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KALAMITA!

Zima útočí, mesto je pripravené. Na boj so snehom
a poľadovicou pripravili
Technické služby mesta 90
ton soli a 580 ton drveného
kameňa.
pokračovanie na str. 2

Mestskí poslanci odsúhlasili unikátny projekt:

Prvá solárna elektráreň na Slovensku
vyrastie v Rim. Sobote!
Mesto Rimavská Sobota poskytne firme
Esentia, s.r.o., do prenájmu 2,5 hektára nezastavanej pôdy za účelom výstavby solárnej
elektrárne. Na mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva o tom vo štvrtok
rozhodli jeho poslanci.
Parcela poľnohospodárskej pôdy pri bývalých vinárenských závodoch vytvorí priestor na výstavbu
elektrárne na báze solárnych panelov. Ide o zdroj na
výrobu elektrickej a biotepelnej energie premenou
slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Z dvadsiatich prítomných poslancov hlasovalo za uzatvorenie
nájomnej zmluvy šestnásť poslancov, štyria sa hlasovania zdržali.
Ako pre Gemerské zvesti uviedol Giorgio Dovigi,
konateľ Enerco International, spoločnosti vlastniacej
firmu Esentia, s.r.o., vďaka projektu sa v meste vytvoria nové pracovné miesta. Orientované budú prevažne
na údržbu prístrojov. V súvislosti s prínosom príchodu
zahraničného investora do Rimavskej Soboty vyjadrilo vedenie mesta očakávanie, že Enerco bude tiež určitým spôsobom participovať na rozvoji mesta.
Podobný projekt už spoločnosť Enerco realizovala v Taliansku. U nás to bude prvá elektráreň svojho
druhu. Solárne elektrárne sú vo všeobecnosti šetrné
vo vzťahu k životnému prostrediu. Neprodukujú totiž
hluk ani vibrácie a prispievajú k zníženiu obsahu plynov, ktoré v ovzduší spôsobujú skleníkový efekt a kyslé
dažde.
text a foto: mak

Vaša lekáreň

Program na
advent 2008!
čítajte na str. 13

Eurošpeciál

Rady a informácie ohľadom
novej meny
čítajte na str. 3

Brutálne týral
vlastnú rodinu!

Kedy skončí rodinná dráma
v Šíde?
čítajte na str. 6

Kultúra:

Vzlety a pády
Vtáka Ohniváka

Slovenské divadlo tanca sa
predstavilo rimavskosobotskému publiku
čítajte na str. 6

Futbal:

Šláger kola:
MFK Rim. Sobota
– Inter BA
Ostali Soboťania v závere
jesennej časti II. futbalovej
ligy na čele tabuľky?

Vadex, s. r. o.,

čítajte v prílohe Šport

Rimavskosobotský Mäsohrad
Akcia: bravčové plece bez kosti 119,- Sk /kg
Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

2006

lečo klobása 58,- Sk/kg
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
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Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Pri jednej z našich diskusií o hodnotách súčasnej doby sa ma môj mentor, profesor František
Miko, v odborných kruhoch známy a uznávaný

estetik a jazykovedec, znenazdajky spýtal, koľko
slov obsahuje moja aktívna slovná zásoba.
Nikdy som ich nepočítal, tak som len bezradne pokrčil plecami. „Tak,“ povedal mi, „až ich
budete mať aspoň dvadsať tisíc, môžete o sebe
prehlásiť, že ste bohatý človek!“
Profesor Miko samozrejme myslel na vnútorné bohatstvo. Lebo to je jedna z hodnôt, na
ktoré sa dnes akosi pozabúda.

Poslanci aj o materských
školách a jedálni

Na ostatnom rokovaní mimoriadneho mestského zastupiteľstva prerokovávali mestskí poslanci návrh na udelenie právnej subjektivity
materským školám na sídlisku Rimava, uliciach
P. Dobšinského a Hatvaniho v Rim. Sobote a žiadosť riaditeľstva Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia o stanovisko k zriadeniu
výdajnej školskej jedálne.
K prvému spomínanému bodu prebehla
ostrá diskusia. Poslancom Viliamovi Vašovi a

Zoltánovi Bánovi sa nepozdávalo načasovanie
procesu. Poslanec V. Vaš navrhoval, aby sa právna subjektivita spomínaných zariadení zmenila
až v roku 2010, pričom celý proces by sa pripravoval od začiatku nového školského roka. Keďže
školské rady a vedenia materských škôl boli proti
zmene svojich zariadení na právnu subjektivitu,
odznela aj otázka, či majú poslanci hlasovať proti týmto demokraticky zvoleným orgánom. Ako
uviedla vedúca finančného oddelenia na MsÚ
O. Fabová, schválením tohto bodu sa sprehľadní
a zosúladí výkazníctvo a účtovníctvo všetkých
materských škôl.
Poslanci nakoniec návrh schválili, keď za
hlasovalo 17 poslancov, jeden bol proti ( V. Vaš)
a dvaja sa zdržali ( A. Vargicová, Z. Bán).
Hladko prešiel posledný bod programu. Za
žiadosť o stanovisko k zriadeniu výdajnej školskej jedálne pri Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia bolo všetkých 20 prítomných
poslancov.
text: amb
foto: mak
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Technické služby zima nezaskočila
Minulý týždeň nám v meste napadol prvý
sneh a nepríjemne prekvapil vodičov i
chodcov. Na zimu pripravené Technické
služby mesta Rimavská Sobota (TSM)
však zima nezaskočila. Majú totiž vypracovaný operačný plán na zimnú údržbu.
Od 17. novembra majú TSM aj pohotovosť. Na
zimnú údržbu pripravili 90 ton soli a 580 ton
drveného kameňa. Podľa slov vedúceho strediska miestnych komunikácií TSM Zoltána Bodora,
ak nebude veľká zima, zásoby by mali vystačiť.
Na boj so snehom a poľadovicou je pripravených
aj 12 mechanizmov, vrátane dvoch sypačov, štyroch traktorov s radlicou, troch multikár, troch
nakladačov a jedného malotraktoru.
Na zimnú údržbu je vyčlenených 25 pracovníkov a štyria dispečeri, ktorí budú koordinovať ich činnosť. Jej ukončenie je plánované do
9. marca budúceho roka. Či to bude naozaj tak,
bude závisieť od toho, aká bude zima. Ako uviedol Z. Bodor minulú zimu mali TSM len 19 zá-

Nechcú vyhrocovať
národnostné napätie
V súčasnosti sa pomerne často
hovorí o napätých slovenskomaďarských vzťahoch. Táto téma
rezonuje najmä medzi vrcholovými
politikmi. Prostí ľudia však majú
z toho zmiešané pocity.
Aj prednostka Obvodného úradu a predsedníčka OR SNS v Rim. Sobote Mgr. Jana
Uhrinová sa vyjadrila, že so situáciou nie je
spokojná, pretože sa veľká politika vťahuje
medzi obyčajných ľudí, ktorí chcú žiť v pokoji. „Nemám informácie, že by Slovákom
v našom regióne prekážalo spolunažívanie
s občanmi iných národností, či je to rómska
alebo maďarská. Osobne dobre spolupracujem a komunikujem s predstaviteľmi SMK.
Oni tiež nemajú poznatky, že by boli problémy so spolunažívaním obyčajných ľudí.
Snažili sme sa spoločne s poslancom NR SR
za SMK Zsoltom Simonom dať verejnosti
najavo naše názory na túto problematiku,“
skonštatovala Mgr. J. Uhrinová. Ďalej uviedla, že politickí predstavitelia v našom regióne nechcú vyhrocovať národnostné napätie. Skôr sa ho snažia upokojiť. Na margo
vyjadrení predsedu SNS Jána Slotu v súvislosti s ministerkou zahraničných vecí
v Maďarsku, že je strapatá pani, Uhrinová
poznamenala, že to nevníma pozitívne. Jej
by sa takéto invektívy dotkli.
„Na druhej strane však musím povedať,
že tieto vyjadrenia, i keď sú urážajúce, nie
sú až také nebezpečné, ako sú vyjadrenia
druhej strany typu "karpatská kotlina" či
"autonómia." Myslím si, že reakcia Jána
Slotu, hoci je neadekvátna, je na isté možné nebezpečenstvo. Nepoužíva však na to
správne prostriedky,“ povedala Mgr. Uhrinová. Podľa jej slov Slota v rámci vnútrostraníckej diskusie sám uznal, že by nemal
voliť takúto rétoriku.
kan

Advent 2008
v Rimavskej Sobote

V piatok večer prebehlo v centre mesta
slávnostné otvorenie adventného obdobia.
Zúčastnili sa ho predstavitelia mestského
zastupiteľstva i miestnych cirkví. Bližšie
informácie prinesieme v budúcom čísle.

Gemerské zvesti

sahov. Prvý bol vlani 11. novembra. Vtedy pršalo
a mrzlo. Na cestách sa vytvorila poľadovica a museli ich posýpať. Tento rok mali zásah neskôr, v
nedeľu 23. novembra, kedy posýpali cesty.
text: kan/mak, foto: mak
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Informácie a rady občanom
v súvislosti so zavedením eura
Euro sa na Slovensku zavedie 1.1.2009. Všetky
hodnoty teraz uvedené v korunách sa na eurá
prepočítajú presne konverzným kurzom 1 euro =
30,126 korún. Už teraz môžeme vidieť informačné ceny aj v eurách vo všetkých obchodoch a na
ďalších miestach.

ta banka na eurá presne podľa oficiálne stanoveného konverzného kurzu. Banka si nemôže určiť
žiaden iný kurz. Ponuky od neznámych osôb na
výmenu "výhodnejším" kurzom sú podozrivé,
nakoľko sa s nimi spája riziko šírenia falošných
peňazí.

Po 1.1.2009 budeme môcť až do 16.1.2009 platiť
okrem eur aj korunovými bankovkami a mincami. Obchody však budú vydávať iba v eurách. Pokiaľ neminieme slovenské koruny v obchodoch,
bude ich možné bezplatne vymeniť v bankách.
Banky budú mince vymieňať pol roka a bankovky celý rok. Národná banka Slovenska bude
mince vymieňať ešte 5 rokov a bankovky neobmedzene.

2. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám
od osôb vydávajúcich sa za predstaviteľov bánk,
samospráv, alebo iných inštitúcií, ktorí vás môžu
navštíviť u vás doma. Nik nemá právo žiadať od
vás informácie o tom, koľko máte doma peňazí,
aké sú sériové čísla vašich bankoviek, alebo ako
a kedy si ich plánujete vymeniť za eurá. Peniaze,
ktoré si neuložíte teraz na účet, je najlepšie vymeniť za eurá vo vašej banke po zavedení eura.

Pre uľahčenie prechodu na euro
odporúčame všetkým občanom:
1. Uložte si svoje úspory do banky ešte pred zavedením eura. Koruny na účte alebo vkladnej knižke vám banka sama automaticky zmení na eurá
bez akýchkoľvek poplatkov, bez žiadostí z vašej
strany. Slovenské koruny na vašom účte prepočí-

3. Banka od vás nebude požadovať kvôli prechodu na euro žiadne informácie. Nepodávajte
nikomu pod zámienkou prechodu na euro informácie o prístupe k vášmu účtu, ako napr. číslo
účtu, heslá, alebo PIN kód!
Martin Šuster
vedúci pracovného výboru pre komunikáciu
zavedenia eura, Národná banka Slovenska

3

Kradnú eurokalkulačky

Nedávno začali poštári s doručovaním
eurozásielok do domácností. Obsahujú
informačné materiály a eurokalkulačku.
Pozoruhodné je, že sa stali terčom „dlhoprstých“, ktorí vykrádajú schránky. Takéto
prípady nie sú ojedinelé ani v obciach
nášho regiónu. Zlodeji si zrejme myslia, že
v obálke je eurová hotovosť. Mýlia si totiž
eurozásielku, ktorá však nemá hodnotu
viac ako 30 Sk (0,99 €), so štartovacím eurobalíčkom. Eurobalíček v hodnote 500 Sk
(16,6 €) si možno zakúpiť od 1. decembra
na poštách a v bankách.
kan

Eurookienko

Zlacnejú cezhraničné prevody v eurách aj výbery
z bankomatov vo vybraných krajinách
Zavedením eura zlacnejú na Slovensku cezhraničné platobné príkazy v eurách aj výbery
z bankomatov v rámci európskeho hospodárskeho priestoru. Slovenská sporiteľňa znižuje
od 1. januára 2009 poplatky za spracovanie cezhraničných platieb a za výbery z bankomatov
v krajinách, ktoré sú jeho súčasťou, na úroveň
súčasných domácich poplatkov. Od decembra
Slovenská sporiteľňa zároveň ruší poplatky pre
nepodnikateľov za vklad korunovej hotovosti
na účet a za manipuláciu s mincami.

ných platbách v eurách v rámci týchto krajín.
Súkromné osoby aj podnikatelia tak ušetria pri
platobnom príkaze v eurách napríklad do Českej republiky, Nemecka, či Rakúska aj za výber
hotovosti z bankomatu niekoľko sto korún.
Poplatky za platbu platobnou kartou Slovenskej
sporiteľne na Slovensku a v zahraničí sú už v súčasnosti rovnaké,“ hovorí Henrieta Gahérová,
riaditeľka divízie riadenia produktov Slovenskej
sporiteľne.

„Prijatím novej meny sa stávame plnohodnotnou súčasťou európskeho hospodárskeho
priestoru. Prejaví sa to aj na znížení poplatkov
za výbery z bankomatov v krajinách, ktoré sú
jeho súčasťou, na úroveň poplatkov na Slovensku. Poplatky sa vyrovnajú aj pri cezhranič-

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.

Sú!asnos"
Poplatok
Osobitne regulovan$ prevod
Poplatok za v$ber hotovosti
v bankomate v zahrani!í

Od 1. januára 2009

Elektronické
slu#by

Obchodné
miesto

Elektronické
slu#by

Obchodné
miesto

200 Sk / 6,64 !

500 Sk / 16,60 !

4 Sk / 0,13 %

25 Sk / 0,83 %

2 % z transakcie, min. 160 Sk / 5,61
!, max. 600 Sk / 19,92 !

38 Sk / 1,26 %

Ktoré obchodné miesta Slovenskej
sporiteľne budú otvorené v banskobystrickom regióne začiatkom
roka 2009?
Slovenská sporiteľňa otvorí 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. 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 otvorená pobočka, ktorú
chce navštíviť.
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Tajomstvá vesmíru na dosah ruky
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Minulý týždeň v utorok otvorili v priestoroch rimavskosobotskej hvezdárne jej
pracovníci výstavu Stretnutie makrokozmu s mikrokozmom. Jadro expozície, realizovanej v rámci Týždňa vedy a techniky, tvoria veľkoformátové farebné plagáty zo švajčiarskeho vedeckého strediska CERN, najväčšieho laboratória časticovej fyziky na svete.
Obsahovo je výstava zameraná na informácie týkajúce sa práve časticového výskumu. Ide o aktivitu, ktorá má pomôcť pri objasňovaní vzniku
(tzv. teória Veľkého tresku) a vývoja vesmíru
i Zeme, ako aj života na tejto planéte.
Vedci predpokladajú, že sa im v obrovskom,
27 - kilometrovom urýchľovači (Veľký hadrónový zrážač) podarí detekovať tzv. Higgsov bozón,
populárne nazvaný aj „božská“ častica. Ako pre
Gemerské zvesti uviedol RNDr. P. Rapavý, „ide
o posledný chýbajúci kamienok do mozaiky štandardného modelu teórie elementárnych častíc.“
Pokiaľ sa podarí získať danú časticu, bude sa dať
vysvetliť, prečo majú predmety hmotnosť.

Ľudia so srdcom na dlani

55. výročie vzniku Zboru pre občianske záležitosti
Príhovorom viceprimátora Rimavskej Soboty sa začali v utorok 25. novembra v obradnej sieni regionálne oslavy pri príležitosti 55. výročia založenia Zboru pre občianske
záležitosti (ZPOZ). Akciu zorganizovala Regionálna rada združenia ZPOZ Človek- človeku, BBSK, Gemersko-malohontské osvetové stredisko a Mesto Rimavská Sobota.

Činnosť ZPOZ-ov roky patrí do miestnej kultúry
a utužuje vzťahy medzi ľuďmi. Sú to ľudia, ktorí
účinkujú pri občianskych obradoch a sprevádzajú človeka od jeho narodenia až po hrob: primátori miest, starostovia obcí, speváci, recitátori,
hudobníci, "zpozárky" so sprievodným slovom,
matrikárky, smútoční rečníci. Ako uviedla Ema
Vraniaková, ktorá je predsedníčkou Regionálnej rady združenia ZPOZ v okrese Rim. Sobota
od roku 1997, aktívy ZPOZ vznikli v roku 1953.
O desať rokov neskôr dostali oficiálny názov

Zbory pre občianske záležitosti. Po udalostiach
v roku 1989, i napriek nepriazni, život potvrdil
opodstatnenosť a potrebu tejto práce. Z iniciatívy viacerých miest a obcí bol 23. novembra 1991
ustanovený ZPOZ Človek- človeku v SR ako dobrovoľná organizácia-občianske združenie.
„Naše združenie má 25 členov, to znamená,
že 25 obcí nášho regiónu pochopilo myšlienku
tejto práce. Každý rok sa so svojimi kolektívmi
zapája do celoslovenských prehliadok, ktoré vyhlasuje Ústredná rada združenia ZPOZ. Dvakrát

O žalúdočných
problémoch

lekárov z Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice a
Nitry aj ich českí kolegovia - profesor Peter Dítě
z Fakultnej nemocnice v Brne a docent Milan
Novotný z Brna. Prítomní si vypočuli prednášky
na témy ERCP a jej súčasné miesto v liečbe
chronickej pankreatitídy, aké sú súčasné možnosti diagnostiky a komplikácie/ kazuistika/
tejto choroby, komplikácie liečby nešpecifických črevných zápalov (IBD), súčasné možnosti
biologickej liečby IBD – naše skúsenosti, aké sú
možnosti liečby IBD u detí / biologická liečba/,
úskalia kolonoskopie v gastroenterologickej
ambulancii, imunologické vyšetrenia – máme
im veriť?, aké sú možnosti liečby agroplazma
kolaugáciou, nové trendy v liečbe chronickej
hepatitídy B, liečba hepatitídy typu C, enterálna
výživa u chorých s Ci hepatis – výsledky štúdie
či nové možnosti v liečbe.
amb

V rimavskosobotskom hoteli Zlatý býk sa 21.
novembra uskutočnilo gastrosympózium.
Podujatie sa uskutočnilo na počesť 70. výročia
jednej z najvýraznejších osobností slovenskej
gastroenterológie profesora Antona Vavrečku
z Bratislavy s cieľom ukázať na jeho celoživotné
dielo.
Kordinátorom sympózia bol MUDr. Róbert
Krosner z gastroenterologickej ambulancie v Rimavskej Sobote, ktorý je súčasne aj
primárom oddelenia liečby dlhodobo chorých
nemocnice a polikliniky v Rim. Sobote .
Na podujatí prednášali okrem významných

Okrem expozície orientovanej na CERN a jeho
prácu sa môžu návštevníci výstavy potešiť pohľadom na rozmerné fotografie galaxií, hmlovín,
komét a Mesiaca z Európskych južných observatórií v Chile. Výstava je doplnená impozantnými
snímkami Paľa Rapavého a Ľuba Urbančoka,
ktorí sa zúčastnili študijných pobytov v CERNe
a ESO.
Z výstavy budú môcť jej návštevníci čerpať
poznatky aj inšpiráciu do konca januára. Lebo
– ako raz napísal poľský básnik Stanislaw Jerzy
Lec – každá myšlienka je ukradnutá z prvkov
vesmíru...
text a foto: mak

sme boli hostiteľmi výmennej návštevy "zpozárov" z okresov Trenčín a Martin. Organizujeme
množstvo metodických podujatí a stretnutí,“
uviedla E. Vraniaková.
55. výročie vzniku oslávili "zpozári" kultúrnym programom. V závere podujatia boli za
dlhoročnú prácu v ZPOZ-e ocenení Ján Kúdela
z Lukovíšť, Zlata Ciprusová a Anna Škrabáková
z Bottova, Magdaléna Šivarová a Katarína Rohárová z Rim. Zalužian, Edita Grláková, Bc. Zlata
Kochanová z Hnúšte, Mgr. Eva Čarnoká a Tibor
Lévay z Rim. Soboty, Aurélia Šupenová z Jesenského, Anna Koldrásová z Klenovca, Danka Lazáková a Mgr. Milan Matucha z Tisovca. Prácu
zpozárov si váži aj naše mesto. Svedčí o tom aj
skutočnosť, že Cenu mesta za rok 2008 získala
zpozárka Drahomíra Plichtová.
kan

Omša za dobré
vzťahy Slovákov
a Maďarov
Tibor Szomolai, novozvolený predseda Maďarského katolíckeho spolku, sa
dohodol s jedným z vedúcich slovenskej
katolíckej obce Antonom Blažečkom, že
6.decembra o 16.00 sa odslúži spoločná slovensko-maďarská omša, prostredníctvom
ktorej bude vyjadrená nádej v bezkonfliktné spolunažívanie maďarských a slovenských občanov.
Po omši sa v suteréne základnej
umeleckej školy uskutoční slávnostná
hostina, ktorej účastníci oživia jednu
poľskú zvyklosť - každý si odlomí jeden kus
z vianočnej oblátky.
jdj

Z regiónu
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Poľovníctvo:
Skúšky duričov
Regionálna organizácia slovenského
poľovníckeho zväzu v Rim. Sobote organizovala v dňoch 22.-23.11.2008 skúšky
duričov. Skúšok sa zúčastnilo 12 psov
a súk nasledovných plemien: slovenský
kopov, alpský jazvečíkovitý durič, deutscher jagdterier, foxterier hrubosrstý.
V sobotu ráno sa kynológovia a poľovníci stretli
v poľovnom revíri PS Hubert-Mojín. Po oboznámení sa s pokynmi rozhodcov, organizátora a vedúceho poľovačky sme sa vybrali do poľovného
revíru.

Psy boli rozdelené do dvoch skupín. Každá absolvovala individuálny pohon na diviačiu zver. Naše
psíky sa po zavetrí diviakov naozaj vyznamenali
a predviedli peknú prácu v durení. V popolud-
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ňajších hodinách boli preskúšané disciplíny, ako
je správanie po výstrele, správanie na stanovišti,
vodenie na remeni a iné.
V nedeľu ráno sa kynológovia stretli v PZ Hnúšťa-Sinec, kde boli odskúšané ďalšie disciplíny,
a to odvaha a práca na nepofarbenej, umelo založenej stope. Hlavný rozhodca Ing. Černok hodnotil tieto skúšky ako výborné, keď v hodnotiacej
tabuľke prevažoval počet jedincov, ktorí skončili
skúšky v I. cene, ani jeden psík nevypadol, takže do regiónu SPZ pribudlo ďalších 12 psov-súk,
ktoré získali poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávku diviačej zveri.
Za objektívne a korektné posúdenie skúšok
patrí poďakovanie rozhodcovskému zboru, za
dobré organizačné zabezpečenie funkcionárom
a členom PS Hubert-Mojín, ako aj členom kynologickej komisie RgO SPZ.
Sekretariát RgO SPZ Rim. Sobota

Putovný pohár hasičov ostal v okrese
Vynikajúcimi výsledkami prispeli dobrovoľní
požiarnici Teplého Vrchu k tomu, že putovný
Gemerský pohár ostal v okrese Rimavská Sobota. Trofej v podobe krásneho krištáľového pohára prevzal predseda Dobrovoľného hasičského
zboru (DHZ) Jaroslav Karas. Prítomní boli aj
zástupcovia okresného výboru DPO SR, riaditeľ
Hasičského a záchranného zboru Ing. Laššák
a starosta obce Teplý vrch Pavol Nadok.
Za vynikajúcu reprezentáciu okresu Rimavská Sobota počas roka patrí srdečná vďaka členov DHZ Teplý Vrch starostovi obce a každému,
kto sa akoukoľvek mierou podieľal na tomto
úspechu.
Kornélia Nosáľová
OV DPO Rim. Sobota

Skončí sudca
s kariérou?

Starí vekom,
mladí duchom

Brutálne týral
vlastnú rodinu!

Peňažný trest 30 tisíc korún (995,82€) a zákaz
viesť motorové vozidlo je trestom pre rimavskosobotského sudcu Vladimíra K., ktorého uznal
Okresný súd v Brezne vinným z trestného činu
ohrozenia života pri šoférovaní pod vplyvom
návykovej látky. Ak by peňažný trest nezaplatil,
súd mu vymeral náhradný trest odňatia slobody
na sedem mesiacov.
Sudca sa tohto trestného činu dopustil 19.
júna 2005, keď pod vplyvom alkoholu spôsobil
pri obci Bakta dopravnú nehodu s ublížením na
zdraví. Ďalšiu nehodu, pri ktorej bol podľa svedkov tiež pod vplyvom alkoholu, spôsobil sudca
na sídl. Západ v Rim. Sobote v auguste 2006.
Obhajca obžalovaného podal voči rozsudku
odvolanie. Ak ale odvolací súd rozsudok potvrdí,
pre Vladimíra K. to bude koniec jeho sudcovskej
kariéry.
kan

Dom kultúry v Rim. Brezove patril 14.
novembra ľuďom so „striebrom vo vlasoch.“ Gemersko – malohontské osvetové
stredisko v spolupráci s obcou Rimavské
Brezovo tu zorganizovalo II. ročník kultúrno - spoločenského podujatia pre seniorov
pod názvom Na strieborných vlnách.
Členovia Klubov dôchodcov z Rim.
Soboty, Klenovca, Hnúšte, Rim. Brezova
a Klub žien zo Striežoviec sa zabávali pri
speve, tanci, prednese poézie a prózy. "Cieľom podujatia je povzbudiť starších ľudí
v ich činnosti, aby neupadli na duchu. Toto
jedinečné a jediné podujatie konajúce sa
v našom regióne sa u nich stretlo s obrovským ohlasom. Preto sme sa ho rozhodli
usporiadať aj tento rok,“ uviedla odborná
pracovníčka GMOS Anetta Cvachová.
amb

Štyridsiatnik z obce Šíd v okrese Lučenec
mučil a bil svojich troch nevlastných synov,
ako aj svoju 40-ročnú družku, s ktorými žil
v spoločnej domácnosti. Za spáchané činy
bol lučeneckým vyšetrovateľom obvinený
zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby.
Páchateľ ešte minulého roku ohrozoval svoju družku sekerou a do stehna jej
zapichol vidličku. V lete roku 2008 pichol
nožom svojho 9-ročného nevlastného syna
do pravej nohy a 11-ročného strčil na zem,
kde mu na nohe zahasil horiacu cigaretu.
mak, zdroj: tlačová správa

6 Školstvo
Nový riaditeľ ZŠ M. Tompu
Z dôvodu zlúčenia dvoch maďarských
základných škôl prebehlo minulý týždeň
výberové konanie na post riaditeľa ZŠ M.
Tompu v Rim. Sobote s vyučovacím jazykom
maďarským.
Záujem prejavili traja uchádzači: Ladislav Csúsz,
bývalý riaditeľ tejto školy, ktorý bol touto funkciou poverený od nového školského roka do
ukončenia výberového konania, bývalá riaditeľka ZŠ I. Ferenczyho na sídl. Západ Gizela Ku-

Zorganizovalo ju Slovenské národné stredisko
pre ľudské práva /SNSĽP/ a zúčastnili sa jej študenti štyroch stredných škôl z okresu Rimavská
Sobota, - Evanjelického gymnázia v Tisovci, Spojenej strednej školy v Hnúšti, Strednej odbornej
školy a Reformovaného cirkevného gymnázia
v Rimavskej Sobote. Lektormi vzdelávacieho
stretnutia boli pracovníci odboru výchovy, vzdelávania a informačných služieb SNSĽP v Bratislave a regionálna zástupkyňa SNSĽP v Ri-

Matej Korvín
sa vrátil na Gemer
V rámci Projektu 550. výročia korunovácie Mateja Korvína sa uskutočnila v obci Gemer celoslovenská vedecká konferencia zameraná na
obdobie renesancie.
14. a 15. novembra si účastníci podujatia vypočuli referáty historikov o renesancii, kráľovi Matejovi, Janusovi Pannoniusovi či hrade Visegrad.
V dramatizácii ZŠ s VJM – Gemer sa predstavil
Matejov slávny dvor. V sobotu poobede sa predstavili žiaci zo ZŠ s VJM F. Kazinczyho z Tornale

mavskej Sobote. Projektová aktivita s názvom
„Nediskriminačný klub“ sa uskutočnila v rámci
akčného plánu ako predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Študenti mali možnosť vidieť dokumentárny film
autora Juraja Lehotského Slepé lásky a diskutovať o ľudských právach, inakosti, diskriminácii,
tolerancii, rasizme, xenofóbii.
Cieľom projektu bolo oboznámiť účastníkov
s postavením, pôsobnosťou a právomocami Slovenského národného strediska pre ľudské práva,
s antidiskriminačným zákonom a zvyšovaním
tolerancie mládeže voči marginalizovaným skupinám.
Mgr. Andrea Kosková

a slávny Čierny pluk a jeho víťazstvo nad Turkmi
v živej šachovej hre so ZŠ s VJM - Gemer.
Celá slávnostná spomienka bola organizovaná v kaštieli Szentiványiho v Gemeri a v kultúrnom dome. K jej uskutočneniu prispel starosta
obce pán Jankošik a jeho tím. Riaditeľka školy
mala pekný príhovor o regionálnom využití
a povesti slávneho panovníka.
Na tretí deň sa uskutočnila exkurzia po stopách kráľa Mateja v Levoči.
Pre nás účastníkov podujatia to bol nezabudnuteľný zážitok. Naše poďakovanie patrí Z. Ádámovej, ZŠ v Gemeri a starostovi obce.
Mária Mlynarčíková
ZŠ s VJM Viktora Szombathyho - Jesenské

Slovenský recitál maďarských žiakov
Banskobystrický kraj, Gemersko-malohonstké
osvetové stredisko a Oblastný výbor Csemadok
Rimavská Sobota usporiadali 20. novembra v
Bátke regionálnu recitačnú súťaž Dobré slovo.
Súťaž v umeleckom prednese prózy a poézie je
nezvyčajná tým, že žiaci základných a stredných
škôl s vyučovacím jazykom maďarským recitu-

Čokoláda je droga!
Prváci o zdravom stravovaní

bačková a Štefan Orosz, zamestnanec oddelenia
školstva mestského úradu.
Trinásťčlenná komisia, ktorej predsedal
Štefan Ivanič, napokon tajným hlasovaním rozhodla, že víťazom výberového konania sa stal Š.
Orosz. Navrhla vedeniu mesta, aby bol vymenovaný za riaditeľa ZŠ. V tejto súvislosti sa primátor mesta Štefan Cifruš vyjadril, že rozhodnutie
komisie akceptoval. Štefana Orosza vymenoval
za riaditeľa ZŠ M. Tompu od 1. decembra.
kan

Študenti v „Nediskriminačnom klube“
V priestoroch Reformovaného cirkevného
Gymnázia M. Tompu s vyučovacím jazykom
maďarským v Rimavskej Sobote sa 11. novembra uskutočnila vzdelávacia aktivita pod
názvom: „Nediskriminačný klub“.
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jú v slovenskom jazyku. Tohtoročného šiesteho
ročníka Dobrého slova sa zúčastnilo spolu 91 súťažiacich.
Elvíra Povinszkyová, tajomníčka rimavskosobotského výboru Csemadoku, zhodnotila akciu ako mimoriadne vydarenú.
moly/mak

Netradičný 19. november prežili prváci na
ZŠ P. K. Hostinského v Rim. Sobote. Celý
deň sa tu totiž niesol v znamení zdravej
výživy.
Na príklade jedného kráľovstva, kde
kráľ s kráľovnou jedli iba nezdravé pokrmy
a zabúdali na zdravé ovocie a zeleninu,
chceli učitelia ukázať deťom ako sa zdravo
stravovať. J. Ciráková z Pedagogicko –
psychologickej poradne v Rim. Sobote
pripravila pre prváčikov prednášku na
tému Čokoláda ako návyková látka, kde
deti hravou formou spoznávali zdravé
a nezdravé jedlo.
Celé podujatie bolo pripravené v rámci
naplnenia nového vzdelávacieho programu. V priebehu roka prebehnú na škole
aj ďalšie podobné aktivity. Zdravú výživu
chce do škôl dostať aj Európska únia. V budúcom školskom roku plánuje bezplatne
rozdávať žiakom na školách v členských
štátoch ovocie a zeleninu.
amb

Kus chleba i odvahy
Dňa 19.novembra 2008 si žiaci Strednej odbornej školy na Okružnej ulici v Rimavskej
Sobote pripomenuli Medzinárodný deň
študentstva aj privítaním 90 žiakov prvých
ročníkov na svojej škole.
Členovia študentskej rady Helena
Keresztesová a Michal Murárik privítali
všetkých prítomných. Tretiaci pripravili
zaujímavý program, Prváci, ktorí sa po
jednotlivých triedach predstavili starším
spolužiakom a pedagógom, sľúbili vernosť
študentskému cechu. Na privítanie boli
pohostení sústom chleba a dúškom odvahy.
Dostali pečať školy. Potom museli splniť
rôzne úlohy. Vzájomné kŕmenie sa so
zaviazanými očami, stoličkový tanec,
prenášanie vajíčok na lyžičke, hľadanie
dukátov v múke či tanec pod varechou.
Akciu za pomoci tretiakov úspešne
zorganizovala študentská rada, ktorej
koordinátorkou je Ing. Spodniaková.
Dagmar Vašová

kultÚra
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Recenzia – divadlo

Vzlety a pády Vtáka Ohniváka
Slovenské divadlo tanca potešilo milovníkov umenia v RS
Téma konfliktu pokrokového jednotlivca s uniformovanou a spiatočnícky zmýšľajúcou väčšinou je odveká, univerzálna a večná. Nepochopenie inakosti druhého človeka, odmietanie jeho
výraznej individuality a boj servilnej masy proti
nonkonformistom sú motívy vďačné na umelecké stvárnenie. V predstavení Vták Ohnivák ich
sledujeme prostredníctvom príbehu o mladej
mileneckej dvojici, hľadajúcej k sebe cestu pomedzi tŕnie nepochopenia zo strany svojich konzervatívnych rodín.
Hlavná postava, mladík z rodiny nápadne
pripomínajúcej retardovanú famíliu z filmu Texaský masaker motorovou pílou, túži po slobode,
voľnosti; po tom, aby mohol (obrazne povedané)
lietať nádherne ako nikto nikdy predtým. Lenže
naráža len na odmietanie a nepochopenie vlastnej i milenkinej rodiny a tak sa rozpúta tanečný
boj o jeden z najvyšších ideálov: o slobodu. Za
pridanú hodnotu tejto témy môžeme považovať
druhú významovú rovinu, do ktorej sa celé dielo
posúva v kontexte našej minulosti spred roku
1989.

Ján Ďurovčík je uznávaný tanečný
choreograf a divadelný režisér. So súborom Bratislavské divadlo tanca žne
jeden úspech za druhým. Teraz sa jeho
vykričaná tanečná dramatizácia Vtáka
Ohniváka v modernom habite dostala aj
na dosky divadelnej sály Domu kultúry
v Rimavskej Sobote.

Tanec, ako špecifický typ „reči“ tela je univerzálny dorozumievací prostriedok. Protagonisti
inscenácie si preto pri tlmočení ústrednej myšlienky naštudovaného diela vystačili s ladnými
pohybmi vlastného tela. Výdatne im pri tom
asistovali hlavne tri vyjadrovacie prostriedky:
svetlo, prirodzené zvuky a dym, ktorý ponáral
scénu do prízračného hmlistého oparu. V súzvuku so Stravinského hudbou vytvárali pôsobivú
ukážku remeselnej zručnosti svojho autora.
Ďurovčík však nie je len divadelník. Je tiež
celebrita. A to je štatút, ktorý obnáša isté riziká.
Napríklad, že tvorba konkrétnej „osobnosti televíznej obrazovky“ bude tak trochu preceňovaná. Ani v tomto prípade tomu, zdá sa, nie je ináč.
Napriek všetkým jeho kvalitám totiž výsledný
tvar Vtáka Ohniváka trpí značne zredukovaným,
kompozične akoby rozbitým dejom, ktorý sa navyše vtesnal do jediného dejstva na ploche šesťdesiatich minút. A kým v niektorých, sľubne sa
vyvíjajúcich okamihoch pripomenie analogické
literárne diela ako Kafkovu Premenu či Bachovu
Čajku Johnathana Livingstona, ich silu výrazu
v konečnom dôsledku nedosahuje.
Akokoľvek, Vtákovi Ohnivákovi nemožno
uprieť, že ide o komerčne úspešné predstavenie,
ktoré podáva veľké idey divácky prístupnou formou.
Marián Kluvanec

Profil

Štefan Marko Daxner

Literárny tip k Vianociam

Mafstory: Sága
rodu Molnárovcov

(26. december 1822– 11. apríl 1892)
Slovenský politik, právnik, publicista
a národný buditeľ, jeden z členov štúrovskej generácie sa narodil a umrel
v Tisovci.
Š. M. Daxner inicioval celonárodné zhromaždenie v Liptovskom Mikuláši v revolučnom roku
1848 a mal veľký podiel na koncipovaní Žiadostí slovenského národa. Patril tiež k iniciátorom
Slovenského národného zhromaždenia v Martine a bol hlavný osnovateľ Memoranda národa
slovenského.
Daxner sa venoval aj literárnej tvorbe: na námety ľudového slovenského folklóru písal básne i prózu. Okrem toho zbieral ľudové povesti,
zakladal spolky miernosti, nedeľné školy a pod.
Úvahy o slovenskom národe a jeho postavení
zhrnul v diele Hlas zo Slovenska.
Tejto významnej osobnosti slovenských dejín je venovaná socha na Námestí Š. M. Daxnera
v Rimavskej Sobote.
mak

Myšlienka týždňa:
Veselosť a spokojnosť sú najlepšími ochrancami
mladistvého zovňajšku.

Charles Dickens

Populárny sitcom TV JOJ – Mafstory si našiel cestu z televíznej obrazovky na stránky
rovnomennej knihy. Zbierka poviedok
hercov Martina Vaneka a Igora Adamca
vychádza z pôvodných scenárov k seriálu, ktorých autormi sú známi slovenskí
scenáristi a spisovatelia ako Roman Humaj
či Dušan Tarageľ.
Takmer tristostranová literárna gangsterka istotne poteší priaznivcov komediálnej rodiny Molnárovcov, z ktorých každý
jeden má v knihe svoje zastúpenie.
mak
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inzercia

Nehnuteľnosti
• Predám garzónku s balkónom na
ul. Malohontskej, cena 340 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1660-48

• Predám 1-izbový byt na sídl. Rimava, cena 520 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1660-48

• Predám 1-izbový byt na
Š.M.Daxnera, cena 550 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1660-48

• Predám 2-izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná
rekonštrukcia, cena dohodou.
Kontakt: 0902 700 400.
1660-48

• Predám 2-izbový byt na ulici
Mikszátha, cena 620 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1660-48

• Predám 2-izbový byt na sídl. Rimava, cena 832 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1660-48

• Predám 2-izbový byt na Západe,
cena 450 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.
1660-48

• Predám 3-izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 999 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1660-48
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Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1660-48

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 3 500 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1660-48

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

1660-48

• Predám stavebné pozemky
v Tomášovej, cena 1 050,- Sk/m2.
Kontakt: 0902 700 400.
1660-48

• Dám do prenájmu priestory na
podnikanie v Rim. Sobote. Kontakt: 0902 700 400.
1660-48

1656-49

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

• Predám dvojizbový byt v OV na ul.
Malohonstskej. Byt sa nachádza
na 3. poschodí, má murovanú
špajzu, veľkú murovanú pivnicu
a lodžiu. Rozloha bytu je 69 m2.
Tel:  0903 802 550 alebo 0908
929 516.

1635-48

1657-50

1637-48

• Prenajmem 1-izbový byt v centre
mesta od januára 2009. Tel: 0907
176 725.

• Prenajmeme kancelárske
priestory, 25 m2, v centre RS, ul.
Svätoplukova 18, oproti MsÚ. Tel:
0915 875 849.

1660-48

• Predám rodinný dom na Teplom Vrchu, novostavba, cena
2 150 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.
1660-48

• Predám rodinný dom v Budikovanoch, cena 3 600 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1660-48

• Predám rodinný dom v Bakte,
cena 700 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.
1660-48

• Predám rodinný dom v Lenartovciach, cena 580 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1660-48

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

1662-49

• Predáme 2-izb. byt na sídlisku
Západ. Kontakt: 0908 901 639.

1665-1

1642-48

• Predám 3-izb. byt na Západe, 5.
p., hotovosť 695 000,- Sk. Tel: 0918
560 622.

• Predáme 4-izb. byt na sídlisku
Západ. Kontakt: 0908 901 639.
• 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.

1668-48

1660-48

1660-48

• Predám rodinné domy v Rimavskej Sobote, Sušanoch, Dúžave,
chatku v Širkovciach, Tormáši.
Tel: 0918 859 824.

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

• Predám un. bunku v Gemerskom
Jablonci, cena 185 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400.

1668-48

1660-48

1660-48

1669-48

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

• Predám otvorenú halu drevenej
konštrukcie, bývalá píla v obci
Drienčany, cena 205 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám horu 65 á. Tel: 0905
506 338.
1670-48
• Dám do nájmu garzónku s balkónom v centre. Ihneď. Tel: 0905
222 135.
1672-48                       
• Predám pozemok pri hlavnej ceste
E 50, cena 350 Sk/m2. Tel: 0915
875 849.

• Predám 4-izbový byt na ul. Malohontskej, cena 1 250 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1660-48

• Predám 4-izbový byt na ulici
Dobšinského, cena 1 030 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1660-48

• Predám rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000,-

• Kúpim ornú pôdu 500-600 ha
vcelku. Tel: 0907 473 526.

1642-48

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

1660-48

1636-48

• Dám do prenájmu priestory o rozlohe 16 m2, vhodné ako kancelária alebo prevádzkovanie služby
obyvateľstvu. Adresa: SNP 8, Rim.
Sobota. Kontakt: 0903 526 980.

1660-48

1660-48

• Predám 4-izb. byt na sídl. Rimava,
rodinný dom v Novej Bašte a na
Čiernej Lúke. Tel: 0903 118 035.

1663-49

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

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

• Kúpim 1-izb. byt na sídl. Rimava,
platba v hotovosti ihneď. Tel: 0903
118 035, 047/56 34 725.

1639-52

1660-48

1660-48

1634-49

• Predám 3-izbový byt po rekonštrukcii. Cena – možná dohoda.
Tel: 0904 071 340.

1667-50

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

1624-48

• Predám 4-izbový byt v OV na
sídlisku Západ. Tel: 0903 529 308

1660-48

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

1660-48

• Predám 2-izbový byt na sídlisku
Západ. Cena 650 000,- Sk + dohoda. Tel: 0908 911 735.

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

1660-48

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

1678-48

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

1660-48

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

1660-48

• Zoberiem do prenájmu garáž na
Rimave alebo Športovej ul. Tel:
0910 949 353.

• Predám dom v Tomašovej, RS. Tel:
0918 717 216.

• Predám rodinný dom s 25 á záhradou blízko RS. Tel: 0905 506 338.

• Predáme 2-izb. byt na Rožňavskej
ul. Kontakt: 0908 901 639.

1642-48

• Predáme 3-izb. byt na Rožňavskej
ul. Kontakt: 0908 901 639.

1642-48

1586-50

• 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.
1562-49
                                 
• Predám rodinný dom na Šibeničnom vrchu, cena 3,5 mil. Sk. Tel:
0907 884 948.
1581-46  
                   
• Ponúkam na predaj dlhodobo
prevádzkovanú značkovú predajňu COLINS, aj so zariadením. Na
námestí SNP 18 v Rim. Sobote.
Kontakt: 0908 533 110.

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

1675-52

1660-48

• Predám 3-izbový byt na Rožňavskej ul. Kontakt: 0908 901 639.

1462-48

1676-49

1305-19

• Predám 2-izbový byt v OV s balkónom v centre mesta. Cena:
690 000,- Sk + dohoda. Tel: 0907
821 009.

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

• Predávam pozemok na Kurinci,
cena 1 030,- Sk/ m2. Kontakt:
0902 700 400.
1660-48

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

• Predám 2-izbový byt na Rožňavskej ul. Kontakt: 0908 901 639.
1676-49

1677-49

• www.makroreality.sk

106   
		
                         

            

inzercia

1. 12. 2008

                       

Poistenie nehnuteľnosti na 1 rok
zadarmo a veľa ďalších výhod.
Č.t.: 0903 531 276. B. Bartóka 8,
Rimavská Sobota. Tešíme sa na
spoluprácu.

Zamestnanie
• Máte stredoškolské vzdelanie?
Chcete solídne zarábať alebo privyrobiť si? Volajte: 0915 950 427
1627-48

• Možnosť brigády. Tel: 0918
685 556.

1664-48

• Prevádzam kompletný servis lyží
a sprostredkúvam predaj lyží
a lyžiarok. Tel: 0908 943 427.
1650-52

• Kompletné finančné poradenstvo!
Dobrá pôžička. Tel: 0915 950 427.

1646-49

• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta pre pracovnú pozíciu
– asistentka/asistent oddelenia
nákupu a výroby. Náplň práce:
spolupráca pri zabezpečovaní nákupu surovín pre potreby výroby,
spolupráca pri kontrole a riadení
výrobného procesu. Požiadavky:
SŠ vzdelanie s maturitou, príjemné vystupovanie, vod. preukaz B.
Tel: 0903 449 164, nakup@koro.
sk, vkosin@koro.sk
1647-50

• KORO, s.r.o. ponúka príležitostné
práce pre brigádnikov. Tel: 047/58
11 868, 56 33 788.
1648-49

• EURO-Art s.r.o. Rimavská Sobota
hľadá dealerov na distribúciu detských časopisov. Výhodné platové
podmienky. Tel: 0911 357 040.
1655-50

• Prijmem čašníčku do denného
baru. Tel: 0907 176 725.
1661-49

• Cukráreň pod Mestskou galériou
prijme brigádničky /-ov na prácu
na KAŽDÝ a celý víkend (alebo
zastupovanie cez týždeň poobede) ako obsluhu do cukrárne a internetovej kaviarne. Vhodné i pre
študentov SŠ a VŠ. Požadujeme
prax v maloobchodnom predaji,
najmä v pohostinstve, dobrý prístup k zákazníkom, reprezentatívne vystupovanie a dobrú náladu.
Odovzdajte životopis, fotografiu
a krátku esej na tému „Ako riešiť
nespokojného zákazníka.“

1628-48

• Vykonávame všetky stavbárske,
klampiarske, tesárske, zámočnícke a maliarske práce, oprava
a stavba všetkých typov striech.
Tel: 0907 173 956.
1629-49

• Vykonávam murárske práce. Tel:
0948 509 639.
1630-48

• Búracie práce, omietky, betón
atď. Murárske práce, stierkovanie,
dlažby, sadrokartón, plávajúce
podlahy. Tel: 0918 455 773.
1643-48

• 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
          
• 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 väčšie množstvo sena.
Tel: 0902 071 453.

1633-49

1645-48

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

• Predám ovos kŕmny. Tel: 0905
317 663.

1607-50

1666-48

                                                       

Služby
• Zážitkový masér na zvýšenie senzuálnej vitality. Tel: 0903 178 646.
1651-2

• LK-Servis: upratujeme, tepujeme
koberce, sedačky... Tel: 0907
566 271.
1653-50

• POZOR!!! Výhra 100.000,- Sk,
losovanie 4 x ročne, výherné
sporenie od 200,- Sk/mes. BONUS

1597-49

• Vykupujem domáce plátno, starožitnosti a staré autobatérie. Tel:
0903 537 225.
1531-49

Zvieratá
• Predám vietnamské prasiatka. Tel:
047/56 21 040, 0907 868 810.
1652-49

• Predám 5-mes. sučku čivavy
dlhosrstej malého vzrastu, veľmi
pekná. Tel: 0911 010 658 po 19.00
hod.
1654-48

• Ponúkam krásny darček na Mikuláša – šteniatka. Tel: 0904 456 863,
047/56 34 471.
1671-50

• Predám prasiatka - odstavčatá,
králiky vhodné na pripustenie,
väčší počet; jalovičku 6-mesačnú.
Tel: 56 985 73 po 17.00 hod.
1612-48

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

• Predám klavír, značka RÖSTER.
Prevedenie hnedý dub. Rok
výroby 1956. Cena 13 000,- Sk.
Kontakt: 0904 958 003, 047/54
227 63.
1626-49

• Predám ionizačno-detoxikačný
prístroj, ešte v záruke, cena
10 000,- Sk, otočné umývadlo
cena 1 500,- Sk. Tel: 0904 491 366.
1641-49

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

Pôžička ktorá Vás nezaťaží:
•
•
•
•

NOVÝ, ojedinelý produkt
samosplácajúci variant
oddĺženie domácností
neposudzujeme v registri
neplatičov
• určené pre každého
• na čokoľvek od 100 000,- až ???
• bez ručenia nehnuteľnosťou

0905 100 870, 0910 449 129, 0949
338 579
1423-43

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

Tel: 0908 948 971
2003

Dňa 2.12.2008
uplynie 10 rokov,
kedy navždy dotĺklo unavené srdce
manžela, otca,
starého otca, príbuzného, priateľa

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

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

Auto-moto
• Predám FORD SCORPIO 2,5
diesel, alarm, centrál, elektróny,
r.v. 87. Cena 16 000,- Sk + dohoda.
Tel: 0907 836 959.
1674-48

• Predám AUDI 80D, r.v. 83, EK, TK,
poistka, ťažné, el. kolesá, náhr.
motor a iné diely. Cena 18 000,Sk, dohoda možná. Tel: 0910
337 595.
1618-48

1659-52

• Predám kukuricu suchú 20 t. Tel:
0908 265 466.

9

„Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval život i nás.
Osud však
nedoprial mu
dlhšie s nami byť,
no v našich
srdciach bude
navždy žiť.“
Dňa 2.12.2008
uplynul 1 rok, čo
nás navždy opustil
náš milovaný
syn, manžel, otec
a starý otec

ŠTEFAN MAKŠI
z Rimavskej Soboty.

S úctou a láskou spomína celá rodina

Vladimíra Ďaloga
z Hrnčiarskych Zalužian

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéry, syn s manželkou a vnúčatá

Dňa 4.12.2008
uplynie 25 rokov,
čo navždy dotĺklo
srdce milovaného
manžela, otca
a starého otca

Júliusa Murtina
z Rim. Soboty

Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Smutný je domov, prázdno je v ňom,
len cestička k hrobu zostala von.
Osud nevráti, čo vzal,
nechal len spomienky a veľký žiaľ.
Kto ho mal rád, nezabudne,
kto ho poznal, spomenie si.
S úctou spomína manželka, syn, 2 dcéry a 4 vnúčatá

Čas plynie a život
ide ďalej,
ostáva len boľavé
srdce a spomienky.
Dňa 4.decembra
2008 uplynie rok,
ako nás náhle bez
rozlúčky vo veku
17. rokov opustil
náš syn, vnuk,
synovec a kamarát

Miško Hlinka
Kto ste ho poznali venujte mu s nami tichú
spomienku. Smútiaca rodina
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Realitná kancelária
najširšia ponuka nehnuteľností

Zľavy
45%

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk
Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
2080-52

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

Sťahovanie
a preprava tovaru

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.

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

2004

Inzerujte v Gemerských Zvestiach

tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742,
e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
Uzávierka čísla: Štvrtok do 16.00 hod.

2227-36

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

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

Prijmem do zamestnania
kuchára /-ku, barmana
/-ku, výčapníčku a pracovníka /-ku do fitnescentra.
Tel: 0903 801 265
1608-48

Potrebujete
peniaze?
2042-11

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
2264-52

Združené poľnohospodárske
družstvo Poltár uskutoční
predaj brojlerových kurčiat
na farme v Slanej Lehote dňa
10.12.2008 v čase od 9.00 do
12.00 hod. Cena 42,- Sk/kg.
2289-48

Konverzn˘ kurz: 1� = 30,1260 Sk

2153

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

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

2085-52

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

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

STEVA BB organizuje prednášku špecialistky na DzZČ
pani Valicovej V.„Daň z príjmov zo závislej činnosti“ dňa
16.12.2008 v JUNIOR KOMPLEX-e bývalá MLADOSŤ, pri železničnej stanici, Železničná 703, RIMAVSKÁ SOBOTA
Info: 048 - 417 20 22 al. 0915 816 509 alebo www.steva.eu
2287-48
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Ušetrite s O2
100 rodinám O2 vyrátalo, koľko ušetria s O2 Fér
Odborníci z O2 už prepočítali možnú úsporu nielen prvým 100 rodinám, ktoré sa zapojili do súťaží s O2
vo vybraných médiách, ale aj tisícom ďalších záujemcov zo všetkých kútov Slovenska. Patrí k nim aj rodina D.
z Rajca, v ktorej využívajú mobilný telefón traja členovia rodiny.

Otec - úspora 4 968 Sk za 2 roky

( - 164,91 €)

Pán Ivan využíva program Relax 60. Neprevolal žiadne minúty nad rámec balíčka, ktorý obsahuje jeho paušál a poslal 9 SMS.
Za mesiac zaplatil 439 Sk s DPH (14,57 €) za volania a 26 Sk s DPH (0,86 €) za SMS. Ak by svoj program vymenil za O2 Fér, zaplatil by za
volania 240 Sk s DPH (7,97 €) a za SMS len 18 Sk s DPH (0,60 €). Spolu by tak za mesiac ušetril 207 Sk (6,87 €).

Mama – úspora 7 224 Sk za 2 roky

( - 239,79 €)

Pani Mária využíva program 55 Viac s dvojnásobkom voľných minút. Za mesiac síce prevolala len 38 minút a 37 sekúnd, ale zaplatiť
musela celý mesačný poplatok vo výške 474 Sk s DPH (15,73 €). Poslala tiež 14 SMS, z toho 4 nad rámec jej paušálneho programu,
za ktoré zaplatila 11 Sk s DPH (0,36 €). So službou O2 Fér by tak na volaniach a SMS za tento mesiac ušetrila spolu 301 Sk (9,99 €)

Syn by ušetril 15 312 Sk za 2 roky

( - 508,27 €)

Syn Dávid má rovnako program 55 Viac, za ktorý platí mesačný poplatok 474 Sk s DPH (15,73 €). V danom mesiaci prevolal až 68 minút
nad rámec paušálu, takže spolu za volania zaplatil 991 Sk s DPH (32,90 €). Poslal aj 76 SMS, z toho 66 nad paušál za cenu 196 Sk s DPH
(6,51 €). Ak by však využíval službu O2 Fér s Extra balíčkom 100 minút do všetkých sietí, zaplatil by za volania iba 397 Sk s DPH
(13,18 €) a za odoslané SMS len 152 Sk s DPH (5,05 €). Jeho úspora by teda dosiahla 638 Sk (21,18 €).

Rodinná úspora 27 504 Sk

( 912,97 €)

O2 Fér je najvýhodnejšia ponuka pod vianočný stromček pre celú rodinu. Rodina D. z Rajca by s O2 Fér ušetrila až 27 504 Sk
(912,97 €) za dva roky! Jednotné ceny za volania a SMS na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR platia ráno aj večer, cez pracovné
dni aj cez víkendy. To všetko bez viazanosti a mesačných poplatkov. Navyše, s O2 Fér sú volania do siete O2 Slovensko po 3. minúte
bezplatné.

Príďte a my vám to spočítame
Neviažte sa na ďalšie dva roky, ale príďte aj s faktúrou od mobilného operátora do najbližšej O2 Predajne. Spočítajú vám, koľko môže
ušetriť vaša rodina so službou O2 Fér. A nezabudnite: pri zmene operátora si svoje číslo môžete zobrať so sebou.
Ceny sú prepočítané podľa konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.

Najbližšie O2 Predajne vo vašom regióne:
Rimavská Sobota: O2 Predajňa, SNP 18
Rimavská Sobota: Mobilárium, OC Kauﬂand

O2_Regio_GemZvesti 190x270.indd 1

Lučenec: O2 Predajňa, T.G.Masaryka 30
Hnúšťa: Mobilline AB, Hlavná ulica 1

11/26/08 4:30:53 PM
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Podľa nového cenníka pohrebných služieb zaplatíte za prevoz zosnulého
v meste a priľahlých obciach do 12 km paušálne 571 Sk (18,95 eur). Nad 12
km je príplatok za každý kilometer 25 Sk (0,83 eur). Poplatok za závozníka
je 321 Sk (10,66 eur) a príplatok za sťažený prísun 381 Sk (12,65 eur) s DPH.
Pri rozlúčkach a pohreboch v pracovných dňoch po pracovnej dobe zaplatíte príplatok 50 %, v dňoch pracovného voľna (sobota) je príplatok 100
%-ný.

Nedisciplinovanosť na cestách
= dopravná nehodovosť!
Čísla o dopravnej nehodovosti by nemali nikoho nechať ľahostajným.
Okresný dopravný inšpektorát v Rimavskej Sobote Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote za obdobie od 1. 1. 2008 do
18. 11. 2008 zaznamenal 706 dopravných nehôd, z toho 11 usmrtených
osôb, 30 osôb ťažko a 178 osôb ľahko zranených. Pre porovnanie dopravnej nehodovosti s rovnakým obdobím roku 2007 je zaznamenaných o 63
dopravných nehôd menej, ale aj tak sú to dosť vysoké čísla.
Dopravné nehody s tragickým koncom spôsobujú nesmiernu bolesť,
utrpenie a katastrofu pre rodiny, príbuzenstvo a priateľov a obrovské materiálne škody. V tejto súvislosti môžeme hovoriť o doprave ako najväčšom zločincovi, ktorý si pravidelne vyžiada svoje obete. O úrovni dopravnej disciplíny hovoria aj počty dopravných priestupkov.
Príčiny dopravných nehôd sa z roka na rok notoricky opakujú: neprimeraná rýchlosť jazdy, nesprávne predchádzanie, nedanie prednosti v
jazde, nesprávny spôsob jazdy, neprezuté alebo opotrebované pneumatiky. Hovorí sa aj o nových príčinách dopravných nehôd, ktoré spôsobujú
vodiči svojím dopravným správaním, alebo sú zapríčinené ustanovením
zmien a pravidiel, ktoré vodiči z rôznych, možno i neúmyselných dôvodov neakceptujú: neovládanie vysokovýkonných motorových vozidiel vo-

dičmi s krátkou alebo nedostatočnou vodičskou praxou, nové rýchlostné
komunikácie, ktoré vyvolávajú pocit „voľnosti“ na cestách, prejavy agresivity voči ostatným účastníkom cestnej premávky, nevenovanie sa, nesústredenie sa na riadenie vozidla, odvádzanie pozornosti, užívanie drog
pri riadení vozidla, pôsobenie nových zákonných ustanovení v pravidlách
cestnej premávky (napr. prednosť chodcov na vyznačených priechodoch
pred motorovým vozidlom a nevedomosť o nej).
Rast počtov dopravných prostriedkov si nevyhnutne vyžaduje na cestách disciplína, ktorá však nie je každému účastníkovi vlastná. Tam, kde
je veľa účastníkov a v podobe motorového vozidla každý z nich drží v
ruke potenciálne veľmi nebezpečnú zbraň, musia sa dodržiavať a platiť aj
prísne bezpečnostné pravidlá.
Predchádzajme tomu, aby dopravná nehoda zmenila v zlomku sekundy Váš život a životy Vašich blízkych!
Skupina prevencie VO OR PZ v Rimavskej Sobote

Pozvanie na stretnutie s Mikulášom
Mesto Rimavská Sobota, Mestské kultúrne stredisko a Centrum voľného
času Relax v Rimavskej Sobote pozýva všetky deti mesta na stretnutie s
Mikulášom a jeho družinou 5. decembra o 14.30 hod. na Hlavné námestie,
kde ich čaká veľa sladkostí a prekvapení a o 17.00 hod. sa vo veľkej sále
Centra voľného času uskutoční Mikulášska diskotéka.
Viete, prečo Mikuláš nosí darčeky deťom až domov? Niekedy okolo
roku 270 žil na území dnešného Turecka biskup Mikuláš z Myrhy. Podľa jednej z legiend zachránil tri dcéry chudobného, ale pobožného muža
pred ich predajom – tajne im hodil do ich izby kus zlata. Dievčatá sa tak
mohli vydať za toho, koho si sami vybrali. A Mikuláš bol za svoje dobré
skutky vyhlásený za svätého...
PaedDr. Dana Spišáková,
CVČ Relax

SÚ TU
NOVÉ KATALÓGY
TRIANGEL!!!
kataló
ZADAR gy
v kance MO
lárii

PÔZICKY

1 EUR = 30,1260 SKK

Nové ceny pohrebných služieb

1. 12. 2008

• Expres pôžička do 60 000 Sk/€ 1 991,64
• Rýchla pôžička do 80 000 Sk/€ 2 655,51
• Manželská pôžička do 200 000 Sk/€ 6 638,78
• Ručiteľská pôžička do 200 000 Sk/€ 6 638,78
• Hypopôžička na čokoľvek do 1 500 000 Sk/€ 49 790,88

KANCELÁRIA TRIANGEL
Edita Jončevová
Železničná 1(pri Tutti - Frutti)
RIMAVSKÁ SOBOTA

0905 357 897

INFOservis
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ADVENT 2008
28. november o 18:00

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ADVENTU

v kostole reformovanej kresťanskej cirkvi
• ekumenické bohoslužby, • príhovor primátora
• vystúpenie zástupcov všetkých cirkví, Kultúrny program: Dámske komorné trio Prešov,
spevácky zbor Blaha Lujza
1. december 18:00

„ĽUDIA ĽUĎOM „ - BENEFIČNÝ KONCERT
SČK - divadelná sála DK

spojené s kultúrnym programom - opekanie
prasaťa v mega žehličke – zabíjačkové špeciality
/ klobása, jaternica, laci pečene,.... predaj balíčkov, ochutnávka - zabezpečuje firma LAMATA,
s.r.o.
18. december 11:00 - 15:00
TÚŽBY A ŽELANIA vianočné priania obyvateľov mesta spojené s obdarovaním detí v hmotnej
núdzi - areál CVČ Relax
18. december 18:00

4. december 18:00

RADOSTNÉ VIANOCE 2008 - program krúž-

kov a kolektívov ZUČ pri MsKS / divadelná sála
DK /

POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VOLE... - vianoč.
pásmo kolied, vinšov a betlehemskej hry detí
z CVČ Relax v rím.katol. kostole

19. december 13:30

DIVADLO v KUFRI - bábkové divadelné pred-

Darujme deťom hračku – program pre
deti v krízovom centre spojený s odovzdaním
hračiek / CVČ Relax /

5. december 15:00

12. – 13. decembra

5. december 10:00

stavenie pre ZŠ s vyučov. jazykom maďarským /
Dom Kultúry – divadená sála /

Privítanie MIKULÁŠA na Hlav. nám. –
súťažno-zábav. program • príhovor primátora
mesta, rozsvietenie stromčeka

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
PREDVIANOČNÉ TRHY – Malohontská ul. a

Jánošíkova ul. pri pošte

13. debember 14:00 - 17:00
16:00

Remeselnícka dielňa - Dom kultúry

v sále CVČ Relax

18. december 8:30 - 12:00

Mikulášske popoludnie pre deti -

9. december 10:00

PREDVIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ

pre školy
17:00 - pre rodičov a verejnosť / divad. sála
DK /
13. december 10:00

Vyslanie koledníkov dobrej noviny –
rímsko katolícky kostol
mons. Eduard Kojnok

14:00

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE v Mestskej
galérii

15. december 18:00

premiéra DS DIVOSUD VÝKLAD

– z pera M. Hlušíkovej. Veselohra o aktuálnych
spoločenských problémoch / div. sála DK /
16. december 19:00

Vianočný koncert : PRESSBURGER
QUARTETT v Mestskej galérii

17. december 11:00

ZABÍJAČKOVÉ HODY na Hlavnom námestí

ART MISIA / filmový klub, remeselnícke
dielne, tanečný dom a pod. pre ZŠ s vyuč. jazykom maďarským - DK

20. december 14:00 – 17:00

Predvianočná remeselnícka dielňa -

Dom kultúry

BOHOSLUŽBY POČAS ADVENTU
Rímsko-katolícky kostol : v sobotu 8:00
v slovenskej reči vo všedný deň 16:00 v slovenskej reči 17:00 v maďarskej reči v nedeľu:
7:00 v maďarskej reči 8:00 v slovenskej reči
9:15 v maďarskej reči> 10:30 v slovenskej reči
17:00 latinská 24. 12. polnočná: 22:00 slovenská24:00 maďarská
Počas Vianoc sväté omše ako v nedeľu
24. december SLUŽBY BOŽIE –kostol Evanj.a.v.cirkvi 15:30 slovenské 17:00 maďarské
25. december 9: 30 slovenské 11: 00 maďarské
26. december 9: 00 slovenské 11: 00 maďarské
24. december o 17:00 Slávnostné bohoslužby kostol reformovanej kresťan. cirkvi
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

INZERUJTE V GEMERSKÝCH ZVESTIACH
Kontaktujte nášho zástupcu
(aj mimo pracovnej doby):
0907 255 600 alebo 0910 913 191
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Program GMOS:
2. december
TVORIVÉ DIELNE

Deti a divadlo
tvorivá dielňa pre vedúcich detských divadelných súborov – klubovňa GMOS v Rim.
Sobote 9:00 hod.
Na priadkach v Klenovci
- tvorivá dielňa pradenia
V spolupráci z OZ RODON Klenovec
v rámci projektu Tvorivé dielne remesiel,
hudby, spevu a tanca podporeného z fondu
Hodina deťom – klub dôchodcov Klenovec
o 15.30 hod.
KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

7 – 19. december Pokoj ľuďom dobrej
vôle — program venovaný vianočným zvykom a zvykom zimného slnovratu
7. 12. obec Čerenčany o 15. hod., 11. 12.
mesto Hnúšťa o 17:00 hod.,14. 12. Muránska Lehota o 14:00 hod., 14. 12. Klenovec
o 16:00 hod.,18. 12. Rimavská Baňa o 16:30
hod.,19. 12. Lehota nad Rimavicou o 16:00
hod. - podporené Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky a z projektu OZ RODON Klenovec – z fondu Hodina deťom.
VÝSTAVY A VÝTVARNÁ TVORBA

8. – 22. december Prečo som na svete
rád/rada — celoslovenská putovná výstava s protidrogovou tematikou – prízemie
radnice Mesta Rim. Sobota – denne.
HUDBA, SPEV A TANEC

4. december — Hviezdička— regionálna
súťaž v interpretácii populárnej piesne pre
žiakov ZŠ a ZUŠ – Dom kultúry v Hnúšti
o 9:00 hod.
4. december — V rytme tanca —
 regionálna prehliadka moderného tanca – Dom
kultúry v Hnúšti o 13:00 hod.
4. december — Daxnerov Tisovec —regionálna prehliadka speváckych zborov
dospelých – MsKS Tisovec o 18:00 hod.

Kútik pre gazdinky
Vyprážaná pečeň

Potrebujeme:

60 dkg bravčovej pečene, štipku čierneho
korenia, cesnak podľa chuti, trochu hladkej
múky, štipku soli a olej na vyprážanie.

Postup:

Odblanenú a na plátky nakrájanú pečeň
okoreníme, potrieme prelisovaným
cesnakom podľa chuti a posypeme trochou
hladkej múky. Vyprážame na oleji najprv
na posypanej strane. Solíme až na tanieri.
Podávame s opečenými zemiakmi a prílohami- horčicou, cibuľou a kyslou uhorkou.
Dobrú chuť!
J. Molnárová
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Balciarová víťazka Slovenského
pohára v karate za rok 2008
Dorota Balciarová z karate klubu URAKEN
Rimavská Sobota sa stala pre rok 2008
víťazkou Slovenského pohára v kata.
22.11.2008 sa konalo v Sabinove druhé kolo Slovenského pohára v karate kadetov a juniorov.
Rimavskú Sobotu reprezentovala Dorota Balciarová, ktorá po tesných víťazstvách v prvom
kole nad Ingrid Suchánkovou z KK Trenčín 2:1 a
Karin Ďurčanskou z Metropolu Košice 2:1 postúpila do finále, kde sa stretla s Lenkou Pipíškovou
z ŠŠK Bratiskava a vyhrala ho 5:0. Stala sa tak
víťazkou 2.kola. Toto víťazstvo teší aj z pohľadu žrebu, keďže Dorota sa postupne stretla so
všetkými ašpirantkami o reprezentačné tričko

na Majstrovstvá Európy v roku 2009 v Paríži. Po
víťazstve v prvom aj v druhom kole sa celkovou
víťazkou Slovenského pohára kadetiek v kata
stala Dorota Balciarová.
Postoj trénera: „Dorotka v prvých dvoch kolách pôsobila veľmi nervóznym dojmom. Obe
pretekárky potrebovala poraziť a nervozita jej
zväzovala ruky. Bolo to dosť kŕčovité. Vo finále
už pôsobila uvoľnenejšie a tomu zodpovedá aj
jednoznačný výsledok 5:0. Ešte nás čakajú dva
nominačné turnaje a to v Nitre, kde sa koná
29.11.2008 medzinnárodný turnaj KACHI CUP,
a následne rozhodnú 13.12. 2008 majstrovstrvá
Slovenska v Trenčíne.“
Ing. V. Molnár
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Futsal:

MFsK Nitra – Rimatex
Rim. Sobota 7:4 (4:2)
Rimavskosobotskí futsalisti utrpeli
v sobotu 22. novembra porážku v meste
pod Zoborom, keď po polčase nedokázali zvrátiť nepriaznivé medziskóre 4:2.
Domov si tak neodniesli ani bod. Možnosť
čiastočnej odvety sa hráčom naskytne už 6.
decembra, keď na domácej pôde privítajú
tím ZB Nitra.
Podľa aktuálnej štatistiky sa Rimatex
drží na štvrtom mieste tabuľky s deväťbodovým ziskom.
Zostava Rim. Soboty: Koreň – Juhaniak,
T. Šándor, Budai, Pekarčík, Šulek, Ruszó,
Uhrin, L. Šťavina.
mak

Päť štvrtých miest z Plastikovej zimy
Ružinovský dom kultúry v MČ Bratislava hostil
22. novembra nadšencov plastikového modelárstva. Pod názvom Plastiková zima tu Klub plastikového modelárstva v Bratislave usporiadal IV.
ročník medzinárodnej výstavnej súťaže v tomto
športovom odvetví. O medaily bojovali aj členovia klubu plastikového modelárstva z Rim. Soboty. Súťaže sa zúčastnili: v kategórii žiaci Daniel
Barna, Daniel Bozó, Tomáš Bartha; v kategórii
juniori Michal Tóth a v kategórii seniori Erik
Suňai, Jozef Griger, Štefan Bőd, Igor Filipiak.
V konkurencii približne 700 modelov síce naši
modelári nezískali vytúžené medaily, porota
však za štvrté miesto udelila Danielovi Bozóvi,
Danielovi Baranovi, Tomášovi Barthovi, Michalovi Tóthovi a Igorovi Filipiakovi ocenenie s názvom Páči sa nám!. „Pre členov klubu je to o to
radostnejšie, že toto skvelé umiestnenie získali
aj nováčikovia Daniel Bozó a Tomáš Bartha,“
uviedol vedúci klubu Igor Filipiak.
amb

Z redakčnej pošty

Belasí Slovan
a Rimavská Sobota
na čele tabuľky!
Aj napriek zlej finančnej situácii je MFK Rimavská Sobota v tabuľke na prvom mieste a sme najlepší v II. lige. Za to patrí veľká vďaka a uznanie
celému realizačnému tímu MFK a hlavne trénerovi Karolovi Kiselovi. A moje veľké poďakovanie
patrí aj pánovi primátorovi Š. Cifrušovi, lebo bez
neho by futbal určite nebol. Dúfam, že cez zimnú

prestávku voľačo vymyslí, nájde prostriedky na
chod MFK RS.
ŠK Slovan Bratislava tu spomínam preto,
lebo fandím aj im, ale v prvom rade klubu MFK
Rimavská Sobota. Oba kluby majú dlhú históriu. Samozrejme, nemôžem porovnávať Slovan
s Rimavskou Sobotou. Jednu vec však majú spoločnú – fanklub, ktorý svojou podporou pomáha
mužstvu. A okrem toho, nie náhodou som v nadpise tohto textu označil Rimavskú Sobotu ako
„belasú“. Ide o to, že v minulosti sa tak nazýval
náš klub: - FC Slovan Rimavská Sobota – belasá,
od Rimavy.
Na záver chcem vyzvať obyvateľov mesta a

okolia, aby chodili na futbal. Veď MFK je na prvom mieste a hrá skvelý futbal. Tribúny sú však
napriek tomu poloprázdne... Dúfam, že na prvom jarnom zápase budú tribúny oveľa plnšie
ako doteraz. Tak príďte, všetci, čo máte radi futbal.
Záverom chcem poďakovať celému tímu
MFK a zaželať mu pokojný a šťastný nový rok
a aby sme prvý domáci zápas na jar ukončili výhrou. Pozdravujem celý fanklub, Karola Kisela
a jeho realizačný tím a najmä odchovancov RS
Milana Sihelského, Stana Morhača a Maťa Vargica.
DJ Melo
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Ďalšia vysoká prehra mužov HKM
HKM Rimavská Sobota - HKM Brezno   2 : 18 (1:8, 0:4, 1:6)

Góly domácich:
Ľalík, Hrabec, vylúčení: 10:12, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:3, divákov:145
Ani bojovnosť a snaha nestačili mužom HKM Rimavská Sobota odvrátiť ďalšiu vysokú prehru na domácom ľade s momentálnym lídrom a
ašpirantom na postup do prvej ligy
mužstvom Brezna. Už od začiatku
zápasu bolo jasné, kto je pánom na
ľade, keď už v piatej minúte hostia
viedli 0:3. Potom sa domácim gólom Ľalíka podarilo znížiť, ale to
bolo zo strany domácich v prvej
tretine všetko. Naopak, hostia dokázali ešte skórovať päťkrát a tretinu vyhrali 1:8.
Po čistení hláv a zmene v zostave nastalo v hre domácich zlepšenie, ale ani to nedokázalo zastaviť
rozbehnutých hráčov Brezna v zvyšovaní náskoku. Po druhej tretine
bol stav už 1:12.
Tretia tretine nezaostávala za
prvými dvoma v počte gólov v sieti
domácich. Skončila 1:6, keď za domácich skóroval Hrabec. V závere
stretnutia mali ešte domáci možnosť trestného strieľania, ale túto
možnosť nepremenili na gól. Na

tak vysokej prehre má významný
podiel najväčšia slabina mužstva post brankára.
V ďalšom priebehu súťaže odohrajú muži HKM Rimavská Sobota
najbližie štyri zápasy na ihriskách
súperov a doma sa predstavia až
28.12. proti Humennému.
Starší žiaci: voľno
Mladší žiaci:
HKM Rimavská Sobota — HKM
Brezno B    1 : 7 (1:1, 0:1, 0:5)
Gól domácich:
Tamáši
Napriek jednoznačnej výhre
hostí to bol vyrovnaný zápas. Mladší žiaci HKM Rimavská Sobota boli
viac ako vyrovnaným súperom proti družstvu poskladanému z hráčov
Brezna a B. Bystrice. V prvých dvoch
tretinách sa hral pekný otvorený
hokej s množstvom príležitostí na
obidvoch stranách. V tretej tretine
sa prejavila vyššia skúsenosť hosťujúcich hráčov, ktorú dokázali zúžitkovať aj gólovo.
V ďalšom kole cestujú obidve žiacke
družstvá na zápasy do Partizánskeho
Štefan Hanzel

UPRATOVACIE SLUŽBY
Marta Bořutová
KVETKA ČISTIČKA
Okružná 32, 979 01 Rimavská Sobota
Potrebujete, aby sa Vaša domácnosť alebo firma ligotala čistotou?
Kompletné upratovanie bytov, domov, kancelárskych a skladových
priestorov pre firmy a organizácie. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne.

Kontakt: 0918 517 120, 0911 517 120, 0905 296 058

Objednávky prijímame aj na adrese: Kvetinárstvo-TINA,
ul. Clementisa, Rimavská Sobota, tel.: 047/56 48 182
2290-50

Finančná kríza? Treba mať výdavky pod kontrolou
Mobilné paušály zvyšujú pravidelné mesačné výdavky

Finančná kríza vyvoláva v ľuďoch pocit neistoty. Bude sa mi o mesiac dariť rovnako, ako
sa mi darí dnes? Bude sa dariť firme, v ktorej
pracujem? Budem si môcť dovoliť všetko to, na
čo som zvyknutý? Viacerí ekonómovia v tejto
súvislosti radia znižovať tzv. pevné výdavky na
domácnosť.

Budem si to môcť dovoliť?
Splácanie finančných záväzkov je súčasťou rozpočtu takmer každej rodiny, či už ide o pôžičky,
lízing alebo pravidelné platenie poistného. Len
málokto si však uvedomuje, že aj kúpa nového
tzv. „akciového“ telefónu znamená finančný
záväzok. Dodatok k zmluve obsahuje záväzok
platiť operátorovi každý mesiac za vybraný
paušál. Je to finančná záťaž do budúcnosti. Zá-

kazník sa zaväzuje, že bude dva roky pravidelne
platiť mesačný poplatok za balík služieb – a to aj
vtedy, keď neprevolá ani minútu a nepošle ani
jednu SMS.

Mať výdavky pod kontrolou
Ako teda zostať mobilný, ale platiť naozaj len
za to, čo človek prevolá? Treba si vybrať volací
program, pri ktorom nie je treba platiť žiadny
povinný mesačný paušál. Pri výbere volacieho
programu je dôležitá nielen výhodná cena, ale
aj jednoduchosť ponuky. Platí pravidlo, že čím
zložitejšia je ponuka, tým väčšia je šanca, že
obsahuje skryté chytáky. Naozaj dobrá ponuka by sa mala riadiť pravidlom –keď zákazník
prevolá menej aj zaplatí menej. Ponuka O2 Fér
úplne ruší povinné mesačné poplatky. Prináša

volania bez skrytých poplatkov, chytákov alebo
nevýhodných zmlúv s dvojročnou viazanosťou.
Zákazník zaplatí cenu len 4 Sk/min. (0,133 €),
ale iba za tie minúty, ktoré naozaj prevolá. Je to
jednoduché – ten, kto prevolá menej, aj zaplatí
menej.

Kontrola výdavkov
alebo telefón za korunu
Vianočné akcie mobilných operátorov sa nezaobídu bez tých najnovších a najkrajších telefónov. „Telefón za korunu“ však znamená výdavky, ktoré môžu zaťažiť domáci rozpočet až na
dva roky. Lepšie je preto neviazať sa dopredu
a vybrať si taký volací program, pri ktorom zákazník zaplatí len za to, čo naozaj prevolá. Práve
túto možnosť prináša nová ponuka O2 Fér.
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AŠK Inter Bratislava
– MFK Rim. Sobota 2:0 (1:0)
V 18. kole sa predstavili futbalisti MFK RS na štadióne na Pasienkoch. Ich súperom boli hráči Interu BA. Jediný rozdiel medzi oboma mužstvami
bol fakt, že hráči Interu svoje príležitosti premenili, kým naopak zverenci trénera Kisela zlyhali
v koncovke.
Stretnutie sa hralo za chladného, sychravého počasia pred takmer prázdnym hľadiskom.
Domáci si vypracovali hneď od úvodu mierny
tlak, z ktorého vyťažili dva rohové kopy a hlavne
vedúci gól, keď po individuálnej akcii domáceho
Hodeka a jeho strele, ktorú Kuciar bravúrne vyrazil bol najbližšie k odrazenej lopte hráč Interu
Čirik, ktorý už vo 4. min. otvoril skóre stretnutia. Futbalistom Rimavskej chvíľu trvalo kým
sa dostali do tempa, ale od 15. min. boli lepší na
trávniku hostia. V 16. min. po peknej kombinácii
kapitán hostí Pisár pálil vedľa. V 17. min. mal jedinečnú možnosť vyrovnať na svojich kopačkách
útočník MFK Gibala po dravom prieniku končí
jeho strela z hranice šestnástky tesne nad. V 29.
min. Pisárovu jedovatú strelu vyráža Krnáč na
rohový kop. V 34. min. sa k slovu dostali aj domáci. Strelu Číkoša Kuciar bezpečne kryl.
Domáci sa dostávali do príležitostí hlavne po
prienikoch najlepšieho hráča zápasu Hodeka,
ktorý svojimi centrami zamestnával obranu Soboťanov. Domáci tréner Koník neskôr na tlačovke priznal, že v prvom polčase boli hostia lepší.

Začiatok distribúcie zásielky
o eurových bankovkách
a minciach do domácností
a začiatok predaja štartovacích balíčkov
V pondelok 1. decembra 2008 sa začne distribúcia informačnej zásielky Európskej centrálnej banky (ECB) a Národnej banky Slovenska
(NBS) do všetkých domácností na Slovensku.
Zásielka obsahuje leták s informáciami o eurových bankovkách a minciach a ochranných
prvkoch bankoviek. Súčasťou zásielky sú aj dve
konverzné kartičky. Na jednej strane kartičky
sa nachádza prepočítavacia tabuľka slúžiaca na
prepočet základných hodnôt medzi korunami a
eurami. Druhá strana kartičky zobrazuje základné ochranné prvky eurových bankoviek. Kartička má rozmery kreditnej karty a pohodlne vojde
do peňaženky.
ECB poskytla Slovensku 2 milióny kusov
zásielok, ktorých distribúciu pre NBS zabezpečí Slovenská pošta po jednej zásielke do každej
poštovej schránky. Slovenské domácnosti by
tak mali dostať informačné materiály v priebehu prvého decembrového týždňa. Pre potreby
národnostných menšín je pripravených aj 200
tisíc kusov maďarských a 150 tisíc kusov rómskych letákov. Obyvatelia žijúci v regiónoch s
výraznejším zastúpením týchto národnostných

1. 12. 2008
Domácich definitívne na koňa posadil druhý
gól, ktorý v 53. min. vsietil Szegedi po centri bývalého hráča Rimavskej, Sedláka.
V 57. min. strela Sedláka končí tesne vedľa, v 59.
min. tréner hostí Kisel siahol k dvojnásobnému
striedaniu v snahe spraviť niečo s nepriaznivým
vývojom zápasu. Ani tento ťah však ovocie nepriniesol. Aj vďaka dobrej obrannej hre domácich
v 65. min. po peknej prihrávke Pisára strieľal Lazúr v dobrej príležitosti nad.
V 82. min. mal možnosť zdramatizovať záver
stretnutia striedajúci útočník MFK Čižmár. Krnáč si s jeho pokusom poradil. V samom závere
sa už obe mužstvá nedostali k vážnejšiemu ohrozeniu oboch brankárov. Po záverečnom hvizde
rozhodcu tak domáci oslavovali víťazstvo. K kvalitnému priebehu stretnutia však prispeli aj hostia z Rimavskej. Pred 390 divákmi rozhodoval
Ježík. ŽK Filo.
Zostava MFK RS: Kuciak – Adam – Rubint –
Geri – Mráz – Sihelský – Pisár – Filo (59. min.
Živanovič) – Lazúr – Líška (59. min. Čižmár) –
Gibala (87. min. Vargic)
Keďže to bolo posledné majstrovské stretnutie v tomto kalendárnom roku a tréneri a hráči
sa rozídu na dovolenky, touto cestou im patrí
vďaka za pekné chvíle, ktoré pripravili divákom
a fanúšikom Rimavskej počas celej jesennej časti
súťaže. Dovoľte mi zaželať im príjemné prežitie
vianočných sviatkov a do nového roka popriať
mnoho úspechov ako v osobnom tak aj v pracovnom živote.
Súťaž pokračuje 19. kolom, ktoré je naplánované na záver februára 2009.
Zdeno Marek
menšín budú môcť získať informačný materiál
vo svojom jazyku na vybraných poštách.
1.decembra 2008 sa začína aj predaj štartovacích balíčkov eurových mincí. Občania si
môžu štartovacie balíčky zakúpiť v bankách, na
poštách a v niektorých expozitúrach Národnej
banky Slovenska. Štartovací balíček obsahuje 45 eurových mincí so slovenskou národnou
stranou. Jeho hmotnosť je 241 gramov. Hodnota
štartovacieho balíčka je 16,60 €, čo je v prepočte
500,09 Sk. V zmysle zásady nepoškodiť občana
pri prechode na euro, sa budú balíčky predávať
za 500 Sk, pričom vzniknuté náklady znáša NBS.
Vyrobených je 1,2 milióna štartovacích balíčkov
a ich odber nie je kusovo obmedzený. Národná
banka Slovenska upozorňuje, že eurové mince

1. Inter BA

18 9

7

2

31:13 34

2. Rim. Sobota

18 10 4

4

23:13 34

3. Trenčín

18 9

4

5

38:21 31

4. Podbrezová

18 9

4

5

24:13 31

5. Šaľa

18 9

4

5

25:16 31

6. Michalovce

18 9

3

6

30:21 30

7. Lučenec

18 6

6

6

26:27 24

8. Prievidza

18 6

3

9

20:22 21

9. Humenné

18 6

3

9

18:28 21

10. Ružomberok B

18 5

3

10

29:38 18

11. Košice B

18 4

5

9

19:30 17

12. D. Streda B

18 1

4

13

14:55 7

Ostatné výsledky 18. kola:

Podbrezová – Prievidza 1:0, Humenné – Michalovce 0:0, Trenčín – Šaľa 1:1, Dunajská Streda B
– Košice B 1:1, Ružomberok B – Lučenec 3:2 Tabuľka po 19. kole

Ženský volejbal, I. liga skupina Východ:

dvojitá výhra
v Banskej Bystrici
Banská Bytrica - Rimavská Sobota 0:3
(-30, -14, -22) a 0:3 (-12, -22, -12)
Zostava Rim. Soboty: Zorka Megelová,
Lydia Rendeková, Kristína Pálmayová,
ifj. Alena Kudlíková, Lucia Kačániová,
Mariana Chodúrová, Jana Drugdová,
Alexandra Hrivnáková, Lucia Kzureková,
Zlata Zvarová
so slovenskou národnou stranou sa však stanú
platnými až vstupom Slovenska do eurozóny,
preto sa pred 1. januárom 2009 nesmú použiť na
platbu v Slovenskej republike ani v zahraničí.
NBS súčasne upozorňuje, že štartovacie balíčky by mali slúžiť predovšetkým na predzásobenie eurovou hotovosťou pre občanov, drobných
podnikateľov a živnostníkov, ktorí reálne takéto predzásobenie potrebujú. NBS nepovažuje
za vhodné a preto neodporúča, aby sa balíčky
hromadne nakupovali zamestnávateľmi alebo
samosprávami ako darčeky pre zamestnancov
alebo obyvateľov. Takýto postup by mohol viesť
k ich nedostupnosti pre tých, ktorí túto formu
predzásobenia skutočne potrebujú pre svoje pôsobenie.

Štruktúra štartovacieho balíčka, 1 € =30,1260 Sk

* zaokrúhlené na dve desatinné miesta
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
6. a 7. december
MUDr. J. Kret,
Športová 1, č.t. 56 27352

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00         
•Lekáreň Kaufland do 20:00

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 25. 11. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

7. decembra nedeľa
lekáreň v Kauflande

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:
01.12
		

02.12
03.12
		

04.12
05.12
		

06.12
		
		

07.12
		

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

Košická cesta, Rimavská Sobota

Martina Pavlová z Jesenského, Róbert Varga, Ján Ušiak z Tornale, Ildikó Fejesová z Ivaníc, Eva Csókolyová z Chanavy, Jozef Krága z Otročka, Ľudovít Bačo
z Baky, Stanislav Vrábeľ z Kokavy n/Rimavicou, Mgr.Anna Ferencová z Tisovca, Ľubica Šeböková, Tibor Šebök zo Stránskej, Mikuláš Kováč z Hrnčiarskych
Zalužian, Ing.Július Balga z Bottova, Ján Deraj z Vyšnej Pokoradze, Miroslav
Talán, Vlasta Ďuricová, Milan Kojnok, Roman Hriň, Ľubomír Antal, Lenka
Lásková, Peter Lecsö, Branko Bakša a Zuzana Hazuchová z Rimavskej Soboty

6. decembra sobota
lekáreň Salvator

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť

EUROMOTEL
Restaurant

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.

ĽUDIA ĽUĎOM
ÚzS SČK organizuje na pomoc ľuďom postihnutých katastrofami
Benefičný program 1.decembra 2008 (pondelok) od 18,00 hod.
v divadelnej sále Domu kultúry v Rimavskej Sobote, na ktorý Vás aj touto
cestou srdečne pozývame. V roku 2008 sme z týchto prostriedkov poskytli
sumu 10 000,-Sk na pomoc rodinám postihnutých povodňami na východnom Slovensku. Tešíme sa na Vašu účasť a ďakujeme za podporu.
ÚzS SČK Rimavská Sobota

Oznámenie
Mesto Rimavská Sobota oznamuje vlastníkom, nájomcom a držiteľom pozemkov v kat. území Vyšná Pokoradz začatie konania o obnove evidencie niektorých
pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP).
• Správa katastra v Rimavskej Sobote, ako príslušný
orgán v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák. NR
SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon) začalo v zmysle § 5 zákona
dňom vyvesenia tohto oznámenia konanie o obnove
evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov
k nim v katastrálnom území Vyšná Pokoradz určeným
operátom je pôvodný katastrálny operát.
• Vyzýva vlastníkov, nájomcov pozemkov a ďalšie
oprávnené osoby, aby poskytli údaje o pozemkoch,
o ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim, ktoré sú im
známe z doterajšieho usporiadania právnych vzťahov
k týmto pozemkom.
• Údaje je potrebné poskytovať komisii na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len
komisii) zriadenej pre kat. územie Vyšná Pokoradz
v lehote do 31.10.2010 a to v pracovných dňoch od 9.00
hod. do 15.00 hod.
• Údaje a listiny je potrebné predkladať komisii –
predsedníčke komisie Anne Brezovickej na Mestský
úrad v Rimavskej Sobote, Svätoplukova č. 9 – referát správy majetku, III. poschodie, č. dverí 25, č. tel.
047/5604633.

Poďakovanie

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote
ďakuje VÚC – BBSK za finančnú pomoc pri realizácii
III. etapy projektu „Historické osobnosti Gemera –
Malohontu“. Poďakovanie patrí aj Nadácii Matice
Slovenskej, ktorá tiež finančne podporila náš projekt.
Mgr. Elena Nabusová
predsedníčka MO MS Rim. Sobota

Racionálna výživa a Vianoce

Spojená škola v Rimavskej Sobote organizuje Týždeň
racionálnej výživy a vianočných jedál. Prebehne v zariadeniach Junior komplex na Železničnej ulici a Čierny orol na Hlavnom námestí od 8. do 12. decembra.
Príďte si pochutnať na jedlách, ktoré pre vás pripravili
žiaci Spojenej školy. Servírovať sa bude kendický šalát,
grécky šalát, syr tofu na rôzne spôsoby, ryba Pangasius,
pstruh na masle, kapustnica s klobásou, rezeň a filé so
šalátom, hríbovka a vianočný punč.

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 !!!

Vás pozýva na:

POCHÚŤKY
Lacné ubytovanie
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
Prijmeme: - čašníka /-čku
- pracovníčku na recepciu
Tel: 0918 392 513

PRENÁJOM:

- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK

Kancelárske a obchodné
priestory na poschodí
- SNP 18

Tel: 0918 392 513

STK prijme:
- kontr. technikov
(všetky vod. preukazy)
Tel: 0918 392 513
2016

KINO
ORBIS
3. 4. december

NÁŠ VODCA

Dajte vašim deťom a študentom
šancu naučiť sa povedať NIE ideológii. Podľa skutočnej udalosti.
Dráma Nemecko. MN. Vstupné 60
Sk. ( 1.99 euro), titulky. Začiatky
predstavení 17:45 a 20:00 hod.

5. 6. 7. december

KUNG FU PANDA
Pripravte sa na niečo pandastického. Animovaná rodinná komédia USA. MP od 12 r. Vstupné
60 ( 1.99 euro), dabing. Začiatok
predstavení 17:00 hod.

5.6.7. december

MÁJ

Výpravný historický film na
motívy básne českého poeta Karla
Hynka Máchu. Film ČR. MP od
12 r. Vstupné 60 Sk ( 1.99 euro).
Začiatok predstavení 19:00 hod.

