Program na
Advent 2008!
čítajte na str. 13
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Mestská polícia
zasahuje!

Určité osoby sa i napriek
zákazu mesta vyberať a odnášať odpad z odpadových
nádob naďalej aktívne venujú
tejto činnosti. Často pritom
zanechajú za sebou spúšť
v blízkom okolí kontajnerov.
pokračovanie na str. 4

Do mesta zavítal
Advent

Slávnostným adventným
ekumenickým večerom v kostole reformovanej cirkvi na
Hlavnom námestí v Rim. Sobote sa 28. novembra začal
v našom meste Advent.
pokračovanie na str. 3

Ráková podporí
Martinákovú

Benefičný večer Slovenského Červeného kríža

Keď ľudia pomáhajú ľuďom
V pondelok večer sa v divadelnej sále Domu
kultúry v Rimavskej Sobote konal pod záštitou Slovenského Červeného kríža (SČK)
benefičný koncert Ľudia ľuďom s cieľom
získať finančné prostriedky na Fond pomoci
Územného spolku SČK a tiež zapojiť širokú
verejnosť a predstaviteľov verejného života
do humanitného poslania SČK.
Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť sú základné princípy

Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného
polmesiaca. Obe organizácie zastupujú hodnoty, ktoré
si v dnešných časoch zaslúžia mimoriadnu pozornosť.
A najmä ústredná myšlienka týchto inštitúcií: nezištná pomoc iným ľuďom.
V tomto zmysle sa niesol aj pondelkový kultúrny
večer organizovaný Územným spolkom SČK, uznanou
národnou spoločnosťou Červeného kríža, ktorá pôsobí ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy
v humanitárnej oblasti.

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov na
predaj Gemerských zvestí.

Rimavskosobotský Mäsohrad
Akcia: bravčové stehno bez kosti 139,- Sk/kg

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

kačka mrazená od 95,- Sk/kg
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
2006

Realitná kancelária
najširšia ponuka nehnuteľností

www.drslovakia.sk
0902 700 400

čítajte na str. 5

Anketa:

Mladí v politike

Čo si myslí primátor a mestskí poslanci o zapájaní sa
mladých ľudí do politiky či
o ich kandidovaní na posty
poslancov mestského zastupiteľstva?
čítajte na str. 3

pokračovanie na str. 7

Vadex, s. r. o.,

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

Silné ženy držia spolu!
Známa herečka a rodáčka
z Rimavskej Soboty Viki
Ráková podporí v najbližších
prezidentských voľbách
kandidátku Slobodného fóra
Zuzanu Martinákovú.

2153

plastové okno
787 Sk

Šport:

Volejbal

4. kolo II. triedy kadetiek vo
volejbale, VK Tvrdošín – VK
Slovan Rimavská Sobota
0:3 (-12,-14,-24) a 0:3
(-8,-18,-12)
Po hladkom víťazstve nad
domácimi hráčkami ostávajú
Soboťanky naďalej v čele
tabuľky.

40x40, biele, hnedé, sklopné,
do bytových jadier, garáží
MONTAG, Hatvaniho ul.
0905 705 968, 0905 924921
tel.: 5811788, fax: 5811789
www.montag.sk

8 588004 101012 >
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Pozor na peňaženky!
Dvojnásobná lúpež v centre mesta

Štyridsiatnička z Revúcej prišla v Rim. Sobote
o peňaženku aj s dokladmi a platobnou kartou
s priloženým PIN kódom. Keď prechádzala supermarketom, neznámy páchateľ jej cennosti
odcudzil z nákupného vozíka. Z platobnej karty
ihneď stiahol deväť tisíc korún. Hrozí mu za to
až päť rokov väzenia.
Kradlo sa aj na Námestí Š. M. Daxnera. Neznámy vinník ulúpil počas vykladania tovaru
z auta šoférovu príručnú tašku s peňaženkou,
dokladmi, vkladnou knižkou a bankomatovými
kartami. Ich majiteľovi tým spôsobil škodu viac
ako 27-tisíc korún, za čo môže byť odsúdený na
dva roky odňatia slobody.
Vreckári a drobní kriminálnici môžu udrieť
kedykoľvek a kdekoľvek, no ich činnosť sa zvy-

s Mariánom Kluvancom

šuje v období sviatkov. Podľa informácií Policajného zboru SR nám hrozí nebezpečenstvo predovšetkým v tlačeniciach, na športových alebo
kultúrnych podujatiach, v prostriedkoch hromadnej dopravy a v období výplatných termínov.
Vreckoví zlodeji sú šikovní a dobre pripravení, pričom často pracujú v organizovaných skupinách. Nie je výnimočné, že dospelí páchatelia
zneužívajú na túto činnosť deti, ktoré nemožno
trestne stíhať.
Dôležité je, aby sme za každých okolností dávali pozor na cennosti, ktoré pri sebe máme, resp.
uschovali peniaze či doklady vo vnútorných
vreckách alebo na ťažšie prístupných miestach.
mak, zdroj: PZ SR

ZUŠ-ka v novom šate

Na rekonštrukciu vyše 11-miliónové investície
Budova Základnej umeleckej školy v Rim.
Sobote na Svätoplukovej ulici zmenila
svoju tvár. Udialo sa tak v rámci rekonštrukcie, ktorej druhá etapa by mala byť
ukončená do konca roka. Vo štvrtej najstaršej ZUŠ na Slovensku sa preinvestovalo vyše 11 mil. korún, ktoré schválili
poslanci mestského parlamentu.
„S rekonštrukčnými prácami sa začalo v októbri
2006. Vymenila sa stará strecha za novú. Pod
ňou sa dobudovali tri nové ateliéry, jeden kabinet pre učiteľov a toalety. Medzi jednotlivými
etapami prác bolo potrebné doriešiť aj celkovú
statiku budovy,“ vyjadril sa riaditeľ ZUŠ Marian
Lacko. Ďalej uviedol, že druhá etapa prác zahŕňala dokončenie prvého podlažia a prízemie,
vstupnú bránu a zateplenie budovy. Zadná časť
sa pripravila na vybudovanie multifunkčnej haly
pre približne 100 ľudí. Tá by mala slúžiť ako sála
pre hudobný odbor, koncerty, na prezentáciu tanečných divadiel, pre divadelný odbor i prezentáciu jeho predstavení.
Vo vyše 11-miliónových investíciách je zahrnuté aj prebudovanie pivničných priestorov
na mládežnícky klub a skladové priestory. ZUŠ
vznikla v Rim. Sobote v roku 1931 ako hudobná
škola. Založil ju spolok Živena. Tento školský
rok v nej pôsobí 21 učiteľov. Navštevuje ju 550

Chrenovisko:

Holuby a potkany

Uplynulú stredu sa v budove bývalého Meštiackeho domu uskutočnilo koncoročné zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Staré mesto
- Chrenovisko. Okrem zhodnotenia činnosti za
tento rok sa jeho členovia zaoberali aj aktuálnymi problémami občanov. Spomínaný VMČ sa

Na slovíčko

žiakov, ktorí si zdokonaľujú svoje zručnosti vo
výtvarnom, literárno-dramatickom, hudobnom
a najmladšom tanečnom odbore, ktorý vznikol
v roku 2002.
Podľa slov M. Lacka v zrekonštruovanej budove sídlia tri odbory okrem hudobného. Navštevuje ich vyše 300 žiakov. Hudobný odbor sa
vyučuje na Salvovej ulici. Navštevuje ho asi 200
žiakov. Vyučovanie odborov prebieha aj externe v základných a materských školách. Týka sa
50 žiakov. Najväčší záujem je o výtvarný odbor.
Medzi najznámejších absolventov tunajšej ZUŠ
patrí hudobný skladateľ Mariál Lapšanský a akademický maliar Štefan Balázs a architekt Erik
Klaubert, ktorý novú tvár budovy projektoval.
kan
na základe podnetu občanov uznieslo preveriť
potrebu deratizácie bytoviek proti potkanom,
riešiť znečistenie budov a chodníkov holubmi
na ul. B. Bartóka a Hlavnom námestí, prednostne riešiť opravu ul. B. Bartóka. Členovia výboru
vyjadrili nesúhlas s prenájmom parkovacích
miest pred bytovkami. Schválili aj plán pláce v
budúcom roku. P. Račko informoval prítomných
o prebiehajúcej petícii za odstránenie zátarás
medzi bytovkami 45 a 40.
amb

Anything goes – všetko je možné. Tak znie
krédo doby.
Arnold Schwarzenegger kedysi vystúpil
na americkom letisku s piatimi dolármi vo
vrecku a športovou taškou v ruke. Onedlho
na to dobyl svet kulturistiky, potom sa stal
filmovou hviezdou a napokon guvernérom.
Presne v duchu dobového kréda.
Inak, spomínaný kalifornský guvernér
nedávno vyhlásil, že Obama je na prezidenta príliš slabý. Vraj je „skinny“, teda
„kosť a koža“. Aj podľa prognóz amerických
tajných služieb bude „Obamova“ Amerika
slabšia, než bola tá „Bushova“.
Lenže ani Schwarzenegger ani prognostici zo CIA nie sú neomylní a vôbec nie
je vylúčené, že Obama v úrade najmocnejšieho muža sveta obstojí. Veď - ako vieme „anything goes“. Všetko je možné...

Zasadala Najvyššia rada SČK
V sobotu 29. novembra sa v Dome kultúry v Rimavskej Sobote konalo zasadnutie
Najvyššej rady Slovenského Červeného
kríža. Bolo to po prvýkrát, čo tento, medzi
snemami najvyšší orgán SČK, zasadal v našom meste. Bolo to aj z dôvodu ocenenia
práce Územného spolku SČK, ktorého aktivity sú každodenne viditeľné a môžu ich
pocítiť najmä tí, ktorí to potrebujú alebo
sú odkázaní na pomoc SČK, ktorý je súčasťou celosvetového hnutia Červeného kríža
a Červeného polmesiaca. Ako dôkaz dobrej spolupráce medzi územným spolkom
a mestom Rimavská Sobota bola aj účasť
a pozdravné vystúpenie primátora mesta
MUDr. Štefana Cifruša v úvode zasadnutia.
Hlavnými témami na rokovaní bolo hospodárenie SČK v roku 2008, návrh rozpočtu na rok 2009 a príprava snemu SČK, ktorý
by mal byť v októbri 2009 v Dolnom Kubíne. Celkové dojmy a ohlasy členov, zastupujúcich územné spolky SČK vo všetkých
okresoch Slovenska na Rimavskú Sobotu,
boli veľmi pozitívne.
red
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Primátor otvoril
advent

Slávnostným ekumenickým večerom v kostole
reformovanej cirkvi na Hlavnom námestí v Rim.
Sobote sa 28. novembra začal v našom meste advent.
Počas večera predniesol svoj príhovor primátor mesta Štefan Cifruš, prebehli ekumenické bohoslužby, vystúpilo dámske komorné trio
Tenerezza a spevácky zbor Blaha Lujza.
Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. Symbolom adventného
obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami. Tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ až do Vianoc.
Prvú zo štyroch adventných sviečok na tradič-

3

nom adventnom venci sme zapálili v nedeľu 30.
novembra.
Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich časom duchovnej prípravy a pokánia pred
slávením Vianoc, radostnej spomienky na narodenie Pána. Adventná predvianočná príprava sa
spomínala v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého.
Svoju definitívnu formu nadobudol advent v 8. –
9. storočí. V r. 1362 zaviedol pre advent pôstne
pravidlá pápež Urban V. V západnej tradícii je
advent aj obdobím upokojenia, ktoré zodpovedalo životnému štýlu našich predkov, prispôsobenému dlhým decembrovým nociam.
amb

Anketa

Mladí v politike

a preto sa v nej ťažko presadia. Preto im fandím.
Šikovní mladí ľudia sú naša budúcnosť.“

Z iniciatívy BBSK prebehli nedávno na školách prednášky o demokracii. Jednou z tém
bola aj miestna politika. V tejto súvislosti sme oslovili niektorých predstaviteľov mesta
a položili im otázku: Ste za to, aby sa mladí ľudia zapájali do politiky a kandidovali
napr. aj na posty poslancov mestského zastupiteľstva?

Štefan Cifruš, primátor mesta:

„Veľa mladých ľudí sa do politiky
zapojilo v roku 1989, počas nežnej
revolúcie. Môj názor je však taký,
že som si takúto demokraciu som
nepredstavoval. Treba si vybojovať
demokratické podmienky, aké sú
všade vo svete. Nie donucovacie. To je demokracia tých istých, ktorí sa po nežnej revolúcii opäť
dostali k moci. Privítal by som viac mladých
ľudí v politike, a to čím skôr. Mladí ľudia sa
však o politiku veľmi nezaujímajú. Je to zrejme

preto, lebo si myslia, že politici si chcú naplniť
len svoje vrecká. Pritom zabudli na to, že tam
môžu byť aj čestní ľudia, ktorí budú vylepšovať
podmienky mesta.“

Aneta Vargicová, poslankyňa MsZ za SNS:

„ Šikovní mladí ľudia majú šancu
presadiť sa v politike. Majú dostatok informácií a zároveň sú nositeľmi nových myšlienok a nápadov.
Na druhej strane, na Slovensku je
politika o starších, ktorí majú moc,

Ján Čeman, nezávislý poslanec MsZ:

„Určite by sa mladí ľudia mali pokúšať získať miesto v politike. Sú
dobre zorientovaní a majú dobrú
úroveň znalostí z verejnej sféry.
Okrem toho vedia osloviť svojich
rovesníkov, ktorí ako vieme, sa
najmenej zaujímajú o veci verejné. Oslovovať
by ich mali predovšetkým politické strany. Vo
veľkej politike sú už mladí politici dostatočne
etablovaní. V našom meste je to biednejšie. Veď,
keď sa pozrieme do parlamentu, nenájdeme
tam poslanca, ktorý má menej ako 40 rokov.
Politické strany by mali miesto na kandidátkach
prerozdeliť aj medzi mladých a tak im dať šancu
politicky sa prezentovať.“
kan/amb

Eurookienko

Banky pred príchodom eura: Maximum pre spokojnosť klientov
Banky na Slovensku sa na zavedenie eura dlhodobo pripravujú tak, aby čo najviac vyšli v ústrety klientom. Najväčšia banka na Slovensku,
Slovenská sporiteľňa, zrušila klientom - nepodnikateľom poplatky za vklad hotovosti na účet
aj za manipuláciu s mincami už v tomto roku.
Klienti tak nemusia čakať do začiatku roka a už
v decembri môžu vložiť prebytočnú hotovosť na
účet úplne zadarmo. Banka prevedie všetky korunové produkty na eurové automaticky a bez
poplatkov. Prinášame ďalšie užitočné informácie súvisiace s prechodom na euro.

Vklady

V súčasnosti odporúčajú banky klientom
využívať najmä termínované vklady. Dôvodom
sú najmä atraktívne úrokové sadzby. Vkladanie
prebytočných korunových úspor má niekoľko
výhod. Peniaze v banke začnú okamžite zarábať
a banky všetky korunové úspory zamenia na
prelome rokov 2008 a 2009 za eurá automaticky a bez poplatku. Klienti určite ocenia, že ich

vklady sú v banke v úplnom bezpečí, keďže sú
chránené Fondom ochrany vkladov podľa podmienok stanovených zákonom. Je výhodné vložiť peniaze do banky ešte v tomto roku. Klienti
sa tak vyhnú prípadnému čakaniu v obchodných
miestach bánk začiatkom roka 2009.

Obchodné miesta bánk

Banky sa rozhodli, že začiatkom roka otvoria vybrané obchodné miesta aj počas dní pracovného
pokoja aspoň na 4 hodiny. Slovenská sporiteľňa
sa rozhodla urobiť ešte ústretovejší krok a otvorí
až dve tretiny obchodných miest vo vybraných
dňoch až na 10 hodín.

Elektronické bankovníctvo

Banky budú v bežnom režime fungovať od 5.
januára 2009. Od 1. do 4. januára 2009 nebude
možné vykonávať žiadne transakcie prostredníctvom elektronického bankovníctva. Klienti
budú môcť zadávať len platobné príkazy s dátumom realizácie najskôr 5. januára 2009. Od 1. do

4. januára 2009 sa bude zobrazovať v elektronickom bankovníctve stav účtu k 31. decembru
2008.

Bankomaty

Bankomaty Slovenskej sporiteľne budú do posledného dňa roka 2008 vydávať slovenské koruny a od 1. januára 2009 už len eurá. Technickú
prestávku pri bankomatoch na prelome rokov
2008 a 2009 obmedzí Slovenská sporiteľňa maximálne na niekoľko minút. V posledných dňoch
roka 2008 budú bankomaty Slovenskej sporiteľne vydávať 100 a 1000 korunové bankovky,
v prvých dňoch nového roka 10 a 20 eurové
bankovky, neskôr aj 50 a 100 eurové bankovky.
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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Mestská polícia zasahuje!

Ako vyriešiť problém s vykrádačmi kontajnerov na odpadky?
Určité osoby sa i napriek zákazu mesta vyberať a odnášať odpad z odpadových nádob
naďalej aktívne venujú tejto činnosti. Často pritom zanechajú za sebou spúšť v blízkom
okolí kontajnerov.
Mestská polícia situáciu mapuje a pokúša sa
ju riešiť. Ako pre Gemerské zvesti uviedol náčelník Mestskej polície Peter Berecz, „Mestská
polícia počas hliadkovej činnosti kontroluje aj
dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území mesta Rimavská

Sobota, ktoré zakazuje vyberať a odnášať odpad
zo zberných nádob okrem subjektov, ktoré majú
uzatvorené zmluvu s mestom.“
Pri svojej práci sa však policajti pravidelne stretávajú s osobami, ktoré toto nariadenie
porušujú. Vyberanie odpadkov z kontajnerov
sa deje predovšetkým v sídliskových častiach

mesta a vykonávajú ho zväčša osoby zo sociálne
slabších vrstiev, a tiež maloleté osoby prevažne
zo sídliska Dúžavská cesta. Možnosti riešenia
daného stavu sú zakotvené v zákone, podľa ktorého možno uložiť previnilcom blokovú pokutu
do 1000,- Sk.
Mestská polícia sa snaží vo veci pôsobiť aj preventívne. „Sú vykonávané prednášky na školách
ohľadom dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, kde sú deťom vysvetľované niektoré zákazy, ktoré z týchto nariadení vyplývajú,“ uviedol Berecz. Za dobrý preventívny krok považuje
náčelník Mestskej polície aj uzamkýnanie smetných nádob obyvateľmi bytoviek. Táto aktivita sa
už na niektorých sídliskách realizuje.
text a foto: mak

Jubilanti
oslavovali
s chuťou

Takto to vyzeralo predminulú nedeľu okolo obeda na Svätoplukovej ulici.

Antarktída: tučniaky i meteority
Prednáška o polárnej krajine v mestskej hvezdárni
Mestská hvezdáreň prináša pri príležitosti Medzinárodného roka planéty Zem v tomto rozprávkovom decembrovom čase malý mikulášsky
darček obvateľom mesta v podobe prednášky
cestovateľa, astronóma a polárneho bádateľa
Mgr. Petra Dolinského. Veď možno ste aj vy niekedy zatúžili spoznať z prvej ruky krajiny ľadu a
snehu, odkiaľ vraj pochádza aj Santa Claus. Bude
to však tak trocha naopak - nebude to zo severného pólu, ale z južného a nebude to na Mikuláša, ale 9.12. o 16,30 hod. v priestoroch hvezdárne.
Tam zažijete dobrodružstvo objavovania, atmosféru krajiny tučniakov, kde sa človek musí spoľahnúť sám na seba.
Do krajiny dobrodruhov, kde sa chodia hľadať
i meteority, však zavítal náš hosť v rámci merania
zemského magnetického poľa. A tak jeho Výpravy do Antarktídy budú po teoretickom pohľade
predchádzajúceho hosťa RNDr. Igora Túnyiho,
CSc., ktorý v októbri hovoril v MSKs v Hnúšti o
vplyve geomagnetického poľa na človeka, praktickým obrazom o jeho meraní a tiež o zážitkoch
z ciest. Náš prednášateľ tam v Antarktíde asi

Primátor mesta pozdravuje jubilantku A. Szabovú.

meteorit nenašiel, ale ak prídete, malý kúsok nebeského kameňa si budete môcť ohmatať .
Vstup je voľný. Prednáška sa koná s podporou
APVV v rámci projektu LPP-044-07 s čiastkovým názvom Zem z vesmíru.
Daniela Rapavá

Vo veľmi príjemnej atmosfére sa v sobotu
29. novembra konalo v Kultúrnom dome na
Dúžave slávnostné stretnutie jubilantov,
zorganizované mestom Rimavská Sobota
a členmi výboru mestskej časti Dúžava.
Návštevou nás poctil pán primátor
MUDr. Štefan Cifruš. Kultúrny program
zabezpečila s kolektívom Zboru pre občianske záležitosti pani Ema Vraniaková
a deti z obce. Súčasťou osláv bol príhovor
primátora a slávnostný prípitok, za ktorým
nasledovala chutná večera. Jednou z hlavných atrakcií bola aj súťaž v pečení zákuskov, kde mohli všetci prítomní hlasovať za
ten najchutnejší.
Ľudia odchádzali domov spokojní,
s potešenými zrakovými i chuťovými bunkami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili
o veľmi príjemne strávený večer.
Členovia VMČ Dúžava

Z regiónu
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Politický cirkus: Ďalšie voľby v Rimavskej Seči?
Kuriózna situácia nastala v súvislosti
s voľbami na post starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva v Rimavskej
Seči. Po tom, čo Ústavný súd SR vyhlásil
voľby v decembri 2006 za neplatné, bola
doručená sťažnosť aj na opakované
voľby, ktoré prebehli 22. novembra.
Tento raz namietali kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva, ktorí
získali viac ako desať percent hlasov.

Sťažovali sa na to, že v zoznamoch sa vyskytli
chyby v počte zapísaných oprávnených voličov,
neexistovala vzájomná krížová kontrola pri sčítavaní hlasov pre jednotlivých kandidátov. Podľa nich okrskové volebné komisie nezapečatili
hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov a neodovzdali ich hneď do úschovy obcí. Sťažovatelia
vidia porušenie zákona aj v rozhlasovej relácii
členky miestnej volebnej komisie, ktorá v deň
volieb okolo sedemnástej hodiny vyzývala občanov na účasť vo voľbách do 22. hodiny. Dôvodom

zrušenia výsledkov volieb v roku 2006 bolo porušenie tajnosti a priamosti hlasovania, kupovanie
hlasov voličov a nedodržanie volebného moratória. Podľa nálezu Ústavného súdu SR boli voliči
v tejto obci ovplyvňovaní, aby volili za starostku
Mártu Stubendek a tiež konkrétnych kandidátov
za poslancov obecného zastupiteľstva. Napriek
tomu opakované starostovské voľby v novembri
v Rim. Seči vyhrala znova nominantka SMK M.
Stubendek.
kan

STOP ekonomickému zaostávaniu Gemera
Iniciatíva za podporu podnikania v regióne
Podporovať a rozvíjať podnikateľské povedomie
ako aj samotné podnikanie v našom regióne – to
je cieľ projektu Rozvoj a a podpora podnikateľských služieb mladým v zaostalých regiónoch
strednej Európy. Projekt vypracovala Regionálna rozvojová agentúra v spolupráci so Združením pre rozvoj regiónu Gemer-Malohont. V súťažnej kategórii podobných iniciatív nazvanej
Ocenenie za podporu podnikania (European
Enterprise Awards) bol tento projekt nominovaný za Slovensko do európskeho kola súťaže.
Cieľom autorov úspešného projektu je napr.

Ráková podporí
Martinákovú

Prepad, bitka,
lúpež. Dvakrát.

zlepšenie dostupnosti vzdelávania mladých
ľudí v oblasti podnikania, šírenie podnikateľskej
kultúry, odbúravanie bariér podnikateľského
sektora či bezplatné poskytovanie informácií
a poradenstva v oblasti plánovania podnikania.
Trvalým prostriedkom na podporu podnikania
v regióne ostáva Poradenské centrum mladých.
Medzi úspechy projektu patrí tiež novovytvorený akreditovaný vzdelávací program, v ktorom
sa už vyškolilo niekoľko účastníkov poskytujúcich poradenskú službu a sociálnu pomoc.
mak

Utopenec
v Tisovci
V utorok predpoludním našli obyvatelia
Tisovca v rieke Rimava telo mŕtveho muža.
Šesťdesiatnik sa podľa predbežných záverov lekára utopil bez cudzieho zavinenia.
Presná príčina smrti však bude známa až
po vykonaní pitvy.

Viki Ráková podporí v nadchádzajúcich prezidentských voľbách Zuzanu Martinákovú (na
fotografii). Populárna herečka pre Gemerské
zvesti uviedla, že Martinákovú spoznala pri
spoločnej práci na jednom charitatívnom projekte pre detskú onkológiu na bratislavských
Kramároch. „Rozprávala som sa s ňou a páčia sa
mi jej nápady a názory“, uviedla Ráková.
V roku 2009 sa rodáčka z Rim. Soboty bude
okrem politických aktivít naďalej venovať
televíznej a divadelnej tvorbe, a to v seriáloch
Panelák a Kutyil s.r.o pre TV JOJ a predstaveniu Equus v košickom divadle Thália.
mak

V obci Stránska minulý týždeň brutálne napadol 19-ročného muža 24-ročný
Ladislav z okresu Rim. Sobota. Páchateľ
mladíka škrtil a údermi ho zložil na zem,
kde ho následne ho kopol do tváre. Od
obete požadoval mobilný telefón a mp3
prehrávač. Za svoj prečin je obvinený muž
stíhaný na slobode.
Druhý prípad násilného lúpežného prepadnutia sa udial pri rimavskosobotskej
autobusovej stanici, kde neznámy páchateľ
zaútočil na obyvateľa mesta Lučenec.
47-ročného muža zvalil na zem a kopol ho
do hrudníka, následkom čoho obeť stratila
vedomie. Po precitnutí zistila, že bola
okradnutá o 15 tisíc korún, doklady a ďalšie
osobné veci.
mak

Napadol
vlastnú dcéru!
Minulý piatok vo večerných hodinách napadol muž z Gemerskej Vsi (časť Šankovce)
svoju iba pätnásťročnú dcéru. Dievča tĺkol
gumenou hadicou po chrbte a udieral ho
do tváre i zadnej časti tela. Obeť jeho vyčíňania utŕžila zranenia, z ktorých sa bude
liečiť sedem dní.
Okrem fyzického násilia sa otec vyhrážal dcére zabitím. Za spáchaný trestný
čin, ktorý vyšetruje polícia v Revúcej, mu
hrozia tri roky väzenia.
mak
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Projekt Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci:

Odborná stáž žiakov v Strednej integrovanej škole Kolín
Tento projekt bol zameraný na uskutočnenie dvojtýždňovej odbornej praxe
žiakov Spojenej školy v strediskách
odbornej prípravy partnerskej školy v
Kolíne. Jej cieľom bolo zabezpečiť širšiu
odbornú prípravu žiakov študijného
odboru obchodný pracovník aj v iných
typoch obchodných zariadení, aké
poznajú, aby tak získali nové vedomosti,
zručnosti a návyky pri práci v cudzom
prostredí, spoznali organizáciu práce
vo veľkoplošných predajniach typu
hyper a supermarketov.
Cieľovou skupinou stáže bolo 6 študentov študijného odboru 6 442 4 00 obchodný pracovník.
Stáž sa uskutočnila v dňoch 9.11. – 22.11.2008
v Střední škole obchodní, Havlíčkova 42, Kolín
v Českej republike.
Účastníci vykonávali odbornú prax v supermarkete BILLA a hypermarkete TESCO pod vedením majstrov odbornej prípravy prijímajúcej
organizácie. Študenti postupne prešli jednotlivými oddeleniami prevádzok a aranžérskym

pracoviskom na škole pod vedením učiteľov
odbornej prípravy partnerskej školy spolu s ich
žiakmi. Odborná príprava prebiehala podľa
vopred vypracovaného pracovného programu,

Environmentálna súťaž
ekohliadok základných škôl
27. novembra sa v CVČ Relax na úseku
prírodovedy Ekorelax uskutočnila
súťaž trojčlenných hliadok s environmentálnym zameraním.  Zúčastnili sa na
nej žiaci 5.ročníkov piatich ZŠ mesta
Rimavská Sobota.
Súťaž je pokračovaním cyklu environmentálnych súťaží a aktivít, ktoré sa uskutočnili v minulom školskom roku (Čierne skládky, Deň vody,
Deň Zeme). Novembrové podujatie bolo zamerané na ekológiu a monitorovanie využívania
energie. Cieľom týchto aktivít je formovať u žiakov ekologické povedomie v oblasti starostlivosti o životné prostredie a ich aktívne zapojenie do
problematiky životného štýlu.
V prvej, výskumnej časti žiaci dostali za úlohu
monitorovať stav energie vo svojej triede, škole,
ale aj domácnostiach. Podľa monitorovania žiaci vo svojich pracovných listoch zaznamenali,
že na všetkých školách a triedach sa využívajú
lineárne žiarivky ( tzv. neónové trubice), ktoré
majú vysokú spotrebu, ale najmä nepriaznivý
vplyv na zrakové vnímanie. Aj vykurovanie na
jednotlivých školách a konkrétne v triedach bolo
rozdielne. Napríklad na jednej škole bola v triede nameraná teplota 19°C, ale na inej dokonca
26°C.
V druhej, vedomostnej časti súťažili trojčlenné ekohliadky z jednotlivých škôl. Otázky formou testov a náučného kvízu vychádzali z učebníc prírodovedy pre 4. a 5. roč. ZŠ a dodaných

ekologických textov.
Súťaž bola vyrovnaná a v rámci vyhodnotenia boli medzi hliadkami minimálne bodové
rozdiely. Na 1. mieste s počtom 36,5 b. sa umiestnila ZŠ P. K. Hostinského ( Roberta Melišíková,
Adam Korcsog, Christofer Kiňo).
Cyklus týchto súťaží je dlhodobo organizovaný v spolupráci s Mestským úradom - odd. životného prostredia v Rimavskej Sobote. Všetky
hliadky z prihlásených škôl, ktoré sa zúčastnili
monitoru energie a vedomostného kvízu obdržali diplomy a vecné ceny, ktoré boli zakúpené
z recyklačného fondu Mestského úradu - oddelenia životného prostredia.
Mgr. Pavol Novotný,
CVČ Relax – úsek Ekorelax

ktorý pripravila prijímajúca organizácia v spolupráci s vysielajúcou a bol v súlade s učebnými
osnovami pre študijný odbor. Študenti vykonávali odber a preberanie tovaru, jeho doplňovanie
do regálpv podľa tovarových skupín v predajnej
časti a praktický predaj. Pripravovali, porcovali, navažovali a za obslužným pultom predávali
mäsové výrobky, ovocie, zeleninu a lahôdkársky
tovar. Podieľali sa pri výrobe a pečení pekárenských výrobkov.
V mimopracovnom čase stáže študenti spoznali mesto Kolín, jeho pamätihodnosti, prezreli
si blízke historické mesto Kutná Hora a uskutočnila sa aj celodenná prehliadka hlavného mesta
Prahy. V posledný deň sa konali športové turnaje
medzi žiakmi z Rimavskej Soboty a Kolína vo volejbale a minifutbale.
Na záver stáže sa prebehlo vyhodnotenie získaných vedomostí a účastníci získali od prijímajúcej organizácie osvedčenie o absolvovaní stáže.
Vysielajúca organizácia zabezpečila vystavenie
Europassu – Mobilita dokument o medzinárodnej stáži.
Ing. Tamara Filadelfiová

Európsky týždeň
vzdelávania
Základná škola na Ulici mieru 154 v Jesenskom zorganizovala v rámci projektu
Európsky týždeň vzdelávania rad zaujímavých akcií, ktoré vyvrcholili vedomostnou súťažou Super kvíz dňa 24. 11. 2008
v Kultúrnom dome v Jesenskom. Žiaci
sa statočne popasovali s otázkami, ktoré
sa týkali najmä Slovenska, a dokázali, že
naša krajina je stále zaujímavá. K spestreniu programu prispeli okrem iného aj
čestní hostia – reprezentanti FC Rimavská
Sobota (J. Pisár, G. Geri, B. Mráz), ktorí
predviedli žiakom zopár zaujímavých kúskov s futbalovou loptou a tiež odpovedali
na spŕšku otázok od svojich tínedžerských
obdivovateľov. Celý projekt bol zameraný
na rozšírenie obzorov a vedomostí, ale aj
na rozvoj komunikácie, kooperácie a kreativity.
Základná škola Jesenské

Hotelová akadémia:
výmena stráží
Hotelová akadémia, odlúčené pracovisko Súkromnej strednej odbornej školy v
Dunajskej Strede má nového vedúceho
pracovníka. Riaditeľkou školy sa stala
Gizela Kubačková, ktorá na svoj post nastúpi od januára. Dovtedy ostáva poverený
riadením pracoviska jeho doterajší vedúci
Róbert Galamb.

kultÚra
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Benefičný večer Slovenského Červeného kríža

Keď ľudia pomáhajú ľuďom
sionálnou pracovníčkou, jej práca sa dodnes prelína aj s prácou dobrovoľníka, člena a funkcionára SČK. Prezradila nám, že jej práca je náročná
a zaberie aj veľa voľného času. Je však rada, keď
sa kolektívu darí úspešne zvládnuť plánované
úlohy a akcie, a ak nimi ľuďom pomohli. Veľkým
prínosom je pre ňu tiež možnosť spolupracovať
s ľuďmi ochotnými pomáhať - či už ide o dobrovoľníkov z radov mládeže alebo z radov zdravotníkov, či darcov krvi alebo sponzorov SČK.
„Práve v predvianočnom období ľudia viac myslia
na druhých a na to, ako im urobiť radosť, ako ich
obdarovať. Benefičným programom chceme dať
možnosť ľuďom, ktorí to tak cítia, aby mohli pomáhať druhým,“ povedala Majerčíková a dodala,
že „prostriedky z fondu sa použijú na zmiernenie
utrpenia ľudí postihnutých živelnými pohromami, alebo inou krízou, ktorú bez pomoci nevedia
zvládnuť.“
Záverečné slovo vydareného večera patrilo
viceprimátorovi Pavlovi Piliarikovi, predsedovi Územného spolku SČK, ktorý sa podieľal na
jeho organizovaní, bol tiež autorom jeho programového scenára.
mak

Dokončenie zo str.1
Počas takmer trojhodinového kultúrneho
programu sa na javisku vystriedali mnohí umelci, tanečníci a hudobní interpreti zastupujúci
rozmanité žánre. Sálou sa šírila dobrá nálada
a príjemná atmosféra vyvolaná tónmi klasickej,
ale i modernej hudby. Svoj talent tu predviedli
pedagógovia ZUŠ v Rim. Sobote, Detský spevácky zbor pri Evanjelickej ZŠ v RS, Miešaný
spevácky zbor Blaha Lujza pri ZO Csemadok či
pedagógovia ZUŠ v Tisovci (na fotografii). Štandardnými a latinsko-americkými tancami okúzlil publikum tanečný súbor Impulz a napokon sa
vo folklórnom pásme predstavil detský folklórny súbor Podkovička a folklórny súbor Rimavan.
Podujatie moderovala Milana Jutková.
V zaplnenej sále Domu kultúry nechýbali
okrem rodičov s deťmi ani oficiálni predstavitelia mesta. Primátor Štefan Cifruš odovzdal kyticu ako symbolické poďakovanie za aktívnu činnosť Márii Majerčíkovej, riaditeľke sekretariátu
Územného spolku SČK v Rimavskej Sobote (na
fotografii).
M. Majerčíková začínala v Červenom kríži
ako dobrovoľníčka a hoci je už dlhé roky profe-

Profil

Terézia Vansová
(18. apríl 1857 - 10. október 1942)

Slovenská spisovateľka, predstaviteľka
prvej generácie literárneho realizmu u
nás, zakladateľka ženského časopisu
Dennica, funkcionárka Živeny, podporovateľka ochotníckeho divadla a etnografka.
Terézia Vansová sa narodila vo Zvolenskej Slatine a svoju životnú púť ukončila v Banskej Bystrici. V Rimavskej Sobote strávila jeden rok študovaním maďarského jazyka. Okrem toho hovorila
po nemecky a po francúzsky.
V Rimavskej Píle pri Tisovci strávila tridsať
rokov života, počas ktorých aktívne podporovala
rozvoj kultúry v Gemeri. Z jej pestrej literárnej
tvorby možno spomenúť napríklad romány Sirota Podhradských (1889) či Kliatba (1926), za ktorý neskôr získala štátnu cenu. Vansová sa však
venovala aj dramatickej tvorbe a poézii, ktorá je
nasiaknutá smútkom a sentimentalitou.
mak

Mikuláš v Rimavskej Sobote
Minulý piatok sme v meste na Hlavnom námestí privítali Mikuláša. Za účasti primátora Š. Cifruša
bol rozsvietený vianočný stromček a celé podujatie sprevádzal súťažno-zábavný program. Bližšie
informácie nájdete v najbližšom čísle.

Myšlienka týždňa:
Majster jazyka, ktorého myseľ prekypuje myšlienkami, bude pri reči skôr rozmýšľať
a vyberať. Ale obyčajný táraj sype zo seba ustavične tie isté myšlienky, odeté vždy do
tých istých slov.
Jonathan Swift

Alchýmia umenia:
Prekvapenie, aké
mesto ešte nezažilo
Alchýmia umenia je názov výstavy, ktorú
verejnosti sprístupnia v utorok 9. decembra v Galérii Ganevia v Dome kultúry
v Rim. Sobote. Vznikla pri príležitosti
životného jubilea - 50 rokov výtvarníka
a reštaurátora Jana Pivovarčiho, ktorý
pracoval aj v Gemersko-malohontskom
múzeu. Jej kurátorkou je historička umenia Alena Pivovarčiová.
Výstava vznikla ako reflexia inšpirovaná reštaurátorskou tvorbou autora v rokoch 1993-2008. Okrem kresby ceruzou a
tušom na nej nájdete aj akvarel, pastel či
olejomaľby. Vystavených bude desať autoportrétov, ale i miniatúrne objekty a ikony
Panny Márie a jej syna Ježiša Krista. Kolekciou grafík nazvanou Retroháč sa autor
retrospektívne vracia do obdobia rokov
1983-90, kedy publikoval v populárnom
humoristicko-satirickom časopise Roháč.
Slávnostná finisáž-demontáž výstavy bude
9. januára 2009 o 16. hodine. Spríjemnia ju
hudobní hostia Ľudovít Pál a Koloman Danyi st. a ml. z Banskej Bystrice. Podľa slov
autora Jána Pivovarčiho na návštevníkov
čaká veľké prekvapenie. Vraj také, aké Rim.
Sobota ešte nezažila...
kan
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• Predám záhradný dom v obci Hrachovo, cena 195 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1687-49

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

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

1687-49

1687-49

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

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

1687-49

1687-49

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

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

1687-49

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

• Predám 2-izbový byt na sídl. Rimava, cena 880 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1687-49

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

1687-49

1687-49

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

Kontakt: 0902 700 400.
1687-49

• Predám stavebné pozemky na
Kurinci, cena 1 030,- Sk/ m2.
Kontakt: 0902 700 400.
1687-49

• Predám halu na rôzny druh podnikania v interviláne Rim. Soboty.
Kontakt: 0902 700 400.
1687-49

• Predám rodinný dom v Levkuške
č. 40, 3 árový pozemok – na splátky. Tel: 0944 146 513.
1680-50

• Predám 3-izbový byt v OV na ul.
Rožňavskej. Info: 0908 823 832.
1686-52

• Predám RD: Tomašová, Močiar,
Sušany, Poltár, Levkuška, Ožďany;
chatku: Širkovce, Tormáš RS;
pozemok: Dúžava, Molnárka. Tel:
0918 859 824.
1692-49

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

• Dám do dlhodobého prenájmu rodinný dom na Šibeničnom vrchu
v R.S. Cena dohodou. Kontakt:
0904 821 835.
1693-50                          
• Predám 2-izb. byt v OV v centre
mesta. Cena 670 000,- Sk. Tel:
0907 821 009.

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

1687-49

1696-50

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

1687-49

1687-49

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

• Predám 3-izbový byt na ul.
Malohontskej, cena 850 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

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

1687-49

1687-49

• Predám 3-izbový byt na ul. J.Ušiaka po kompletnej rekonštrukcii,
cena 899 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.

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

1687-49

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

1687-49

• Predám 3-izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 980 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1687-49

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

1687-49

• Predám rodinný dom v Budikovanoch, cena 3 650 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1687-49

1687-49

1656-49

• 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.
1657-50

• Predám 2-izbový byt v OV s balkónom v centre mesta. Cena:
690 000,- Sk + dohoda. Tel: 0907
821 009.
1677-49

• Predám 4-izbový byt v OV na
sídlisku Západ. Tel: 0903 529 308
1634-49

• Prenajmeme kancelárske
priestory, 25 m2, v centre RS, ul.
Svätoplukova 18, oproti MsÚ. Tel:
0915 875 849.
1639-52

• 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 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  
      
• www.makroreality.sk
1305-19

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

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

• PRIVYROBENIE! 0910 158 697.

1662-49

1681-2

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

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

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

• Možnosť brigády. Tel: 0918
685 556.

1687-49

1687-49

1663-49

• Predám 4-izbový byt na ul.
Malohontskej, cena 980 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám pozemok v Rim. SoboteKošická cesta-oproti Euromotelu,
cena 300,- Sk/m2. Kontakt: Kontakt: 0902 700 400.

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

• 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

1687-49

1687-49

• Predám 4-izbový byt na ul.
Dobšinského, cena 930 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1687-49

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 1 750 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1687-49

• Predám rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1687-49

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 2 800 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1687-49

1687-49

1687-49

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

1665-1

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

• Predám 3-izb. byt na Západe, 5.
p., hotovosť 695 000,- Sk. Tel: 0918
560 622.
1667-50
                  
• Predám pozemok pri hlavnej ceste
E 50, cena 350 Sk/m2. Tel: 0915
875 849.

1687-49

1675-52

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

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

1687-49

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

1687-49

• Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 1 050,- Sk/m2.

1676-49

1676-49

1646-49

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.
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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.“

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 ovos kŕmny. Tel: 0905
317 663.

1633-49

1659-52

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

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

1607-50

1626-49

                                                       

Služby

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

• Spracovanie účtovníctva. Tel: 0911
846 062.
649-49

• Ponúkam zdravú kávu, čaje, čokoládu. 7iva@post.sk. 0918 151 321.
Spolupráca vítaná!
1682-2

• Vykonávame všetky murárske
a maliarske práce. Stavba a zatepľovanie strechy. Tel: 0915 583 306.
1690-1

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

1531-49

Zvieratá
• Ponúkam šteniatka odčervené, očkované. Len k rodinnému domu.
Tel: 0904 456 863, 047/5634 471.

1695-49

1671-50

• Zážitkový masér na zvýšenie senzuálnej vitality. Tel: 0903 178 646.

• Predám yorkshier teriérov, možný
odber od 21.-22.decembra. Tel:
047/5677 265, 0904 354 091.

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

1683-50

1653-50

1684-50

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

• Predám kočík trojkombinácia,
sivobéžový, 3000,- Sk, lehátko
pre dieťa polohovateľné 500,- Sk,
odsávačku mlieka 600,- Sk. Info:
0905 661 508.

1650-52

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

• 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

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 Škodu 120, 37 000 km,
bez TP, cena 6000,- Sk. Ďalej predám 2 poľské Fiaty 126-TP, cena
6 000,- Sk. Tel: 0905 709 265.

• Predám plynový sporák, skoro
nový. Tel: 0907 040 373.

1689-49

• 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

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

Ako
trávi
Vianoce
Viki
Ráková?

1685-52

Strieborná nedeľa
pre nás ostáva
dňom smútku,
nakoľko v tento
deň nás vo veku
59 rokov navždy
opustil náš milovaný manžel a otec

Gyula Batta

z Hrnčiarskych Zalužian
Jeho spomienku v srdci navždy uchová
manželka, deti a ostatní príbuzní

1597-49

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

• Jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňové priznania a iné na tel.
čísle: 0905 329 178.
1694-52                           
• Kompletný finančný servis! Dobrá
pôžička. Tel: 0915 950 427.

1651-2

• Predám šteniatka boxerov. Tel:
0915 583 306.

„Nezomrel ten, kto
ostáva v ľudských
srdciach.“
Touto cestou
ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť
s našim drahým
manželom, otcom,
starým otcom

Júliusom Bálintom
z Hrnčiarskych Zalužian

na jeho poslednej ceste dňa 27.11.2008.
Smútiaca manželka
a synovia s rodinami

To i mnoho ďalších informácii sa dočítate vo vianočnom
dvojčísle Gemerských zvestí.  
V predaji už  22. decembra !

Preprava AVIOU.
Rýchlo a lacno.
Tel. č.: 0904 977 692
0903 549 042
1691-7

Jabloneckú bižutériu, strasovú
bižutériu, darčeky, široký sortiment anjelov za bezkonkurenčné ceny Vám ponúka predajňa
na hlavnej pošte.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
1679-50
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Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk

Zľavy
45%

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

ALWADO – REALITY

Joker - Aga
VEĽKOSKLAD
HRAČKY – ŠPORT
ul. K. Mikszátha 47, RS (križovatka pri starom gymnáziu)

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.

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

NÁKUP ZA SUPER CENY!
Korčule, sane, lopty, odrážadlá,
kočiariky a iný akciový tovar.
Otv.: Po-Pi: 10.00 do 16.00 hod.
Info: 047/56 31 264

2282-47,49

2068

Pôžička ktorá Vás nezaťaží:

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.
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.

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

•
•
•
•

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
2042-11

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

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

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

2085-52

www.kobercetrend.sk
Akcia platí od 1.12. do 31. 12. alebo do vypredania zásob.

Predám stavebný
pozemok na Molnárke.
M: 0908 931 360
2264-52

Konverzn˘ kurz: 1� = 30,1260 Sk

RIMAVSKÁ SOBOTA

Ko‰ická 3210, (pri ruãnej autoumyvárni)
Po-Pia: 8,00 - 18,00; So: 8,00 - 12,00
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote
vyhlasuje výberové konanie na voľné štátnozamestnanecké miesto

niektorých zákonov, zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK č.: 2008/9/33
Názov pozície: Odborný radca – predstavený, vedúci oddelenia posudkových činností
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny , oddelenie posudkových činností
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 posudkových činností. Riadiaca,
koordinačná a kontrolná činnosť na oddelení posudkových činností.

POŽADOVANÉ DOKLADY pre každé výberové konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla
výberového konania,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o naj
vyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
• kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• 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,
• písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej
republiky,
• písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie
štátnej služby,
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených
v písmenách b) až d), pre občanov iných štátov Európskej únie je po
vinné doložiť písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
• písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných
údajov za účelom výberového konania.

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, zákona č. 447/2008
Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení

Termín podania prihlášok je do 23.12.2008.
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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VÝBEROVÉ KONANIE
Mesto Rimavská Sobota vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme výberové konanie
Na obsadenie funkcie riaditeľky školy:

8. 12. 2008

Predaj živých
vianočných stromčekov
na ul. Sedliackej
v Stavebninách STAVMIX
/bývalé Jednotiarske stavebniny/ od 6.12.

Materská škola – Óvoda, Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota
s predpokladaným nástupom od 01. 02. 2009.
Kvalifikačné predpoklady:
• vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov

Požadované doklady do výberového konania:
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• potvrdenie o pedagogickej praxi
• profesijný životopis
• aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby
výberového konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo
osobne doručiť najneskôr do 7. januára 2009 na adresu: Mestský úrad,
oddelenie školstva, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Rimavskej Sobote, 1. decembra 2008
MUDr. Štefan Cifruš, MPH

LESNÍCI DEŤOM
Už piaty ročník akcie „Stromček pod stromček“ zabezpečujú aj
lesníci zo štátnych lesov, Odštepného závodu Revúca a tak už
tradične deti v detských domovoch v Tornali budú mať Vianoce
aj s vôňou ihličia.
Nebude to však len formálne odovzdanie borovíc a smriečkov, ale aj príležitosť na oboznámenie chovancov v domovoch s prácou lesníka, s tým, čo
všetko sa musí udiať, aby stromček pod stromček vôbec mohol byť a prečo
to môže byť aj živý stromček a nie len umelý. „ V rámci tejto akcie máme
výbornú príležitosť na to, aby sme s deťmi vnikli do tajov zimnej prírody,
ale aj do tajov lesa ako takého. Využijeme na to pomôcky z lesnej pedagogiky, do ktorej sú zapojené hlavne deti zo škôl a škôlok. Tu je to iná skupina detí, pritom tak isto si zaslúžia pozornosť, ak nie ešte väčšiu. Veď už
len tým, že sú v domove, to majú v živote ťažie...“ povedal Ing.Igor Viszlai,
koordinátor akcie na OZ Revúca pri príležitosti odovzdania stromčekov
v detskom domove v Tornali, ktoré sa uskutoční v piatok, 5.decembra
v podvečerných hodinách.
Na celom Slovensku prebehne akcia vo viac ako 140 zariadeniach takéhoto typu a aspoň na pár okamihov budú žiariť desaťtisíce párov detských
očiek vďaka 500 stromčekom zo štátnych lesov.
Ing.Igor Viszlai
Koordinátor akcie „Stromček pod stromček“ na OZ Revúca

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Vodomerné
betónové
šachty
Otvorené aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Rimavská Sobota, Školská 244
Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk

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

PÔZICKY

1 EUR = 30,1260 SKK

Iné kritériá a požiadavky:
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• občianska a morálna bezúhonnosť
• osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
• znalosť školskej legislatívy

HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

• 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

8. 12. 2008

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
4. december 18:00

RADOSTNÉ VIANOCE 2008

- program krúžkov a kolektívov ZUČ pri MsKS /
divadelná sála DK /

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

POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VOLE...

- vianoč. pásmo kolied, vinšov a betlehemskej
hry detí z CVČ Relax v rím.katol. kostole
19. december 13:30

Darujme deťom hračku –

program pre deti v krízovom centre spojený
s odovzdaním hračiek / CVČ Relax /

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

5. december 10:00

12. – 13. decembra

bábkové divadelné predstavenie pre ZŠ
s vyučov. jazykom maďarským / Dom Kultúry –
divadená sála /

– Malohontská ul. a Jánošíkova ul. pri pošte

5. december 15:00

- Dom kultúry

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

18. december 8:30  -  12:00

DIVADLO v KUFRI -

Privítanie MIKULÁŠA

13. debember 14:00  - 17:00

Remeselnícka dielňa

ART MISIA / filmový klub,

remeselnícke dielne, tanečný dom a pod. pre ZŠ
s vyuč. jazykom maďarským - DK

v sále CVČ Relax

20. december 14:00 – 17:00

9. december 10:00

Dom kultúry

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

BOHOSLUŽBY POČAS ADVENTU

PREDVIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ

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 spojené s kultúrnym
programom - opekanie prasaťa v mega žehličke
– zabíjačkové špeciality / klobása, jaternica, laci
pečene,.... predaj balíčkov, ochutnávka - zabezpečuje firma LAMATA, s.r.o.

Program GMOS:
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.

PREDVIANOČNÉ TRHY

16:00  

Mikulášske popoludnie pre deti -

13

Predvianočná remeselnícka dielňa -

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 slovenská,
24:00 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
Kútik pre gazdinky
Kurča plnené
kyslou kapustou
Potrebujeme:

kurča, kyslú kapustu, olej, slaninu,
čierne pivo, soľ, mleté čierne korenie.

Postup:

Do pekáča dáme trochu oleja, naň položíme umyté kurča, osolíme ho a okoreníme,
a potom ho naplníme surovou kyslou
kapustou. Ak z nej zostane, navrstvíme ju
okolo kuraťa. Na kura poukladáme plátky
slaniny a celého po polejeme čiernym pivom. Pečieme zakryté. Ku koncu odkryjeme, popolievame šťavou a necháme zapiecť.
Podávame s knedľou. Dobrú chuť!
J. Molnárová

14 servis / inzercia
ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
13. a 14. december
MUDr. M. Štugelová,
Dobšinského 1, č.t. 56 26414

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00         
•Lekáreň Kaufland do 20:00
13. december sobota
lekáreň V Kauflande

8. 12. 2008

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 2. 12. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Štefan Chovan, Tibor Štec, Ladislav Topor, Jaroslav Baláž, Zdena Šmidtová,
Patrik Hazucha, Michal Maňúr, Božena Brezovická, Božena Kapcová z Rim.
Soboty, Ján Roštár z Hostišoviec, Štefan Bán z Tornale, Zuzana Domaová
z Rašíc, Anton Gecse, Ondrej Bolacsek z Kráľa, Jozef Uhrin zo Sútora, Peter
Smutniak, Jozef Vozár z Hrachova, Ján Beracko z Rim.Zalužian, Martin Antal
z Lehoty n Rim., Kamil Hýbela z Hnúšte, Zoltán Váradi z Čížu, Róbert Bak
z Bátky, Vojtech Elek z Veľ.Blhu, Zuzana Hiblerová z Ruminiec, Ladislav Csépe
z Hodejova,Eva Bystrianska z Čiernej Lúky
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

14. december nedeľa
lekáreň Rimava

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť
08.12
		

09.12
10.12
		

11.12
12.12
		

13.12
		
		

14.12
		
		

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
10.00-11.30, 12.00-13.30
14.00-15.30, 16.00-17.30
18.00-19.30

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.

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

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

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov na predaj Gemerských zvestí.

Kancelárske a obchodné
priestory na poschodí
- SNP 18

Tel: 0918 392 513

Môžu byť aj študenti alebo nezamestnaní.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5 alebo na t. č. 56 04 673.

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.

2016

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.

KINO
ORBIS
12.13.14. december

MAMMIA MIA!
Idylický grécky ostrov, dievča na
vydaj, jedna bláznivá matka, traja
potencionálni otcovia a nesmrteľná ABBA. Muzikál Veľká Británia,
MP od 12 r. Vstupné 60 Sk. ( 1.99
euro), titulky. Začiatok predstavení o 17:45 hod.
12.13.14. december

TROPICKÁ BÚRKA
Najžiarivejšie hollywoodske
hviezdy sa zišli na nakrúcaní najnákladnejšieho vojnového filmu
všetkých čias. Komédia USA, MN.
Vstupné 60 ( 1.99 euro), titulky.
Začiatok predstavení o 20:00 hod.

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 !!!

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

ŠPORT
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Dni športu 2008:
boje viacbojárov
Súťažami v rámci Dní športu 2008 boli
ukončené súťaže viacbojárov všestrannosti
za rok 2008. Slovenský zväz viacbojárov
všestrannosti na svojom zasadnutí v novembri hodnotil aj korešpondenčné súťaže,
a to halové súťaže, ktoré sa uskutočnili
v apríli a v júni pre kategórie materských
škôl a žiactvo 1.-4. ročníkov ZŠ.
Náš okres na všetkých súťažiach získal viac
umiestnení do 3. miesta v rámci Slovenska a môžeme povedať, že obstál nad očakávania .
Na XI. halových MSR v päťboji v Topoľčanoch
štartovalo za okres 8 nominovaných a v rámci
družstiev žiactva a dorastu sme skončili za domácimi na druhom mieste. Majstrami SR sa stali
L. Dohonyi zo ZŠ P. K. Hostinského v kategórii st.
žiakov, K. Muránska zo ZŠ Daxnera v kategórii
starších žiačok a R. Bálintová zo ZŠ Š. M. Dobšinského RS v kategórii mladších dorasteniek.
Striebornú medailu vybojovala v kategórii ml.
žiačok M. Gombalová zo ZŠ P. Dobšinského a na
treťom mieste skončil T. Tóth zo ZŠ z Gemerského Jablonca v kategórii ml. žiakov.
V diaľkovej súťaži zimných halových súťaží
naši pretekári skončili nasledovne: v kategórii
žiakov 1. ročníkov na 5. mieste skončil E. Hruška
zo ZŠ v Klenovci a K. Molnár obsadil 8. miesto.
Spomedzi 2. ročníkov chlapcov sme slávili dvojnásobný úspech, keď na 1. mieste skončil F. Strečka a hneď za ním skončil J. Adam (obaja zo ZŠ M.
Daxnera v RS).
V kategórii žiakov 4. ročníkov získali majstrovský titul P. Tóth zo ZŠ Gem. Jablonec a hneď
za ním skončil R. Hamšík zo ZŠ Tisovec. V kategórii dievčat 1. ročníka skončila L. Šimonová zo
ZŠ Daxnera na 2. mieste, v kategórii 2. ročníkov najlepšie skončila Monika Rákošiová zo ZŠ
Daxnera. V kategórii 3. ročníkov dievčat sa na 3.
mieste umiestnila A. Švajnohová zo ZŠ P. Dobšinského a na 4. mieste skončila pretekárka ZŠ
v Klenovci A. Parobeková. U žiačok 4. ročníkov
sme znovu slávili úspech zásluhou O. Farkašovej
zo ZŠ v Gem. Jablonci a P. Zvarovej to ZŠ Z Tisovca, na 7. mieste skončila N. Tóthová zo ZŠ v Gem.
Jablonci.
V letnom viacboji v rámci SR korešpendenčných súťaží v päťboji /60 m, vytr. beh, diaľka,
hod, šplh/ sme v kategórii 1. ročníkov obsadili 2

prvé miesta zásluhou Š. Sogela zo ZŠ M. Tompu
v Rim. Sobote a E. Hrušku to ZŠ v Klenovci. Spomedzi žiakov 2. ročníkov náš najlepší pretekár
M. Hepka zo ZŠ z Tisovca obsadil iba 11. miesto.
Na 3. mieste spomedzi 3. ročníkov skončil N. Balyo zo ZŠ M. Tompu v Rim. Sobote.
V kategórii 4. ročníkov sa z nášho okresu najlepšie umiestnil na 3. mieste P. Tóth zo ZŠ G. Jablonec, A. Szúnayi zo ZŠ P. Dobšinského obsadil
z dvadsiatky najlepšie hodnotených pretekárov
7. priečku. V kategórii 1. ročníkov dievčat skončila L. Šimonová zo ZŠ M. Daxnera na 2 . mieste, na
7. mieste skončila O. Kovácsová zo ZŠ M. Tompu
v Rim. Sobote. V kategórii 2. ročníkov dievčat
skončila z nášho okresu iba na 11. mieste majsterka oblasti N. Pisárová zo ZŠ P. K. Hostinského v Rim. Sobote. V kategórii 3. ročníkov dievčat
sa ani jedna naša pretekárka nedostala do hodnotenej dvadsiatky najlepších v SR. Naša majsterka oblasti M. Bysterská z Tisovca zaostala za
víťazkou Dikantovou z Topoľčian o priepastných
156 bodov. V kategórii 4. ročníkov dievčat skončila na 2. mieste O. Farkaszová zo ZŠ v Gem. Jablonci, keď za víťazkou Flosníkovou z Lipovského
Mikuláša zaostala iba o 9 bodov. Tretia v poradí
Geršiová z Topoľčian na našu pretekárku stratila
39 bodov.
Najlepší úspech zaznamenal za náš okres na
17. majstrovstvách SR v letnom viacboji v Liptovskom Mikuláši 7 členný výber, ktorý získal 4
tituly majstrov SR. Družstvo nášho okresu obsadilo v kategórii žiactva a dorastu v rámci okresov
SR prvé miesto. Majstrami SR sa stali: v kategórii mladší žiaci T. Pánis zo ZŠ v Gem. Jablonci,
v kategórii staršie žiačky K. Muránska zo ZŠ Š.
M. Daxnera v Rim. Sobote, v kategórii mladších
a starších dorasteniek R. Bálintová zo ZŠ P. Dobšinského a R. Gašková z Gymnázia v Rim. Sobote. Za spomínané úspechy nášho okresu treba
poďakovať trénerom – učiteľom pripravujúcich
pretekárov na preteky zo ZŠ P. K. Hostinského,
ZŠ Š. M. Daxnera, ZŠ P. Dobšinského, ZŠ M. Tompu, Gymnázia v Rim. Sobote, ZŠ v Gem. Jablonci, ZŠ v Tisovci, ZŠ v Klenovci a ZŠ slov. a maď.
v Tornali.
Igor Antal,
predseda Okresného zväzu
viacbojov všestrannosti Rim. Sobota

Balciarovej striebro na KACHI CUP 2008
Dorota Balciarová (prvá sprava) z karate klubu URAKEN Rimavská Sobota obsadila druhé
miesto na medzinárodnom turnaji KACHI CUP
v Nitre. 29.11.2008 sa konal v Nitre medzinárodný turnaj KACHI CUP 2008 v karate detí, mládeže a juniorov.
Rimavskú Sobotu reprezentovala Dorota
Balciarová v kata, ktorá v prvom kole porazila

maďarskú reprezentanku, v druhom kole reprezentantku výberu Slovenskej republiky a až vo
finále prehrala so svojou rivalkou Suchánkovou,
tiež z výberu SR. Po tomto víťazstve Suchánková dorovnala počet výhier nad Dorotou, a tak o
konečnej nominácii rozhodnú majstrovstvá Slovenska o dva týždne.
Ing. V. Molnár, tréner
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Judo:

Judisti
v Považskej
Bystrici
V sobotu 29. novembra 2008 za veľmi
nepriaznivého počasia sa zúčastnili
judisti  z TJ Lokomotíva a Mladosť Relax
Rimavská Sobota  V. ročníka Medzinárodnej Veľkej ceny mesta Považská Bystrica, za účasti zahraničných pretekárov z Čiech, Poľska a Rakúska. Všetkých
judistov bolo  viac ako tristo.
Z Lokomotívy cestovali šiesti športovci,
ďalší štyria pre chorobu zostali doma.

Výsledky:

Jaroslav Maďar obsadil druhé miesto vo
váhe do 50 kg mini žiakov, Karol Jakab ml.
tretie miesto v tej istej kategórii, Denis
Farkaš v kat. mladších žiakov vo veľmi
silnej konkurencii až siedme miesto vo
váhe do 50 kg.
Bez umiestnenia zostali : Ádám Jakab
do 34 kg mini, Jakub Kinka do 30 kg mini,
Peter Borláš do 42 kg mini
Z Mladosti štartovali pätnásti pretekári,
z ktorých traja obsadili prvé miesto.
V kategórii mini žiakov prvý skončil
Juraj Antal do -30 kg a druhí Richard Útis.
Patrik Boršoš sa umiestnil na treťom mieste vo váhe do -33 kg. Tak isto sa umiestnil
Róbert Milály vo váhe nad +50 kg. Filip Zachar obsadil piate miesto +50 kg a Marian
Precner siedme do –46 kg.
V kategórii mladších žiačok Sophia Kanálová sa umiestnila do –44 kg na druhej
priečke, Kristína Tommová na tretej +50
kg a Michal Štork obsadil nepopulárne
štvrté miesto do -60 kg.
Prvé miesta obsadili Kristián Slíž do 60
kg, Jakub Páleš do 66 kg
Druhý skončil Jakub Gódor do 73 kg
Piaty skončil Juraj Sirotiak a siedmy
Jaroslav Kanát.
Za veľmi nepriaznivého počasia sa
výprava judistov z Lokomotívy vrátila až
vo večerných hodinách. Za zabezpečenie
dopravy ďakujeme rodičom judistov p.
Farkašovi, p.Maďarovi a nemenovaným
priateľom juda .
Ľ. Antal

16 ŠPORT / inzercia
Mladosť Relax Rim. Sobota A
– TZO Bytča 11:3

Body: Voliar 3,5, Polgári 3,5, Robert Huszti 2,5,
Horváth 1,5

8. 12. 2008

STOLNÝ TENIS
Voliara, Husztiho a Polgáriho a jedna prehra
Horvátha s najlepším hráčom súpera s Tisom.
Ako sa vyjadil, táto prehra bola jeho prvá s týmto
hráčom.

Tento zápas podľa očákávania patril do kategó- Mladosť Relax Rim. Sobota A
rie povinného víťazstva, ale v mužstve súpera – MSK Ceresit Čadca B 11: 3
sú dvaja „trávičkári“ tzv. hráči s vrúbkovanými
Body: Voliar Ľuboš 2,5, Polgári Gabriel 2,5,
poťahmi, ktorí našim útočne hrajúcim hráčom
Huszti Robert 2,5, Horváth Peter 3,5
často robievajú problémy.
Úvod zápasu sa nám vydaril, keď obidve
Rimavskosobotskí stolní tenisti nastúpili na dôštvorhry vyhrali tesne 3:2 a v poslednom sete
ležitý zápas v kompletnej zostave a dobre nalaobidva páry 11:8.
dení. Zápas s dobrým súperom z Čadce sa začal
Vo dvojhrách Voliar hladko porazil Tisa
neočakávane dobre - výhrou v štvorhre. Obidva
mladšieho 3:0. Potom prišla prvá prehra: Hor- páry vyhrali 3:0. Nečakaný nástup prekvapil súváth prehral s nepríjemným ľavorukým hráčom
pera .
Treskoňom a súper znížil náskok našich chlapPo dvojhrách nasledovalo 6 víťazstiev v šnúre
cov na 3:1. Potom nasledovali štyri víťazstvá
v poradí Voliar, Horváth, Polgári, Huszti, Voliar,
našich - Huszti ,Polgári, Voliar, Horváth a hneď
Horváth. Prvú prehru domáci utrpeli za stavu
bolo 7:1. Už jeden bod chýbal k povinnému ví- 8:0, keď Polgári prehral s Kapustom 1:3.
ťazstvu. V ďalšom zápase Huszti prehral s tráDruhá prehra prišla za stavu 9:1, keď Voliar
vičkárom súpera Tisom starším, hoci Huszti po- prehral s Kubalíkom 2:3. Táto prehra bola nečaráža trávičkárov. Po tomto zápase hneď Polgári
kaná, veď Voliar viedol 2:0 presvedčeným výkozabezpečil dôležitý ôsmy bod , keď vyhral nad
nom s vysokými topspinovými loptami valcoval
Tisom mladším 3:0. Potom nasledovali víťazstvá
súpera. Pravdepodobne potom poľavil v kon-

centrácii a to sa mu stalo osudným. Tretia prehra prišla formou skrečovaného zápasu Roberta
Husztiho, keď pre malé zranenie nenastúpil proti Majákovi.
Za sponzoring zápasov ďakujeme Františkovi Nyírimu.
Naši chlapci v poslednom dvojkole jesene nastúpia dňa 13.12.2008 o 10.00 hod. v Košiciach
proti STK Lokomotíva Košice B a o 16.00 hod.
v Rožňave o 16,00 proti Geológ Rožňava A.
Tabuľka po 5.dvojkole
1. Sokol Vojčice A		
2. Geológ Rožňava A
3. Mladosť R.Sobota
4. MSK Ceresit Čadca B
5. SK Tvrdošín-Nižná A
6. VSTK Vranov A		
7. Štart VD Prešov		
8. STK Lokomotíva Košice
9. TJ Bardejov		
10. Doprastav Zvolen
11. TZO Bytča		
12. MSTK VTJ Martin

27 bodov
24
23
21
20
19
18
17
13
13
12
9
Eugen Zagyi

I. FUTBALOVÁ LIGA:

Ohliadnutie za
skončenou jesennou
časťou súťaže
Do súťažného ročníka 2008–09 vstúpili futbalisti MFK s trénerom Kiselom, ktorý už v minulosti pôsobil, a to veľmi úspešne, na trénerskej stoličke
v Rim. Sobote. Fanúšikovia privítali tento krok vedenia klubu, ktorý angažoval trénera so zárukou kvality. Pred začiatkom súťaže bolo veľa takých,
čo vyhlasovali, akú hanbu si spravíme. Týždeň čo týždeň rozchyrovali po
meste, ako sa zo súťaže odhlásime. Boli to negatívne vyjadrenia, ktoré, bohužiaľ, prispeli k tomu, že na náš štadión si nachádzalo cestu čoraz menšie
množstvo priaznivcov. Týmto neprajníkom však zalepili ústa svojim profesionálnym prístupom hráči, tréneri i funkcionári, ale aj tí fanúšikovia, ktorí
stáli za klubom a mestom verne v dobrom aj v zlom. Všetkým patrí vďaka.
V neposlednom rade je tu človek, ktorý sa už rok a pol trápi so zháňaním
sponzorov a finančným zabezpečením klubu. Týmto človekom je primátor
mesta Štefan Cifruš, ktorý si za svoj postoj k futbalu zaslúži veľké ĎAKUJEME. Netreba zabudnúť ani na tých mestských poslancov, ktorí svojim
hlasovaním odsúhlasili pomoc klubu z rozpočtu mesta. Za svoje hlasovanie
sa nemusíte hanbiť – práve naopak, svojim prístupom ste tiež prispeli k záchrane rimavskosobotského futbalu, za čo vám fanúšikovia MFK ďakujú.
Pred začiatkom súťaže sa nerozprávalo o postupe. Cieľom bolo 4.-5.
miesto, ktoré by vzhľadom na finančné možnosti klubu bolo hodnotené
ako úspešné. To, kde sa mužstvo nachádza v súčasnosti, je milým a príjemným prekvapením aj pre najväčších optimistov.
Tabuľka I. ligy je však veľmi vyrovnaná. Veď medzi prvým a šiestym
miestom je iba štvorbodový rozdiel, čo sľubuje zaujímavú jarnú časť súťaže. Chystá sa zmena aj v tom, že OZ má zaniknúť a vznikne eseročka
s dohľadom mesta. Ostáva veriť, že sa nájdu ľudia, ktorí pomôžu a vstúpia
do klubu. Je tu možnosť dokázať, že steskutoční Soboťania – fanúšikovia
budú vďační každému, kto pomôže.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Zdeno Marek

VÝPREDAJ!!!

od 8. do 12. decembra 2008
SKLADOVÝCH ZÁSOB
ZVÁRACEJ TECHNIKY
za nákupné ceny!
oproti novému Seatu
ul. Mikszátha 3, Rim. Sobota

0911 234 405

56 34 981
2296-49

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

