišli: „Nezachovali ste sa
férovo. Neviem, či ste sa báli alebo čo. Som hrdý
na mužstvo MFK a na mesto, v ktorom žijem.
Nech si každý vstúpi do svedomia.“

Pred 1400 divákmi (určite bolo menej) rozhodoval Vnuk.
ŽK: Rubint.
Zostava MFK RS: Kuciak-Adám-Rubint-GeriMráz-Filo (84. min. Živanovič)-Sihelský-PisárLazúr-Líška (88. min. Čižmár)-Gibala (90. min.
Vargic).
V sobotu 22. 11. privítajú hráči MFK RS mužstvo
Podbrezovej v poslednom tohtoročnom zápase
na domácej pôde. Začiatok stretnutia je o 13.00
hodine.
Ostatné výsledky 16. kola
Humenné-Šaľa 2:0, Podbrezová-Lučenec 2:0,
Michalovce- Košice B 2:0, Dum. Streda B –Prievidza 1:0, Ružomberok B –Inter BA 2:2.
Zdeno Marek

Tabuľka po 16. 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

Výberové konanie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyhlasuje výberové konanie na voľné štátnozamestnanecké miesto
VK č.: 2008/8/33
Názov pozície: Odborný radca – predstavený,
vedúci oddelenia služieb zamestnateľnosti
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, oddelenie služieb zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej
činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie, na úseku
služieb zamestnateľnosti. Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť na oddelení služieb
zamestnateľnosti.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Word, Excel, Outlook,
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, riadiace

schopnosti, emocionálna zrelosť, vyrovnané
správanie
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní, zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, znalosti
o Európskom sociálnom fonde a Národnom
strategickom referenčnom rámci
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
POŽADOVANÉ DOKLADY
pre každé výberové konanie:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového
konania s uvedením čísla výberového konania,
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho
ako tri mesiace,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom
občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak
ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa

môže uchádzať len občan Slovenskej republiky,
písomné čestné
vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej
republiky,
f ) písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte
na území Slovenskej republiky,
g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti
všetkých údajov uvedených v písmenách b)
až d), pre občanov iných štátov Európskej únie
je povinné doložiť písomné čestné vyhlásenie
o ovládaní štátneho jazyka,
i) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom
výberového konania.
Termín podania prihlášok je do 3.12.2008.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej
pečiatke.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PaedDr.
Beata Janoštiaková
Telefón: 047 2450 120, Fax: 047/2450 099
E-mail: beata.janostiakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote,
Čerenčianska 18,
979 01 Rimavská Sobota
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
22. a 23.november
MUDr. E. Gajanová,
OZS Nová Bašta, č.t. 59 91161

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00
•Lekáreň Kaufland do 20:00
22. novembra sobota
lekáreň U leva
23. novembra nedeľa
lekáreň Dr. Max pri Kauflande

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

17.11
		
18.11
19.11
		
20.11
		
21.11
		
22.11
		
		

23.11

11.00-12.30, 13.00-14.30,
19.30-21.00
11.00-12.30, 13.00-14.30
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, 16.00-17.30,
18.00-19.30
14.00-15.30

Oznámenie

Košická cesta, Rimavská Sobota

Jozef Bódi, Peter Jankovič, Tamáš Bálint, Ondrej Iždinský, Tomáš Bariak, Ing.
Ingrid Raiszová, Jozef Katona z Rimavskej Soboty, Ján Hruška z Hrachova, Zoltán Zobola z Tornale, Ľubomír Kožiak zo Žiaru, Jana Kožiaková, Ladislav Ebergényi, MVDr. Vojtech Róth z Hnúšte, Ondrej Melich, Branislav Bakša z Hrnč.
Zalužian, Milan Cibuľa z Klenovca, Vladimír Chromek z T. Vrchu, Jozef Vincze
z Vyš. Valíc, Alexander Viczén, Štefan Kereszteš z Gem.Vsi, Dušan Širák z Čerenčian, Ľubomír Vrábeľ z Čiernej Lúky, Zuzana Šturmankinová z Revúcej, Ondrej Váradi zo Skerešova, Richard Ráši z Gem. Panice.
V rámci akcie „Študentská kvapka krvi“ prvýkrát darovali krv: Ladislav
Völgyi zo Šankoviec, Peter Filipiak z Rim. Soboty, študenti Obchodnej akadémie v Rim. Sobote: Lukáš Labanc z Vyš. Skálnika, Peter Stanko, Nikolett Burszki z Rim. Soboty, Ivana Baranová z Hnúšte, Lilla Kelemenová z Vinice, Kinga
Széplakiová z Tornale, Erika Bialová zo St. Bašty, Zsolt Sonkoly z V. Blhu, Daniel
Farkaš z Jesenského.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť

EUROMOTEL
Restaurant

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.

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:

...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

STK prijme:

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

Pokračovanie
verejnej zbierky

Mesto Rimavská Sobota oznamuje vlastníkom, nájomcom a držiteľom pozemkov v kat. území Vyšná Pokoradz začatie konania o obnove evidencie niektorých
Projekt Historické osobnosti Gemera – Malohonpozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP).
tu pokračuje treťou etapou, v ktorej by mali byť
• Správa katastra v Rimavskej Sobote, ako príslušný
postavené pamätníky dejateľov Učenej spoločnosti
orgán v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák. NR
Malohontskej (Matej Holko, Ján Feješ, Samuel KolSR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na uspolár), zberateľov slovenských národných povestí (Pavol
riadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
Dobšinský, Jonatan Dobroslav Čipka, August Horislav
predpisov (ďalej len zákon) začalo v zmysle § 5 zákona
Škultéty) a Matejovi Hrebendovi.
dňom vyvesenia tohto oznámenia konanie o obnove
Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote
evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov
vyhlasuje pokračovanie celoštátnej verejnej zbierky
k nim v katastrálnom území Vyšná Pokoradz určeným
na financovanie nášho projektu. Zbierka je povolená
operátom je pôvodný katastrálny operát.
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, číslo:
• Vyzýva vlastníkov, nájomcov pozemkov a ďalšie
SVS – 233004 – 2008 / 03637 na obdobie od 1. apríla
oprávnené osoby, aby poskytli údaje o pozemkoch,
2008 do 31. marca 2009.
o ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim, ktoré sú im
známe z doterajšieho usporiadania právnych vzťahov
Celoštátna verejná zbierka bude vykonávaná:
k týmto pozemkom.
- sústreďovaním finančných prostriedkov od prispieva• Údaje je potrebné poskytovať komisii na obnovu eviteľov na účte č. 2264599554/ 0200
dencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len
- vyberaním finančných prostriedkov darcov do uzavkomisii) zriadenej pre kat. územie Vyšná Pokoradz
retej
v lehote do 31.10.2010 a to v pracovných dňoch od 9.00
pokladničky, umiestnenej v Dome Matice slovenskej
hod. do 15.00 hod.
na Bakulínyho ulici č. 14 v Rimavskej Sobote.
• Údaje a listiny je potrebné predkladať komisii –
Mená darcov budú uvedené na pamätníkoch.
predsedníčke komisie Anne Brezovickej na Mestský
úrad v Rimavskej Sobote, Svätoplukova č. 9 – refeMgr.Elena Nebusová, predsedníčka MO MS
rát správy majetku, III. poschodie, č. dverí 25, č. tel.
Výbor MO Matice slovenskej v Rimavskej Sobote
047/5604633.

- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
- kancelária v centre mesta
Tel: 0918 392 513
- kontr. technikov
(všetky vod. preukazy)
- administratívnu pracovníčku
Tel: 0918 392 513

2016

KINO
ORBIS
19. nov.

SKAFANDER A MOTÝĽ

„Zabi sa a leť.“ Inšpirované
skutočným príbehom.
MN Vstupné 60/40 Sk
(1.99/ 1.31 euro),
titulky. Začiatok predstavenia o 19:00 hod.
20. 21. 22. 23 nov.

STAR WARS:
THE CLONE WARS

Hviezdne vojny dostávajú
prvým celovečerným animovaným filmom z dielne
Lucas - film Animation, úplne
novú podobu. Dobrodružný
animovaný sci-fi USA. MP
od 12 r. Vstupné 65 Sk ( 2.16
Euro), titulky Začiatok predstavení o 17:45 a 20:00 hod.

