Z operatívnej
porady vedenia
mesta

+

Najmä záležitosti týkajúce sa
chodu mesta rezonovali na
operatívnej porade primátora mesta, jeho zástupcu,
prednostu mestského úradu, hlavného kontrolóra,
náčelníka mestskej polície
a riaditeľov mestských
podnikov.
pokračovanie na str. 4
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Soboťania sa zvítali s Mikulášom

5. decembra prebehlo na
Hlavnom námestí slávnostné privítanie Mikuláša
i rozsvietenie vianočného
stromčeka. Gemerské zvesti
boli pri tom.
čítajte na str. 7

Sociálni
pracovníci
v akcii

Rimavskosobotskí sociálni
pracovníci a ich asistenti sa
snažia o opätovné začlenenie
problémových jednotlivcov
do normálneho života.
čítajte na str. 2

Svetová finančná kríza zasiahla Slovensko

Prídu Soboťania o prácu?
Súčasná svetová hospodárska kríza už prekročila aj naše hranice a niektoré firmy začali prepúšťať svojich zamestnancov. Bude sa opakovať
hrozivá situácia z 30. rokov minulého storočia?
A ako ovplyvnia dôsledky svetovej krízy obyvateľov Rimavskej Soboty?
Veľká hospodárska kríza zasiahla svet svet naposledy
v prvej polovici minuleho storočia. Dôsledkom otrasenej ekonomiky nastal prudký pokles výroby, nárast
nezamestnanosti a všeobecné zbedačenie pospolitého

Šport:

ľudu. Odborníci varujú pred možnosťou, že situácia sa
môže zopakovať. Preto sme zisťovali, či negatívny dopad krízy pocítia aj radoví zamestnanci veľkých podnikov v Rimavskej Sobote.
Ako uviedol personálny manažér kórejskej spoločnosti YURA Eltec Corporation Slovakia Patrik Puchoň,
svetová finančná kríza sa priamo týka aj ich firmy: „Napriek tomu naša spoločnosť robí všetko preto, aby sa
svetová kríza dotkla našich pracovníkov v čo najnižšej
miere.“
pokračovanie na str. 2

Rimavskosobotský Mäsohrad
Akcia: bravčové stehno bez kosti 139,- Sk/kg
kačka mrazená od 95,- Sk/kg

Železničná ul. 23, RS

Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

Dozviete sa vo vianočnom
dvojčísle Gemerských
zvestí. Špeciálne vydanie so
štvorstranovou tematickou
prílohou v predaji už 22.
decembra!

www.jazmin.sk

2006

Realitná kancelária
najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400

2153

Futbalisti MFK Rimavská
Sobota robia radosť priaznivcom dobrého futbalu.
Podrobnú analýzu uplynulej časti druhej najvyššej
ligovej súťaže z pera Zdena
Mareka prinášame na pokračovanie v rubrike Šport.
čítajte na str. 16

Ako trávi
Vianoce Petra
Kepeňová?

Vaša lekáreň

Vadex, s. r. o.,

Analýza
futbalovej jesene
(II. časť)

riešenia pre krajšie
bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167
2005
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Sociálni pracovníci v akcii

Pomáhajú bezdomovcom, Rómom a rodičom záškolákov

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Pri zbežnom listovaní v Slovníku cudzích slov zistíte, že obsahuje množstvo
termínov s negatívnym významom, ktoré
začínajú predponou ex-. Exces, excentrický, exhumácia, exkrement, exekúcia...
A tiež slovíčko extrém, od ktorého sa
odvodzuje (nielen) u nás aktuálny pojem
extrémizmus.
Žiaľ, návod ako sa tohto spoločenského
neduhu zbaviť, už slovník neponúka. Ale
možno by stálo za pokus urobiť to ako so
štamperlíkom silnej pálenky – „na ex“.
Aby tu po ňom neostalo ani stopy.

Vyše mesiaca pracuje v meste Rim.
Sobota jeden terénny pracovník a dvaja
asistenti. Ďalší terénny pracovník
a dvaja asistenti sú na rómskom
sídlisku Dúžavská cesta. Deje sa tak
v rámci projektu Rozvoj komunitnej
práce pre občanov v sociálnej inklúzii.
Mesto naň získalo grant z Fondu
sociálneho rozvoja a potrvá do marca
roku 2010.
Podľa slov A. Kecskemétyovej, ktorá vykonáva
monitorovaciu a koordinačnú činnosť v rámci
MsÚ v Rimavskej Sobote, títo pracovníci už vyhľadávali v teréne bezdomovcov. Len ôsmi z nich
nadviazali s nimi bližší kontakt. Budú s nimi spolupracovať a snažiť sa o ich opätovné začlenenie
do normálneho života. Bezdomovci sú najmä na
železničnej a autobusovej stanici a pri obchodných centrách. Často prespávajú na lavičkách.
„Prebehlo aj šetrenie rodinných, sociálnych,
majetkových a zdravotných pomerov v ôsmich
rodinách, z ktorých boli deti vyňaté a umiestnené do ústavnej starostlivosti. Návrat detí do
biologických rodín je možný len v jednom prípade. Šetrenie prebehlo aj u ďalších dvoch záujemcov, ktorí žiadali zverenie dieťaťa do pestúnskej
starostlivosti, a u štyroch občanov, ktorí podali
žiadosť o súhlas na uzatvorenie nájomnej zmlu-

vy na mestskú ubytovňu na Gorkého ul. 8. Na
Dúžavskej ceste bolo šetrenie rodinných pomerov vykonané v 12 rodinách“ , informovala nás A.
Kecskemétyová.
Sociálny pracovník a jeho asistenti v Rim. Sobote nadviazali kontakty s riaditeľom Útulku pre
občanov bez prístrešia, riaditeľkou Krízového
centra SOS pre týrané ženy a deti, riaditeľmi základných škôl, predsedami výborov mestských
častí, CVČ Relax, SČK a inými inštitúciami. Informovali ich o svojej terénnej práci a možnej
spolupráci. Pracovníci na Dúžavskej ceste vyberajú poplatky za využívanie hygienického centra
a práčovne a vybavujú stránky. Podieľali sa aj
na organizovaní a sprostredkovaní Vianočnej
misijnej činnosti. Získali kamión plný ošatenia
z Nemecka pre sociálne znevýhodnené rodiny.
V ďalšom období sa budú venovať školeniam
a práci s mládežou. Aktivity budú zamerané na
prevenciu sociálno-patologických javov a zvyšovanie hygieny v rómskych domácnostiach.
Terénny sociálny pracovník a dvaja asistenti
v meste budú zas riešiť problémy so záškolákmi
a mapovať situáciu u seniorov nad 65 rokov, znevýhodnených skupín nezamestnaných, občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím, rizikových
skupín detí a mládeže a mladistvých bez ukončenia povinnej školskej dochádzky.
Marta Kanalová

Stretnutie s predsedami
výborov mestských častí
Oddelenie kultúry a starostlivosti o občana
Mestského úradu v Rim. Sobote zorganizovalo
4. decembra v zasadacej miestnosti MsÚ poradu
s predsedami výborov mestských častí (VMČ).
V úvode zasadnutia predstavil vedúci oddelenia
Š. Baláž predsedom VMČ terénnych sociálnych
pracovníkov a informoval o ich práci v teréne.
V meste vyhľadávajú títo pracovníci neprispôsobivých občanov, analyzujú ich situáciu
a následne im pomáhajú. Pomáhajú aj občanom
v sociálnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutým
občanom, seniorom, dlhodobo nezamestnaným

atd. Š. Baláž zároveň vyzval oba samosprávne orgány na užšiu spoluprácu. Oboznámil
prítomných s podujatiami konajúcimi sa počas
adventu.
Rôzne požiadavky zazneli od predsedov
VMČ. V Tomášovej majú problém s rozhlasmi,
obce Nižná Pokoradz a Dúžava žiadajú vianočnú výzdobu. Kvôli včasnej informovanosti výborov mestských častí o podujatiach konajúcich
sa v meste padol návrh zriadiť im priečinky na
MsÚ.
amb

Prídu
Soboťania
o prácu?
Dokončenie zo str. 1
Puchoň dodal, že cieľom spoločnosti je
„zvýšiť produktivitu práce a zapojiť každého zamestnanca do procesu dlhodobo
udržateľného rastu a stability spoločnosti.“
YURA momentálne poskytuje v Rim. Sobote prácu takmer tisícim zamestnancom,
ktorí sa venujú výrobe komponentov do
motorových vozidiel.
Podľa slov Pavla Zvaru, majiteľa a konateľa spoločnosti ITRES, zaoberajúcej sa
montážou a servisom elektronických zariadení, sa vedenie ITRES, s.r.o., bude snažiť,
aby zamestnanci firmy svetovú krízu nepocítili. O tom, čo prinesie nový rok, si však
zatiaľ hovoriť netrúfa: „O zmenách v budúcom roku sa neodváži hovoriť ani najväčší
prognostik svetovej ekonomiky. Takže
hovoriť o nich by bolo predčasné.“ ITRES
v súčasnosti eviduje približne sedemdesiat
zamestnancov na trvalý pracovný pomer.
Situácia v meste sa teda momentálne
javí ako stabilizovaná. Čo prinesie domácemu hospodárstvu prechod na novú menu
a vývoj na svetových trhoch, sa ukáže už
v najbližších týždňoch.
mak
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Posledné tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva:

Poslanci budú rokovať o rozpočte, majetku mesta,
stave školstva a futbale
Poslednýkrát v tomto roku budú rimavskosobotskí poslanci zasadať v bývalom
Župnom dome v utorok 16. decembra o 9.
hodine.
Na programe bude správa o činnosti mestskej
rady, majetkovoprávne otázky a návrhy troch
VZN mesta o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, o státí a parkovaní motorových vozidiel.
Radní prerokujú aj zmeny v systéme odmeňovania primátora, jeho zástupcu, hlavného
kontrolóra, poslancov, členov mestskej rady,
členov komisií, výborov mestských častí, účin-

Ľadová plocha
pre všetkých
Zrekonštruovaný zimný štadión už nejakú dobu
víta na svojom ľade širokú verejnosť, športovcov i organizované skupiny. Za účelom získania
viacerých klientov bolo mestskou radou po novom odsúhlasené zníženie poplatku za hodinové
užívanie štadiónu organizovanými skupinami z
2500 na 1500 korún.
Práve v súvislosti s rezervovaním ľadovej plochy organizovanými skupinami bola v 48. čísle
týždenníka Soboťan Plus zverejnená neúplná
informácia. Podľa údajov v rubrike Kotkodák

kujúcich pri obradoch ZPOZ a riaditeľov mestských organizácií v súvislosti so zavedením eura,
ako aj stav v oblasti školstva. Ťažiskovou témou
zasadnutia bude návrh na 4. zmenu rozpočtu
mesta na rok 2008, na rok 2009 a výhľadovo na
rok 2010 a 2011. Poslancom bude predložená
aj informatívna správa o priebežnom plnení
Koncepcie rozvoja športu v meste a plány práce
orgánov mesta na budúci rok.
Jedným z bodov rokovania bude aj založenie spoločnosti s ručením obmedzeným so
100%-nou účasťou mesta pre činnosť futbalu
v Rim. Sobote. V personálno-organizačných
otázkach sa bude rokovať o návrhu kandidátky

na funkciu prísediacej na Krajskom súde v Banskej Bystrici a o zmenách v zložení Redakčnej
rady Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap
z dôvodu vzdania sa z jej členstva PhDr. Marty
Hlušíkovej.
V programe zasadania je aj návrh harmonogramu digitálneho zastupiteľstva, návrh
na schválenie zadania územného plánu zóny
centra mesta s väzbou na sídl. Rimava, návrh
na predčasné splatenie úveru od OTP Banky
Slovensko určeného na financovanie výstavby
infraštruktúry IBV Sobôtka i správa o činnosti
TIC.
kan

(na strane 2), má byť vo štvrtok podvečer zimný
štadión obsadený „vysokopostaveným mužom
mestskej radnice (primátorom mesta – pozn.
red.), ktorý si zimný štadión nechal rezervovať
pre seba a svoju rodinu.“ V článku sa však už neuvádza, že primátor za čas strávený na ľadovej
ploche riadne platí.
V predmetnej veci sme sa informovali u
hlavného kontrolóra mesta Ľudovíta Csanka.
Ten uviedol, že podľa údajov Technických služieb mesta, ktoré sú prevádzkovateľom zimného štadióna, primátor Cifruš uhradil za každú
prenajatú hodinu strávenú na ľadovej ploche v
plnej výške rovnakú sumu ako iní korčuliari. Z
toho vyplýva, že primátor ani jeho rodina neboli
oproti ostatným občanom nijakým spôsobom
zvýhodnení.

Vianočné stretnutie
predstaviteľov mesta
Na pozvanie prednostky Obvodného úradu v Rimavskej Sobote Jany Uhrinovej sa
začiatkom decembra uskutočnilo vianočné stretnutie, ktorého sa zúčastnili tunajší
predstavitelia politických strán SNS, HZDS
a SMER-SD, primátor mesta Štefan Cifruš
a prednosta mestského úradu Ladislav Kovács. Témou stretnutia bola spolupráca v
ďalšom období. „Myslím si, že by sme mali
zahodiť stranícke tričká a svoje sily spojiť
v prospech občanov a regióna,“ povedala J.
Uhrinová.
kan

Eurookienko

Banky pred príchodom eura:
Maximum pre spokojnosť klientov
(dokončenie z minulého čísla)

Platobné karty

Klient môže aj po prechode na euro využívať rovnakú platobnú kartu ako doteraz. Pri debetných
a kreditných platobných kartách budú limity,
resp. celkové úverové rámce na používanie kariet v bankomatoch aj u obchodníkov prepočítané konverzným kurzom a aritmeticky zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Úvery

Úvery v korunách prevedú banky po zavedení
eura automaticky na novú menu. Klienti nebudú
musieť z toho dôvodu podpisovať žiadne dodatočné zmluvy, lebo zavedenie eura nebude mať
vplyv na platnosť zmlúv. Zostatok úveru aj výšku splátky banka prepočíta podľa platného konverzného kurzu. Ekvivalent hodnoty, ktorú dnes
klienti platia mesačne v korunách, budú od januára 2009 platiť v eurách. O výške splátky úveru
v eurách bude banka včas klientov informovať.

Úrokové sadzby

Vývoj úrokových sadzieb bude aj naďalej závisieť od vývoja ceny peňazí na medzibankovom
trhu. Kým doteraz ho ovplyvňoval najmä vývoj
sadzieb Národnej banky Slovenska, po prechode
na euro ho bude ovplyvňovať vývoj úrokových
sadzieb vyhlasovaných Európskou centrálnou
bankou. Úrokové sadzby vkladov aj úverov, ktoré
sú fixované na určité obdobie, sa môžu zmeniť až
po uplynutí doby fixácie.
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.

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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Z operatívnej porady vedenia mesta:

Vianočná výzdoba, bezdomovci
i vykrádanie pohonných hmôt z áut
Porada sa konala v kancelárii primátora 2. decembra. Prvý muž mesta Š. Cifruš
informoval prítomných o náraste nákladov na výstavbu kanalizácie v Tomašovej,
kde sa počas jej realizácie vyskytli nepredvídané skutočnosti. V zmysle zákona
o verejnom obstarávaní je však možné navýšenie nákladov o 50 %. Uviedol,
že je potrebné ich zahrnúť do rozpočtu na budúci rok.
Viceprimátor P. Piliarik
hovoril o blížiacom sa výročí
oslobodenia Rimavskej Soboty,
a preto by bolo vhodné vykonať pietny akt pri pomníku
padlých na Nám. M. Tompu.
Na porade vedenia rezonovali aj pripravované podujatia počas adventu. Riaditeľ
TSM P. Rábely informoval,
o dokončujúcej vianočnej
výzdobe v meste. Nové ozdoby
stáli takmer 300 tis. korún (9
958,18 €). Okrem Hlavného
námestia a Nám. Š. M. Daxnera
sú ozdoby aj na stromoch na
Ul. SNP, nové led diódy sú
na vianočnom stromčeku na
Hlavnom námestí. Nechýbajú
ani svietiace kométy a svetelný
dážď na budove radnice. Nová
výzdoba mesta je krajšia, ale
hlavne úspornejšia.
Náčelník mestskej polície
P. Berecz hovoril o odchyte
ďalších troch túlavých psov,
nedovolenom spaľovaní
odpadu a riešení „čiernych“
skládok stavebného odpadu v 7
prípadoch. Mestskí policajti
kontrolovali aj potenciálne
vraky áut na sídl. Západ. Desať
z nich bolo zjavne nepoužívaných, niektoré mali spustené
pneumatiky. P. Berecz upozornil na potrebu riešiť problém
s bezdomovcami ležiacimi na

Mestské noviny
budú mať nových
šéfredaktorov
Minulý týždeň v stredu sa v priestoroch
MsÚ konalo výberové konanie na posty
šéfredaktorov Gemerských zvestí (GZ)
a Gömöri Hírlap (GH).
O vedúcu pozíciu v GZ sa zaujímali traja
uchádzači (V. Žilková, M. Kluvanec, P. Sibyla), v GH bolo o jedného uchádzača menej
(J. D. Juhász a A. Vörös). Výberovú komisiu
tvorili pracovníci mestského úradu P. Piliarik, L. Kovács, A. Hacsi (predseda redakčnej rady GZ a GH), E. Lesko, J. Sobeková a
M. Feketeová.
V čase uzávierky tohto čísla výsledky
výberového konania ešte neboli známe.

Zo zasadnutia
redakčnej rady
mestských novín

cestách. Hlavne počas tuhých
zím sa môžu podchladiť a niektorí aj zomrieť, ak sa o nich nik
nepostará. Strážcovia zákona
hliadkovali na parkovisku
v mestskej časti Bakta, kde
sú časté krádeže pohonných

Mestské vianočné trhy:

Koledy
a medovina

K adventnému času v Rimavskej Sobote neodmysliteľne patria i Vianočné trhy, ktoré mnohí
využili na nákup darčekov. Prebehli koncom
uplynulého týždňa na Malohontskej a Jánošíkovej ulici. Aj tento rok ich tradične organizovalo
mesto. Návštevníkov trhov lákali stánky s odevami, kozmetikou, remeselníckymi výrobkami,
bižutériou, keramikou či vianočnými ozdobami.
Vianočné nákupy spríjemnili koledy, medovina,
varené víno a punč.
kan

hmôt z nádrží kamiónov.
Ojedinelé nie sú ani prípady na
Kyrejevskej ulici, kde „dlhoprstí“ kradnú pohonné hmoty
z nádrží osobných áut.
kan,
foto: archív GZ

Na poslednom tohoročnom zasadaní redakčnej rady Gemerských zvestí (GZ) a Gömöri Hírlap (GH) sa za účasti jej členov
rokovalo o aktuálnych otázkach vydávania
mestských novín.
Diskutovalo sa o podiele inzercie a reklamy na stránkach GZ a GH, o výsledkoch
hospodárenia redakcií za posledné obdobie
i o úrovni športového spravodajstva a publicistiky, v ktorých majú noviny stále určitý
deficit.
Prítomní členovia rady sa zaoberali aj
alternatívou nahradenia televíznej prílohy
v GZ štyrmi obsahovými stranami. Na
ich plochu by sa napríklad mohla rozšíriť
rubrika Šport, prípadne by vznikol priestor
na viac článkov z histórie mesta.
red

Predávajú vianočné
stromčeky
Jedným zo symbolov Vianoc je vianočný
stromček, ktorý sa zdobí na Štedrý deň.
Niektorí ľudia dávajú prednosť umelým, iní
si radšej kúpia živý stromček s vôňou ihličia. Predaj živých stromčekov v Rimavskej
Sobote začal pred jedným z obchodných
centier asi pred týždňom. Ponúkajú jedle,
borovice i smreky. Ich ceny sa pohybujú
od 250 Sk do 680 Sk (8,30 do 22,57 €) za
meter. Dobrou správou pre tých, ktorí si
kúpu vianočného stromčeka nechávajú na
poslednú chvíľu, je, že v predaji budú do 23.
decembra.
kan
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Zo súťaže mladých elektrotechnikov:

Soboťan Tóth s medailou!
Mali sme na to 45 minút. Oveľa náročnejšia bola
druhá úloha, ktorá kládla požiadavky na praktické znalosti a zručnosti. Mali sme navrhnúť
plošný spoj pre napájací zdroj digitálneho teplomera, – potom osadiť súčiastkami a demonštrovať funkčnosť teplomera ako celku. Hoci úlohu,
ktorá bola rozvrhnutá na 4 hodiny, som zvládol
ako prvý za 2 hodiny odovzdaný obvod nebol
funkčný. Musel som dorábať, skúšať, špekulovať,
a nakoniec som prišiel na to, že mne pridelený
integrovaný obvod bol chybný. Mal som smolu.
Týmto pátraním a doľaďovaním som stratil cenné minúty a tak som skĺzol na tretiu priečku.“
Hoci na celoštátne kolo postúpili len prví dvaja,
mladý elektrikár nebol sklamaný. Už teraz sa
pripravuje na ďalšiu súťaž stredoškolskej odbornej činnosti.
László Polgári

Odborné znalosti, predstavivosť, kreativita, praktické vedomosti a zručnosti
boli na vážkach na decembrovej súťaži
mladých elektrotechnikov Zenit.
Po vlaňajšom úspešnom zvládnutí organizácie
celoslovenskej súťaže v odbore „mladý elektrotechnik“ študenti SOŠ na Školskej ulici v Rimavskej Sobote (bývalé SOU strojárske) ani tentokrát nesklamali. V silnej konkurencii šiestich
škôl skončil v Banskej Bystrici študent 3.C triedy Gabriel Tóth (na fotografii) na treťom mieste. Medailové miesto získal s rovnakým počtom
bodov ako žiak na druhej priečke.
Tóth, ktorý je na škole známym „fachmanon”,
spomína na súťaž nasledovne: „Mali sme dve
úlohy. Najprv sme museli zvládnuť teoretickú
časť, v rámci ktorej sme dostali test s 30 otázkami.

Stretnutie maďarských a slovenských predstaviteľov štátnej správy

Rezonovali aj menšinové otázky

Systém práce v štátnej správe a kompetencie boli ťažiskovou témou stretnutia predstaviteľov štátnej správy
okresov Rim. Sobota, Lučenec a Veľký
Krtíš a župy Borsod –Abaúj- Zemplén v
Maďarsku. Zorganizoval ho začiatkom
decembra v Lučenci poslanec BBSK
Peter Csúsz. Vedúcim delegácie z maďarskej strany bol Dr. István Balás.
Ako nás informovala prednostka Obvodného
úradu v Rim. Sobote Jana Uhrinová (na fotografii prvá z ľava), predstavitelia štátnej správy
v Maďarsku ocenili, že systém krízového riadenia a riešenie mimoriadnych situácií má na
Slovensku v rukách štátna správa. Vyjadrili sa,

Tankujeme
lacnejšie
Minulý týždeň od utorka zlacneli na Slovensku
ceny benzínu i nafty. Kým naftu tankujeme
o korunu lacnejšie, za liter benzínu zaplatíme
menej o korunu päťdesiat. Podľa aktuálnych
údajov serveru www.tankovanie.sk stojí liter
benzínu 31,60 korún (1,05 €) a liter nafty 35,90
korún (1,19 €). Ak jazdíte na plyn, vyjde vás liter
LPG na necelé euro (17 korún).
Najnižšie ceny benzínu v Európe sú podľa
serveru vo Švédsku, Bulharsku a Nemecku. Diesel je najvýhodnejšie natankovať v Bulharsku,
Estónsku, prípadne vo Francúzsku.
mak

že by to malo patriť pod štát aj u nich a nie pod
samosprávu, pretože tam dochádza k nedorozumeniam. „Maďarskí kolegovia ocenili aj projekt
jednotného kontaktného miesta na odbore živnostenského podnikania. Máme s tým dobré
skúsenosti, pretože občania si na jednom mieste vybavia potrebné náležitosti. My sme zase
u maďarských kolegov ocenili odbor cezhranič-

nej spolupráce a regionálneho rozvoja, ktorý
u nás postrádame. Kedysi fungoval na bývalých
okresných úradoch,“ povedala J. Uhrinová. Ďalej uviedla, že účastníci stretnutia sa nevyhli ani
otázkam týkajúcich sa slovensko-maďarských
vzťahov. Prijali prehlásenie, že budú naďalej
spolupracovať, nakoľko chcú ukázať občanom
Maďarskej a Slovenskej republiky, že predstavitelia štátnej správy sú za pokojné a priateľské
susedské vzťahy a spolunažívanie. Hovorilo sa aj
o menšinových otázkach. Podľa slov J. Uhrinovej
však na Slovensku problémy s národnostnými
menšinami nie sú. Stretnutia slovenských a maďarských predstaviteľov sa budú konať pravidelne. Najbližšie bude v Rim. Sobote.
kan

Mikuláš v
Zacharovciach

Vargu stíhajú
na slobode

V nedeľu 7. decembra po Zacharovciach
prechádzal s anjelom a čertmi Mikuláš.
Doobeda sa zastavil u starých ľudí, ktorých
obdaroval mikulášskymi balíčkami. Poobede sa zastavil v Kultúrnom dome, kde pre
deti pripravila bohatý program zábavná
skupina pomenovaná Varietná estráda zo
Želiezoviec. Aj Mikuláš ocenil jej zábavné
kúzelnícke a akrobatické vystúpenie s holubmi, psíkom i veľkým hadom. Na záver
programu rozdal Mikuláš s anjelom deťom
sladké mikulášske balíčky.
amb

Výpalnícka aféra z Tornale sa pomaly dostáva do ďalšieho štádia riešenia. Štvorica
mužov, ktorá mala žiadať prevádzkovateľov miestnej diskotéky o vysokú finančnú
čiastku za „ochranu“ ich objektu, bola
obvinená zo zločinu hrubého nátlaku a
bude stíhaná na slobode. Okresný súd
v Revúcej prepustil aj Soboťana Alexandra
Vargu, jedného z údajných páchateľov. Ten
sa po necelom roku medzinárodného pátrania sám prihlásil na polícii. Mužom hrozí
v prípade preukázania skutkovej podstaty
ich činu až dvanásť rokov väzenia.
red
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Medzinárodné úspechy ZŠ Dobšinského
V Základnej škole Pavla Dobšinského
v Rimavskej Sobote sa začala realizácia ďalšieho významného projektu
Comenius – multilaterálne školské
partnerstvá pod názvom Príroda je naša
budúcnosť. Projekt umožňuje spoluprácu škôl na medzinárodnej úrovni.
V dňoch 17. novembra – 22. novembra sa skupina
žiakov a pedagógov zúčastnila pracovnej cesty
do Londýna. Okrem toho, že to bolo prvé osobné
stretnutie účastníkov projektu, zúčastnení žiaci
mali pripravený aj projekt o našej vlasti a o našej
škole, ktorý prezentovali v anglickom jazyku.
Po príchode do hostiteľskej školy Riverley Primary School, si najprv všetci všimli modernú,
esteticky upravenú školu. Každá krajina sa prezentovala najprv svojou domovimou. Slovensko
veľmi pekne predstavil Štefan Pásztor, žiak IX.
A triedy. S našou školou prítomných oboznámili
dvaja ôsmaci - Andrea Adamová z VIII. D triedy
a Gabriel Árvai z VIII.A triedy. Žiaci i pedagógovia bravúrne zvládli aj komunikáciu v anglickom
jazyku. Určite to bola príjemná odmena za mnohé roky učenia. Tento deň účastníci stretnutia
navštívili aj niektoré triedy hostiteľskej školy,
kde sa vyučuje v tzv. vyučovacích blokoch.

Navštívili sme aj krásne historické pamiatky
Londýna. Našim pedagógom a žiakom sa podarilo vidieť napríklad Buckinghamský palác, Tower,
Trafalgarské námestie, Národnú galériu, Piccadilly Circus...
Posledný deň pobytu bol venovaný centru
mesta – posledné fotografie a našich cestovateľov už čakala cesta domov. Pricestovali 22.

novembra o 5.30 hod. ráno unavení, ale plní zážitkov , ktoré ich budú nielen sprevádzať , ale im
dodajú energiu do ďalších vzdelávacích aktivít.
A za to všetko patrí veľké poďakovanie vedúcej celého projektu – Mgr. Jane Hanuštiakovej.
Mgr. Mária Jankovičová,
ZŠ Pavla Dobšinského Rim.Sobota

Úspechy mladých Soboťanov na Festivale vedy a techniky
Festival vedy a techniky je celonárodná súťaž so
zahraničnou účasťou. Koná sa pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a tohto roku sa v
Bratislave na ňom stretlo približne 150 mladých
ľudí z rôznych európskych krajín.
Svoje práce tam prezentovali i členovia nášho
AMAVET klubu Legman č. 819, ktorý pracuje pri
Základnej škole Pavla Dobšinského v Rimavskej
Sobote. Radovan Sakál získal Cenu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bra-

tislave za najlepší prírodovedecký projekt s názvom Pozorovanie, chov a ochrana lesnej zveri.
Okrem toho získal aj cenu Medzinárodného
hnutia pre voľný čas, vedu a techniku MILSET
so sídlom v Paríži. Toto ocenenie získali aj Igor
Gverino a Patrik Zelezník za projekt s pomenovaním Voda.
Našich žiakov na Festival vedy a techniky
pripravila a festivalom sprevádzala Mgr. Elena
Sakálová, ktorá je vedúcou Klubu Legman č. 819

Školské tvorivé dielne:
šikovnosť mamičiek a ich detí
V sobotu 29.11.2008, pred prvou adventnou
nedeľou sa stretli mamičky s deťmi v školskom klube ZŠ Pavla Dobšinského, aby
zistili, kto je šikovnejší.
Pani vychovávateľka Eleonóra Vilhanová
zorganizovala tvorivé dielne s motívom Vianoc.
Spolu s deťmi sme sa naučili vyrábať obrazy
servítkovou metódou na plátno a sviečky zo včelieho vosku. Pri tvorbe obrázkov sme si viaceré
vzdychli, keď to zvládnu rýchlejšie a krajšie. No
ony už získali zručnosti v aranžérskom krúžku,
ktorý vedie pani vychovávateľka v rámci škol-

ského klubu. Dobrú náladu vytvárali aj vianočné
koledy a voňavý čaj. O občerstvenie sa starala
jedna z účastníčok akcie pani vychovávateľka
Hana Madžová.
Cez prestávku nám ešte ukázali, ako sa robia
venčeky a gule z odpadových textílií.
Dohodli sme sa, že podobnú akciu škola zorganizuje aj pred Veľkou nocou. Už teraz sa na ňu
tešíme. Všetky sme skonštatovali, že sobotňajšie
dopoludnie sa dá prežiť aj príjemnejšie ako
upratovaním a behaním po obchodoch. Oplatilo
sa túto sobotu stráviť tvorivo so svojimi deťmi
v kruhu príjemných ľudí.
Dagmar Vašová

pri Základnej škole Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. Svojou činnosťou prispieva k aktívnemu zapájaniu mladých členov do procesu vedy
a techniky. Realizuje aktivity, ktoré pomáhajú
zmysluplnému tráveniu voľného času a podporujú profesionálnu orientáciu detí.
Účasť na festivale podporil primátor mesta
Štefan Cifruš, ktorému ďakujeme za pomoc pri
realizácii cesty na festival.
Mgr. Mária Jankovičová
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Soboťania sa zvítali s Mikulášom
Predminulý piatok zavítal na Hlavné
námestie v Rimavskej Sobote Mikuláš.
Spolu s anjelom sa priviezol na konskom záprahu, aby z pódia privítal deti
s rodičmi, ktorých sa tu zišlo niekoľko
desiatok.
Čakanie na hosťa z ďalekého severu spríjemňoval návštevníkom podujatia kultúrno-súťažný
program. Zatiaľ čo sa na pódiu o náladu ľudí starali tanečníci a za priateľské zvieratko prezlečená moderátorka, Mikuláš sa za javiskom fotil so
zvedavými deťmi. Nezaháľal však ani jeho kočiš.
Ten totiž vozil deti na svojom koči okolo námestia.
Nenápadné mrholenie, ktoré od začiatku
znepríjemňovalo náladu prítomných, postupne
prešlo v hustý dážď. Ľudia však trpezlivo vyčkali
až do konca podujatia, ktoré krátko po 16.00 hod.
vyvrcholilo sviatočným rozsvietením vianočného stromčeka.
Uzimení obyvatelia mesta sa mohli zohriať
pri stánku s rýchlym občerstvením, ktorý v rohu
námestia zriadila SNS.
mak

V múzeu vystavili
obrazy majstrov
(naivného) štetca

Profil

Ivan Krasko
(vlastným menom Ján Botto,
12. júl 1876 – 3. marec 1958)

Slovenský básnik, prozaik a prekladateľ, predstaviteľ literárnej moderny. Rodák z Lukovíšť,
študoval na maďarskom gymnáziu v Rimavskej
Sobote, ako aj na dvoch gymnáziách v Rumunsku. V povojnovom Československu (po r. 1918)
sa politicky angažovaný Krasko stal poslancom
za Agrárnu stranu.
Básne začal písať už počas gymnaziálnych rokov, neskôr publikoval v Slovenských pohľadoch
a iných novinách a časopisoch. Prvá samostatná
zbierka mu vyšla pod názvom Nox et solitudo
(Noc a samota).
Jeho dielo tematicky zastrešuje predovšetkým problematiku sociálnej nespravodlivosti, zotročovania slovenského národa, či
pasivity mladej generácie. Venuje sa tiež protirečivému vzťahu viery a skepsy v rámci náboženstva. Priestor v Kraskovej poézii však dostáva
i jeho vlastný smútok, do významnej miery vyvolaný chladom odosobnenej spoločnosti.
text: mak

Myšlienka týždňa:
Kto sebe vládne a ovláda svoje vášne, svoje želania a obavy, je viac než kráľom.
John Milton

V Gemersko-malohontskom múzeu
v Rimavskej Sobote sprístupnili verejnosti autorskú výstavu nazvanú
Kovačická trojka pred Vianocami.
Zbierka je predajná a prezentuje 80 obrazov zo súkromných zbierok troch naivných
maliarov Kovačice a Padiny vo Vojvodine
v Srbsku Martina Markova (maľba na fotografii), Pavla Cicku a Pavla Hajka.
Autor Martin Markov má svoje korene
v slovenskom Novohrade v Sennom pri
Veľkom Krtíši. V jeho súčasnej tvorbe
dominujú svetlom zaliate pohľady na banátsku krajinu so svojráznymi postavičkami i vlastnou výtvarnou kompozíciou. Na
jeho olejomaľbách objavíte nielen plody
úrodnej zeme či popis prác pri zbere úrody,
ale aj strašiakov v poli.
Korene Pavla Cicku, ktorý rád maľoval
od detstva, siahajú do okolia Piešťan.
V jeho tvorbe dominujú pohľady na kovačický chotár, polia, ročné obdobia a na
svojrázne postavičky hudcov, spevákov
a iných zaujímavých ľudí.
Predkovia Pavla Hajku pochádzajú zo
slovenských Ďurkoviec. Jeho výtvarné
diela sa vyznačujú motívom kohúta ako
symbolu života.
Výstava týchto troch majstrov štetca
potrvá do 31. januára budúceho roka.
kan
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inzercia

Nehnuteľnosti
• Predám 1 izbový byt na nám.
Š.M.Daxnera cena 550 000.- Sk.
Inf: 0902 700 400
1705-50

15. 12. 2008

• Predám rodinný dom na Sobôtke,
cena 2 500 000.- Sk. Kontakt:  
0902 700 400
1705-50

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

Tel: 0918 501 317
1697-1

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote na ul. Duklianskych hrdinov.
Dvojgaráž + hospodárska budova
+ záhrada na pozemku 1250 m2.
Príjemné tiché prostredie. Tel:
0908 965 676
1698-50                        
• Kúpim chatu v okolí RS. Tel: 0907
170 150
1701-50                        
• Dám do podnájmu garáž na ulici
Rožňavskej, vhodná aj na skladovanie. Tel: 0908 384 041, 047/5624
077

E 50, cena 350 Sk/m2. Tel: 0915
875 849.
1675-52

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

• Predám 2 izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná
rekonštrukcia,  cena dohodou.   
Inf: 0902 700 400

1705-50

1705-50

1705-50

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

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

1705-50

1705-50

• Predám 2 izbový byt na Západe, cena 480 000.- Sk. Inf: 0902
700 400

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

1702-52

1705-50

1705-50

1703-2

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

• Predám rodinný dom v Lenartovciach, 580 000.- Sk. Inf: 0902
700 400

1705-50

1705-50

• Predám 3 izbový byt na ulici Daxnera, cena 1 530 000.- Sk (vlastné
kúrenie, nájom 1100.- Sk). Inf:
0902 700 400

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

• Predám RD (aj so zariadením)
v Tomašovej, ul. Tehlová 7. Cena
len po obhliadke. Tel: 0907
884 276
1706-8                             
• Hľadám podnájom ku staršej pani.
Rada pomôžem. Tel: 0915 265 514

1705-50

1708-50

1705-50

• Predám un. bunku, Tormáš, cena
70 000.- Sk. Inf: 0902 700 400
• Predám chatu, Vinica, 140
000.-Sk. Inf: 0902 700 400

• Predám RD: Tomašová, Dúžava,
Sušany, Močiar-RS, Levkuška,
Poltár, chatu: Širkovce, Tormáš,
pozemok: Molnárka, Dúžava. Tel:
0918 717 216

1705-50

1712-50

• Predám un.bunku, Vinica, s pozemkom, 40 000.- Sk. Inf: 0902
700 400

• Predám 3 izbový byt, Západ,
T.Vansovej, 850 000,- Sk. Tel: 0918
717 216

1705-50

1713-50

• Predám un.bunku, Gemerský
Jablonec, cena 185 000.- Sk. Inf:
0902 700 400

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

1705-50

1680-50

1681-2

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

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

• 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

• Predám 3 izbový byt na ul. Rožňavskej,  cena 680 000.- Sk Inf:
0902 700 400
1705-50

• Predám 3 izbový byt na ul. Malohontskej 20, cena 980 000.- Sk Inf:
0902 700 400
1705-50

• Predám 3 izbový byt na ul. L.
Novomeského, cena 830 000,- Sk
Inf: 0902 700 400
1705-50

• Predám 3 izbový byt na ul. L
Novomeského, cena 750 000.- Sk
Inf: 0902 700 400
1705-50

• Predám  4 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 999 000.- Sk
Inf:  0902 700 400
1705-50

• Predám  4 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 1 230 000.- Sk
Inf: 0902 700 400
1705-50

• Predám 4 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 1 250 000.- Sk  
Inf: 0902 700 400
1705-50

• Predám 4 izbový byt na ulici
Dobšinského, cena 1 030 000,-Sk.
Inf: 0902 700 400
1705-50

• Predám  rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000.- Sk
Kontakt: 0902 700 400
1705-50

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 3 500 000.- Sk Kontakt:
0902 700 400
1705-50

• Predám rodinný dom v Rimavskej
Sobote, cena 2 600 000.- Sk Kontakt:  0902 700 400
1705-50  

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

1705-50

1705-50

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/Šibeničný vrch-ul.Gaštanová/,
cena 800.- Sk/m2,   kontakt 0902
700 400
1705-50

• Predávam pozemok,  Kurinec,
cena 1030.-Sk /m2, kontakt 0902
700 400
1705-50

• Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 1050.- Sk/m2,
kontakt 0902 700 400
1705-50

• Predám pozemok pri Hvezdárni, cena 300.-Sk/m2, inf: 0902
700 400
1705-50

• Predám pozemok, Kružno, cena
100.- Sk/m2, inf: 0902 700 400
1705-50

• Dám do prenájmu priestory na
podnikanie v Rim. Sobote, inf:
0902 700 400
1705-50

• Prenajmem alebo predám 2,5
izbový byt na Malohontskej ulici.

• Kúpim unimobunku. Tel: 0905
437 324

1686-52

• 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.
1696-50

• 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

• Dám do prenájmu priestory o rozlohe 16 m2, vhodné ako kancelária alebo prevádzkovanie služby
obyvateľstvu. Adresa: SNP 8, Rim.
Sobota. Kontakt: 0903 526 980.
1665-1

• Predám 3-izb. byt na Západe, 5.
p., hotovosť 695 000,- Sk. Tel: 0918
560 622.
1667-50
                  
• Predám pozemok pri hlavnej ceste

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 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
• Firma EKOBOD prijme účtovníčku
na vedenie jednoduchého príp.
podvojného účtovníctva a mzdovej agendy. Prax vítaná. Tel: 0907
870 608
1711-52

• PRIVYROBENIE! 0910 158 697.

1647-50

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

• Hľadáme mladých ambicióznych
ľudí na administratívu v kancelárii
– telefonáty, vypisovanie zmlúv,
korešpondencia, atď. Info: 0918
815 088, 0910 108 714.
1607-50

                                                       

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

1695-50

• Ponúkam výhodné úvery. Nový
samosplácajúci variant od
100 000,-Sk na čokoľvek a pre
každého. Aj pre nezamestnaných,
dôchodcov, ženy na materskej
dovolenke, aj pre vedených neplatičov v úverovom registri. Info:
0918 980 029
1716-52                     
• MILÉ DÁMY, pripravili sme pre
Vás akcie:
1) Pri kúpe tovaru v hodnotách nad
1000,- 2000,- 3000,- darček v hodnote 100,- 150,- 200,- Sk.
2) Každý zákazník, ktorý u nás
nakúpi v termíne od 15.12.2008
do 15.1.2009 v hodnote nad 500,Sk bude zaradený do zlosovania
o nákupné poukážky, ktoré sa
uskutoční 16.1.2009.
3) Pri kúpe tovaru nad 500,- Sk obdržíte od nás zákaznícku kartičku,
ktorá Vám zabezpečí 10% zľavu
pri každom nákupe u nás od
1.1.2009.
4) Všetky doteraz vydané poukážky na zľavy pri predložení do
31.12.2008 budú vymenené za
zákaznícke kartičky.
Tešíme sa na Vašu návštevu na
Železničnej č.9 v Rim. Sobote.
BOLERO – MOLETKA.
1717-52                    
• 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

• Jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňové priznania a iné na tel.
čísle: 0905 329 178.
1694-52                           
• Zážitkový masér na zvýšenie senzuálnej vitality. Tel: 0903 178 646.
1651-2

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

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

• 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.

9

inzercia

15. 12. 2008

1400-50

Mestská bytová správa, s.r.o.,
ul. Tržná č. 2, 979 01 Rimavská
Sobota

     

Rôzne

OZNÁMENIE
• Predám kukuricu suchú. Aj väčšie
množstvo. Tel: 0908 265 466
1709-50                     
• Predám hruškovicu 53 %. Tel:
0949 821 059
1715-52

• Predám ovos kŕmny. Tel: 0905
317 663.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov!
Mestská bytová správa, s.r.o. v Rimavskej Sobote ako správca Vašich
bytových domov Vám oznamuje,
že z dôvodu riadnej inventarizácie
majetku a technických softvérových problémov.

Najlepšie recepty
na pochúťky, ktoré
nemôžu chýbať
na vianočnom stole!

Nebude prijímať a vydávať
platby v hotovosti v čase
od 1. januára do 16. januára
2009 vrátane.

1659-52

Zvieratá
• Predám šteňatá bernardínov. Tel:
047/559 64 39
1704-52                       
• Predám šteniatka jack russel
terriérov a jazvečíkov dlhosrstých.
Tel: 0907 393 106, 0908 407 829
1707-50

• Ponúkam šteniatka odčervené, očkované. Len k rodinnému domu.
Tel: 0904 456 863, 047/5634 471.
1671-50

• Predám yorkshier teriérov, možný
odber od 21.-22.decembra. Tel:
047/5677 265, 0904 354 091.
1683-50

• Predám plynový sporák, skoro
nový. Tel: 0907 040 373.
1684-50

• 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.
1685-52

• Predám Daewoo Nexia r.v. 96, 1.5
i, zelená metalíza, central, 4x el.
okná, rádio MP3, klíma, ťažné,
nová spojka, nová EM, STK. Tel:
0902 439 200
1710-50

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.
M: 0908 931 360

Predmetné rozhodnutie spoločnosti bolo schválené na Valnom
zhromaždení MsBS, s.r.o. Rimavská Sobota pod č. 10/2008 dňa
5.12.2008 jeho členmi – Mestskou
radou.
Úhrady za nájomné a služby
spojené s bývaním a iné platby
môžu užívatelia uhradiť v uvedenom termíne bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom
bánk, v ktorých majú vedené svoje
účty, prípadne bude možné realizovať platbu v slovenských korunách
na Slovenskej pošte prostredníctvom nami vydaných peňažných
poukazov typu U, na ktorých budú
vypísané platby v eurách . Peňažné
poukazy typu U si môžete vyzdvihnúť v stránkové dni na Mestskej
bytovej správe, s.r.o.
Prijímať a vydávať platby
v hotovosti budeme
realizovať v roku 2008 do
29. decembra a v roku 2009
počnúc dňom 17. januára.
Uvedené opatrenia sú nevyhnutné hlavne z dôvodu prechodu
na EURO, technických a softvérových problémov a vykonania riadnej inventarizácie majetku spoločnosti.
Ďakujeme za pochopenie !
V mene Vášho správcu Vám ďakujeme za spoluprácu v tomto roku
a zároveň Vám prajeme príjemné
prežitie blížiacich sa vianočných
sviatkov a šťastlivý nový rok 2009.
Svetozár Müller

Nájdete
v prílohe Vianoce
v dvojčísle 51-52
POTREBUJETE
PENIAZE?
0907 342 809
www.proficredit.sk
1714-50

„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 Rimavskej Soboty

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

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

konateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti

2275-51

VIANOČNÉ STROMČEKY
Smrek strieborný		
Jedľa biela			

1 ks od 450 - 590.-Sk (1,5 m – 2,5 m)
1 ks od 550 - 690.-Sk (1,7 m – 2,5 m)

OKRASNÁ ŠKÔLKA a ZÁHRADNÉ CENTRUM
Košická cesta, R.Sobota 047/5627447
2298-50

2201-52
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Predám stavebný
pozemok na Molnárke.
M: 0908 931 360

Zľavy
45%

2264-52

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

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

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

Preprava AVIOU.
Rýchlo a lacno.

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

Tel. č.: 0904 977 692
0903 549 042

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.
2004

Jabloneckú bižutériu, strasovú
bižutériu, darčeky, široký sortiment anjelov za bezkonkurenčné ceny Vám ponúka predajňa
na hlavnej pošte.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
1679-50

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

Ing. Bitalová Janka
M: 0949 406 484
0902 304 428
2042-11

•
•
•
•

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

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov

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

1691-7

AUTODIELY – HENKE

oznamujú, že predajňu presťahovali do nových priestorov
na ul. Železničiarsku (Šibeničný vrch) v Rim. Sobote cca 300 m od tenisových kurtov.
Srdečne Vás pozývame do nových priestorov.
Otv.: Po-Pi: 8.00 – 11.30,12.00 – 16.00
M: 0908 898 444

infoservis / inzercia
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
20. a 21. december
MUDr. A. Tyborová, Cukrovarská 23,
č.t. 5627188

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00         
•Lekáreň Kaufland do 20:00
20. december sobota
lekáreň U leva
21. december nedeľa
lekáreň Pri nemocnici

Otváracie hodiny
zimného štadióna
pre verejnosť
15.12
		
16.12
17.12
		
18.12
19.12
20.12
21.12

11.00-14.30 		
19.30-21.00
11.00-14.30
11.00-13.30		
18.30-20.00
11.00-14.30
11.00-14.30
10.00-19.30
14.00-19.30

DAROVALI KRV

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 9. 12. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Zoltán Czene, Pavel Maňúr, František Kubačka, Peter Ríz, Barnabáš Bodor,
Anatolij Jefimov, Ladislav Fazekaš, Miroslav Fazekaš, Patrik Fazekaš, Štefan
Kamenský z Rimavskej Soboty, Ladislav Borák, Ján Tomenga Ing., Eva Krekáňová, Imrich Krekáň, Miloš Hruška z Hnúšte, Ján Kochan, Ľubomír German
Mgr. z Klenovca, Milan Kováčik z Poltára, František Bika z Lučenca, Jozef
Sarvaš z Gortvy, Eva Halászová, Gejza Tóth z Otročka, Miroslav Gajdoš, Anna
Malatinská z Kocihy, Ladislav Gémeši z Mojína, Ladislav Cselényi z Levkušky,
Marian Jánosdeák z Tornale, Marcel Ľupták z Orávky, Pavel Joniak, Ján Korub,
Ján Maliar z Bottova, Michal Karas z Tisovca, Tibor Csatlós z Rozňavy, Matej
Bálint zo Sušian, Aladár Bán z Bátky, Iveta Kováčiková z Čierneho Balogu,
Ladislav Juhász zo Stránskej, Andrea Turoňová Bc., z Bakty, Alena Ivaníková
z Jesenského a Jozef Markotán zo Sušian. Prvýkrát darovali krv: Martina
Kubaliaková zo Svetlej, Iveta Krnáčová z Čerenčian, Pavel Joniak z Dubovca,
Ľubomír Auxt a Miroslav Juhaniak z Rimavského Janovca.
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

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

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte, b) nebytové priestory (bývalé
pohostinstvo) na Nižnej Pokoradzi v budove kultúrneho domu o výmere 110,62 m2. Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové
– referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604631, 5604626,
5604633. Žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rim. Sobota.

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

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

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

Tel: 0908 948 971

2227-36

2016

2003

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 !!!

KINO
ORBIS
16.17. december

JEDEN SVET / ONE
WORLD

Prehliadka dokumentárnych
filmov z celého sveta s rôznymi
témami. Cez deň organizované
predstavenia pre školy. Večerné
predstavenia pre verejnosť. MP
od 12 r. Vstupné 60 Sk. ( 1,99
euro). Začiatok predstavení o
18:00 hod.
18.19.20.21. december

QUANTUM OF SOLACE

Vedený pomstou za smrť svojej
lásky, James Bond zabráni teroristom získať neobmedzenú moc
nad zdrojmi vody v Južnej Amerike. Akčný thriller USA, MP od
12. r. Vstupné 65 Sk. ( 2,16 euro),
titulky. Začiatok predstavení o
17:45 hod.
18.19.20.21. december

OKO DRAVCA

Chceš žiť, tak počúvaj. Akčný
thriller, MN. Vstupné 60 Sk. ( 1,99
euro), titulky. Začiatok predstavení o 20:00 hod.

12 infoservis

15. 12. 2008

VÝBEROVÉ KONANIE

• osobnostné a zdravotné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
• znalosť školskej legislatívy

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

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 na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania.

Na obsadenie funkcie riaditeľky školy:
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
Iné kritériá a požiadavky:
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• občianska a morálna bezúhonnosť

Územný plán veľkého územného
celku Banskobystrického kraja
bude aktualizovaný
Banskobystrický samosprávny hraj (BBSK) začal proces preskúmania
Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrického kraja
(ÚPN VÚC BBK) oznámením zo dňa 10. apríla 2008. Oslovené boli všetky
mestá a obce v kraji (516 oznámení), 43 orgánov štátnej správy ( ministerstvá, dotknuté krajské a obvodné úrady vrátane špecializovanej štátnej správy), 5 dotknutých samosprávnych krajov ( Košický, Prešovský,
Žilinský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj), 42 správcov sietí
a ostatných dotknutých organizácií. Oznámenie o preskúmaní ÚPN VÚC
BBK bolo zverejnené na web stránke samosprávneho kraja a úradnej tabuli Banskobystrického samosprávneho kraja.
Je potrebné si uvedomiť, že územné plány patria v Slovenskej republike
k významným územno – plánovacím dokumentom, ktoré riešia sociálny a ekonomický rozvoj územia z hľadiska urbanistického, technického
a architektonicko – výtvarného pri zachovaní a rešpektovaní jeho historickej štruktúry, vzájomných väzieb osídlenia a krajnej štruktúry. Stanovuje regulátory územného rozvoja, konkretizuje verejnoprospešné stavby
a plôch pre ich realizáciu a ďalej priority činností a realizácie zámerov pre
dosiahnutie stanovených cieľov.
Územné plány na Slovensku spracúvajú na 3 úrovniach.
Na území Slovenskej republiky bol prijatý dokument 2001 s názvom Koncepcia rozvoja územného rozvoja Slovenska ( KURS 2001). Platný Územný
plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj bol schválený vládou
SR uznesením č. 394/1998. Zmeny a doplnky k tomuto ÚPN boli prijaté
v roku 2004 a 2007.
Do roku 1990 zabezpečoval územno – plánovaciu dokumentáciu Okresný
národný výbor priamo. Po roku 1990 prešli kompetencie na obce a mestá.
V okrese Rimavská Sobota bol územný plán spracovaný a schválený v počte 42 zo 107 a v okrese Revúca v počte 15 zo 42 obcí a miest.
Únia Slanej a Rimavy ( slovenská časť Euroregiónu Slaná – Rimava) patrí
medzi niekoľko málo organizácií, ktoré pôsobia v širšom priestore a spolupodieľajú sa na rozvoji územia okresov Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Aj z toho dôvodu sa zapojila do procesu preskúmania ÚPN VÚC
BBK s cieľom prispieť prostredníctvom aktualizovaného územného plánu
k zlepšeniu chápanej polohy Gemera a využitia daného potenciálu pre trvalo udržateľný rozvoj. Odborníci Únie Slanej a Rimavy podali niekoľko
závažných podnetov a pripomienok k platnému ÚPN VÚC BBK, ktoré sú
pre rozvoj okresov Rimavská Sobota, Revúca ako aj celého Gemera nevyhnutné. Ide o nasledovné:
- Koncepcia územného rozvoja Slovenska nedáva odpovede na riešenie

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

špecifických problémov Gemera, z toho dôvodu žiada iniciovanie aktualizácie KURS 2001
- využiť prijaté dokumenty, týkajúce sa komplexného rozvoja regiónu Gemera prijaté v predchádzajúcich obdobiach na územiach Rimavská Sobota a Revúca /Gemer a Slovensko – urbanizácia a organizačné štruktúry,
Územný projekt Cerová vrchovina, Územný plán regiónu Gemer atď./
a na základe verejnej odbornej diskusie tieto zapracovať do aktualizovaného ÚPN VÚC BBK.
- previazať programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých
mikroregiónov
- preklasifikovať centrum cestovného ruchu Gemera ( doteraz je Lučenec)
pri rešpektovaní prirodzených centier cestovného ruchu
- riešiť centrá rozvoja – osi rozvoja v smere juh – sever a východ – západ
- rozvojový koridor sever – juh je potrebné diferencovať medzi Gemerom
a Novohradom najmä z hľadiska dopravných a energetických zdrojov
- hraničný priechod Kráľ s Maďarskou republikou rozvíjať v súvislosti
s trasou Balkán – Škandinávia
- budovanie logistických centier v priestore Tornaľa, Kráľ, Jesenské
- zaradiť okresné mestá Rimavská Sobota a Revúca do kategórie nositeľov
rozvojových pólov.
Výsledky preskúmania ÚPN VÚC BBK boli zosumarizované a zo 147
podnetov a pripomienok vyplynula potreba aktualizácie ÚPN VÚC BBK
,ako aj KURS 2001. V tomto procese vidíme veľkú šancu presadiť do plánovacích dokumentov potrebu rozvoja územia okresov Rimavská Sobota,
Revúca, resp. územie Gemera a naštartovať rozvojové procesy pre celý
región v spolupráci so susediacimi územiami na Slovensku a v Maďarsku.
Na zosúladenie návrhov a pripomienok pre nové plánovacie dokumenty
vyzývame obce a mestá, inštitúcie okresov Rimavská Sobota a Revúca na
spoločný postup, aby rozvoj našich území mal odborný a záväzný základ
v nových prijatých dokumentoch územného plánu. K tomu je potrebné:
1. V rámci Únie Slanej a Rimavy rozvinúť odbornú diskusiu k zmenám
a doplnkom územného plánu.
2. Pod záštitou prednostky Obvodného úradu v Rimavskej Sobote vytvoriť konzultačnú skupinu na aktualizáciu územného plánu v zložení miest
Rimavská Sobota, Hnúšťa, Tisovec, Revúca, Jelšava, Tornaľa a obcí Klenovec, Jesenské, inštitúcie regionálnych rozvojových agentúr pôsobiacich
v tomto území a Únie Slanej a Rimavy.
3. Združenia miest a obcí okresov Rimavská Sobota a Revúca prekonzultujú možnosti prepojenia programov rozvoja mikroregiónov a tieto zapracujú do návrhov nových územných plánov.
Sme presvedčení, že len spoločným postupom budeme vedieť presadiť do
plánovacích dokumentov závery, ktoré budú zabezpečovať rozvoj nášho
územia, preto očakávame ústretový prístup všetkých zainteresovaných
a ich odborné návrhy a riešenia.
Únia Slanej a Rimavy
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ADVENT 2008
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.
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
12. – 13. decembra

PREDVIANOČNÉ TRHY

– Malohontská ul. a Jánošíkova ul. pri pošte
13. debember 14:00 - 17:00

Remeselnícka dielňa

- Dom kultúry

18. december 8:30 - 12:00

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 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 !

Nariadenie o používaní zábavnej pyrotechniky
na území mesta Rimavská Sobota
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Rimavská Sobota č.76/2004 o používaní
zábavnej pyrotechniky na území mesta Rimavská Sobota, Článku II. je na verejných priestranstvách mesta Rimavská Sobota a v mestských
častiach zákaz používania pyrotechnických
predmetov triedy I. a triedy II. s výnimkou
31.12. a 1.1. každého roka.
Za pyrotechnické predmety triedy I. sa považujú najmä prskavky, pištoľové kapsle, traskavé
bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády, blikavky, malé ohnivé kolesá
a fontánky, lietajúce motýle, búchajúce guľôčky

a vystreľovacie konfety.
Za pyrotechnické predmety triedy II. sa považujú rímske sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky,
vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou
farebných svetlíc alebo výbuškovej zlože, farebné dymy, bengálske ohne a kompaktné celky
malých vystreľovacích puzdier.
Za porušenie Článku II. uvedeného VZN
sa občan dopustí priestupku v zmysle § 48
Zák.č.372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení
neskorších predpisov, za ktorý možno uložiť
blokovú pokutu do výšky 1000,- Sk.
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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.

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH
Kontaktujte nášho
zástupcu

(aj mimo
pracovnej doby)
0907 255 600
alebo
0910 913 191
Kútik pre gazdinky
Punčové gule
Potrebujeme:

20 dkg piškótových omrvín, 4 PL rumu, 4
PL malinového sirupu, sirup uvarený z 1 dl
vody a 10 dkg cukru, 6 dkg masla, 3 dkg kakaa, 5 dkg orechov, na obaľovanie strúhaný
kokos alebo mleté orechy.

Postup:

Piškóty, rum, malinový sirup, vychladnutý
sirup uvarený z vody a cukru, maslo, kakao
a orechy dáme do misky a vymiesime na
jemnú hmotu. Zo zmesi tvarujeme guľky
a obaľujeme ich v strúhanom kokose alebo
v mletých orechoch. Guľky ukladáme do
papierových košíčkov. Dobrú chuť.
J. Molnárová

14 ŠPORT

15. 12. 2008

Majstrovstvá Slovenska v taekwondo WTF
V rozmedzí doby jedného týždňa sme sa zúčastnili opäť na súťaži taekwondo v Košiciach
6. decembra, a to na majstrovstvách Slovenska.
Môžem konštatovať, že aj klub v Rimavskej Sobote touto súťažou uzavrel tohtoročnú súťažnú
sezónu, na ktorej bol čas aj na bilancovanie a vyhodnotenie klubov na Slovensku. Súťaže sa zúčastnili traja pretekári klubu, ďalší nominovaný
sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnil. V kategórii seniori sa nám najviac darilo ako v športovom zápase (kyorugi), tak aj v predvádzaní
súbor. cvičení (poomsae). Vo váhovke do 67 kg si
zlatú medailu vybojoval A. Zsíros, ktorý sa rovnako dobre presadil aj v poomsae v kateg. juniori
do 18r. (do zeleno-modrého pása). Ďalší z našich
seniorov M. Pástor zabojoval vo finálovom zápase vo váhovke do 84 kg o prvenstvo. No napriek
predošlému vyhratému vyraďovaciemu zápasu,
v ktorom si spôsobil zranenie, tento nedokončil
a zápas sme museli vzdať, čím mu zostal titul vicemajstra. Nášmu najmladšiemu borcovi N. Farkašovi sa tentokrát až tak nedarilo. Prezentoval
sa v oboch súťažných disciplínach. Vo váhovke
do 33 kg žiaci ho vo vyraďovacom zápase porazil
súp. z Rožňavy so skóre 6:12. V poomsae v kateg.
žiaci do 10r. (do zeleno-modrého pása) sa dostatočne nekoncentroval, čo sa prejavilo vo „finiši“
formy, a tak sa tiež neumiestnil.
Chcem sa poďakovať v mene klubu OJ taekwondo Rim. Sobota, mestu Rimavská Sobota
a p. Farkašovi G. za umožnenie vycestovať na súťaže. Pomáhali nám počas celého roka 2008, ako
aj po roky minulé.
Peter Úrek

Z ľava A. Zsíros, M Pástor

Taekwondisti na Ilyo Cup 2008 Košice
Taekwondo klub z Rimavskej Soboty sa zúčastnil v sobotu 29. novembra so svojím reprezentačným výberom na medzinárodnej súťaži v Košiciach zameranej na športový zápas (kyorugi). Na
tejto súťaži sa zúčastnili krajiny ako Taliansko,
Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Poľsko a samozrejme Slovensko. Prisľúbili účasť aj krajiny
ako Srbsko a Albánsko, ale z politických dôvodov
sa súťaže nemohli zúčastniť. Tento turnaj, organizovaný ako 2. ročník, je organizovaný pod taktovkou košického TKD klubu Ilyo Taekwondo
ŠKP Košice, ktorý je aj najväčší v SA TKD čo do
počtu cvičencov v klube.
Z Rim. Soboty reprezentovali klub štyria zápasníci: Úrek, Farkaš, Zsíros a Pástor. Chlapcom
sa veľmi dobre darilo. Veď napokon hovoria za to
výsledky. Chlapci nič nenechali na náhodu.
Marek Úrek v kategórii žiaci do -36kg do 8r. sa
prebojoval v prvom zápase so súperom z Rožňavy - Filip Bakoš so skóre 7:0 a v druhom zápase
sa mu „vzdal“ súper z Team Dalmácia (HR) – Filipovič-Grčič Andria, a tak suverénne získal prvenstvo. Norbert Farkaš mal menej šťastia, keď

v kat. žiaci do -36kg do 11r. so súperom z Bratislavy (BA) – Dávid Grno tesne prehral 6:7, a tak
v kvalifikácii z piatich súperov vypadol. Na súťaži tento rok mohli štartovať aj seniori z klubu
sme mali dve „želiezka v ohni“, a tak sme získali
v kategórii dve striebra. Milan Pástor v boji o prvenstvo v kat. +80kg prehral so súperom z BA
– Vladimír Brtko 5:10. So súperom z ŠKP Košice – Martin Szabari sa Adrián Zsíros v kat. -68kg
poriadne potrápil, keď v zápase v prvom kole
viedol suverénne 5:1. Po prvom kole to vyzeralo

veľmi nádejne, ale Adrián svoje sily zle rozložil
a v druhom kole sa jeho súper začal „doťahovať“, a tak skóre bolo 8:8. Napokon zápas prehral
a skončil na druhom mieste so skóre 10:14.
„Tento posledný zápas ma trochu mrzel, no
na druhej strane si myslím, že sme si z tohto
zápasu odniesli cennú skúsenosť. S výsledkami
chlapcov som spokojný, a tak verím, že to bola
dobrá predpríprava na blížiace sa majstrovstvá
Slovenska.“ Povedal pre týždenník tréner.
Peter Úrek
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Vyhodnotenie najlepších
športovcov roka
Okresné združenie telesnej kultúry, Asociácia
športových zväzov so sídlom v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto
Tisovec pripravujú vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a kolektívov za rok 2008 okresu
Rimavská Sobota v nasledovných kategóriách:
žiakov a žiačok, dorastencov a dorasteniek,
dospelých, najúspešnejšie kolektívy (všetky
vekové kategórie). Privítajú návrhy na najúspešnejších športovcov a kolektívy. Podmienkou
zaradenia vášho návrhu do zoznamu vyhodnocovaných je: navrhovaný športovec štartoval v
roku 2008 za váš oddiel – klub, uvediete dáta
športovca /meno a priezvisko, dátum narodenia,
presnú adresu/, 5 najlepších výsledkov dosiah-

nutých športovcom, osobné dáta trénera, jeho
dosiahnuté telovýchovné vzdelanie, uvedený
športovec dosiahol výsledky na majstrovstvách
sveta, majstrovstvách Európy, majstrovstvách
SR, medzinárodných pretekoch, Oblastných
súťažiach. Váš návrh postúpite do 20. januára
2009 na adresu: Okresné združenie telesnej
kultúry, Svätoplukova ul. 22, 979 01 Rimavská
Sobota, e-mail: oztkrs@rsnet.sk. Zasadnutie
VV OZTK sa uskutoční dňa 22.januára 2009 od
13.30 hod. Konečné vyhodnotenie najpúpešnejších športovcov a kolektívov prebehne vo
februári 2009 v Tisovci.
Štefan Makši, predseda AŠZ
Ján Dovala, predseda OZTK

Skončila dorastenecká liga v zápasení
Obhajca vlaňajšieho titulu Dunajplavba Bratislava usporiadala posledné kolo dorasteneckej ligy v zápasení voľným štýlom. Toto kolo poriadne zamiešalo poradie, ktoré
bolo po 3. kole nasledovné: Bratislava, Košice, Snina, Prievidza a Rim. Sobota. Jedine
zápasníci Sniny ostali na 3. mieste.
Výsledky zápasníkov Lokomotívy Rim. Sobota:
50kg:
5. Peter Sopko		
2b
54kg:
7. Adrián Miko		
0
63kg:
4. Jaroslav Miniar		
3
69kg:
4. Michal Bán
3
76kg:
5. Tomáš Habodász 		
2
85kg:
5. Richard Totkovič		
2
Konečné poradie:
1. Dunajplavba Bratislava		
248b
2. Lokomotíva Košice		
241
3. Vihorlat Snina			
132
4. Baník Prievidza			
73
5. Lokomotíva Rimavská Sobota
73
(o poradí na 4. a 5. mieste rozhodol väčší počet
1. miest)
Tréner dorastencov Lokomotívy Rimavská
Sobota zhodnotil vystúpenie svojich zverencov

v sezóne 2008 nasledovne: ,,S umiestnením
vôbec nemôžeme byť spokojní. Obhajovali sme
vlaňajší bronz, takže 5. mieste berieme ako
sklamanie. Ani na jedno kolo sme nenastúpili
v kompletnom zložení, čo je 12 pretekárov. Nie
že by sme ich nemali, ale vždy niečo vyskočilo.
Zranenia, choroby alebo osobné dôvody. Keby
sme nastupovali v plnom počte, celkom určite
by sme porazili minimálne Prievidzu. Na Sninu
by sme aj tak asi nemali, nakoľko majú spoločné
družstvo so Šamorínom. Bratislava a Košice
sú vysoko pred ostatnými. Šetrili sme financie
a cestovali sme len 2 autami, aby ostali peniaze
aj na ostatné turnaje.
Poďakovanie patrí p. Miniarovi, ktorý nám
v tejto sezóne sponzorsky pomáhal, zabezpečovať dopravu na jednotlivé kolá. Dúfajme, že
o rok sa bude našim dorastencom dariť lepšie."
Jozef Radnóti

Majstrovstvá Slovenska v pasovačke
TJ Lokomotíva zápasnícky oddiel Rimavská Sobota v spolupráci so Slovenským zápasníckym
zväzom a Ministerstvom školstva SR usporiadali
V.ročník majstrovstiev Slovenska v pasovačke
družstiev základných škôl.
Súťaže, ktorá sa konala 3.decembra v telocvični ZŠ M.Tompu(sídl.Západ),sa zúčastnili
víťazi regionálnych kôl z Nitry, Bánoviec, Kolárova, Prievidze, Ban.Bystrice, Rimavskej Soboty,
Košíc, Starej Ľubovne a Sniny. Už po štvrtýkrát si
titul majstra Slovenska vybojovala ZŠ 1.mája zo
Sniny. Striebro získala ZŠ Komenského zo Starej
Ľubovne a bronz ZŠ Uhrovec z okresu Bánovce

nad Bebravou.ZŠ Hostinského z Rimavskej Soboty sa tohto roku nedarilo a po prvýkrát odišla
z turnaja bez medaily. Po úvodnom prehratom
zápase so ZŠ Uhrovec v pomere 5:4 sa im podarilo zvíťaziť nad neskorším finalistom ZŠ Komenského 5:4, ale následne prehrali so ZŠ Janigova
z Košíc 6:3, a tým sa definitívne vyradili z bojov
o medaily.
Jednotlivé zápasy boli veľmi vyrovnané v
dôsledku výbornej pripravenosti všetkých družstiev. V konečnom hodnotení sa ZŠ Hostinského
umiestnila na VII.mieste.
Ivan Pivník
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Volejbal:

V derby
úspešnejšie
Slovanistky
I. zápas: 1:3/-14,22,-13,-15/
rozhodca J. Filo

II. zápas: 0:3 /-11, -15, -5/
rozhodca J. Filo

V odvetnej časti I. ligy žien vo volejbale nastúpili hneď v prvom kole Slovan Rimavská
Sobota v derby zápase na „horúcej pôde“
v Hnúšti.
Soboťanky sa na súpera z Hnúšte
dôsledne pripravovali, aby ich nezaskočil
ako v prvom zápase na domácej pôde.
Slovanistky od začiatku zápasu diktovali
tempo hry a hneď v prvom sete hladko
zvíťazili 25:14. Menšia sústredenosť slovanistiek v druhom sete, niekoľko chýb na
sieti znamenalo, že Hnúšťanky set dotiahli
do víťazného konca - 25:22. To bolo zo
strany Hnúšte všetko. Ďalšie dva sety boli
hladkou záležitosťou slovanistiek. Zvíťazili
25:13 a 25:15. Mladé hráčky Hnúšte derby
zápas nezvládli hlavne psychicky, napriek
tomu, že ich obecenstvo sústavne povzbudzovalo. Nad ich sily bol dobrý výkon
slovanistiek. Zvíťazila skúsenosť hostiek,
ako i dobrý výkon smečiarok a blokárok
a perfektná hra v poli.
„Druhý zápas bol vyslovene jasnou
záležitosťou slovanistiek. Domáce hráčky
predčili vo všetkých herných činnostiach.
Hnúšťanky vyprodukovali v tomto zápase
viac nevynútených chýb ako možno v predošlých 4-5 zápasoch,“ vyjadril sa tréner
Bukviar.
Keďže sa slovanistkám hra darila
nad očakávanie, trénerka Kudlíková st.
dala šancu zahrať si i hráčkam z lavičky,
ktoré nesklamali a dotiahli druhý zápas do
víťazného konca. Aj po tomto kole je Rim.
Sobota na I. mieste v tabuľke. Za dobrý
kolektívny výkon je potrebné pochváliť
celé družstvo. Z jednotlivkýň sa hra darila
najmä kapitánke družstva Zorke Megelovej, tiež Pálmáyovej, ako i nahrávačke Rendekovej s jej "lišiackimi" zásahmi. Ostatné
hráčky tiež zahrali svoj štandard.
Zostava slovanistiek: Megelová, Rendeková, Pálmayová, Drugdová, Kudlíková ml.,
Zvarová, Kačániová, Žírošová, Rosiarová
a libero Chodúrová. Trénerka: Kudlíková
st., chýbali: Lucia Kureková, Alexandrea
Hrivnáková.
št
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I. FUTBALOVÁ LIGA:

Ohliadnutie za skončenou jesennou
časťou súťaže, II. časť
(pokračovanie z minulého čísla)
Bola by škoda, keby sa v klube MFK zopakovala situácia, keď sa hrala baráž.
V jesennej časti súťaže vtedy mužstvo pod vedením trénera Komanického
obsadilo 1. miesto. Bola tu dobrá partia hráčov a taká je aj teraz. Do jarnej
baráže sme však už vstúpili bez hlavného sponzora, čo sa negatívne prejavilo na výsledkoch. Hoci sme mali na postup do najvyššej súťaže, klub nebol finančne zabezpečený. Je preto potrebné urobiť všetko, aby tomu tak
v súčasnosti nebolo.

na ceste za víťazstvom	

Vrátim sa k jednotlivým vystúpeniam futbalistov MFK počas jesennej
časti súťaže. Prvé majstrovské stretnutie sme odohrali na domácom štadióne Na záhradkách. Súperom domácich boli futbalisti MFK Košice B.
Na tento otvárací duel umožnilo vedenie Rimavskej Soboty svojim priaznivcom vstup zdarma. Pred asi tisíc divákmi vyhrali Soboťania 2:0, keď sa
mužstvo muselo vysporiadať s vylúčením obrancu Geriho a od 25. min.
hrali v oslabení. Naši hráči sa strelecky presadili v 2. polčase, keď sa exportnou strelou presadil Filo. Druhý gól pridal Dubala. Domáci si za svoj výkon
tri body zaslúžili.
Druhé kolo sa malo hrať v Michalovciach. Ligová komisia futbalového
zväzu rozhodla pre zlý stav ihriska v Michalovciach stretnutie odložiť. Zápas sa odohral v náhradnom termíne.
V 3. kole MFK vydrel v bojovnom zápase víťazstvo, keď na domácej pôde
zdolali futbalistov Humenného 2:1 po bezgólovom polčase. Po vedúcom
góle Čižmára hostia rýchlo vyrovnali. O osude stretnutia rozhodol srbský
legionár Živanovič, ktorý svojím gólom zabezpečil víťazstvo. Aj v tomto
stretnutí hlavný rozhodca vylúčil hráča Rim. Soboty – Čižmára.
V 4. kole sa predstavili Gemerčania na Žitnom ostrove proti B-tímu Dunajskej Stredy. O jediný gól stretnutia sa postaral Gibala, keď dorazil brankárom domácich vyrazenú strelu. V 90. min. nariadil rozhodca Hádek proti
Rimavskej Sobote pokutový kop. Brankár Kuciar ho bravúrne zneškodnil.
V 5. kole sa fanúšikovia Rim. Soboty tešili na zápas proti Trenčínu, ktorý
v minulom súťažnom ročníku pôsobil v najvyššej súťaži. Zo zápasu však
diváci odchádzali znechutení. Potom, čo opraty stretnutia držal vo svojich
rukách hlavný rozhodca Ambuš, ktorý svojím trápnym výkonom znehodnotil futbal – hráčom MFK neuznal regulárny gól, v druhom polčase neodpískal jasné penalty ( jednu v prospech domácich, druhú v prospech hostí).
Aj napriek slabému výkonu rozhodcu boli Soboťania blízko k trom bodom.
Z veľkého tlaku si vypracovali možnosti, ktoré však nepremenili, a tak sa
stretnutie skončilo bezgólovou remízou.

aj rozhodca je len človek

Prvá prehra MFK Rim. Sobota prišla v 6. kole na Horehroní. Futbalisti od
Rimavy podľahli celku ŽP Šport Podbrezová najtesnejším rozdielom. Bohužiaľ, ani v tomto stretnutí nebolo všetko tip-top, čo sa týka rozhodovania. Fanúšikovia po stretnutí vyzvali vedenie MFK, aby s tým podľa možností niečo urobilo. Ja osobne som mal v Bratislave rozhovor s ľuďmi, ktorí
majú mať na starosti čistotu hry. Od tohto zápasu sa rozhodovanie zlepšilo.
Viem pochopiť aj rozhodcov – aj oni sú len ľudia, ktorí majú právo na omyl.
Ale až do 6. kola nás v zápasoch poškodzovali.
V 7. kole privítal MFK na svojom ihrisku hráčov Interu BA. V tomto kvalitnom zápase sa šťastena odvrátila od Gemerčanov, keď hostia z hlavného
mesta vyrovnali v nadstavenom čase po nedorozumení v obrane MFK. Jediný gól domácich strelil Gibala. Hosťujúcemu trénerovi vyšlo striedanie.
O vyrovnanie sa postaral hráč, ktorý bol na ihrisku iba dve minúty.
V dohrávanom zápase druhého kola sa Soboťania predstavili na Zemplíne, kde sa im už tradične darí. To aj potvrdili ziskom troch bodov, keď sa
o jediný gól stretnutia postaral kapitán Gemerčanov Pisár. Ten premenil
pokutový kop. Michalovčania nedokázali prekonať defenzívu hostí.

zápas roka

A prišiel zápas roka: aspoň z pohľadu fanúšikov Rim. Soboty. Derby s Lučencom. Po tom, čo Lučenčania získali dvojgólové vedenie, by si na hráčov
Rim. Soboty nikto nevsadil ani deravý groš. V záverečných desiatich minútach zápasu však Soboťania zabojovali a po góloch Živanoviča a Čižmára si
odviezli z Novohradu cenný bod, ktorým potešili početnú výpravu svojich
fanúšikov, ktorých bolo počuť v Lučenci ešte dlho do noci. V tomto zápase
sa lúčil s dresom Rim. Soboty obranca Janečka, ktorý prestúpil do Banskej
Bystrice.
V 9. kole nastúpili Soboťania na domácom ihrisku proti B-tímu Ružomberka. Na svoje konto si pripísali zaslúžené víťazstvo 1:0, keď sa o jediný gól
zápasu postaral Gibala (najlepší strelec MFK v jesennej časti). Po tomto
víťazstve sa futbalisti od Rimavy vyhupli na 2. miesto, iba bod za vedúcim
Interom.
V 10. kole, opäť na domácej pôde, sa stretnutie s Prievidzou skončilo
pomaly už tradičným výsledkom v prospech Soboťanov. O rozhodujúci gól
sa postaral Pisár. Treba pripomenúť, že hostia hrali celý druhý polčas bez
vylúčeného hráča. Soboťania ich do vážnejšej príležitosti na vyrovnanie
nepustili.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Zdeno Marek

Šach:

Tornaľa na čele tabuľky
Koncom novembra sa v Štítniku uskutočnilo ligové kolo gemerských
šachových hráčov.
Turnaja sa zúčastnilo sedem družstiev. Tie boli spárované na základe
dvoch predchádzajúcich kôl. V prvých dvoch kolách išla hra najlepšie
družstvu z Tornale, ktorému sa podarilo vyhrať obidva súboje. Družstvo v
zložení Istók, Nágel, Gergely, Polgári, Bodor tak po dvoch kolách vedie.
Súboje Gemerskej ligy pokračujú 3. a 4. kolom 20. decembra v Bátke.
1.kolo:
Baník Štitník B - ŠK Tri ruže Rim.Sobota 3:2, ŠK CVČD Revúca - ŠK Tornaľa 0:5, ŠK Bátka - ŠK Plešivec 4:1, Baník Štitník A - prestávka
2. kolo:
ŠK Tri ruže R.Sobota - ŠK CVČD Revúca 4:1, ŠK Tornaľa - ŠK Bátka 3,5:1,5,
Baník Štitník A - Baník Štitník B 5:0, ŠK Plešivec - prestávka
László Polgári

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

