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Úspech futbalového mužstva, škandál s opitým sudcom, veľký rockový koncert
kultových kapiel či príchod
zahraničného investora. Pripomeňte si s nami momenty,
na ktoré Rimavská Sobota
len tak skoro nezabudne!
čítajte na str. 2-3

Čierne Vianoce:
bilancia tragických autonehôd

Mŕtvoly a nezanedbateľné
majetkové škody. Taká je
tragická nehodová bilancia
tohtoročných Vianoc v okrese Rimavská Sobota.
pokračovanie na str. 8

Ako predchádzať
vianočnému
stresu a depresii?

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva:

Mesto trápi odliv mladých
a vzdelaných ľudí
Rimavskú Sobotu naďalej sužuje odchádzanie
vzdelaných mladých ľudí z regiónu. Odznelo
to minulý týždeň v utorok v zasadacej
miestnosti bývalého Župného domu, kde sa
konalo posledné tohtoročné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva.
Podľa poslanca J. Čemana (Spol. PK) je možné tento
stav okrem iného riešiť vytvorením priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie, aby podnikatelia mohli následne vytvoriť pracovné miesta pre erudovanú pracovnú silu. Tej je totiž v Rimavskej Sobote
nedostatok - až osemdesiat percent študovanej mládeže hľadá uplatnenie mimo mesta. Čeman o tom hovoril
v súvislosti s informatívnou správou o stave školstva
v meste, ktorú predložila E. Alevová, vedúca Oddelenia školstva Mestského úradu.

Mestskí poslanci rokovali aj o majetkovoprávnych
otázkach a schválili tiež štrnásťčlánkový návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorý rieši otázku Všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN) v súvislosti
s prechodom meny na euro.
Počas doobedňajšieho rokovacieho bloku ďalej
schválili zmeny v poriadku odmeňovania predstaviteľov mesta, takisto v kontexte zavedenia novej meny.
Návrh VZN o státí a parkovaní motorových vozidiel na
území mesta bol z rokovania stiahnutý.
V rámci návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady neprešiel - vzhľadom na
zložitosť jeho realizácie v praxi - pozmieňovací návrh
o znížení daní za držanie psa dôchodcami. Predložila
ho poslankyňa A. Csobová (Dem. blok). Návrh bol preto napokon schválený v pôvodnom znení.
mak

Vianoce nie sú len sviatkami
šťastia, lásky a pokoja, ale aj
zhonu za nákupmi a stresu
z predvianočných príprav.
Radili sme sa s odborníkom,
ako predchádzať nepríjemnejším stránkam zimných
sviatkov.
čítajte vo vianočnej prílohe

Anketa:

Pýtali sme sa poslancov
mestského zastupiteľstva:
Ako ste spokojní s prijatým
mestským rozpočtom?
čítajte na str. 7

Prvé novoročné
číslo Gemerských
zvestí v predaji od
5.1.2009

Nájdete v ňom exkluzívny
rozhovor s majsterkou Slovenska v karate, Soboťankou
Dorotou Balciarovou!

8 588004 101012 >

Realitná kancelária
Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

Vaša lekáreň

Vadex, s. r. o.,

najširšia ponuka nehnuteľností

Rimavskosobotský Mäsohrad

www.drslovakia.sk

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

0902 700 400

2153

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

kačka mrazená od 95,- Sk/kg
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
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RIMAVSKÁ SOBOTA
UDALOSTI ROKU 2008
Medzinárodná
kaskadérska šou

Zmeny
v mestských
novinách
Po vyslovení nedôvery
šéfredaktorom Gemerských
zvestí a Gömöri Hírlap
poslancami mesta sa koncom
roka koná na tieto posty
výberové konanie. Vedúcimi
pracovníkmi periodík sa stávajú
Marián Kluvanec (GZ) a János
D. Juhász (GH, na fotografii).

Na sídlisku Západ rezonuje
vzduchom zvuk pištiacich
pneumatík a škrípanie
ohýbajúceho sa kovu.
Machri na štvorkolesových
tátošoch tu v rámci veľkej
májovej automobilovej šou
predvádzajú šmyky, skoky,
demoláciu áut a iné vylomeniny,
pri ktorých by bežnému
smrteľníkovi išlo o krk.
Profesionálni kaskadéri
z Monster Truck Auto Rodeo
však majú podobné nebezpečné
kúsky v malíčku. A diváci
si ich zručnosť užívajú so
zatajených dychom.

Modus a EDDA
na Hlavnom
námestí
Kultové rockové kapely
– slovenský Modus
a maďarská EDDA
– prichádzajú pri príležitosti
jarných Dní porozumenia
potešiť všetkých priaznivcov
dobrej hudby. Hoci hudobníci
oboch zoskupení už nepatria
medzi najmladších, stále
dokážu dať do vystúpenia
všetku svoju energiu.

Zlúčenie dvoch
maďarských
škôl
Na aprílovom rokovaní
mestského zastupiteľstva
súhlasí väčšina poslancov
so zlúčením ZŠ Istvána
Ferenczyho a ZŠ Mihálya Tompu
(obe s vyučovacím jazykom
maďarským) do jedinej
inštitúcie. Vedeniu prvej
z menovaných škôl sa totiž
nepodarilo získať dostatočný
počet žiakov pre budúci školský rok.

Slovenský
rekord v sadení
slnečníc
V rámci aprílových aktivít
organizovaných CVČ Relax
k Dňu Zeme prekonávajú
rimavskosobotské deti
na Hlavnom námestí svoj
minuloročný rekord v sadení
slnečnicových semienok.
V priebehu tridsiatich minút
dokázali do plastových
nádob zasadiť až 2265 kusov,
čím vytvorili nový slovenský
rekord.
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MFK Rimavská
Sobota:
po jesennej časti
druhý najlepší
v tabuľke!
Z hľadiska finančných možností
klubu (a mesta) možno
považovať účinkovanie
futbalistov MFK Rimavská
Sobota v I. futbalovej lige
za mimoriadny úspech. Svojimi
kvalitnými výkonmi vyčnieva
tím aj nad oveľa viac finančne
zabezpečenými klubmi,
z ktorých niektoré majú aj dvoj
- až trojnásobne vyšší rozpočet
na sezónu. Najväčšia vďaka
za dosiahnuté výsledky patrí
hráčom a trénerom MFK.

Dokončenie
zimného
štadiónu
Po schválení dostavby
zimného štadióna
na mimoriadnom mestskom
zastupiteľstve je na
objekte vykonaný náter
strešnej oceľovej konštrukcie,
pribúda nová fasáda, tribúna,
šatne, ľadová plocha
i mantinely. Od sprístupnenia
vynoveného štadióna
verejnosti využíva jeho
priestory množstvo
jednotlivcov, amatérskych
korčuliarov, profesionálnych
športovcov i organizovaných
skupín.

Mesto bude
mať solárnu
elektráreň
Na novembrovom zasadaní
mestského zastupiteľstva
dávajú poslanci zelenú
talianskemu investorovi, ktorý
chce v Rimavskej Sobote
vybudovať solárnu elektráreň.
Unikátny a finančne náročný
projekt by mal v budúcnosti
priniesť osoh nielen
spoločnosti Esentia, s.r.o.,
ale aj samotnému mestu
(na fotografii: Giorgio Dovigi,
zástupca firmy Enerco,
vlastníka spoločnosti Esentia).

Škandál
v súdnictve:
sudca na lavičke
obvinených!
Rimavskosobotský sudca
Vladimír K. je uznaný vinným
z trestného činu ohrozenia
iných pri riadení motorového
vozidla pod vplyvom návykovej
látky. Bol aktérom až dvoch
automobilových nehôd,
keď so zvýšenou hladinou
alkoholu v krvi vrazil do iných
vozidiel. Pri júnovej zrážke
v r. 2005 spôsobil sudca
cudziemu vodičovi poranenie
krčných stavcov.

Rekonštrukcia
ZUŠ
Budova Základnej umeleckej
školy na Svätoplukovej
ulici mení svoju tvár.
Rekonštrukčné práce začali
v októbri 2006 - odvtedy liaheň
mladých umelcov získala novú
strechu, tri nové ateliéry,
kabinet pre učiteľov a toalety.
Dokončilo sa aj prvé podlažie,
vstupná brána a zateplenie
budovy. Zadná časť
sa pripravila na vybudovanie
veľkokapacitnej multifunkčnej
haly.
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Poslanci o športe, digitalizácii
a personálnych otázkach
Poslanci okrem iného prijali na zasadnutí informatívnu správu o priebežnom
plnení koncepcie rozvoja športu v meste.
Ako z nej vyplynulo, mesto podporilo
činnosť športových subjektov v minulom roku sumou 1,2 mil. Sk.
Mesto poskytlo športovcom aj bezplatné používanie športovísk (vo vlastníctve mesta) na
tréningový proces a realizáciu majstrovských
súťaží. Pre zvýšenie úrovne zabezpečenia športových podujatí zakúpilo svetelné tabule v sume
133 tisíc Sk. Významnou súčasťou športového života mesta bolo usporiadanie rôznych postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl
vo futbale, volejbale, basketbale, stolnom tenise
a iných športoch. V záujme zapojenia obyvateľov
mesta do pohybových aktivít bola zorganizovaná
po prvý krát Celoročná olympiáda rekreačných
športovcov nad 25 rokov.
Radní bez väčších problémov schválili plány práce Mestského zastupiteľstva, Mestskej
rady, kontrolóra mesta a komisií MsZ v roku
2009. Vzali na vedomie aj plány prác výborov
mestských častí v budúcom roku. Do funkcie
prísediacej na Krajskom súde v Banskej Bystrici
na obdobie rokov 2009 – 2013 zvolilo mestské

zastupiteľstvo Ing. Martu Juhaniakovú. Z dôvodu vzdania sa Marty Hlušíkovej členstva
v redakčnej rade mestských novín (RR) zvolili
poslanci na jej miesto Milotu Bornayovú. V tomto bode rokovania predložil poslanec Vaš procedurálny návrh na odvolanie predsedu RR Hacsiho z dôvodu údajného zavádzania verejnosti
správou o zlom hospodárení Gemerských zvestí
v čase pôsobenia šéfredaktorky Marty Kanalovej.
Tento návrh neprešiel, v hlasovaní ho podporil
jedine poslanec Vaš.
Poslanci potom odsúhlasili druhú alternatívu
harmonogramu na digitalizáciu zastupiteľstva.
Jej základným cieľom je použitie informačných
technológii pri spracovaní podkladov a elektronickej komunikácie medzi MsÚ a MsZ. Predpokladané náklady by činili 748 tis. Sk a získali by sa
z fondov EÚ. Ak by sa ich nepodarilo získať, bude
sa táto etapa realizovať v minimálnom vyhotovení alebo s inými technickými prostriedkami.
Prešiel aj návrh na zadanie územného plánu
zóny centra mesta Rim. Sobota s väzbou na sídlisko Západ, návrh na predčasné splatenie úveru
OTB banke určeného na financovanie výstavby
infraštruktúry IBV Sobôtka a prefinancovanie
úveru prostredníctvom Dexia banky. Správa
o činnosti TIC bola schválená v súvislosti so za-

vedením registračnej europokladnice od 1. januára 2009.
Vo všeobecnej rozprave vystúpil podnikateľ
Törköly, ktorý vysvetlil prítomným predaj pozemku na sídlisku Západ inému podnikateľovi.
Zároveň žiadal ospravedlnenie od poslanca Vaša,
ktorý ho hrubo obvinil z podvodu. Vaš sa bránil
slovami, že iba tlmočil názory niektorých občanov, no nakoniec sa ospravedlnil.
Radní poukázali aj na neriešiteľnú situáciu
v doprave, vyzvali monitorovať preplnené kontajnery. V závere rokovania si prítomní popriali
príjemné prežitie sviatkov a šťastný nový rok.
amb
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V takmer dvojhodinovej diskusii o rozpočte
mesta na rok 2009 s výhľadom na ďalšie dva roky
vystúpili poslanci s rôznymi návrhmi. Nakoniec
schválili rozpočet predložený mestskou radou.
Za hlasovalo 13 poslancov, dvaja boli proti a štyria sa hlsovania zdržali. Celkové príjmy budú
444, 657 mil. Sk (14 759 908,4 eura), výdavky
493, 599 mil. Sk (16 384 485,2 eura), príjmy z finančných operácií by mali byť 62, 400 mil. korún
a výdavky 13, 458 mil. korún.
Bilancia rozpočtu mala byť pôvodne vyrovnaná. Poslanci však schválili zvýšenie príjmov
z poplatkov za komunálny odpad o 1,5 mil. Sk
a zníženie výdavkov o 3,5 mil. Sk., čím by sa mal
dosiahnuť prebytok 5 mil. Sk Ten by mal tvoriť
rozpočtovú rezervu.
Ako uviedla vedúca ekonomického oddelenia
MsÚ O. Fabová, rozpočet bude náročný v príjmovej i výdavkovej oblasti. Príjmy získava mesto
predovšetkým z daní a predaja majetku mesta.
Bude sa ich snažiť získať aj cez granty EÚ.
amb

Futbal:
Vznikol Mestský
športový klub!

Z diskusie o Gemerských zvestiach

Hacsi naďalej
predseda red. rady

V Rimavskej Sobote vznikne obchodná
spoločnosť Mestský športový klub
Rimavská Sobota, s. r. o., so stopercentnou účasťou mesta a výškou základného
imania v sume 200. tisíc Sk. Poslanci
zároveň schválili zakladateľskú listinu
spoločnosti.
Návrh podporilo 18 poslancov, proti boli dvaja (Bán, B. Kovács), jeden sa hlasovania zdržal.
Zastupiteľstvo za dočasného konateľa spoločnosti zvolilo až do doby vypísania výberového
konania riaditeľa Technických služieb mesta P.
Rábelyho. Členmi dozornej rady sa stali poslanci
Pelle, Vaš, Koháry, prednosta MsÚ L. Kovács a J.
Luštíková. Funkciu valného zhromaždenia plní
celé mestské zastupiteľstvo.
Mestský športový klub postupne rozšíri svoju činnosť a okrem futbalu bude zastrešovať aj

Základná umelecká
škola poďakovala
mestu za podporu
Pred začatím rokovacieho bloku Mestského
zastupiteľstva privítalo poslancov a ostatných
prítomných hudobné vystúpenie učiteľov

iné športové kluby v meste. V prvej fáze prevezme záväzky futbalu. Návrh obsahuje aj organizovanie reklamnej, predajnej a maloobchodnej
činnosti. Rozpočet na rok 2009 neuvažuje s finančnou čiastkou na podporu futbalu v takej
výške, ktorá by zabezpečila pôsobenie mužstva
v I. futbalovej lige. V prípade, že sa nepodarí získať ďalších sponzorov, mesto ukončí pôsobenie
rimavskosobotského futbalu v I. lige, odpredá
klub alebo dá spoločnosť do likvidácie.
amb

a žiakov zo Základnej umeleckej školy (ZUŠ)
v Rimavskej Sobote. Ako vo svojom následnom
príhovore uviedol Marián Lacko, riaditeľ ZUŠ,
išlo o formu poďakovania za mestom poskytnutú pomoc pri rekonštrukcii budovy školy. Lacko
tiež avizoval snahu dobudovať koncertnú sálu
s kapacitou pre 80 až 100 ľudí.
mak

V úvode rokovacej časti zasadnutia MsZ
otvoril poslanec Vaš rozpravu o odvolaní
poslanca Hacsiho z postu predsedu redakčnej rady Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap. Vaš tak konal i napriek tomu, že Mestská rada jeho návrh na Hacsiho odvolanie
na prerokovanie na Mestskom zastupiteľstve nenavrhla.
Vaš vo svojom diskusnom príspevku označil dávnejšie Hacsiho argumenty
o stratovosti Gemerských zvestí (GZ) za
lži. Ekonomické oddelenie Mestského úradu však redakčnej rade GZ už pred dvoma
týždňami predložilo dokumentáciu dokladujúcu finančný schodok mestských novín.
Hacsi v korešpondencii s faktami uviedol,
že Vaš predstavil plénu nezmysly.
Kritike poslanca Vaša sa nevyhli ani
Gemerské zvesti, ktoré podľa neho kvalitatívne upadajú. Komplexný rozbor jazykovo-štylistickej, žánrovej či koncepčnej
a vizuálnej stránky novín však poslancom
nepredložil.
Po Vašovom, vyše desať minútovom monológu a niekoľkých faktických poznámkach napokon upozornil poslanec Bán na
narušenie rokovacieho poriadku a odporúčal hlasovať o ukončení rozpravy k danému
bodu.
Otázku mestských periodík uzavrel viceprimátor Piliarik vyhlásením výsledkov
výberového konania na posty šéfredaktorov. O profesijnom pozadí vybraných uchádzačov sa dočítate na str. 18.
mak
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Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

Juhoamerickí Indiáni v kostýmoch ich
severoamerických náprotivkov cestujú po
Európe a hudobno-tanečnými vystúpeniami a predajom spomienkových predmetov
si privyrábajú na svoje živobytie. Smutné.
Ako aj mnoho ďalších vecí v našich uliciach.
Napríklad ľudia bez strechy nad hlavou.
Ľudia, ktorí nemajú nikoho (ak nepočítame pracovníkov azylových domov), kto by
ich prichýlil a ponúkol im pomocnú ruku.
Alebo aspoň pár hrejivých slov.
Spomeňme si na nich, keď si budeme
so svojimi najbližšími sadať k prestretému
štedrovečernému stolu. A vážme si to, čo
máme. Aj keby toho nebolo veľa.

Stretnutie primátora s občanmi mesta

Primátor obdaroval
deti a seniorov
Predvianočnou atmosférou žil 17. decembra
denný detský stacionáru na Bottovej ul. v Rim.
Sobote a Dom dôchodcov na sídlisku Západ. Deti
v dennom detskom stacionári obdaroval primátor mesta Štefan Cifruš spolu s pracovníkmi oddelenia starostlivosti o občana Š. Balážom a E.
Vraniakovou darčekmi, sladkosťami a ovocím.
Deti si pre nich pripravili program plný spevu,
tanca, ponúkli ich vlastnoručne upečenými medovníčkami. Na záver sa učitelia a deti podpísali
do pamätnej knihy mesta.

V Domove dôchodcov na síd. Západ zabávali seniorov žiaci Základnej umeleckej školy a spevácke kvarteto z Mestského kultúrneho stredisku.
Primátor Š. Cifruš im priniesol darčeky a ovocie.
V mene obyvateľov mesta a pracovníkov úradu
poprial starým ľuďom, aby sa počas sviatkov cítili
čo najlepšie a zaželal im všetko dobré do nového
roku. Obidve podujatia zorganizoval spolu s primátorom mesta Zbor pre občianske záležitosti.
amb

Kočovní Indiáni bavili Soboťanov
Skupinka pôvodných obyvateľov amerického kontinentu
odohrala na Ulici SNP koncert
spojený s predajom rozličných
indiánskych suvenírov. V širokom sortimente darčekových
predmetov nechýbali náramky,
amulety, náhrdelníky či prstene a ozdoby s vtáčím perím.
Príjemné tóny tradičnej
hudby prastarej civilizácie sa
niesli pešou zónou až do zotmenia. Na účinkujúcich náčelníkov sa dovtedy prišli pozrieť
desiatky zvedavcov.
mak

V rimavskosobotskom dome kultúry sa
15. decembra uskutočnilo slávnostné
predvianočné stretnutie s občanmi mesta.
Príjemné posedenie spojené s kultúrnym
programom, občerstvením a podpisom do
pamätnej knihy mesta, zorganizoval Zbor
pre občianske záležitosti. Stretnutia sa
zúčastnil aj primátor mesta Štefan Cifruš,
pracovníci mestského úradu i predsedovia
výborov mestských častí. Predsviatočnú atmosféru spríjemnili vystúpením
žiaci Základnej umeleckej školy a Detský
folklórny súbor Podkovička pri Mestskom
kultúrnom stredisku v Rim. Sobote.
amb

DOM OKA má za
sebou jubilejných
500 operácií
Zdravotnícke zariadenie DOM OKA na
Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote má za
sebou už 500 operácií
sivého zákalu. Číslo 500
padlo na Jána Planku
z Rimavskej Soboty.
Všetky tieto chirurgické úkony sú vykonávané vo svete najmodernejšou metódou tzv. "one day surgery",
čiže jednodňovej chirurgie, kedy pacient
nie je hospitalizovaný a ešte v deň operácie
odchádza do domáceho prostredia.
Výhodou tohto zdravotníckeho zariadenia pri operácií sivého zákalu je krátky čas
zákroku, rýchla pooperačná liečba a návrat
do bežného života.
mak
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ZDRAVIE:

Útočí na vás prechladnutie?
Nedajte sa mu!
Počas zimného obdobia sa častejšie
vyskytujú choroby z prechladnutia.
Väčšinou ide o infekcie horných
dýchacích ciest. Proti „prechladnutiu“
však nejestvuje nijaká spoľahlivá
prevencia, ako napríklad očkovanie proti chrípke či pneumokokom. Potvrdila
to pre Gemerské zvesti lekárka
oddelenia epidemiológie Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva( RÚVZ)
v Rim. Sobote MUDr. Adriana Strečková.
„Aj v tomto prípade sa však riziká dajú minimalizovať“, uviedla spomínaná lekárka. K zachovaniu a k zvyšovaniu obranyschopnosti organizmu
v zime prispieva hlavne správna životospráva,
dostatok spánku, dodržiavanie pitného režimu,
časté vetranie miestností a vyhýbanie sa kontaktu s chorými. Veľmi vhodné je aj otužovanie
pobytom na čerstvom vzduchu, športovaním či
návštevou v saune. Preto by mamičky mali chodievať s malými deťmi na prechádzky v každom
počasí, aby boli otužilé. Netreba však zabúdať
ani na primerané oblečenie!
MUDr. Strečková zdôrazňuje, že v strave by

nemali chýbať bielkoviny, vitamíny A, E, C a minerálne látky ako zinok a selén. I napriek tomu,
že nadmerná konzumácia tukov zaťažuje organizmus, čo znižuje jeho obranyschopnosť, redukčné diéty bez príjmu tukových látok nie sú
vôbec prijateľné, keďže potrebné vitamíny A a E
sú práve v tukoch rozpustné, a tým využiteľné
pre človeka. Vitamíny by sa mali prijímať hlavne v prirodzenej forme konzumáciou kyslej kapusty, citrusových plodov, papriky, pečene, rýb
i obilnín. Dodržiavanie pitného režimu je dôležité preto, aby nebola narušená ochranná funkcia slizníc, ktoré na zabránenie vstupu baktérií
a vírusov do organizmu potrebujú mať zachovanú svoju vlhkosť. V zime sa odporúča vypiť aspoň
dva litre tekutín počas dňa, a to predovšetkým
teplé nápoje. Vhodné sú hlavne bylinkové čaje.
„A nakoniec treba dodať, čo je všetkým dobre
známe, že pravidelná „primeraná“ telesná aktivita, smiech a dobrá nálada nielen celkovo podporujú zdravie a psychickú pohodu, ale pôsobia
priaznivo aj na odolnosť organizmu“, uviedla lekárka oddelenia epidemiológie RÚVZ so sídlom
v Rimavskej Sobote.
kan
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Anketa
Ako ste spokojný s rozpočtom mesta?
Ladislav Rigó,
poslanec MsZ za SMK

„Len čiastočne. Ako som
uviedol v rozprave, nie sú
v ňom zakotvené požiadavky
stavebnej komisie, ktorej
som predsedom. Ale ako
uviedla vedúca ekonomického oddelenia O. Fabová, bude
ho možno ešte korigovať.“

Magdaléna Valušová,
poslakyňa MsZ za SMER

„Som spokojná. Myslím si, že
pracovníci MsÚ urobili všetko pre to, aby boli aj občania
spokojní."

Július Sojka,
poslanec MsZ za SDKÚ

Mám mierne pochybnosti.
Hlavne čo sa týka príjmovej
časti rozpočtu, ktorá stojí na
„vratkých nohách“. Myslím
si však, že zástupcovia mesta
urobia všetko pre to, aby bol
rozpočet vyrovnaný.“
amb

Eurookienko

Záujem o vkladanie
peňazí do bánk pre
eurom vrcholí

nepodnikateľom bez poplatku. Pri vklade korún
na účet ušetria 10 korún (0,33 eur). Klienti sa
navyše vyhnú čakaniu na výmenu hotovosti začiatkom roka 2009.

Slováci využívajú prechod na euro
a vkladajú prebytočné koruny do banky.
Priemerne pribudne za deň v termínovaných vkladoch najväčšej banky na
Slovensku, Slovenskej sporiteľne,
230 miliónov korún.

Prístup k eurám
vďaka bankám od
prvých momentov
roka 2009

Prírastok termínovaných vkladov v Slovenskej
sporiteľni bol počas októbra a novembra 2008
takmer osemnásobne vyšší ako počas rovnakého
obdobia minulého roka. Celkovo počas októbra
a novembra 2008 pribudlo na termínovaných
vkladoch takmer 14 miliárd korún.
Slovenská sporiteľňa odporúča občanom, aby
si nenechávali výmenu hotovosti na poslednú
chvíľu a vložili koruny do banky ešte pred koncom roka 2008. Má to niekoľko výhod. Peniaze
v banke začnú okamžite zarábať a banky, vrátane
Slovenskej sporiteľne, 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. Od
decembra navyše umožňuje Slovenská sporiteľňa vkladať bankovky aj mince na účet klientom

Do príchodu eura zostáva už len zopár
dní. Mnohých zaujíma, ako a kedy
najskôr sa dostanú k eurovej hotovosti.
Spolu so Slovenskou sporiteľňou,
najväčšou bankou na Slovensku, vám
prinášame informácie o tom, ako
jednoducho získať eurá začiatkom
roka 2009.

Bankomaty a platobné karty

Bankomaty Slovenskej sporiteľne budú do posledného dňa roka 2008 vydávať slovenské koruny a od 1. januára 2009 už len eurá. Technickú
prestávku bankomatov na prelome rokov 2008
a 2009 obmedzí Slovenská sporiteľňa maximálne na niekoľko minút. Majitelia platobných kariet tak budú môcť mať k dispozícii eurá takmer
ihneď po zavedení novej meny. Klienti ani nebu-

dú potrebovať hotovosť, ak budú platiť platobnými kartami. Do 16. januára 2009 bude možné
v obchodoch platiť slovenskými korunami, vydávať z platby za nákup tovaru či služieb sa budú
už iba v eurá.

Obchodné miesta

Slovenská sporiteľňa vyjde v ústrety aj tým, ktorí si nechali zámenu korún na eurá na poslednú
chvíľu. Od štvrtka 1. januára do nedele 4. januára 2009 otvorí dve tretiny svojich obchodných
miest, ktoré budú výhradne zamieňať slovenské
koruny na eurá. Klienti musia počítať s tým, že
budú čakať na výmenu hotovosti v obchodnom
mieste dlhšie ako obvykle.
Slovenská sporiteľňa otvorí začiatkom roka
2009 viac 20 najvyužívanejších obchodných
miest vo všetkých okresoch banskobystrického 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.

8 z regiónu
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Čierne Vianoce:

bilancia tragických autonehôd

Jedno z troch železničných priecestí
medzi Rim. Sobotou a obcou Hajnáčka
je častým dejiskom vážnych dopravných
nehôd. Svoju prvú decembrovú obeť
si vypýtalo už začiatkom mesiaca. Šofér
v osobnom aute s lučeneckou poznávacou značkou sa napriek varovnému
svetelnému signálu pokúsil obísť spustené závory. To sa mu stalo osudným:
pri kolízii s prechádzajúcim nákladným
vlakom prišiel okamžite o život.
Jeden mŕtvy, jeden ťažko zranený a škoda vyše
dvestotisíc korún. To sú výsledky inej dopravnej

Adventné podujatia
v Rimavských
Janovciach
V predvečer Mikuláša, 5. decembra zavítal do zaplneného kultúrneho domu v obci Mikuláš spolu
s čertom. Po odovzdaní darčekov a šantení detí
na parkete bol pred budovou obecného úradu
rozsvietený vianočný stromček, ktorý obci daroval obyvateľ obce pán Jozef Gonda. Podujatie
zorganizovala komisia školstva a kultúry pri
obecnom zastupiteľstve.
     Združenie za integráciu Rómov na Slovensku
zorganizovalo v sobotu 13. decembra prehliadku
talentov rómskych detí a mládeže " SPOZNAJTE
NÁS - PINDŽAREN AMEN". Okrem domácich
súborov prehliadky sa zúčastnili detské a mlá-

nehody, ku ktorej došlo 11. decembra na rýchlostnej komunikácii R2 v katastri obce Figa. Poľský
vodič kamiónu porušil dopravný predpis o prikázanom smere jazdy a otáčal sa na nepovolenom
mieste. V tom čase prechádzal tým smerom nákladný automobil s dvojčlennou posádkou. Šofér
vozidla, štyridsiatnik z Košíc, na mieste podľahol
zraneniam, ktoré mu boli pri zrážke s kamiónom
spôsobené. Jeho spolujazdec vyviazol s ťažkými
poraneniami, z ktorých sa bude liečiť niekoľko
týždňov. Rimavskosobotským vyšetrovateľom
obvinený vodič kamiónu je stíhaný na slobode
a za spáchaný čin mu hrozí päťročné väzenie.
jdj/mak

dežnícke súbory z Klenovca, Hnúšte, Čerenčian,
Barce, Cakova a Rimavskej Seči. Všetci účinkujúci boli okrem potlesku odmenení aj mikulášskym darčekom. Projekt bol finančne podporený
Ministerstvom kultúry SR.
     18. decembra sála kultúrneho domu privítala
opäť deti z obce na Vianočnom koncerte, v ktorom vystúpili žiaci obidvoch základných škôl z
obce a deti materskej školy. Program bol určený deťom zo sociálne slabších rodín, ktoré po
programe dostali darčeky. Akciu zorganizovali:
Reformovaná cirkev - cirkevný zbor Rimavské
Janovce, Základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským Rimavské Janovce a terénne sociálne pracovisko pri obecnom úrade. Podujatie
sa uskutočnilo s podporou Charity Apoštolskej
cirkvi na Slovensku v rámci programu " OPERÁCIA VIANOČNÉ DIEŤA 2008", Reformovanej
cirkvi Rimavské Janovce a Ing. Petra Kovácsa z
Rimavských Janoviec.
Stanislav Malček   

Mikuláš
vo Vrbovciach
Ako býva každý rok zvykom aj tento - krát
navštívil našu dedinku Mikuláš, čert a anjel. Potešili detské srdiečka, keď priniesli
so sebou aj kopu sladkostí.
OZ Vrbovček pripravilo 60 balíčkov, aby
sa ušlo aj našim hosťom, ktorí prišli na
stretnutie s Mikulášom. Deti prišli v hojnom počte, sedeli na stoličkách a spolu
s rodičmi čakali.
Keď sme spievali pesničku „Pod oknom,
za oknom“, Mikuláš prišiel do kultúrneho
domu. V očiach detí bolo na chvíľu vidieť
strach a rešpekt a sála stíchla. Staršie deti
už tento problém nemali.
Deti si už doma pripravili básničky a pesničky, ktoré predniesli Mikulášovi. Ten
každému osobne odovzdal balíček a pridal
aj niečo o ňom, lebo pozná všetky deti. Boli
aj slzičky, ale tie prešli. Veď tlkot srdiečka
nik nevidí.
Večer sme si s Mikulášom zatancovali
a po zaspievaní Tichej noci sme sa rozišli.
Deťom, ktoré prísť nemohli, sme balíčky
odovzdali osobne. Mnoho rodičov však
odoprie deťom túto radosť slovami, že
„nemajú na hlúposti čas.“
Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí
pomáhali akciu zrealizovať.
Hrušková, OZ Vrbovček

Oslávte
príchod
nového
roka
s mestom
Rimavská
Sobota!
Na Hlavnom námestí je pre vás od
22.30 pripravený hudobno-tanečný
program, ktorý o polnoci zavŕši veľkolepý ohňostroj.
Nebude chýbať ani novoročný príhovor primátora a symbolické lúčenie sa
so starou menou a privítaním eura.

Všetci ste srdečne vítaní!

kultÚra
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Folkloristu ťahá srdce do Terchovej
Bilancia Folklórneho súboru Háj za rok 2008

Členovia Folklórneho súboru Háj pri
CVČ Relax v Rimavskej Sobote bilancujú
svoj uplynulý folklórny rok na tradičnej
predvianočnej akcii, tzv. „Punch párty“,
ktorú vedenie súboru organizuje každoročne vždy v posledný tréningový piatok
v decembri pre svojich súčasných členov ako odmenu za celoročnú aktívnu
prácu v súbore.
Keďže sa v minulom roku značne rozšírila členská základňa súboru o nových tanečníkov, väčšinu tréningového času sme sa venovali im. Dávali
sme im potom prednosť aj na niektorých vystúpeniach, aby sa tým, čo sa na tréningu naučili,
prezentovali aj na verejnosti.
K už existujúcim a divácky mimoriadne
úspešným choreografickým celkom z nášho repertoáru pribudli tento rok ešte párový tanec čikó-čardáš z Parchovian, kokavský párový tanec
a ženská karička zo Zámutova. Venovali sme sa
aj naštudovaniu piesní a tancov do nového choreografického celku z Liptova (Východná, Liptovské Sliače), čím sme náš program obohatili
o ďalší región Slovenska.
Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok sme
našimi vystúpeniami spestrili kultúrny program
niekoľkých plesov v našom meste. Teší nás
opakovaný záujem o naše vystúpenia zo strany
organizátorov Plesu Matice Slovenskej, Plesu
policajného zboru či Gymnaziálneho plesu. Bolo
nám cťou vystúpiť bez nároku na honorár aj na
plese Nadácie Martinka Sucháča.
Po minuloročnom úspešnom účinkovaní na
najväčšom budapeštianskom medzinárodnom
festivale Duna Karnevál boli hájisti pozvaní aj
tento rok. Od vedúcich súboru dostali príležitosť

mladí súboristi, ktorí tvoria prípravnú zložku FS
Háj. Spolu s rovesníkmi z krajín Vyšegrádskej
štvorky – Poľska, Čiech a Maďarska predviedli
návštevníkom svoj program zložený z tancov
a piesní z Gemera, Horehronia a Zemplína.
O necelý mesiac sme opäť nasadali do autobusu. Našou cieľovou stanicou sa stalo malebné
talianske mestečko Castelforte, kde nás hostil
festival Delle Tre Torri. Choreografie z viacerých oblastí Slovenska u talianskeho diváka
zabodovali. Laškový či palicový tanec v podaní
mužskej časti súboru zožal takmer vždy jeden
z najväčších potleskov.
Srdce každého folkloristu ťahá aj do Terchovej, na Jánošíkove dni. Zatancovať si pod sochou
Jánošíka je snom asi každého milovníka slovenského folklóru. Nám sa tento sen splnil a predviedli sme návštevníkom tohtoročných Jánošíkových dní náš pestrý dvojhodinový program.

Profil

Ján Francisci-Rimavský
(vlastným menom Ján Francisci, 1. jún 1822 – 7. marec 1905)

Spisovateľ, publicista, národný buditeľ. Narodil
sa do remeselníckej rodiny v Hnúšti, vzdelanie
získaval v Ožďanoch, Levoči, Bratislave a neskôr
i v Prešove, kde študoval právo. Úzko spolupracoval s Ľudovítom Štúrom, Štefanom Markom
Daxnerom a Michalom Miloslavom Bakulinym.
Za svoje agitačné aktivity bol väznený v Plešivci
a v Pešti.
Po revolučnom roku 1848 sa stal radcom kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne a svetským predstaviteľom slovenských evanjelických
cirkví v Uhorsku. Okrem politiky aktívne pôsobil aj ako novinár (šéfredaktor Pešťbudínskych
vedomostí).
Francisciho literárna tvorba siaha od vlasteneckých básní cez lyrické verše až po ľúbostné
balady. Venoval sa tiež zbieraniu a vydávaniu
slovenských ľudových rozprávok.
mak

Máme teda za sebou úspešný rok. Je za tým
kus tvrdej, poctivej roboty. No naša práca nestojí
len na úspechoch. Za všetkým sú cenné ľudské
hodnoty, celoživotné priateľstvá, lásky, jednoducho ľudia, s ktorými stojí za to sa stretávať.
Sme veľmi radi, že k nám každoročne prichádzajú mladí ľudia, z ktorých sa stanú veľmi dobrí
tanečníci, speváci, muzikanti. A bez nadšenia
všetkých súboristov, priateľov a sympatizantov
by sme nedokázali ani zlomok z toho, o čom ste
teraz čítali. Všetkým patrí vrelá vďaka za všetko,
čo pre nás robia.
Miriam Szántóová, Zuzana Čižmáriková

Osobnosti čítali
v knižnici rozprávky
Zaujímavé podujatie pre deti zorganizovala Knižnica Mateja Hrebendu v Rim. Sobote a Banskobystrický samosprávny kraj. Pri
príležitosti 11. decemra- Medzinárodného
dňa rozprávky sa konala akcia Povedala
knižka knižke.
Svoje najkrajšie detské knihy pre deti
nášho mesta prezentovali v trinástej komnate osobnosti Rimavskej Soboty. Medzi
nimi bola aj prednostka obvodného úradu
Jana Uhrinová.
„Deťom som prečítala rozprávku, ktorú
som mala ako dieťa najradšej. Bol to Jelenček od P. Dobšinského. Mala som rada aj
rozprávky od H. Ch. Andersena,“ prezradila J. Uhrinová.
kan

Myšlienka týždňa:

Najviac sa teší z bohatstva ten, kto
po ňom najmenej zatúži.
Seneca

10 inzercia
Nehnuteľnosti
• Predám 1 izbový byt na nám.
Š.M.Daxnera cena 550 000.- Sk.
Inf: 0902 700 400
1726-52
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0902 700 400
1726-52

• Predám rodinný dom na Sobôtke,
cena 2 500 000.- Sk. Kontakt:  
0902 700 400
1726-52

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

• Predám RD v obci Levkuška č.40
na splátky, pozemok 3500 m2.
Tel: 0944 146 513
1719-1

• Odkúpim menší rodinný dom
v okolí RS na splátky. Tel: 0944
146 513

1726-52

1726-52

• 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

1726-52

1726-52

• 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

1726-52

1726-52

• 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

• Dám do podnájmu garáž na ulici
Rožňavskej, vhodná aj na skladovanie. Tel: 0908 384 041, 047/5624
077

1726-52

1726-52

1702-52

• 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

• Kúpim unimobunku. Tel: 0905
437 324

1726-52

1726-52

• Predám un. bunku, Tormáš, cena
70 000.- 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                             
• Predám 3-izbový byt v OV na ul.
Rožňavskej. Info: 0908 823 832.

1726-52

• Predám 3 izbový byt na ul. Malohontskej 20, cena 980 000.- Sk Inf:
0902 700 400
1726-52

• Predám 3 izbový byt na ul. L.
Novomeského, cena 830 000,- Sk
Inf: 0902 700 400
1726-52

• Predám 3 izbový byt na ul. L
Novomeského, cena 800 000.- Sk
Inf: 0902 700 400
1726-52

• Predám  4 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 999 000.- Sk
Inf:  0902 700 400
1726-52

• Predám  4 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 1 230 000.- Sk
Inf: 0902 700 400
1726-52

• Predám 4 izbový byt na ulici
Malohontskej, cena 1 250 000.- Sk  
Inf: 0902 700 400
1726-52

• Predám 4 izbový byt na ulici
Dobšinského, cena 1 030 000,-Sk.
Inf: 0902 700 400
1726-52

• Predám  rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000.- Sk
Kontakt: 0902 700 400
1726-52

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 3 500 000.- Sk Kontakt:
0902 700 400
1726-52

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 2 600 000.- Sk Kontakt:  

1726-52

• Predám chatu, Vinica, 140
000.-Sk. Inf: 0902 700 400
1726-52

• Predám un.bunku, Vinica, s pozemkom, 40 000.- Sk. Inf: 0902
700 400
1726-52

• Predám un.bunku, Gemerský
Jablonec, cena 185 000.- Sk. Inf:
0902 700 400
1726-52

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

1723-52

• Predám 3-izbový byt v OV na
ul. P.Dobšinského, 2.poschodie,
v pôvodnom stave (internet, nový
sporák, balkón, žalúzie). Cena
850 000,- Sk. Tel: 0910 320 497
1727-1

• Prenajmem alebo predám 2,5
izbový byt na Malohontskej ulici.
Tel: 0918 501 317
1697-1

1703-2

1686-52

• 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 pozemok pri hlavnej ceste
E 50, cena 350 Sk/m2. Tel: 0915
875 849.
1675-52

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

• Prenajmeme kancelárske
priestory, 25 m2, v centre RS, ul.
Svätoplukova 18, oproti MsÚ. Tel:
0915 875 849.
1639-52
                                 
• Predám rodinný dom na Šibeničnom vrchu, cena 3,5 mil. Sk. Tel:
0907 884 948.
1581-46  
      
• www.makroreality.sk

1726-52

1305-19

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

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

1726-52
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• Predám pozemok pri Hvezdárni, cena 300.-Sk/m2, inf: 0902
700 400

     
                    

1726-52

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/Šibeničný vrch-ul.Gaštanová/,
cena 800.- Sk/m2,   kontakt 0902
700 400
1726-52

1726-52

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

• PRIVYROBENIE! 0910 158 697.
1681-2

                                                       

• Prenajmem 3-izbový byt na sídl.
Západ. Tel: 0907 851 970

1726-52

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

1711-52

1720-52

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

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

na vedenie jednoduchého príp.
podvojného účtovníctva a mzdovej agendy. Prax vítaná. Tel: 0907
870 608

		

            
                       

Zamestnanie

1726-52

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

• Hľadáme do partie murárov aj
tesárov. Tel: 0902 815 784

1726-52

• Firma EKOBOD prijme účtovníčku

1718-3

Služby
• Ponúkam účtovné a ekonomické
služby – spoľahlivo a odborne.
Aj pre príspevkové organizácie
(športové kluby, cirkvi). Tel: 0911
158 803
1721-5

• 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

• Prevádzam kompletný servis lyží
a sprostredkúvam predaj lyží
a lyžiarok. Tel: 0908 943 427.
1650-52
          
• Skôr ako ideme na súd, problém
riešime u mediátora. Francisciho

inzercia
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1, 0907 831 424.
       

1495-5

     

Rôzne
• Predám funkčný televízor za 200
Sk, šij. stroj Minerva za 400 Sk,
stolík pod TV za 100 Sk.
Volať na t.č. 0908 850 607
1725-52

• Predám hruškovicu 53 %. Tel:
0949 821 059
1715-52

• Predám ovos kŕmny. Tel: 0905
317 663.
1659-52

Zvieratá
• Šteniatka mix – krásne. Za veter.
poplatok. Tel: 0908 913 887
1728-1

• Darujem šteniatko labradora za lekárske výdavky. Tel: 0908 214 830,
5699 303
1729-52

• Predám šteňatá bernardínov. Tel:
047/559 64 39
1704-52

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 Peugeot 206, r.v. 2002,
najazdených 31 000 km, cena
podľa dohody. Tel: 5623 370, 0907
184 889
1724-52

LILIPUT
detské odevy

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

OZNÁMENIE

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

Príjemné prežitie
vianočných
sviatkov a šťastný
Nový rok vám
praje výrobca
a dodávateľ
tieniacej techniky

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.
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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

konateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti

Slovenská kuchyňa
„U LENKY“
Vám praje veselé Vianoce a šťastný nový rok.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru,
radi Vás uvítame aj v novom roku.

POZÝVAME VÁS
DO PREDAJNE
PARFUMÉRIA – DARČEKY
1. V Hypernove v Rim. Sobote – novootvorená predajňa
2. Vo Fiľakove „Pod Hradom“ máme pre Vás pripravené
darčeky vhodné pod vianočný stromček
Otvorené:
V RS: Po-Ne: 9.00-12.00; 12.30-20.00
Vo Fiľakove: Po-Pi: 9.00-17.00, So-Ne: 9.00-14.00

ŽALÚZIE
Boholy
Rimavská Sobota
Tel.: 0905 437 609

HORNÉ SALIBY

ďakuje svojim
zákazníkom
za prejavenú dôveru
v roku 2008
a prajeme šťastlivé
prežitie
Vianočných sviatkov
a veľa úspechov
v roku 2009

Ponúkam
prácu vo
finančnej
firme.

Nám. Š.M.Daxnera 2/27
Rim. Sobota

M: 0915 357 554

veľkoobchod - maloobchod

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN
Ďakujeme všetkým zákazníkom
za prejavenú dôveru v roku 2008, želáme
šťastné a veselé Vianoce
a úspešný nový rok 2009.

2283

Prevádzka: Školská 244, Rim. Sobota,
Tel./fax: 047/5811465,
e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk

12 inzercia
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Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.

Zľavy
45%

M: 0908 931 360
2201-52

Predám stavebný
pozemok na Molnárke.
M: 0908 931 360

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

2264-52

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

2004

Firma ZBER SUROVÍN – Albert
ďakuje svojim zákazníkom za dôveru prejavenú v roku 2008,
ktorou ocenili jej serióznosť a spoľahlivosť a do roku 2009 praje
všetkým veľa Božieho požehnania, zdravia a osobných úspechov.
I. Albert
2297-52

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

Sťahovanie

a preprava tovaru
M: 0910 939 689,
0903 555 356 2085-52

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0949 406 484
0902 304 428
2042-11

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

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

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

infoservis / inzercia
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ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
24. december MUDr. I. Benčík,
Hviezdoslavova 17, č. t. 56 259 39
25. december MUDr. Š. Cifruš,
Diagnostické centrum, č. t. 0903
545 939
26. december MUDr. I. Benčík ml.,
Hviezdoslavova 17, č. t. 56 266 71
27. a 28 december MUDr. E. Brunovská, OZS – Jesenské č. t. 56 266 71
1. január MUDr. M. Kretová,
ul. Športová 1, č. t. 56 226 19
3. a 4. január MUDr. V. Schmiedt,
SNP 4, č. t. 56 26 643

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00         
•Lekáreň Kaufland do 20:00
24.12.2008 streda štátny sviatok
lekáreň Dr. Max na Fábryho ul.
25.12.2008 štvrtok štátny sviatok
lekáreň Média
26.12.2008 piatok štátny sviatok
lekáreň Salvator
27.12.2008 sobota lekáreň Média
28.12.2008 nedeľa lekáreň Kamilka
31.12.2008 streda lekáreň Pri
nemocnici
1.1. 2009 lekáreň Jazmín
3.1. 2009 lekáreň Salvator
4.1. 2009 lekáreň Kamilka

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 16.12.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Dana Petričková,Mikuláš Baláž,Vojtech Micsko,Dušan Kubík, Július Telek,Ernest Petrík,Igor Andráš, Anita Antalová RNDr., Sylvia Mišáková,Vladimír
Deák,Juraj Lacík,Štefan Száraz,Jaroslav Jankulár,Milan Lipčei,Roman Drugda,Mária Tömösváryová,Daniel Lang,František Goceliak,Marcela Krnáčová
Mgr. z Rimavskej Soboty,Alexander Albertus zo Zacharoviec,Diana Bencová,Miroslav Kováč,Vojtech Radič z Klenovca,Štefan Grebecz z Behyniec,Ľubor
Palkovič z Veľkých Teriakoviec,Ján Žabka,Pavel Petráš,Vladimír Sakáč ,Milan
Ďurčiak,Stanislav Vilga z Hnúšte,Slavomír Kujan z Kyjatíc,Ondrej Jurčák
z Orávky,Barnabáš Ištók,Alžbeta Ištóková,Jozef Csolti z Levkušky,Eva Kolozsiová z Rimavskej Seči,Martin Svinčiak,Pavel Milec,Štefan Mede z Tisovca,René
Sýkora z Hrnčiarskej Vsy,Ľubomír Urc z Utekáča,Kristína Ďurišková z Vyšných
Valíc,Peter Planka z Figy,Juraj Kováč z Blhoviec,Martin Antal zo Stárne,Ján
Rohár,Branislav Rohár,Vladimír Bystriansky z Teplého Vrchu,Štefan Kurek
z Jesenského,Martin Bobrovský,Ján Oláh,Gejza Cibuľa z Klenovca,Gabriel
Benický zo Štrkovca,Ján Kýpeť z Lehoty n/Rimavicou,Milan Kamenský MVDr.
z Tornale,Dušan Kochan z Vyšnej Pokoradze.
Prvýkrát darovali krv:Katarína Csoltyová,Ján Kováč z Nižných Valíc,Margita
Radičová z Hnúšte,Agáta Bartová z Rimavskej Soboty,František Süč a Martin
Hodoň z Tisovca.

Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rim. Sobota
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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

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.

PRENÁJOM:

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

Kancelárske a obchodné
priestory na poschodí
- SNP 18

Tel: 0918 392 513

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta rimavská sobota oznamujú rodičovskej verejnosti, že v čase od
22.12.2008 do 5.1.2009 bude v prevádzke Materská škola s. Rimava
v Rimavskej Sobote. Bližšie informácie poskytnú rodičom riaditeľky
materských škôl.

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 – refe-

rát správy majetku, III. poschodie, č. dverí 25, č. tel.
047/5604633.
VÚC – BBSK za finančnú pomoc pri realizácii III.

Vyradenie vozidla z evidencie
Predminulý týždeň bol Národnou radou Slovenskej
republiky schválený nový zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť   1. februára 2009. Ten v prechodných
ustanoveniach otvára pre mnohých občanov Slovenskej republiky možnosť vyriešiť spravidla dlhotrvajúci
a v súčasnosti neriešiteľný problém – ako vyradiť z evidencie motorové vozidlo, ktoré jeho držiteľ odovzdal
do šrotu ešte pred tým, ako zákon o odpadoch ustanovil povinnosť odovzdávať takéto vozidlo autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel a predložiť pri žiadosti o vyradenie vozidla potvrdenie o jeho odovzdaní
na spracovanie.
V praxi to znamená, že po 1. februári 2009 bude
umožnené občanom vyradiť fyzicky už neexistujúce
vozidlo z evidencie na základe predloženého čestného
vyhlásenia o skutočnosti, že vozidlo už fyzicky neexistuje. Takáto možnosť je v § 143 uvedeného zákona
umožnená len v prechodnom období, najneskôr do 31.
októbra 2009, pričom v čestnom vyhlásení musí držiteľ vozidla uviesť aj spôsob zániku vozidla.
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KINO
ORBIS
26. 27. 28. december

ZAMILOVANÉ
ZVIERATÁ

Najnezvyčajnejšie príbehy lásky,
aké kedy boli nakrútené. Dokumentárny francúzsky film. MP
od 12. r. Vstupné 60 Sk (1.99€),
titulky. Začiatok predstavení
18:00 hod.
26. 27. 28. december

MOJE
ČUČORIEDKOVÉ
NOCI
Aká vzdialenosť delí zlomené
srdce od nových začiatkov?
Romantický film Honkong, Francúzsko, Čína. MP od 12. rokov.
Vstupné 60 Sk (1.99€), titulky.
Začiatok predstavení 20:00 hod.

Šport:

Analýza
futbalovej jesene, III.
V novoročnom čísle GZ vám prinášame
pokračovanie analýzy uplynulej časti
druhej najvyššej ligovej súťaže z pera
Zdena Mareka.
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AUTODIELY – HENKE

KAMENÁRSTVO
Ulický
Nová prevádzka

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

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

Firma UHOĽNÝ SKLAD – Albert

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

ďakuje svojim cteným zákazníkom za dôveru prejavenú
v roku 2008 a želá im milostiplné prežitie vianočných sviatkov. Rovnako aj v novom roku má pre Vás pripravené tuhé
palivo za bezkonkurenčné ceny.

PÔZICKY

I. Albert
2297-52

1 EUR = 30,1260 SKK

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

• 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
VIGOSS®
JEANS

CONS®
JEANS

Novootvorená predajňa značkového dámskeho
a pánskeho oblečenia na ulici B.Bartóka 143
/v podchode vedľa drogérie Dr. Og/
V ponuke aj tehotenská móda

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU
2304-52

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

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

2227-36

Firma HUTNÝ SKLAD – Albert

ďakuje svojim zákazníkom za dôveru prejavenú v roku 2008.
Zároveň pozýva aj nových záujemcov do skladu s najširším
sortimentom hutného materiálu a s najnižšími cenami v okolí.
Nový rok začína s 10%-nou zľavou!

I. Albert
2297-52
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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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Radostné Vianoce
Rimavskosobotský Dom kultúry patril 4.
decembra hudbe, spevu tancu a zábave.
Pre verejnosť sa tu uskutočnil predvianočný galaprogram pod názvom Radostné
Vianoce. Počas dvojhodinového programu
sa predstavili kolektívy a krúžky, ktoré pracujú pri Mestskom kultúrnom stredisku.

Predám nový
motocykel
YUKI 250 CSR

Cena : 70 000 sk, možná zľava.

Tel.: 0905 520 176.

Ďakujeme svojim
zákazníkom za
prejavenú dôveru
v roku 2008
Prajeme šťastlivé prežitie
vianočných sviatkov
a veľa úspechov v roku
2009 a zároveň ďakujeme,
že kupujete slovenské
výrobky
PÁNSKE ODEVY, SNP 12, RIM. SOBOTA, tel. 56 32 404
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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

VÝBEROVÉ KONANIE
Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie funkcie:
Konateľ, konateľka – Mestský športový klub
Rimavská Sobota, s.r.o. ( 100% účasť mesta )

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

K prihláške je potrebné doložiť:
• vyplnený osobný dotazník • profesijný životopis s prehľadom vykonávanej praxe • písomná koncepcia činnosti Mestského športového klubu
Rimavská Sobota, s.r.o • overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
(vysoká škola – diplom, stredná škola – maturitné vysvedčenie) • výpis
z registra trestov nie starší ako tri mesiace • písomný súhlas uchádzača
k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie • ukončené stredoškolské vzdelanie
s maturitou • minimálne 5 rokov praxe

Prihlášku a požadované doklady je potrebné osobne doručiť alebo zaslať
v obálke s označením „VK - NEOTVÁRAŤ “ v termíne do 16.01.2009 do
14.00 hod. na adresu:
Mestský úrad, Ing. Ladislav Kovács, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota, 979 01

Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť ( doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace) • znalosť problematiky verejnej správy • manažérske a
organizačné schopnosti • kreativita a profesionálny prístup

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, budú
o mieste a čase výberového konania písomne vyrozumení.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

Program Regionálnej
televízie GTV na obdobie
od 23. 12. 2008 do 6.1. 2009.
23.12.o 18.00 - premiéra Vianočného vydania
Gemerského týždenníka a Gemerskej kroniky.
23.12. - 30.12. o 19.00 - Radostné Vianoce, galakoncert krúžkov MsKS (záznam)
24.12. o 00.00 - Rímskokatolícka svätá omša v
slovensko-maďarskom jazyku (záznam)
25.12. - 26.12. o 14.00 - Rímskokatolícka svätá
omša v slovensko-maďarskom jazyku (záznam)
31.12. - 6.1.09 o 19.00 a 00.00 - Zasmejme sa, výber najvtipnejších skečov z prípravy vysielania GTV+ záznam z vystúpenia maďarských
humoristov na galaprograme GTV
6.1. 2009 o 18.00 - premiéra 1. vydania Gemerského týždenníka a Gemerskej kroniky, výber
udalostí roku 2008. Novoročné príhovory primátorov Rim. Soboty, Tornale a Hnúšte
Podrobnejšie informácie o programe televízie GTV sa dozviete pri sledovaní aktuálneho
infotextu.

KRYTÁ PLAVÁREŇ
24.12.2008 streda:
08.00 – 12 .00 hod.
25.12.2008 štvrtok: 14.00 – 20.00 hod.
26.12.2008 piatok:
08.00 – 20.00 hod.
31.12.2008 streda:
08.00 – 12.00 hod.
01.01.2009 štvrtok: zatvorené
Od 2. januára 2009 je KP v prevádzke podľa
pôvodného harmonogramu.
Každá zakúpená 1 hod. vstupenka platí na 2 hodiny od 22. decembra 2008 do 7. januára 2009.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené u nás!

Otváracie hodiny zimného
štadióna pre verejnosť
22.12
23.12
24.12
25.12
		
26.12
27.12
28.12

11.00-14.30
11.00-14.30
10.00-14.30
11.00-13.30
19.30-21.00
11.00-14.00
18.00-19.30
10.00-14.00

19.30-21.00
14.00-17.00
14.30-18.00

29.12
30.12
31.12
01.01
02.01
03.01
04.01

11.00-14.30
11.00-14.30
10.00-14.00
Zatvorené
11.00-14.30
10.00-14.00
10.00-14.00

19.30-21.00

15.00-19.00
15.00-19.00

Zlatníctvo – FERENCZ
Ernest PULZ
ďakuje všetkým svojim zákazníkom
za dôveru v r. 2008 a veríme, že aj
v budúcom roku Vám naše služby
poskytnú ešte veľa radosti.
Radostné Vianoce, veľa šťastia
a úspechov v novom roku 2009 Vám
želá celý náš kolektív.
R.Sobota, Hviezdoslavova 1,
047/5625 220
Dom služieb 047/5622 536
2313-52
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Z histórie Rimavskej Soboty:

125 rokov dobrovoľníckeho
hasičského zboru
Mestská rada, ktorá spravovala záležitosti mesta, pozostávala kedysi dávno z richtára
a 12 radcov. Z nich sa volil aj hlavný kapitán, do ktorého právomoci patrila mestská
polícia a protipožiarna ochrana. Dozeral na čistotu komínov, ale aj na podozrivé osoby,
ktoré by mohli spôsobiť požiar. Mal povinnosť vyšetrovať požiare a urovnávať spory
po nich.

V živote stredovekého mesta zohrali významnú
úlohu cechy. Mali rozličné spločensko – stavovské úlohy a jednou z nich bola aj protipožiarna
ochrana. Za prvý zákon o požiarnej ochrane
možno pokladať ten s číslom 109 II. dekrétu cisára Karola VI., ktorý ukladal župám povinnosť
predchádzať požiarom. Prísne opatrenia boli
prijaté pri rôznych činnostiach, napr. proti fajkárom, ktorých pri prichytení trestali rozlomením
fajky a bitkou 17 palicami.
Začiatky požiarneho útvaru
Prvé dobrovoľnícke hasičské zbory sa začali zakladať na Slovensku v 60 – tych rokoch 19. stor.
(v roku 1870 bol ustanovený Uhorský hasičský
zväz). Začiatky dobrovoľných hasičských zborov
(DHZ) v Rim. Sobote môžeme klásť do druhej
polovice 70 - tych rokov 19. stor. Proces založenia
DHZ bol zavŕšený 20. augusta 1883 slávnostnou
prísahou pred mestskou radou a hlavným veliteľom. Prvým veliteľom DHZ bol Jozef Molnár.
V októbri 1883 na zasadnutí požiarneho spolku
bol určený počet dobrovoľných členov na 60
a platených na 18. V rokoch 1884 – 1885 vstúpili

do DHZ aj členovia mestskej rady na čele s mešťanostom Júliusom Szabom.
V roku 1884 bola zadovážená vlastná zástava
(bola obnovená pri 100. výročí . veriac, že bude
čoskoro vystavená v priestoroch MsÚ). Na začiatku 20. stor. pokladalo mesto za potrebné
zriadiť 6 - členný platený požiarny útvar výlučne
na hasenie požiarov a údržbu kanalizácie a vodovodov. Zavedenie vodovodu v roku 1911 malo
veľký význam v práci DHZ. V roku 1914 bolo zakúpené požiarne auto od firmy Köhler, ktoré pomohlo rýchlo uhasiť požiar v Tomašovej. 23. júna
1912 bol založený Požiarny zväz Gemersko – Malohontskej župy. Predsedom sa stal mešťanosta
Dr. Ladislav Kovács.
Medzivojnové obdobie
Po skončení I. svetovej vojny v novovytvorenej Československej republike sa činnosť DHZ
v prvých rokoch fungovania štátu neobnovila.
V súpise sa len uvádza hasičský zbor z povolania.
Zrejme sa to stalo vplyvom pomerov v prvých
rokoch ČSR. DHZ v Rim. Sobote obnovil svoju
činnosť až 26. júna 1927 a mal 52 členov. V r. 1935
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mal 177 členov. V r. 1937 bol predsedom Samuel
Vozár. Zbor, vycvičený z dobrovoľníkov, aktívne
zasahoval pri požiaroch a podieľal sa na spoločensko - kultúrnom živote mesta.
V období rokov 1938 -1944 neboli pre rozvoj
hasičstva vytvorené podmienky. Veliteľom bol
mešťanosta Ladislav Eva (emigroval na hasičskom aute). Pozitívnou udalosťou bolo postavenie hasičskej zbrojnice v r. 1941. Od 1. 10. 1945
sa počet platených hasičov doplnil na 40 osôb.
Veliteľom sa stal Jozef Mičoda a po ňom Ladislav Očovay. Činnosť dobrovoľného hasičstva sa
čiastočne financovala z hasičskej dávky a asistenčných služieb. Podľa rozpočtových možností
sa riešili sociálne a materiálne potreby hasičstva
(byty, poistenie, technika).
Hasiči aj hudobníci
Dôležitým medzníkom v činnosti DHZ bol rok
1950, keď prijatím zákona vznikla Miestna jednota československého zväzu hasičstva. Od roku
1953 Mj Čsl. zväzu požiarnej ochrany (MJČZPO)
ako dobrovoľná spoločenská organizácia združovala nielen výkonných členov, ale všetkých
občanov, ktorí mali záujem o prácu v tejto organizácii. Prvým predsedom bol učiteľ Zoltán
Čorbay. Na sklonku 50 – tych rokov to bol Belo
Wirtschafter.
Treba pripomenúť, že koncom 40 – tych rokov fungovala pri Verejnom požiarnom zbore
v spolupráci s kapelou z Vyšnej Pokoradze hasičská kapela. Už v roku 1953 mala MJČZPO 265
členov, po založení závodných zborov stav jej členov poklesol. V roku 1970 mala základná organizácia 100 členov, predsedom sa stal Rudolf Bodž,
po ňom Milan Doboš. V rokoch 1980 – 1990 bol
predsedom Július Lukáč – podpredseda MsNV.
Počet členov sa ustálil na čísle 63, z toho bolo
18 žien. Organizácia bola zameraná na preventívno – spoločenskú činnosť. Dobré výsledky sa
dosiahli v práci s mládežou hlavne zásluhou škôl.
Do branno – športovej hry nazvanej Plameň sa
zapájalo každoročne 80 detí vo veku 8 – 14 rokov, predovšetkým zo ZŠ na Ul. víťazstva a Š. M.
Daxnera. Zo škôl II. cyklu sa zapájalo 10 kolektívov s počtom 100 súťažiacich. Tieto súťaže by
si mali všimnúť riaditelia škôl aj dnes, pretože
sú možnosti v nich pokračovať. Pri stom výročí
založenia dobrovoľníckeho hasičstva, ktorého sa
zúčastnili čelní predstavitelia Československého hasičstva družobných miest, sa uskutočnila
súťaž v požiarnickom športe a výstava požiarnej
techniky.
Na stránkach Gemerských zvestí chcem aspoň
takýmto predstavením 125 - ročnej činnosti
DHZ v našom meste vzdať hold ich obetavej
práci a pripomenúť, že aj v dnešnej dobe majú
dobrovoľné hasičské zbory svoje opodstatnenie.
V ich čele stáli čelní predstavitelia mesta, pracovníci samosprávy. Ich organizácie tvorili členskú základňu. Aj základy Hasičského záchranného zboru položilo mesto. Nech sú tradícia, ale aj
nové výzvy hnacím motorom ďalšieho napredovania v činnosti DHZ v Rim. Sobote.
text: Ing. Ján Šimon
ilustračné foto: internet
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Noví šéfredaktori mestských novín
Šéfredaktor
Gemerských zvestí:
Marián Kluvanec
Profil:

PhDr. Marián Kluvanec sa narodil v r. 1981
v Komárne. Promoval na Filozofickej fakulte
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FF
UKF) v odbore žurnalistika - nemecký jazyk a literatúra. Počas štúdií nadviazal spoluprácu s rádiom Hviezda FM v Nitre, v ktorom pôsobil ako
spravodajca, moderátor a redaktor. Následne
pracoval pre TV Markíza ako scenárista. Popri
tom prispieval do denníkov SME a Hospodárske

Šéfredaktor
Gömöri Hírlap:
Juhász Dósa János
Profil:

Juhász Dósa János sa narodil v r. 1969 v Rimavskej Sobote a v súčasnosti žije v obci Blhovce.
V rokoch 1991-97 študoval na budapeštianskej
univerzite ELTE odbor maďarský jazyk - dejiny
divadla. Počas toho obdobia pôsobil súčasne
ako manažér úseku kultúry pre Medzinárodný
prípravný inštitút. Jeho odborná činnosť zahŕňa

noviny a do časopisu LIVE!. Bol tiež redaktorom
mesačníka Hráč a internetového portálu www.
hry.sme.sk.
Okrem publicistiky sa M. Kluvanec venuje
aj vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti.
Od roku 2005 pôsobil ako interný doktorand na
Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF
UKF v Nitre. Venoval sa predovšetkým teoretickej reflexii masových médií a otázkam populárnej kultúry. Výsledky svojich výskumov publikoval v domácich i zahraničných vedeckých
zborníkoch. Vyučoval na Katedre žurnalistiky,
Katedre areálových kultúr a na Ústave literárnej
a umeleckej komunikácie na UKF v Nitre.
V roku 2006 vypracoval a na Katedre
žurnalistiky FF UKF v Nitre obhájil rigoróznu

prácu. Momentálne sa pripravuje na obhajobu
dizertačnej práce.

tiež pôsobenie v Celoslovenskej súťaži Mihálya
Tompu v prednese poézie a prózy a v oblastnom
výbore Csemadoku, kde vykonával funkciu
tajomníka (v r. 2000-2003). Následne pôsobil
dva roky na redaktorskom poste týždenníka Vasárnap. V novembri 2007 bol prvýkrát zvolený
za šéfredaktora Gömöri Hírlap.
Juhászova publikačná a autorská činnosť
zahŕňa aj prispievanie do viacerých maďarských i slovenských periodík (napr. Tiszavirág,
ERESZ, Szőrös Kő, Gömörország, Balogfalai
Hírmondó), pričom niektoré z nich sám založil.
Hlavnou oblasťou jeho záujmu je divadlo a literatúra.

Vianočný príhovor prednostky Obvodného úradu
chopiteľným spôsobom dotkol nášho sveta tým,
že sa stal človekom. On si vzal na seba ľudskú podobu a oslovil človeka svojou pokorou a ľudskosťou, lebo sa stal takým, akí sme my všetci – slabí,
zraniteľní a nedokonalí vo svojej ľudskosti. Syn
Boha prišiel medzi ľudí so slovami lásky, úcty
a porozumenia. Jeho slová a skutky plné ľudskosti sú stále viac a viac aktuálne a nabádajú nás
zastaviť sa a rozjímať o poslaní človeka na zemi,
o zmysle života a o svojom vzťahu k iným ľuďom.
Priniesol nám prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti človeka na Vianoce prejavujú v najčistejšej
podobe úprimnosti ľudských citov.

Vážení spoluobčania,

Uplynie ešte pár chvíľ a celý kresťanský svet
vstúpi do vianočného obdobia. V tomto období
prišiel na svet Syn Boha, spasiteľ, ktorého ľudstvo očakávalo. V Betleheme sa Boh pred viac ako
dvetisíc rokmi svojím vlastným a pre nás nepo-

Vianočné sviatky plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti máme zachované vo
svojich spomienkach a srdciach my starší a radi
toto posolstvo odovzdávame našim deťom. Nech
čistá krása a úprimnosť sprevádzajúca vianočné
sviatky pretrvá aj v ďalších generáciách. Lebo
človek nepotrebuje k životu len konzum a najnovšie výdobytky vedy a technického pokroku,
ale ukazuje sa , že potrebuje najviac práve lásku,
dobrotivosť, pochopenie a vľúdnosť.

Pomoc je ďalší rozmer vianočných sviatkov.
Vieme, že sú medzi nami občania, ktorí potrebujú pomoc a podporu ostatných. Ale sú medzi
nami aj ľudia, ktorí preukazujú spolupatričnosť
sociálne odkázaným spoluobčanom a ktorí majú
svoje srdce plné lásky pochopenia a porozumenia nielen v čase vianočnom.
V našich domovoch bude rozvoniavať vianočné pečivo a ihličie. V týchto chvíľach máme jedinečnú príležitosť všetko to krásne, čo sprevádza
Vianoce, odovzdať nielen svojim blízkym, ale aj
neznámym, opusteným, slabým a chorým.
Máme príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa rok, prehodnotiť skutky vykonané i nesplnené sľuby. Na to všetko sú Vianoce.

Milí spoluobčania!

Želám vám príjemné vianočné sviatky, plné
porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich
v zdraví a šťastí.
Mgr. Jana Uhrinová,
prednostka ObÚ Rim.Sobota

ŠPORT

22. 12. 2008

Džudo:

Zoltán Pálkovács:
len polovičná spokojnosť
s uplynulým rokom

Balciarová je majsterka
Slovenska !
Soboťanka získala titul Majsterky Slovenska
pre ročník 2008/2009 v karate v kata
Dňa 13.12.2008 sa v mestskej športovej hale
v Trenčíne pod záštitou primátora mesta
Trenčín Branislava Cellera konali majstrovstvá
Slovenska kadetov a juniorov v karate. Rimavskú Sobotu reprezentovala Dorota Balciarová
v kategórii kadetiek v kata. Dorota v prvom
kole porazila Dominiku Mažgútovú z KK Žilina
3:0, v druhom kole Zuzanu Kormošovú z KK
Trstená 3:0 a v boji o finále Simonu Mátyásovú
z Rapidu Bratislava 3:0. Tak ako sa predpokladalo, z druhej strany pavúka postúpila do finále

Dorotina najväčšia súperka v boji o titul a adeptka na reprezentačné tričko na európsky šampionát v Paríži Ingrid Suchánková z KK Európa
Trenčín. Dorota svojej súperke nedala šancu
a po víťazstve 4:1 získala pre Rimavskú Sobotu
vytúžené zlato. Dorota získaním Slovenského
pohára a titulu majsterky Slovenska si vybojovala miesto v slovenskej reprezentácii a účasť na
januárových Majstrovstvách Európy v Paríži.
Vojtech Molnár
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Za najlepšieho džudistu roka bol vyhlásený
Zoltán Pálkovács, rodák z Rimavskej Soboty.
27-ročný športovec však so sezónou nie je úplne
spokojný. „So svojimi výsledkami som spokojný
len na 50%. Na svetovom pohári vo Viedni som
síce účinkoval dobre, podarilo sa mi dostať sa aj
do Pekingu, ale olympiádu som trošku pokazil.
Lepšie povedané: - veľmi,“ povedal športovec,
ktorému súťaženie sťažili aj zranenia. V blízkej
budúcnosti bude dokonca musieť absolvovať
operáciu kolena.
„Na olympiádu som bol dokonale pripravený. Nechcem sa vyhovárať na svoje zranenia,
pretože v Pekingu to vôbec nerozhodovalo. Jednoducho, bol som až príliš "naštartovaný", veľmi
som chcel uspieť, a preto to nevyšlo,“ spomína
smutne Pálkovács na vypadnutie v prvom kole
v Pekingu. V Aténach sa s olympijskými hrami
musel rozlúčiť podobným spôsobom. Jeho predsavzatie, že v Pekingu to bude ináč, sa nenaplnilo
a znovu spravil tú istú chybu. Chýbala mu azda
podpora jeho tímu? K tomu džudista hovorí:
„Boli pri mne obidvaja moji tréneri aj sparingpartner Semir Pepic, no napriek tomu sa veci
neudiali tak, ako som si ich naplánoval. S tým
však teraz už nič nespravím.“
Rok 2008 ale nepozostáva iba zo sklamaní.
Pálkovács totiž zažil aj veľa pekných momentov:
„Veľmi príjemným zážitkom pre mňa bol svetový
pohár vo Viedni, aj liga sa dobre skončila, vyhral
som aj slovenské majstrovstvá. Boli aj dobré, aj
zlé chvíle, ale nakoniec je pre mňa zadosťučinením, že som sa stal najlepším džudistom roka.“
Pri téme budúcnosť odznela v našom rozhovore aj nasledovná veta: „Uvidíme, či sa dostanem do Londýna“. Zostala som z toho prekvapená, pretože Pálkovács pred letnou olympiádou
v Číne viackrát spomenul, že jeho kolená sú už
tak zničené, že bez ohľadu na výsledok v Pekingu
ukončí svoju športovú kariéru. „Túto myšlienku
som už ale prehodnotil,“ hovorí odhodlane Pálkovács. „Aj tréner ma v tom podporuje. Skúsim
to. Dúfam, že ešte jednu olympiádu zvládnem.
A možno to bude práve tá tretia, ktorá sa mi konečne vydarí!“
Titanilla Bőd
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VANESA

CENOVÁ BOMBA

dámske a pánske spodné prádlo
Vás srdečne pozýva na nákup.
(Predajňa sa nachádza na Hlavnom námestí 16,
Rimavská Sobota vo dvore vedľa AGILE SPORT.)

B!v. RISO, Rim. Sobota

Ponuka: dámske spodné prádlo značiek
/ADMIRAL, LORMAR, LEPEL/
pánske spodné prádlo značky
/CORNETTE, MUSTANG/
dámske a pánske pyžamá, župany
pančuchy a ponožky
- plavky značiek /LORMAR, FEBA, SELF/

B!v. RIMAVAN, Rim. Sobota

Prenájom priestorov u! od 7 " /m2/rok
tel.: 0915 781 239; 0908 792 702

2303

Firma MEDING ďakuje svojim
zákazníkom za prejavenú dôveru
v roku 2008 a praje šťastné
Vianoce a veľa úspechov
v roku 2009.
2310-52

NÁBYTOK
Nový a použitý, exkluzívny, štýlový, rustikálny,
sedačky, kuchynské linky, obývacie steny,
spálne, bytové doplnky.
VIANOČNÁ AKCIA:
Kuchynské linky od 9.990,- Sk/331,60 €
Rimavské Janovce, Hlavná 86, tel: 0907 585 353

(4 km od Rim. Soboty, smer Jesenské, v budove PENY Market oproti pošty)

Možnosť nákupu aj na splátky Quatro
2305

Veselé Vianoce
a šťastný
nový rok 2009
ďakuje svojim zákazníkom
za prejavenú dôveru v roku 2008
a praje šťastlivé prežitie
Vianočných sviatkov a veľa
úspechov v roku 2009.
SNP 20 vedľa Gem.-mal. múzea v Rim. Sobote.
M: 0907 182 875
2307

2291

