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Chudoba ducha

Rekonštruujú ,,zimák”
V súčasnosti sa intenzívne pracuje na rekonštrukcii Zimného
štadióna v Rim. Sobote. Ako nás
informoval samostatný odborný
referent oddelenia stavebného
poriadku, investičnej činnosti
a dopravy mestského úradu Štefan Pásztor, s prácami sa začalo
v apríli a ich zhotoviteľom je bratislavská spoločnosť ZIPP. Poslanci
mestského zastupiteľstva schválili
tento rok na tento účel 23,4 mil.
korún. Celý projekt si vyžiada
náklady vyše 64 miliónov. Zahŕňa

aj opláštenie zimného štadióna,
výmenu technológie ľadovej plochy, obnovu priestorov, vybudovanie sociálnych zariadení i šatní.
Primátor mesta Štefan Cifruš sa
v súvislosti s projektom vyjadril,
že rekonštrukcia bola nutná z dôvodu nevyhovujúcich priestorov a
havarijného stavu, pričom z technologického zariadenia unikal
čpavok. Navyše neboli splnené
ani hygienické normy a zimný
štadión sa roky prevádzkoval bez
kolaudačného rozhodnutia. Podľa

slov Blažeja Zubáča, ktorý je stavebným dozorom, v súčasnosti sa
natiera strešná konštrukcia objektu, betónujú rámy tribún, budú
sa šalovať dosky a stropy tribún.
Pracuje sa aj na opláštení štadióna a rieši sa povrchová úprava
podláh. Čo sa týka technológie
ľadovej plochy, bude moderná
so zníženým obsahom čpavku.
Chladiace kompresory dovezú až
z Dánska. Realizácia ľadovej plochy by mala byť ukončená k 1. decembru.
kan

riešenia
pre krajšie bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167

2227
Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

AKCIA: sedliacka klobása - 140 Sk/kg
masť pražená - 28 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota

Vaša lekáreň
www.jazmin.sk

Železničná ul. 23

2286

2293

INZERCIA

Študentovi katolíckej univerzity
nedávno ukradli
zo stojana pred
Rímskokatolíckym úradom na
Hlavnom námestí
v Rim. Sobote značkový bicykel.
Bolo to pre neho o to nepríjemnejšie, že na druhý deň mal ísť
na ňom na túru do Maďarska.
Zarážajúce je, že sa to stalo za
bieleho dňa a nik z okoloidúcich
si nič podozrivé nevšimol. Ľudia
sú zrejme ľahostajní k veciam
iných. Prípady „dlhoprstých“
v našom meste nie sú ojedinelé. Z
neuzamknutej sakristie rímskokatolíckeho kostola počas svätých
omší niekoľkokrát zmizli tašky,
slnečné okuliare, čiapky a iné veci.
Zlodeji sa zrejme neboja už ani
Boha. Podobné skúsenosti majú
aj majitelia novovybudovaného
súkromného zdravotného strediska na Dobšinského ulici, kde sa v
poslednej dobe rozmohli krádeže
hygienických potrieb na toaletách.
„Nohy dostali“ aj elektrospotrebiče
na sušenie rúk. V súvislosti s tým sa
mi vynára otázka: Čo sú to za ľudia,
ktorí kradnú toaletné papiere?
Keby kradli chlieb a mlieko, tak
by sa dalo povedať, že ich k tomu
dohnal hlad. Tieto straky sa však
zameriavajú na veci, ktoré nie sú
nevyhnutné k prežitiu. To, že takto
spôsobujú bolesť okradnutým, je
príznakom chudoby ducha
Marta Kanalová
šéfredaktorka

Na tomto mieste môže byť
aj váš inzerát!
Bezpečnostná služba
Patrol & Guard s.r.o. prijme
do pracovného pomeru
NOVÝCH ZAMESTNANCOV
Nástupný plat 8 500 až 9 500 Sk. Nutná bezúhonnosť a preukaz odbornej spôsobilosti. Vek do 40
rokov. Nástup od 1. 9. 2007. V prípade záujmu nás
kontaktujte na tel. č.: 047/ 58 118 30.
www.patrolguard.sk
848-34

2295
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Dvojnohé straky v meste - s lepkavými prstami...
Zlodej sa ulakomil aj na papierové vreckovky a dámske potreby
Tie dvojnohé bez krídel, ale zato s lepkavými
prstami sa v našom meste v poslednej dobe
akosi príliš premnožili. Možno je to aj našou
ľahostajnosťou a nevšímavosťou, alebo len
nedostatočnými opatreniami, ktorými by sa
príležitosti na krádež cudzej veci, resp. ničenie
spoločných hodnôt znížili na minimum. Ale
jedno je isté, svoje vlastné sociálne problémy
riešiť krádežami bezbranných vecí je dnes pre
isté skupiny –mnohokrát ide o maloletých a
mladistvých - lákavé a málo rizikové. V súvislosti so škodami spôsobené odcudzením alebo zničením verejných zariadení v Rim. Sobote, skonštatovala Škodová komisia mesta na svojom
zasadnutí 9. augusta, že individuálne krádeže
sa nerozmohli len na verejných priestranstvách,
tržnici, v obchodoch, vo vchodoch bytoviek,
pretrvávajú aj vlámačky do bytov, krádeže áut
a bicyklov. Odcudzené boli i väčšie zariadenia

a prostriedky v majetku mesta (stĺpy mestského
informačného systému, hasiaci prístroj pred
Domom obradov na magistráte mesta), ktoré
mali slúžiť nám všetkým. Čo je horšie, tieto
krádeže nesú znaky i organizovanej trestnej činnosti, tak ako to bolo pri vlaňajšom vykradnutí
nestráženej kancelárie CVČ Relax, odkiaľ „nohy
dostali“ napr. kožená kabelka vychovávateľky,
cestovný pas, peňaženka s hotovosťou, bločky
vstupného a dokonca zlodej sa ulakomil aj na
papierové vreckovky a dámske potreby! V tom
istom čase bol odcudzený aj zamknutý služobný
bicykel zo stojana vo dvore tohto mestského
voľnočasového zariadenia, ktoré slúži našim
deťom.
„Vďaka“ našej neochote alebo strachu svedčiť
pre nás často neanonymní zlodeji unikajú zaslúženému trestu. Zrejme s touto charakterovou
vlastnosťou, resp. občianskou zbabelosťou

Na margo výberového konania
V júli prebehlo výberové konanie na pozíciu redaktora,
resp. redaktorky Gömöri
Hírlap. Záujemcov presnejšie záujemkýň bolo päť.
Okrem jednej však žiadna
zo žien nemala skúsenosti
s prácou v redakcii. Dokonca
nemali ani predstavu o tom,
o čom táto náročná a ťažká
práca je. Mysleli si pritom,
že ju zvládne ktokoľvek bez
najmenších problémov, čo
nie je pravda. Našla sa aj
uchádzačka, ktorá tvrdila,
že naše noviny ani nečíta,
a pritom sa hlásila na pozíciu
redaktorky. Ďalšej nevyhovoval pružný pracovný čas,
ktorý si táto práca v teréne
vyžaduje. Niektoré akcie sa
totiž konajú počas víkendov

alebo večer. Zarážajúce bolo,
keď jedna z účastníčok výberového konania povedala,
že sa na miesto redaktorky
hlási preto, aby niekde legálne pracovala, nakoľko
desať rokov pracovala „načierno“. Trošku chabá motivácia na to, aby uchádzač
pri pohovoroch vyhovel,
nemyslíte? Zvláštnosťou
rimavskosobotského pracovného trhu nie je len vysoká
miera nezamestnanosti, ale
aj nedostatočná motivácia
pracovať a schopnosti. Mnoho mladých ľudí bez akýchkoľvek skúseností chce mať
hneď pri nástupe do prvého
zamestnania vysoké výplaty bez toho, aby vynaložili
väčšie úsilie. Príčinou toho,

prečo sa do nášho regiónu
investori akosi nehrnú, zrejme nie je len nedostatočná
infraštruktúra, ale aj kvalita
pracovnej sily. Ale vráťme sa
späť k nášmu výberovému
konaniu. Po zvážení všetkých
okolností sme sa napokon
rozhodli pre dve uchádzačky:
Alžbetu Homolyovú s praxou
v redakčnej práci a Andreu
Dóšovú, ktorá síce potrebné skúsenosti nemala, ale
nechýbala jej ochota a chuť
pracovať v náročných podmienkach. Obe redaktorky
sa budú obsahovo podieľať aj
na slovenských Gemerských
Zvestiach.
Marta Kanalová,
šéfredaktorka

z listu čitateľky

svedkov lúpežníci vopred kalkulujú i pri páchaní svojich činov ! Ani polícia nie je vždy vo
všetkých prípadoch pružná a rýchla. Niekedy by
stačilo po ohlásení krádeže okamžite nasadnúť
do auta a prísť načas na miesto činu, kým sú ešte
stopy „horúce“.
Všetky škody spôsobené krádežami a ničením spoločných vecí mesta, ak sa nenájde
páchateľ, znáša v konečnom dôsledku občan.
A to platbou vysokých poplatkov napr. za psov,
bytových daní, vývozu smetí, ktoré sú položkami príjmov rozpočtu mesta. Totiž, škody krádeží
a zničených verejných zariadení mesta sa vždy
zahŕňajú do nákladov mesta či mestských organizácií. A ako vieme náklady a príjmy mesta
musia byť vyrovnané... Toto si musíme všetci
uvedomiť pri našom prehliadaní a nekritickom
tolerovaní protispoločenských konaní !
Viliam Vaš, poslanec MsZ

V rámci Letného programu
MsKS v Rim. Sobote uvedie animované divadlo Figurina Budapešť predstavenie Bábkový cirkus
strýca Ziglozziho s megabábkami
a so „živým“ hercom na scéne pre
deti a dospelých. Uskutoční sa
v piatok 24. augusta o 17. hod. na
Hlavnom námestí v Rim. Sobote.
Vstupné je 20 Sk. Vstupenka je
zlosovateľná. Súťaží sa o voľné
lístky do kina na film Harry Potter
a Fénixov rád. Predstavenie podporilo Nemzeti Kulturális Alap.

OZNAM

Výbor MsO SRZ Rimavská Sobota oznamuje
rybárom a širokej verejnosti, že 25. augusta
usporiada tradičné preteky v love kapra na
VN Ožďany. Prezentácia o 6. hod., začiatok
o 7. hod. a ukončenie pretekov bude o 13.
hod. Vyhlásenie výsledkov prebehne o 14.
hod. Výbor MsO SRZ vás srdečne pozýva.

Vnímam, teda žijem
Nemôžem denno-denne prechádzať mestom Rimavská
Sobota, aby som si nevšímala
zmeny, ktoré sa okolo nás
dejú. Som rada, že ak občan
niečo žiada, nenechá sa to
bez povšimnutia. Mám na
mysli niekoľko skutočností.
V centre mesta sa upravujú
chodníky, ktoré zabezpečia
hendikepovaným občanom,
ale aj tým ostatným bezpečnejší prechod. Okolo našej bezbariérovej bytovky sa zavčas

rána polievajú kvety, trávniky
i stromy. Všimla som si, že
spoločnosť Orange zabezpečila pre vozičkárov obsluhu
signalizáciou. Máme zabezpečený aj bezbariérový vstup
do predajne CBA. Technické
služby mesta upravili roky
zanedbávanú zónu smerom ku
Kauflandu, za čo ich hodnotím
kladne. Na zlepšení života
hendikepovaných občanov
sa podieľa aj primátor mesta,
poslanci i komisia životného

prostredia. Mohli by nás ešte
prekvapiť tým, že nám umožnia vstup bez cudzej pomoci
do reštauračných zariadení
(napr. Caffe Fontana, Európa). Vnímam, teda žijem,
ale mám aj povinnosti, žiadať,
ďakovať a každému sa pozdraviť. Ďakujem pekne za všetko,
čo pre nás hendikepovaných
robíte.
Barbora Gírethová,
vozičkárka
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Múzeum v novom šate
Do konca augusta by mala byť ukončená
rekonštrukcia budovy Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote. S
prácami sa začalo vlani v októbri. V
rámci nich sa vymenila strešná krytina,
zrekonštruovala fasáda a odvlhčila
stará časť budovy. Podľa slov riaditeľky
múzea Oľgy Bodorovej rekonštrukcia
si vyžiadala celkové náklady okolo 10
mil. korún, ktoré poskytol BBSK. V súčasnosti sa robia terénne úpravy okolo
budovy. V budove kedysi sídlili delostrelecké kasárne, neskôr dievčenská škola a

poštový úrad. Múzeum sa v nej nachádza
od r. 1910. Rekonštrukcia objektu bola
nutná, nakoľko niekoľko rokov chátral,
najmä jeho fasáda bola v dezolátnom
stave. Slávnostné odovzdanie vynovenej
budovy sa uskutoční 6. septembra, kedy
bude Gemersko-malohontské múzeum
oslavovať 125. výročie svojho vzniku.
Pri tejto príležitosti bude sprístupnené aj
logo múzea a budú otvorené dve výstavy.
Jedna sa venuje histórii múzea a druhou
je Klenotnica zbierkového fondu.
kan

v skratke

Pomaľovali bustu

Lavička natretá
olejom

Predminulý týždeň došlo v Bakte k
vandalskému činu. Bola zhanobená
busta partizána poručíka Jána Ušiaka.
Vandali ju natreli červenou farbou a na
kamenný základ pamätníka napísali
niekoľko potupných slov. Poručík, narodený v Budinej pri Lučenci, bojoval
pri najväčšom ozbrojenom stretnutí
na území Čiech a Moravy 25.9.1944,
kde počas bojov pobila Brigáda Jána
Žižku viac ako 400 fašistov, zničila
veľké množstvo zbraní a streliva. Medzi
bojovníkmi padol aj jej prvý veliteľ, Ján
Ušiak. Po vandaloch pátra polícia
da, Foto:Erik Faršang

Nekonečný príbeh s otáznikom

da

Zaujímavý projekt pripravilo Informačné a poradenské Centrum Rómov v Rim. Sobote. Podporila ho Nadácia Juventa a
sponzori: Turistické informačné centrum a primátor mesta
Štefan Cifruš zo súkromnej zubnej ambulancie. Jeho názov
je Nekonečný príbeh o láske. V rámci neho sa od 7. do 14.
augusta stretlo 43 mladých ľudí od 14 do 23 rokov zo Srbska,
Španielska, Chorvátska a Slovenska. Jeho nosnou témou bol
láska, predsudky a zmiešané partnerstvá. Mládež spovedala v
uliciach mesta okoloidúcich a pýtala sa ich, aký majú názor na
zmiešané partnerstvá. Väčšina z nich nemala proti nim žiadne
výhrady. Zaujímavá bola scénka, ktorú predviedli divákom na
Hlavnom námestí. Bol to príbeh o láske. Nerómsky chlapec
Bimbo sa zamiloval do rómskej dievčiny. Napriek problémom
s rodičmi, ktorí spočiatku bránili ich láske, všetko napokon
skončilo šťastne. Program spestrili vystúpením Sendrejovci,
mladí tanečníci z OZ Cespom z Lučenca a spevom Slávka
kan
Oláhová.

Tragicky zahynulo štvorročné dievčatko
Tragédia sa udiala minulý týždeň v
stredu v obci Radnovce. V tamojšej
predajni potravín sa smrteľne zranila 4-ročná Brigitta V., ktorá tam
bola len so svojou staršou sestrou.
Tá držala pod pazuchou ľavej ruky
sklenenú fľašu s malinovkou, kto-

rú chcela vyplatiť. Fľaša sa jej však
z ruky vyšmykla, spadla na zem a
rozbila sa. Dievčatko sa na rozliatej malinovke pošmyklo a spadlo
na podlahu. Črepina z rozbitej
fľaše mu spôsobila hlbokú reznú
ranu na krku. Dievčatko vykrváca-

Nedávno sme si po večernej prechádzke v Rimavskej Sobote sadli
s priateľom na lavičku, aby sme si
trocha odpočinuli. Na nej už sedeli
starší ľudia, ktorí bez obáv diskutovali. Po krátkej chvíli sme vstali,
aby sme sa ešte poprechádzali.
Ostali sme ohromení. Zadné strany našich nohavíc ostali čierne od
oleja, ktorým bola lavička natretá.
Nevedeli sme zistiť typ oleja a prísť
ani na to, s čím by sme si mohli
mastný fľak vyčistiť. Naše nohavice sú už dva dni namočené vo
vedre s vodou. Napriek tomu veľká
šanca na ich vyčistenie nie je.

lo pri prevoze do nemocnice. Ako
nás informovala banskobystrická
policajná hovorkyňa Mária Faltániová, vyšetrovateľ začal trestné
stíhanie vo veci prečinu usmrtekan
nia.

Tieto rozkošné asi 2,5-mesačné
šteniatka vyhodil ktosi na ulicu.
Mestskí policajti ich našli opustené v areáli ZŠ na Dobšinského
ulici. Smutné je, že prípady psíkov
bez prístrešia nie sú v Rim. Sobote
ojedinelé. Preto by sa ľudia mali
pri kúpe zvieratka zamyslieť nad
tým, či ho naozaj chcú a správať
sa zodpovednejšie. Ak vám nie je
osud týchto šteniatok ľahostajný a
chcete sa o ne starať, zatelefonujte
na tel. č. 159 alebo 5623662, prípadne príďte osobne na MsP.
kan
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Pestré Palócke dni vo Fiľakove sa vydarili
Aj tento rok sa vo Fiľakove pri príležitosti dožiniek konal od 10. do
12. augusta XVII. ročník Palóckych
dní. Slávnostne ho otvoril primátor
mesta Jozef Agócs a predseda BBSK
Milan Murgaš. Podujatie zorganizovalo MsKS vo Fiľakove. Spoluorganizátormi boli MO Csemadok
Fiľakovo, OZ Szülőföld, Spoločnosť
Rakonca s podporou mesta a BBSK.
Finančne prispelo Ministerstvo
kultúry SR. V rámci Palóckych dní
otvorili v galérii mestského múzea
jubilejnú výstavu maliara Jozefa
Jacsmenyíka nazvanú CESTA ŽIVOTA. Prebehli aj rôzne programy
pre deti, nechýbala nafukovacia
lezecká stena, obria šmýkačka,

zábavný program v podaní Ireny
Danyiovej a tanečnej skupiny Spirit
a opereta JÁNOS VITÉZ v podaní
Sziget Színház z Budapešti. Podujatie spestrilo rozprávkové dopoludnie pre deti a otvorenie výstavy
detských prác, ďalej remeselnícke
zamestnania, súťaže, bábkové divadlo a detské kino. Po ňom nasledoval
folklórny program PALÓCKA ZEM
BEZ HRANÍC a vystúpenie DS
ZSÁKSZINHÁZ s víťaznou hrou na
celoslovenskej súťaži Jókaiho dní od
J. Garnera ZOBÚDZANIE. Vystúpila aj populárna skupina KORÁL
z Maďarska.
da
foto: Erik Faršang

Názor: Cítiť sa cudzinkou doma na Slovensku

Autorka článku Andrea Dóšová v Spojených arabských
emirátoch.

Po dlhých rokoch strávených v
zahraničí som sa vrátila do štátu,
kde som sa narodila. Zažila som
nečakané nepríjemnosti. Hľadaním
práce som sa dostala do úradov,
kde podľa môjho názoru a skúseností sa ľudia nesprávajú vhodne.
Zamestnanci si robia svoju úradnú
agendu bez povšimnutia človeka.
To ešte zastrešuje skutočnosť, že sa
starajú o aféry, s ktorými nemajú
nič spoločné a za nijakých okolností
by si to nemali dovoliť. Prvou zlou
skúsenosťou bola návšteva úradu
práce z důvodu zaregistrovania sa
do evidencie uchádzača o prácu.
Úradníčka za stolom ma vysmiala, či
mi rozum odišiel, že som sa vrátila do
tejto krajiny. Veď tu si v živote prácu
nenájdem! Druhou zlou skúsenosťou bol konkurz. Dostala som sa k

jednej osobe, ktorá sa mi „hrabala“
v životopise, i keď už bolo po výberových konaniach. Zaujímala sa o
veci, ktoré jej pracovné zadelenie
neumožňuje. Za môjho pôsobenia
v zahraničí, a tu musím osobitne
zdôrazniť, že za dvanásť rokov som
vychutnala život a prácu v piatich
rôznych krajinách, sa mi nič podobné nikdy nestalo. Zamestnávatelia
v cudzine uprú veľkú pozornosť na
zamestnancov a na ich oprávnené
požiadavky i osobné práva.
Z nadobudnutých skúseností som
zistila, že ľudia na Slovensku sa ešte
majú čo učiť v oblasti medziľudských vzťahov, aby ich pohľad nebol
jednostranný. Predpokladám že
Slovensko v tejto oblasti nedobehne
svet ešte pekne dlho...
da

V Zacharovciach otvorili Detský klub
Občianske združenie ZLOM v
Zacharovciach slávnostne otvorilo 11. augusta Detský klub s knižnicou a bezplatným internetom
pre všetkých obyvateľov obce.
Počas sprievodného programu
boli pre deti pripravené rôzne
hry, ako jazda na šliapacích
autíčkach, bedminton, skákací
hrad. Deti mali možnosť vyšantiť
sa v nových priestoroch v suchom
bazéne, pohrať sa s pre ne zakúpenými hračkami, prečítať si
knihy, z ktorých ich zaujali najmä
encyklopédie. Za prednesené
básničky, pesničky alebo riekan-

ky boli odmenené sladkosťami a
originálnou medailou vyrobenou
na túto príležitosť.
Na projekt detského klubu
prispela Komunitná nadácia
Bratislava z fondu City bank a
grantového programu Hodina
deťom. Maskot hodiny deťom,
postavička HUGA, sprevádzala
deti počas celej akcie. Mohli sa s
ním aj odfotografovať a zatancovať si na detskej diskotéke. Počas
prestávok na detskej diskotéke
boli deťom premietané rozprávky
a fotografie z dňa detí, predchádzajúcej akcie organizovanej

občianskym združením ZLOM
Zacharovce.
Deti zatajovali dych pri ukážkach
umenia mladých karatistov z
klubu URAKEN v Rimavskej
Sobote Dorotky Balciarovej a
Igora Molnára, aktuálnych majstrov Slovenska a medailistov zo
svetového pohára. U detí malo
najväčší úspech maľovanie farbami, a tak sa na konci akcie ich
usmievavé tváre zmenili na rôzne
postavičky.
Mgr. Jozef Bakša,
prezident
OZ Zlom Zacharovce
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Na Letavách tvorili v lone prírody

Uplynulý týždeň sa v rekreačnom stredisku na Krokave
stretli ľudia, ktorí majú k umeniu
blízko, ale nie je ich profesiou.
Ktorí hľadajú cestu ku krásnu a
potrebujú usmerniť ale aj tých,
ktorí už vedia, kam smerujú, ale
hľadajú nové cesty k dosiahnutiu
cieľa. Týmto cieľom je výtvarný,
divadelný, filmový, literárny a
fotografický spôsob komunikácie. V poradí už 22. ročník
letného tábora výtvarníkov,
literatúry, fotografie a divadla
LETAVY zorganizovali MsKS
a OZ Oxymoron v spolupráci s
Gemersko-malohontským osvetovým strediskom a ZUŠ v Rim.
Sobote. Záštitu nad podujatím
prevzali primátori miest Rim.
Sobota a Hnúšťa. Tvorilo sa v 16

dielňach, pričom tri z nich boli
úplnou novinkou. Ako nás informoval člen organizačného štábu
Tibor Lajgút alias Fiťo, prvýkrát
sa tvorilo v dielni umeleckého
kováčstva i dielni Commedia
dell´arte, ktorú viedol herec
zo Španielska Rafael Blanca
Anguita a dielni textilnej tvorby.
Po troch rokoch bola otvorená
dielňa digitálnej animácie.
Najväčší záujem bol o dielňu
digitálnej fotografie, ale aj maľbu, kresbu, textilnú tvorbu i
divadelné a literárne dielne.
Na Letavách bolo okolo 300
účastníkov zo Slovenska, Čiech,
Poľska a Maďarska. Medzi nimi
sme našli aj 16-ročnú Soboťanku
Luciu Popróčiovú, ktorá niekoľkokrát premaľovávala obraz.

Prezradila nám, že i keď dva dni
pršalo, „atmoška“ bola fantastická. Členom organizačného
štábu bol aj 19-ročný Miroslav
Švoňava. Na Letavách bol druhýkrát a veľmi sa mu tu páčilo.
Ako zástupca technického admirála mal veľa práce. Prvýkrát
bola v letnom tábore 36-ročná
učiteľka Naďa Štefančíková zo
Starej Ľubovne, ktorá sa venuje
keramike. Keď sme ju oslovili,
vytvárala nádobku s plátov hliny.
Najviac ju zaujalo to, že mohla
sa oboznámiť so všetkými dielňami a nazbierať veľa dobrých
nápadov. Inšpirovalo ju aj veľa
mladých ľudí. Letavy si nikdy
nenechá ujsť 31-ročný manažér
zo Šamorínu Peter Schanz, ktorý
vytára rôzne sochy zo železného
šrotu. Tento rok zakomponoval
do bicykla telo žraloka. Ktovie,
možno raz bude mať vlastnú

výstavu svojich pozoruhodných
diel. Lektora kováčskej dielne
Romana Vykysalého prekvapil
záujem dievčat, pretože kováčstvo je pre ne atypické. Prezradil
nám, že boli veľmi šikovné. Práca
s oceľou a ohňom zaujala aj primátora Rim. Soboty Štefana Cifruša, ktorý navštívil „letavákov“.
Povedal nám, žeho v umení fascinujú starí majstri. Letavy spestril
každodenný večerný program, v
ktorom vystúpil aj René Lacko z
Novák, Tučnolist z Banskej Bystrice, folková kapela M.E.L.L.
i coutry skupina Bluetrend z
Rim. Soboty. Zaujalo divadelné
predstavenie Romana Slaninu a
Romana Vykysalého i divadelná
Improliga. Podujatie vyvrcholilo
vernisážou všetkých vytvorených
diel v piatok 17. augusta priamo
na lúkach tábora.
Text a foto: M. Kanalová

Kapela Experience hľadá hudobníkov
Kapela Experience, hrajúca melodický hard rock s prvkami metalu,
pôsobí na rimavskosobotskej hudobnej scéne 2,5 roka. Jej členmi
sú Ivan Bozó (spev), Rasťo Urda
(gitara) a Miloš Tomeček (bicie).
Všetci z nich sú skúsení hudobníci,
ktorí roky pôsobili v iných kapelách. Kapela vlastní 36-stopové
nahrávacie digitálne štúdio. V
súčasnosti priebežne nahráva
demoverzie budúcich piesní s
vlastnými textami v angličtine a
slovenčine i hudbou.
„Nahrali sme aj známu pieseň od
skupiny Pink Floyd vo vlastnom
podaní resp. v novom šate, ktorá
je už aj zmixovaná a pripravená
na mastering. Vokály nám naspievali dievčatá z kapely M.E.L.L.
Marianka Resutíková a Vierka

Verešová, ktorým by sme sa chceli
za perfektne odvedený výkon
poďakovať,“ vyjadril sa bubeník
kapely Experience Miloš Tomeček.
Dodal, že kapela plánuje nahrať vo
svojom štúdiu kompletné cédečko. Malo by byť na ňom jedenásť
piesní. Chceli by sa vrátiť aj ku
koncertovaniu. To je však problém, pretože kapela má dlhší čas
len troch členov.
„Radi by sme medzi sebou privítali záujemcov z radov mladších
hudobníkov z Rimavskej Soboty a
blízkeho okolia hrajúcich na strunové a klávesové nástroje. Môžu
sa ozvať na tel. č. 0905 644 472,“
povedal M. Tomeček. Viac info o
kapele nájdete na webovej stránke
www.experience-rock.sk
kan
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Prebehne tohtoročný zber trniek a šípok
Zberom lesných plodov si vylepšujú svoju finančnú situáciu najmä Rómovia
Tohtoročné suché počasie má
rôzne vplyvy na úrodu ovocia
a zeleniny. Sezónu v našich klimatických podmienkach neslávia ani
hubári a rovnako ani zberači iných
lesných plodov.
V Rimavskej Sobote pôsobí spoločnosť Euro Trade , s r.o., ktorá
vykupuje nazbierané trnky a šípky.
Tieto plody nie je zakázané zbierať,
nachádzajú sa vo voľnej prírode
častokrát v hojnom množstve.
Zásluhu na tradícii tohto zberu má
najmä Ján Kyzek, ktorý pracoval
v záhradkárskom zväze. Ako nás
informoval zástupca spoločnosti
Euro Trade, s r.o., trnky a šípky
zbierajú najmä Rómovia, ktorí si
takto finančne vylepšia.
„Najväčšiu tradíciu má výkup
týchto plodov v obci Dulovo pri
Bátke“, hovorí dotyčný zástupca
a dodáva: „ Boli sezóny, keď sme
v tejto lokalite vyplatili zberačom
aj 500 tisíc korún.“
Tohto roku predpokladajú slabšiu
úrodu týchto plodov. Zber začne
koncom leta. O výkupe budú ľudia informovaní prostredníctvom
obecných rozhlasov. V obciach
jednotlivých lokalít sú ustanovení
vykupovači, ktorí plody odvážia
a zberačovi na ruku vyplatia pe-

niaze. Cena jedného kilogramu
čistých nazbieraných plodov bude
pravdepodobne
9.- Sk.
„Sú rodiny, kde si cez sezónu zarobia zberači aj 20- 30 tisíc korún“,
informuje nás zástupca spoločnos-

Smutné je tiež, že sú i nedisciplinovaní zberači, ktorí napríklad
vyrežú celý krík, a tak ho oberajú.
Dokonca kríky nahádžu do prívesu
auta a oberajú doma. Takto devastujú prírodu a likvidujú zberné
miesta pre budúcnosť.

Vykupovačky (zľava) Z. Sarvašová a K. Gálová čakajú na prvých
zberačov trniek a šípok.

ti Euro Trade. Dozvedáme sa tiež,
že v minulosti boli Rómovia a iní
sociálne odkázaní usilovnejší.
„Darmo by sme v období, keď je
Rómom vyplácaná sociálna podpora a sú pri peniazoch, zvýšili
cenu za kilogram aj na 15.- Sk. Vtedy nezbierajú“, hovorí zástupca.

Ako sa pozbierané trnky a šípky
spracúvajú? Odvážajú sa do mraziarní (napr. v Poprade) a odtiaľ
na ďalšie spracovanie. Vyrábajú
sa z nich potravinárske farbivá,
niečo sa využije na zdravotnícke
účely, dokonca sú tieto delikatesy
v Španielsku použité do liehových

Gabriel Létai cvičí Falun Gong
Návrat k tradičným ľudským hodnotám
Dvadsaťročný Gabriel Létai
z Rimavskej Soboty je na
prvý pohľad celkom obyčajný mladý muž. Od svojich
rovesníkov sa však líši tým,
že sa dva roky venuje starobylej čínskej kultivačnej
metóde na zušľachťovanie
mysle, tela a ducha Falun
Gongu. Založil ju čínsky
Majster Li Chung-č‘, ktorý
ju predstavil verejnosti v
roku 1992. Za krátky čas si
našla veľa priaznivcov a v
súčasnosti sa k nemu hlási
viac ako 100 miliónov ľudí z
rôznych krajín Ázie, Austrálie, Európy a Ameriky. Táto
metóda je však na Slovensku
pomerne neznáma. Gaba
sme objavili na akcii Siluety
obetí komunizmu, ktorá
mala verejnosť upozorniť

na nezmyselné zabíjanie
v Číne. Falun Gong si tam
totiž získal viac prívržencov
ako vládnuca komunistická
strana, čo bolo príčinou
jeho zákazu. Cvičiacich ľudí
čínska vláda kruto prenasleduje. Sú vo väzeniach a pracovných táboroch, neľudsky
ponižovaní a mučení. „Predtým som cvičil Čchi Kong
a na internete som hľadal aj
iné Čchi Kongi. Medzi nimi
som objavil Falun Gong,
ktorý ma zaujal, a tak som
ho vyskúšal. Je zadarmo,
prístupný každému. Pokúšam sa ho cvičiť každý deň.
Ak to robím správne, zaberie
mi to dve hodinky času,“
povedal bezprostredný Gabriel. Podľa jeho slov jadrom
tejto metódy je návrat k tra-

dičným ľudským hodnotám
-pravdivosti, súcitu a znášanlivosti. Ich uplatnením
v bežnom živote dosiahne
človek vnútorný pokoj. Súčasťou praxe je aj súbor piatich cvičení, ktorých cieľom
je okrem iného otvorenie
energetických dráh, očistenie tela, uvoľnenie stresu a
celkové zvýšenie vnútornej
energie. „Cvičenie by som
odporučil ľuďom, ktorí sú
duchovne založení a hľadajú
hlbší zmysel života. Falun
Gong pomáha aj pri rôznych
chorobách. Vyžaduje si však
trpezlivosť. Ak má niekto
záujem o toto cvičenie, rád
ho s ním oboznámim. Stačí,
ak mi zavolá na mobil 0908
922 643, “ vyjadril sa GabriM. Kanalová
el.

nápojov (údajne Tequilly).
Ako nás ďalej informoval zástupca Euro Trade, s r.o., podnikať
v tejto sfére je isté riziko. Odvážať
vykúpené suroviny do mraziarní
je rentabilné len vo väčšom množstve. Keď zber ide dobre, denne
odvezú aj viac ávií a vtedy je potrebné veľké množstvo prepraviek.
Skladovať suroviny nemôžu dlho,
pretože podliehajú skaze, plesnivejú. Výkup a odvoz musí byť veľmi
pružný. Tohtoročný výkup trniek
a šípok a neskôr i lúpaných orechov plánujú vykonávať v obciach
Slizké, Lipovec, Hostišovce, Teplý
Vrch, Veľký Blh, Dulovo, Bátka,
Janice, Nová Bašta, Gemerský
Jablonec, Hajnáčka, aj v oblasti
Hnúšte, podľa toho, kde bude aká
úroda. Predpokladaný čas zberu
bude posledný augustový týždeň
alebo začiatok septembra. Potrvá
do konca septembra, možno do
polovice októbra. V prípade, že
v niektorých obciach nahlásia
zberači väčšie množstvo nazbieraných plodov, pracovníci firmy tam
priamo vycestujú.
Príroda nám štedro ponúka svoje
plody, treba s ňou len uvážlivo
a šetrne zaobchádzať.

Darovali krv

pohotovostné služby

POZOR ! POZOR !
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) sa presťahovala
z doterajších priestorov na
Daxnerovej ulici do priestorov
novovybudovaného Zdravotníckeho strediska Rimava
na Dobšinského ul. (vedľa
Diagnostického centra Dg.,
resp. oproti detskému zdravotnému stredisku a tlačiarni
Gemko).

V pracovných dňoch od 16.00
do 7.30 hod. nasledujúceho
dňa.
Voľné dni a sviatky: od 7.30
do 7.30 hod. nasledujúceho
dňa. Dobšinského ul., Rimavská Sobota, čís. tel. 56 33 333
- LSPP dospelých, 56 34 444
- LSPP detí.
ZUBNÝ LEKÁR

V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
MUDr. KURÁK F.
Železničiarska 23
č.t. 0908 652 162

V prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.
LEKÁRNE

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej
Sobote dňa 14.8.2007 bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia: Iveta Špitálová,
Ján Galo, Iveta Baldovská, Milan Baldovský, Ján
Ľupták, Ľubica Borlášová, Ján Hank, Juraj Gál,
Karol Poznán, Milan Hutka z Rimavskej Soboty,
Vojtech Kocka, Ján Kocka, Milan Pohorelský, Jana
Kožiaková, Jozef Kožiak, Jozef Kušpál, Slavomír Kobyliak z Hnúšte,
Erika Nosáľová, Jana Kretová, Ivan Vrábeľ, Ivan Priatka z Utekáča, Štefan
Vaš, Ján Vaš, Arpád CsíkFejes, Gerhart Kubánek z Bátky, Alfréd Kövári
z Aboviec, Jaromír Gembický zo Zacharoviec, Michal Slezák zo Sušian,
Ladislav Gemeši z Mojína, Štefan Mede z Jesenského, Ondrej Jurčák z
Orávky, Iveta Kovaľančíková z Kružna, Ladislav Vrbiňák z Oždian, Iveta
Kvietková z Dúžavy.
Prvýkrát darovali krv: Ján Hanzel z Klenovca, Peter Takáč z Rákoša,
Zdenko Remper z Kamenian, Zsolt Fodor z Husinej, PaedDr. Dana
Spišáková z Rimavskej Soboty.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote.

VÍKEND:
25.8. sobota U Leva
26.8. nedeľa Dr. Max
Fabryho ul
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.

Začiatky o 19.00 a 21.00 hod.

ppppppppp
21.22. AUGUST

VRATNÉ LÁHVE

Aby mohlo byť vítanie, musí
byť najskôr lúčenie, MP od
12 r., česká komédia

Oznámenie

Dopravná zdravotná služba LEGAMED s.r.o. sídliaca na ul. Cintorínska l, Rim. Sobota sa presťahovala na ul. Dobšinského 4007 (bývalé kasárne). Preto žiadame pacientov so žiadankami na prepravu,
aby doručili žiadanky na uvedené adresy do schránky.
1.) DZS – Dobšinského 4007 – bývalé kasárne
2.) ZDRAVOTNÉ STREDISKO – Dobšinského 4380 – prízemie
3.) AG-BANKA – Hostinského 4 – pri lekárni KAMILKA do 12.00
hod. v deň vydania žiadanky.
V prípade nejasností volajte na: t.č.: 047-56 645 do 16.00 hod.
mobil: 0905 874 858 – NON STOP!

944-35

Za pochopenie a prejavenú dôveru ďakujeme.
LEGAMED s.r.o.

ppppppppp
24.25.26.27.28.29. AUGUST

HARRY POTTER
A FÉNIXOV RÁD

Vzbura sa začína. MP, dobrodružný/fantasy film Veľká
Británia/USA

ppppppppp
31.AUGUST A 1.2. SEPTEMBER.

Mesto Rimavská Sobota
organizuje
25. Gemersko-malohontský jarmok

V PRACOVNÝCH DŇOCH:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
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v dňoch 28. a 29. septembra na ul. Malohontskej, Jánošíkovej a
na Hlavnom námestí.
Povolenia sa vydávajú na MsÚ, Svätoplukova 5, Rimavská Sobota
od 3. septembra.
Informácie na tel. č.: 047/5604628, 5604665, 5631139.
Predajné miesta budú očíslované.
Občerstvovacie stánky potrebujú povolenie od RÚVZ v mieste
bydliska.

Príďte - budete vítaní!!!

SIMPSONOVCI
VO FILME

Homér vyvedie najhoršiu vec
svojho života. MP od 12 r.
animovaný film USA

ppppppppp
Spoločnosť AGRO CS Slovakia,
a.s., Nám. republiky 5, Lučenec
prijme „asistenta ekonomického
námestníka“ s miestom výkonu
práce vo Veľkých Dravciach.
Požiadavky: stredošk. vzdelanie
ekonomického smeru, základy
podvojného účtovníctva, počítačové znalosti (Word, Excel,
internet), prax vítaná. Žiadosti
so životopisom posielajte do
31.8.2007 na adresu spol., resp.
mailom: canikova@agrocs.sk,
tel.: 047/437 32 79.
2803-35
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RIADKOVÁ INZERCIA
NEHNUTEĽNOSTI

Zamestnaná žena s 3 deťmi
súrne vezme do prenájmu 1-2
izbový byt v RS. Zariadený je
vítaný. 0910615108.
737-37

Dám do prenájmu obchodné priestory v centre mesta.
Budova pred rekonštrukciou.
Prenájom od septembra 2007.
0910 939 575.
801-34

Predám rodinný dom v radovej výstavbe na Chrenovisku.
Č.t. 0918 501 342.
840-34

Kúpim 2-izbový byt s balkónom na sídl.Západ. 0903 316
982, 0904 633 703.
850-34

Predám 3-izbový byt – bytovka Orávka. 0907 197 523,
0902 644 333. Volať po 18.hod.
857-34

Dám do prenájmu zariadenú kanceláriu, Hviezdoslavova
8, R.Sobota, t.č. 047/5632 446.
860-35

Predám 3-izbový byt na sídl.
Západ v Rim. Sobote. Cena dohodou. Č.tel.: 0911 912 610.
867-35

Dám do prenájmu 3-izbový
byt na sídl. Rimava v centre RS.
Tel.: 56 25 724, od 18.00 hod.
56 25 011.
869-35

Kancelária do nájmu 12 m2
na Svätoplukovej ul. č. 18 oproti
MsÚ. Kontakt: 0915 875 849.
871-35

Predám rodinný dom –
plyn, voda, elektrina – vhodný
i na podnikanie. Volať na číslo
0910 615 093.
876-34

Dám do podnájmu väčší 3-izbový byt na sídl. Rimava. Tel.
č.: 0908 221 715.
878-34

Predám prerobený 2-izbový
byt v OV v centre RS. Tel.: 0903
542 916.
879-34

Dám do prenájmu 3-izbový
byt na sídl. Západ od 1.9.2007.
Inf. na č.t.: 0910 268 611, 0910
613 693.
888-34

Predám RD v Hajnáčke.
0904 919 065.
890-35

Predám 10,7 árový pozemok na veľmi peknom mieste
v RS- oblasť novovýstavby RD-IBV Sobôtka. Cena dohodou.
899-35
Tel.: 0903 525 082.

Predám trojpodlažnú murovanú chatu v Maďarsku, 5 km
od Salgótarjánu, s terasovitou
záhradou v peknom prostredí,
s nádherným výhľadom, s prípojkou vody, elektriny, vykurovaná črepovými kachľami.
Informácie: 0905 418 194.
902-35

Najlacnejší prenájom v
meste. /Areál ČSAO a Gem. pekárne./ Tel.: 0903 515 109.
880-51

Ponúkame priestory na prenájom oproti autosalónu. Veľmi
výhodne! Informácie na t.č. 0905
836 926 alebo 047/58 11 498.
904-34

Predám menší rodinný dom
so záhradou v Dúžave. Cena
dohodou. 0910 667 332.
916-34

Prenajmem alebo kúpim
garáž v blízkosti Hlavného námestia. Kontakt: 0903 551 931.
918-36

948-35

Predám 2-izbový byt pri
Hlavnom námestí v RS. Tel.:
5624000.
950

Predám stavebný pozemok
na Novej ul. v Jesenskom. Cena
dohodou. T.č.: 0907 859 683.

Predám garsónku na sídlisku Rimava komplet zariadenú. Cena 200.000,- Tel.: 0905
786145, +420775 158 931.
931-36

Ponúkam na prenájom
zabehnuté obchodné priestory
aj so zariadením, ul. SNP č.18.
Tel.č.: 0908 937 392.
932-38

Odstúpim zabehnutý bufet v
Rim. Sobote. Kontakt: 0907 358
989 a 0910 559 822.
933-36

Dlhodobo prenajmem pekný 2-izbový byt v RS. 0908 917
816, volať po 20.00 hod.
934-37

Predám záhradu (4 á) s
chatkou v lokalite Tormáš. Cena
dohodou. Tel.: 048/4137299,
0907 120 271.
937-38

Dám do prenájmu na Hlavnom námestí v Rim. Sobote
kancelárske priestory 50 m2 (2
miestnosti). Tel.: 0907 884 948.
940-36

Predám zariadenie pohostinstva stoly a stoličky z masívu
pre 40 osôb. Tel.: 0907 884 948.
941-36

Dám do prenájmu 1-izbový
zariadený byt. Informácie na:
047/5624940.
942

Predám 3-izbový byt v OV
na Rožňavskej 5, 6.poschodie,
cena 320.000,-, dohoda možná.
Kontakt: 0903 525 084.

hostinstva. T.č.: 0915 720 365.
903-44

Hľadám prácu, mám osobné
auto, som maliar. 0902 196 800.
905

Účtovníctvo, mzdy, výkazy.
T.č. 0907 850 679.
911-35

Prijmem čašníčku s praxou
– 0905 213 476.

951-36

913-34

Ponúkam do prenájmu nebytové priestory za veľmi výhodné
ceny v budove VÚB, Francisciho 1, Rim. Sobota za účelom
zriadenia kancelárie alebo na
rôzne služby.
Zamestnám vyučenéhon pánskeho holiča /-ku a maséra /-ku.
Tel.: 0908 948 971.
824

Dám do prenájmu reštaurácie, herne, bary, výčapy
– zabehnuté bez investícií.
Tel.: 0903 801 265

Predám dom na Chrenovisku. Tel: 0915 844 269.
807
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2796-34

Prijmem kaderníčku, môže
byť aj na živnosť. R.Sobota, R.K.
Štúdio. 0903 551 931.
915-36

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru vodiča. Podmienky: -ukončené stredoškolské
vzdelanie -vodičský preukaz
skupiny C -prax je vítaná. Info
na t.č.: 0903 511 076.
882-36

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru pracovníkov
do skladu. Podmienkou je morálna bezúhonnosť. Info na t.č.:
0903 511 076.
883-36

ZAMESTNANIE
FIRMA BALEX – Stavebniny, Sedliacka č. 25 prijme do
pracovného pomeru vedúceho
stavebnín. č.t. 047/5631 053.
861-35

Prijmeme absolventa školy na recepciu motela.
Potrebná znalosť cudzích
jazykov a práce s PC.
Kontakt: 0905 745 308,
047/5622 517.
2793-34

Prijmeme vodičov MKD,
TRUCKIMEX s.r.o.,
0903 385 501.
858-34

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy. 0904 674 152.
874-37
Zamestnám vodiča MKD.
Tel.: 0903 515 109.
891-33,35

Vykonávam kontrolnú činnosť v samospráve. Tel.č.: 0914
285 220.
892-35

Hľadám do kvetinárstva v
Rim. Sobote zodpovednú, šikovnú, komunikatívnu mladú
ženu. Maďarčina vítaná. 0905
895 834.
900-36

Prijmem pomocníčku do po-

Hľadám barmanov
(-ky), kuchárov, aj brigádnicky. Tel.: 0903 801 265.
2796-34

Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. prijme vedúceho smeny
– s obsluhou baliacej linky s
miestom výkonu práce vo Veľkých
Dravciach. Požiadavky: odborná
spôsobilosť: elektrotechnik podľa
Vyhl. č. 718/2002 Z.z., prax v
odbore vítaná. Žiadosti so životopisom posielajte do 31.8.2007 na
adresu: AGRO CS Slovakia, a.s.,
985 42 Veľké Dravce. Kontakt:
Ing. Findra, tel.: 047/4373279.
2800-34

Palivá plus, s.r.o. hľadá odborného referenta hospodárskej
správy. Požiadavky: - vzdelanie:
stredná ekonomická škola, resp.
obchodná akadémia, - odborná
prax aspoň 3 roky, - počítačový
softvér – Word, Excel, internet,
softvér na fakturáciu, evidencia
zásob, ostatné administratívne
práce,- vodičský preukaz skup.
B, - mesačne služobné cesty za
účelom vyúčtovania výkonov
200-300 km vzdialenosti, - dobré
ovládanie maďarského jazyka
slovom aj písmom. Mzdové podmienky dohodou. Ručne písaný profesný životopis žiadame
doručiť na adresu: Palivá plus,
s.r.o., 980 42 Rimavská Seč 47,
tel.: 047/5634050 od 8.00 do
17.00 h.
927-34

938-36

Predám Daciu 1310 a Jawu
350 kývačku. Tel.: 047/5695571.
870-35

Pr e d á m A v i u 1 5 v a l .
5695200.
872-34

Nová prevádzka
po rekonštrukcii prijme
barmanky resp.barmanov.
Výborné platové podmienky.
Č.t.: 0905 644 472.
Hľadáme čašníka/čašníčku
do pivárne, dobré platové podmienky. Tel.: 0903 693 793.
945-38

Prijmem barmanky. Č.t.: 0911
644 472.
820

Prijmeme upratovačku na
upratovanie prevádzkových
priestorov. Č.t.: 0911 644 472.
821

IZONT s.r.o. Prijmeme do
zamestnania skladníka – prax v
skladovom hospodárstve (potravinársky sortiment) a obchodného zástupcu. Inf.: 047/5632169,
0904 504 504.
780

ZVIERATÁ
Predám šteniatka zlatého
retrievera, odber od 1.8.2007.
0915 542 253
838-34

Združené poľnohospodárske
družstvo Poltár uskutoční predaj
brojlerových kurčiat na farme
v Slanej Lehote dňa 27.8.2007
v čase od 9.00 do 14.00 hod. v
cene 37/kg.
896-34

Predám husi, kačky, ovce.
0907 661 789.
921-34

Predám šteniatko yorkshirského teriéra. Tel.: 047/5632
080, 0911 231 672.
936

Predám šteniatka nemeckého ovčiaka po rodičoch s papiermi. Vynikajúci rodokmeň. Cena
dohodou. 0904 947 135, 0918
594 871.
939

AUTO-MOTO
Predám Š-Felícia 1.3, 1.6,
r.v.1998, 1996, cena 68.000,- Sk.
Č.t. 0918 662 194
839-34

Predám auto Skoda 120 v
dobrom tech. stave. Č.t.: 0903
198 265.
943

RÔZNE
Káva-Káva Servis-Stroje. Tel.
0903515109.
736-52

Doveziem štrk, piesok, šotolinu, kameň. Výhodne. Tel.:
0908495173, 5694226.
749-39

Predám menší pozemok, tehly + tvárnice. R.S. Tel.: 047/5694
274, mob. 0904 592 962.
842-34

Kúpime zvárací agregát
CO2 MIG-160. 0904 504 504.

Cena dohodou. Tel.: 0904 994
136.
947

Predám detský kočík buggy-šport, kombinovaný, farba
modro-ružová, zachovalá, rok
používaný. Cena: 4000 Sk. T.č.:
0908 387 256.
953-35

Predám detské oblečenie od
0 do 18 mes. Cena dohodou. T.č.:
0908 387 256.
953-35

868-34

Detoxikačné vankúšiky za
dobrú cenu. T.č.: 0907 881 584.
908-35

Predám elektrickú ohýbačku
rúr + čeľuste. Cena 5.000,- Sk. Tel.:
0908 919 972.
917-34

Kúpim Simson Enduro. Ponuka na t.č. 0908 933 685.
922-35

Kúpime lesy RS, LC,RA. Č.t.
0915 625 196, 0902 356 840.
924-34

Predám 2 ha ornej pôdy + 0,5
ha lesa pred ťažbou 8 km od RS.
Tel.: 0905 506 338.
802

Dovoz kvalitných štrkopieskov a pieskov za bezkonkurenčné
ceny. Kontakt: 0905 263 882.
929-36

Vykupujem starožitnosti, komody, truhlice, nábytok, domáce
plátno, staré perie a komplet pozostalosti. Info: 0903 537 225.
930-39

Predám 110 l zachovalú
mrazničku. Tel.: 047/5633760,
mob. 0904 614 139.
1584-36

Predám kočík 3-kombinácia,
značka CAP-POL, modro-bordovo-žltý. Cena 3.000,- Sk. Tel.: 0907
665 224.
946

Predám súčiastky na Š 120,
blatníky a podbehy – čisto nové.

895-36

Hľadám tichého spoločníka. Pri vklade 100.000 Sk je
mesačný profit pre spoločníka
po zdanení 20.000,- Sk (Zmluva
o tichom spoločenstve + vklad
spoločníka je poistený.) Tel.:
0918 151 489, 047/5631800.
901-35

OZNÁMENIE
Predám splyňovače do
motorových vozidiel Š-1203 a
TAZ - 1500, Š - 105 a Š - 120 s
kompletným príslušenstvom a
náležitými dokladmi. P.S. Cena
dohodou. Kontakt: 047-56 34
645 (od 7.30-15.30 hod.), 0905
874 858.
944-35

866-36

Predám eurookná 130x120
– 5 ks. Cena dohodou. Č.t.: 0918
543 441, 0914 255 855.

losť, súčasnosť, budúcnosť).
Po-Pia: 8.30-15.30 hod., Čerenčianska 22 (vedľa úradu práce)
v Rim. Sobote. Tel.: 0915 228
482.

SLUŽBY
Oprava DIGI-TV na vaše
náklady. tel.: 0905 435 823.
545-36

Pôžičky – 0910158697.

V sobotu zľava 10% na celý
sortiment tovaru veľ. 44 – 64.
Kupóny do 31.8. – 3-nás. hodnota. Moletka, Železničná č.9,
Rim. Sobota.
909-35

Prevíjanie el. motorov, opravy zváračiek, čerpadiel, elektrospotrebičov. R.S., Čerenčianska
č. 1984. T.č. 047/5622067,
047/5627362. Denne od 7.00
do 15.00 hod.
910-35

Preprava Aviou (3 t)
lacno a rýchlo.
T.č.: 0904 977 692,
0903 549 042.

733-51

Preprava skriňovou Aviou.
Tel.: 047/5694 274, mob.: 0904
592 962.
841-34

Služby – úprava záhradných plôch, skalky, rybníky,
altánky. 0907 108 492.

Elektrické inštalácie, montáž, údržba, revízie elektrických
zariadení. 047/5596339.
914-35

Silikónové tesnenie okien .
0907 831 424.
928-33,35,37,39,41

853-34

Chudnutie, priberanie,
celulitída, starostlivosť o pleť
– individuálny prístup. Mobil:
0902 041 075.
854-34

VYSOKORÝCHLOSTNÝ
INTERNET, bez telefónnej
linky, garantovaná rýchlosť od
1536/256 kbps, NEOBMEDZENÉ A BEZPLATNÉ VÍKENDY už od 401.- Sk s DPH
mesačne. Info: 047 4513153,
0903 544 040.
2795-38

Lacné sťahovanie s Tranzitom. T.č.: 0907 877 495.
863-36

Hľadáme na príležitostné preklady do poľštiny prekladateľa. 0904 504 504.
865-36

Murárske práce. Betonovanie, omietky, dlažby. 0918
455 773.
894-35

Veštenie z kariet (minu-

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH!

RÔZNE
Predám RD. Tehlová 7. 5-izbový. 1.450.000 Sk. Tel.: 0907
954-38
884 276.
Predám rozostavaný rodinný
dom (hrubá stavba pod strechou)
na IBV Sobôtka. Tel.: 0905 446
955-35
136.
Kúpim zrekonštruovaný rodinný dom alebo RD pred menšou
rekonštrukciou, prípadne nedokončený RD v okolí Rimavskej
Soboty a Tornale. Tel.: 0911 974
958-36
942.
Havarovanú Škodu 120 L pre956
dám dohodou. 5623063.
Prijmem vodiča s vod.preukazom skupiny C. Prax minimálne
957-35
l rok. 0903 555 356.

926-37

Ponúkame odbornú prípravu pre pracovníkov SBS.
Kontakt: 0905 349 774.
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O OZDRAVENÍ PODNIKOV, PODPORE VZDELANOSTI A ROZVOJI ĽUDÍ

Xanto s kreditom špičkovej firmy

Stavebno–obchodná firma Ing. Ján Plesník – Xanto, stavby,
rekonštrukcie, design Zvolen podniká na slovenskom trhu
od roku 1996. Ponúka komplexné služby v oblasti stavebníctva a zariaďovania interiérov zo siete svojich obchodných
domov Xanto vo Zvolene, Krupine, Leviciach a internetového obchodu, pričom si získala kredit jednej zo špičkových
firiem nielen tohto zamerania a nielen v regióne.

Ako vníma toto obdobie
Ing. Plesník najmä s prihliadnutím na nie celkom všednú
skutočnosť, že podniká ako
fyzická osoba? „Mám za sebou
11 rokov podnikania pod svojím
menom, predtým ešte v spoločnosti s ručením obmedzením.
Môžem teda zodpovedne povedať, že ponímanie živnostníka,
ako fyzickej osoby na súčasnom
podnikateľskom trhu predstavuje značný problém. Málokedy sa
totiž akceptuje živnostník s väčším záberom. Ako fyzická osoba
využívam možnosť jednoduchého účtovníctva, čo predstavuje
ďalší problém v styku s bankami
a finančnými úradmi, lebo nie
všetci tomu rozumejú a v neposlednom rade pociťujem ťažkosti
aj pri vymáhaní pohľadávok,
lebo naše súdy nevedia čítať
jednoduché účtovníctvo.“
Za takpovediac profesijný
problém považuje Ing. Plesník
stavebnú časť firemného záberu. Ako stavbár, absolvent
SVŠT, už dávno spozoroval, že
nie vždy sa uplatňuje hrdosť na
profesiu stavbára, ba stáva sa,
že investor špekuluje, zabúda
na záruky a súlad algoritmu.
Tu sú spravidla jablkom sváru
peniaze, lebo nie každý zhotoviteľ vystupuje korektne. „A
potom nás hádžu do jedného
vreca…,“ povzdychne si. Mylná
je podľa neho aj informácia, že

stavbári zarábajú veľké peniaze. Veď kalkulovaná hodinová
sadzba práce v stavebných firmách dosahuje len zhruba 240
korún a produktivita 55 - 70 tisíc
korún mesačne na hlavu. „Čo sa
týka obchodu, tu sa už situácia
vykryštalizovala, predovšetkým
vo sfére svietidiel, kde sme sa
zaradili do top ten firiem na
Slovensku. V oblasti predaja nábytku nastalo upokojenie, ktoré
by som v budúcnosti privítal aj
v stavebníctve,“ glosuje ďalej.
O majiteľovi firmy Xanto
je známe, že je dlhoročným
predsedom Živnostenského
spoločenstva vo Zvolene. „Áno,
som hrdý, že som mohol byť živnostníkom, lebo za tých 11 rokov
viem, čo sa podarilo presadiť.
Napríklad to, že živnostník sa
už považuje za človeka, ktorý
má právo na stravovanie a má
stravné lístky, aj keď dosiaľ
neviem pochopiť, prečo nemá
nárok na mesačnú mzdu, ktorú
by si dával do nákladov, keďže
žije z príjmu. Na druhej strane
sa pri spätnom pohľade na
roky podnikania zamýšľam,
kde sme vlastne minuli toľko
peňazí.“ Túto otázku si kladie
nejeden podnikateľ, pravda,
v tejto súvislosti treba uviesť,
že Ing. Plesník začínal doslova
v drevenej búde s piatimi pracovníkmi. V priebehu roka už
šéfoval 17 ľuďom, nuž a teraz
sa na pravidelných školeniach
stretáva 30 kmeňových zamestnancov a na firemných hrách
až 50.
O Jánovi Plesníkovi jeho
známi vravia ako o mužovi
činu. Nečudo, jeho predstavy sa

rýchlo menia na skutočnosť, nečudo tiež,
že má jasnú víziu.
Spoločne s myjavskou kovovovýrobou Kodreta uviedlo
Xanto nedávno na trh
univerzálny kotviaci
prvok oceľového
stĺpika zábradlia.
Ide o pomôcku
pre stavebné firmy
na bezpečné kotvenie zábradlia. Minulý rok na medzinárodnom veľtrhu stavebníctva
FOR ARCH v Banskej Bystrici
s touto novinkou získali Grand
Prix. Teraz rokujú s Ukrajinou
a Ruskom, kde o kotvenie
prejavili záujem, dobrá odozva
prišla z Maďarska, Poľska a Rakúska. Dodajme, že Xanto hodlá
v budúcnosti zvyšovať kvalitu

EDITORIAL
POLOPLNÝ/
POLOPRÁZDNY POHÁR

Sýty hladnému neverí.
I naopak. Pohľad zamestnanca
a zamestnávateľa (aké zahmlievajúce pojmy; v nemčine je to
Arbeitsnehmer/Arbeitsgeber:
ten, čo prácu prijíma, a ten, čo ju
dáva – to je krištáľovo čisté!) sa
nutne líši. No obaja žijú z výsledku – spoločnej – práce. A keďže
podnikanie potrebuje čas, prechádza vzťah podnikateľa a jeho
pracovníkov tvrdými previerkami.
Vtedy závisí skoro všetko od dôvery, kvality vzťahov a postoja. Nie
náhodou hovoríme v ankete o 5
rokoch. To je čas na potvrdenie
podnikateľského zámeru, miesta
na trhu, naštartovanie rozvoja
I na zmenu postojov.
MICHAL BEŇADIK

stavebných prác nákupom
modernej techniky a školením
pracovníkov, v obchodnej sfére
chce zasa rozširovať ponuku
vo veľkoobchode s nábytkom.
Širšie možnosti jej umožní aj
výstavba nového obchodno-administratívneho centra vo
Zvolene–Môťovej.
Ján Beňuška
Foto: archív Xanto

OANKETA O ANKETA O ANKETA O ANKETA O
Akými procesmi prešla firma, v ktorej pracujete, za posledných 5 rokov? Ako ste ich vnímali v kritickom období,
keď to malo negatívne dopady, a ako ich vnímate dnes?
 Vladimír BAHÝL, Heuréka, s. r. o., Banská Bystrica: Firma
pod odborným vedením nášho šéfa a majiteľa v jednej osobe zaznamenala
výrazný posun v oblasti, v ktorej poskytujeme svoje služby. Ale je nutné
pri úspešnom napredovaní prispôsobovať sa požiadavkám trhu a zákazníkov
a sledovať trendy vývoja tak, aby sme držali s konkurenciou krok. Niektorí
zamestnanci absolvovali preškolenie na prácu s počítačmi, internetovými
portálmi a obchodmi, ktoré nám zvýšili konkurencieschopnosť.
Peter LECKÝ, Starý Tekov, okr. Levice: Myslím, že celých päť
rokov nie som ešte v našej firme zamestnaný, no posledný rok sa veru nesie
v znamení neistoty, čo bude ďalej... Je to predsa len moje prvé pracovné
miesto, a preto sa snažím, aby firma aj mojím pričinením fungovala a prosperovala ďalej, veď kto by si chcel dnes napríklad hľadať prácu inde?
 Miroslav POLAKOVIČ, konateľ Lunch no Meat Company
Jablonica: Naša firma so zameraním na zdravú výživu sa začala rodiť pred
7 - 8 rokmi. Vznikla pred štyrmi a prvé výrobky sme distribuovali vlani.
Dnes dodávame po celom Slovensku. Vlastnú krízu prežívame až teraz,
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

Opýtali sme sa za vás...
Náš zamestnávateľ často zdôrazňuje, aby sme
boli k firme lojálni, aby
sme v ťažkých chvíľach
boli trpezliví. Aký má
význam lojalita zamestnanca v dnešných neistých časoch?
(L. B., Dolný Kubín)
- Lojálnosť je nesporne u zamestnancov dôležitá a zamestnávateľmi cenená. Zamestnávateľ však lojálnosť zamestnancov
nemôže zneužívať a neplniť si
voči nim svoje povinnosti, a to

ani s tým, že koná
v prospech lepšej
budúcnosti firmy.
Podľa § 69 platného
Zákonníka
práce
môže zamestnanec
okamžite skončiť
pracovný pomer,
pokiaľ mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu
alebo náhradu mzdy, alebo ich
časť do 15 dní po uplynutí jej
splatnosti. Od 1. 9. 2007 sa
dôvody na okamžité skončenie
pracovného pomeru zo strany

Sone LACUŠKOVEJ, personálnej manažérky
Penta Investments, a. s.
zamestnanca rozšíria
aj na nevyplatenie
cestovných náhrad,
náhrad za pracovnú
pohotovosť, náhrad
príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti alebo ich časti.
Ako
uvádzate, niektorí zamestnanci menia zamestnávateľov práve z dôvodu zvýšenia
mzdy. Zamestnanec zväčša pri
zmene zamestnávateľa získava
aj lepšie mzdové podmienky,

nemusí tomu však vždy tak byť.
Nie každý, kto mení zamestnávateľa, to robí s úmyslom, aby
finančne získal. Dôvodom na
zmenu zamestnávateľa býva aj
nedodržanie dohody, resp. prísľubu o akýchkoľvek (t. j. nielen mzdových) podmienkach
práce, ktorý dal zamestnávateľ
zamestnancovi pri uzatváraní
pracovného pomeru. Je na
zvážení každého zamestnanca,
čo je ochotný akceptovať a čo
je pre neho podnetom k zmene
zamestnávateľa.
P. HÚSKA

OANKETA O ANKETA O ANKETA O ANKETA OANKETA O ANKETA O ANKETA O ANKETA O
keď sme už vo februári očakávali vstup do rentability. Verím, že kríza len
prechodná pred rozmachom. Pripravovali sme ľudí na expanziu, etablovali
sa na trhu, ale vo verejnosti ešte chýba gastronomická osveta.
 Rastislav PAPP, majiteľ firmy R. K. P. Prešov, upratovací
a hygienický servis: Môžem povedať, že firma sa dynamicky vyvíja. Veľký dôraz oproti začiatkom firmy kladieme na zvyšovanie imidžu, kvality.
Nakupujeme nové stroje, technológie. Musím kráčať s dobou a potrebami
zákazníkov. Rovnako študovať zákony, ktoré sa žiaľ, pričasto menia a spôsobujú podnikateľom dosť starostí. Teší ma aj fakt, že firmy z tohto fachu
získavajú na kredite. Z pôvodných piatich zamestnancov sme sa rozrástli
na firmu, ktorá ponúka prácu skoro stovke ľudí.
Pavel VARECHA, konateľ predajne Nábytok – interiér, v. o. s.,
V. Krtíš: Vo firme pracujem a podnikám od roku 1992. Kým vtedy mala
predajňa nábytku len sedem zamestnancov, teraz zamestnávame 16 ľudí.
Začali sme predávať na ploche 400 m2, v roku 2003 sme predajňu zväčšili
na 600 m2 a koncom minulého roku sa celá budova nadstavila na 1 200
m2. Od roku 1996 sa nám rozbehla výroba plastových výliskov. Oproti
minulým rokom sme rozšírili sortiment tovaru, zlepšila sa kultúra predaja.

Penta podporuje
nadané deti

Školy s triedami pre nadané
deti, ktorých je na Slovensku 24,
sa môžu zapojiť do 3. ročníka
grantu Nadácie Penta.
Predložené projekty musia
byť orientované na podporu
zlepšenia a skvalitnenia vzdelávacieho systému tried pre
mimoriadne nadané deti s cieľom zvýšiť záujem, motiváciu
a chuť žiakov dodatočne sa
vzdelávať a samostatne získavať nadstavbové informácie.
Predložené projekty by mali
spĺňať tieto základné ciele:
a) kombinácia, spájania a využitia viacerých vyučovaných
predmetov, vedeckých alebo
spoločenských oblastí,
b) vzájomné prepojenie
a účasť tried prvého alebo
druhého stupňa.
Projekty, ktoré sa umiestnia
na základe vyhodnotenia od-

bornej komisie, ako najlepšie na
prvých šiestich miestach, budú
finančne podporené nasledovne:
1. miesto: 200 000 Sk, 2. miesto:
150 000 Sk, 3. miesto: 100 000 Sk,
4. – 6. miesto: 50 000 Sk.
O grant sa môže uchádzať do
konca septembra základná škola
s triedou alebo s triedami pre mimoriadne nadané deti so sídlom
na území Slovenskej republiky,
ktoré sa zúčastňujú na Projekte
Alternatívnej starostlivosti o nadané deti, autorky PhDr. Jolany
Laznibatovej, CSc. Prvý grant
pre tieto triedy bol vyhlásený
v roku 2005 a doteraz boli vyhodnotené dva ročníky grantu,
do ktorého sa zapojilo 22 škôl,
ktoré spolu zaslali 50 projektov
a rozdelili si finančnú odmenu
vo výške 660 000 korún. Bližšie
podmienky grantu sú zverejnené na webovej stránke.

Za úspech považujem to, že pred dvomi rokmi sme sa začlenili do siete
predajní MEGA, čo nám umožňuje nakupovať nábytok za výhodnejšiu
cenu. Od roku 2001 máme predajňu aj v Poltári.
Andrej MICHRINA, zamestnanec, Svidník: Pracoval som v jednej veľkej stavebnej firme, ktorá prešla veľkými zmenami. Nastala veľká
konkurencia na trhu stavebných firiem, nedarilo sa nám získavať zákazky
a prišlo prepúšťanie. Počet pracovníkov klesol veľmi výrazne, neraz meškali
výplaty, mne sa však akosi podarilo vydržať. Vtedy som tom vnímal dosť
zle, ale dnes viem, že to boli nevyhnutné kroky, pretože neskôr sa podarilo
naštartovať ten oživovací proces.
 Pavol KEVEŠ, zamestnanec, Dolný Kubín: Za posledných
päť rokov bolo z podniku, kde pracujem, prepustených niekoľko stoviek
zamestnancov. Bolo to stresujúce obdobie, veľmi náročné na psychiku. Do
práce som chodil s obavami. Väčšina ľudí sa obzerala po novej práci. Stále
to mám v podvedomí. Damoklov meč v podobe prepúšťania ustavične visí
nad nami. Je to celospoločenský problém. Človek sa naučil žiť s pocitom,
že nič netrvá večne, ani jedno zamestnanie, ako to bolo kedysi.
(Zvolenské noviny, Slovenská brána, Slovo Zemplína, Nový pokrok, Večerník, Záhorák, Podduklianske noviny, Noviny Orava)

JEDNA OTÁZK A pre ...
Ing. Jozefa ŠPIRKA, partnera private equity skupiny Penta
Aký je Váš názor na zvýšenie odvodov pre vyššie
zarábajúcich občanov,
ktoré predkladá ministerka práce?
- Je to prejav bezmocnosti
a nekompetentnosti súčasného
vedenia ministerstva práce, ktoré nevie, ako ďalej pokračovať
v dôchodkovej reforme. Riešenie nedostatku peňazí v Sociálnej poisťovni pritom hľadá tak,
že chce jednostranne preniesť
túto záťaž na zamestnávateľov a ich zamestnancov. Tento
návrh je pritom v príkrom rozpore s plytvaním finančných
prostriedkov na ministerstve
práce, či v Sociálnej poisťovni.
Ministerka trestá všetkých
vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorých má Slovensko

stále nedostatok. Namiesto
toho, aby sme pre týchto ľudí
vytvárali čo najlepšie podmienky, pani ministerka označila za
milionára každého, kto zarába
viac ako 28 tisíc korún mesačne.
Podľa predbežných odhadov sa
jej návrh dotkne viac ako 100
tisíc ľudí. Hoci ministerstvo
nevie vyčísliť skutočné dopady,
priznáva, že návrh môže viesť
k vyššej nezamestnanosti. Čo
bude ďalší skutočný dôsledok?
Zamestnancom klesne čistá
mzda, podnikom stúpnu náklady, bude všeobecne menšia
ochota zvyšovať mzdy. Očakávame tiež únik „mozgov“,
našich najlepších odborníkov
a mladých ľudí do zahraničia,
kde neexistuje takéto trestanie
úspešných.
(r)

VÍZIA – príloha regionálnych a lokálnych novín. Vydáva mesačne Arva, s. r. o., D. Kubín v spolupráci s Pentou Investments Bratislava. Realizačný garant: Asociácia
vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku, Martin. Príloha vychádza v celoslovenskej sieti regionálnych a lokálnych novín REGIONET v súhrnnom náklade 190 000
výtlačkov. Gestor za Pentu Investments: Mgr. Martin Danko (danko.martin@penta.sk), manažér projektu: PhDr. Michal Beňadik (043/430 28 81, avrt@stonline.sk),
šéfredaktor prílohy: PhDr. Peter Laučík (052/78 78 301, petros@podtatranske-noviny.sk).

tiráž
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MUDr. Silvia Vargová
AKCIA: 5-komorový profil v cene 4- komorového

Praktická lekárka pre dospelých oznamuje širokej verejnosti, že od 1.6.2007 ordinuje v zdravotnom stredisku
Rimava, na prízemí v priestore LSPP. Ordinačné hodiny:
Utorok: 13.30 – 15.30, Streda: 13.30 – 15.30,
Śtvrtok: 7.30 – 15.30, Piatok: 13.30 – 15.30

MOTOREST CIEĽ Čierna Lúka
Vás pozýva

Príjem riadkovej
a plošnej inzercie:

do obnovenej vinárne

tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742

na príjemné posedenie pri živej hudbe.
KEDY: 24. 8. 2007 o 20. 00 hod.
DO TANCA HRÁ: Robi LIGÁRT

TETRA-K materiál

Tel.: 047 56 33 949

-

kvalitnejší, náhrada sadrokartónu
lacnejší, nižšia hmotnosť
Info:
ohybný , pružný, pevnejší
www.lewastav.echoviny.sk
odolnejší voči vlhkosti
0904 504 504.
- tepelná izolácia – ako drevo
779-34
0908 930777.
Oznamujem hendikepovaným
osobám, že dočasne poskytujem
schodolez pre nasledovné verejné budovy: radnica, obvodný
úrad, rímskokatolícky kostol,
Hotel Tatra, MsKS.
Kontakt: 0907 852 457
Zodpovedný pracovník
je zabezpečený.

Riaditeľstvo RDD Čerenčany
prijme vychovávateľa.
Požiadavka: vysokoškolské
vzdelanie pedagogické +
špeciálna pedagogika
Informácie osobne u riaditeľa RDD dňa 24. 8. 2007.
Tel. 047 563 1090

2805

VSTUPNÉ: ZDARMA

Tel.: 0905 618 826

ZA OBSAHOVÚ A GRAMATICKÚ STRÁNKU
INZERÁTOV ZODPOVEDAJÚ INZERENTI!

PREPRAVA
DO 1,5 TONY:
tovar, sťahovanie...
Tel.: 0903 555 356.

inzeráty neprešli jazykovou úpravou

760-50

Vážení zákazníci!
Predajňa Hudobné nástroje
PLEKTRUM sa presťahovala
na Svätoplukovu ulicu č. 14
(vedľa Jedálne Perla pri MsÚ v R. S.)

Tešíme sa na vašu návštevu

-15%

AKCIA: ŽĽAB 1 Sk
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ENTES, s.r.o.
prijme administratívnu pracovníčku
Požadujeme:
- vzdelanie VŠ, prípadne úplné SŠ s maturitou
- znalosť cudzích jazykov AJ, NJ, MJ
- PC znalosť Excel, Word, atď...
- dobré organiz. schopnosti, komunikatívnosť a flexibilitu
Ponúkame:
- prácu na trvalý pomer v stabilnej spoločnosti
- nadštandardné finančné ohodnotenie
- nástup možný ihneď

z¾ava 28%

ENTES, s.r.o., Čerenčianska 3631
979 01 Rimavská Sobota Tel.: 047 / 56 31 995

2266

Èerenèianska 22
Rimavská Sobota
Tel./fax:047/58 12 006,7,8
e-mail: okdom@stonline.sk

LIKVIDÁCIA
TERAZ ZADARMO:
- technický návrh a poradenstvo
- cenová kalkulácia
- zameranie
- doprava (pri dodávke s montážou)
- štrbinové vetranie
Profily-REHAU (SRN), s monosou trojitého zasklenia

2730-23

PONÚKAME:
- 4 až 5 komorové okná
- plastové a hliníkové vchodové dvere
zimné záhrady a presklené fasády
- žalúzie, rolet a siete proti hmyzu
- demontáž, montáž a stavebné vysprávky

AKCIOVÉ CENY
stavebných vysprávok

Príjem riadkovej
a plošnej inzercie:
tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742
e-mail inzercia: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Super akciové ceny!

Kuchynské linky na mieru :

kuchynská linka 2 m x 60 cm, digest.skriňa,
drez so sifónom
už od 10 500 Sk + DPH
sedacia súprava 3+1+1 už od 12 800 Sk + DPH
vyklápacie váľandy
už od 1 500 Sk + DPH
garniže
už od 120 Sk/bm + DPH

Predaj aj na splátky QUATRO
ADRESA: Nábytok Hajdu, Rimavské Janovce (v kaštieli), otvorené : pondelok – piatok od 9.00 do 17.00 hod., sobota : od 9.00
do 12.00 hod. Tel.: 0905 566 298, 0907 586 809.
2625-50

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomeru
krajčírky NAJLEPŠIE PLATOVÉ PODMIENKY V REGIÓNE
mechanika šijacích strojov
čalúnnika (vyučený) s praxou
pracovníka /íčku administratívy (práca na PC, VŠ)
technického pracpvníka výroby
obchodného reprezentanta - podm.: časová flexibilita,
samostat., kreativita, profesionálny prístup a vystupovanie, výrazne komunikačné
schopnosti a obch. zručnosti, aktívna znalosť MJ. Súčasťou výkonu pracovnej
pozície je cestovanie po SR, ČR a HUN. Zaujímavé platové podmienky.
- teplá strava, príjemné pracovné prostredie. Možnosť osobného rastu.
KONTAKT: mad.sr@madsr.sk, alebo osobne na adrese: Školská 36, 979 01
Rimavská Sobota.

2514-51

www.autopotahy.sk

LILIPUT
detské odevy
v Rimavskej Sobote
pri Pošte vás srdečne
pozýva na nákupy:
NOVÝ JESENNÝ
TOVAR
- Teplákové súpravy
- Nohavice
- Disney spodné prádlo,
pyžamá

2754
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ANITA

2723

Projektovanie
a realizácia záhrad

+ poradenstvo.

Tel.: 0902 304 428.

RENT-A-CAR

osobné a úžitkové
vozidlá
Tel.: 0918 038 797

20. august 2007
2784

SNP 12, Rimavská Sobota

2782

Oznámenie
chovate¾om psov

- skladníčku (12 tisíc Sk čisté)
- výkupcu tovaru (12 až 15 tisíc Sk čisté)
- šoférov (12 až 15 tisíc Sk čisté)

Mestský úrad v Rim. Sobote,
oddelenie životného prostredia
oznamuje chovateľom psov, že
si na našom oddelení môžete
po predložení očkovacieho
preukazu psa bezplatne vyzdvihnúť hygienické vrecká
na psie exkrementy. V jednom
balení sa nachádza 25 kusov aj
s priloženou lopatkou. Vrecká
je možné vhadzovať aj do
zberných nádob na komunálny
odpad. Pes musí byť vedený
v evidencii mestského úradu
a je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz.

2742-

- 34

Š. J. Therm Štefan Juhász
solárne systémy
montá a rekonštrukcia kúrenia
predaj a inštalácia kotlov.

Restaurant

darčeky
suveníry
dekoračné predmety

Veľkosklad ovocia a zeleniny
PRIJME IHNEĎ:

KONTAKT: 0914 167 181

EUROMOTEL

oz .
ov ma
D ar
zd

Kontakt: 0908 933 683, 56 31 116, E-mail: sj.term@rsnet.sk

Košická cesta, Rimavská
Sobota Vás pozýva na:

Cestovateľské
špeciality
budapeštianskeho
šéfkuchára
UBYTOVANIE
OD 69 SK!

Prijmeme èašníka/
-èku.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308.
www.euromotel.sk
Ubytovňa Mestskej bytovej
správy na Gorkého ul. 8 v R.
Sobote ponúka ubytovacie služby
pre fyzické a právnické osoby za
výhodné ceny. Tel.: 56 241 87.

Regionálna kancelária
Slovenského národného strediska pre ľudské práva
informuje:
Antidiskriminačný zákon
- upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania
- ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto
zásady
- aplikovaný v praxi od júla 2004
Zásada rovnakého zaobchádzania - jej dodržiavanie spočíva v zákaze
diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, vo výkone práv a povinností v
súlade s dobrými mravmi, ako aj v prijímaní opatrení na ochranu
pred diskrimináciou.
Diskriminácia - uplatňovanie rôznych pravidiel v rovnakých alebo
porovnateľných situáciách alebo uplatňovanie toho istého pravidla
v rôznych situáciách.
Dôvody diskriminácie - vek, farba pleti, pohlavie, národnostný pôvod, etnický pôvod, rasový pôvod, náboženské vyznanie, zdravotné
postihnutie, rodinný stav, sexuálna orientácia.
FORMY DISKRIMINÁCIE:
Priama diskriminácia - konanie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza
menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo
zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.
Nepriama diskriminácia - navonok neutrálny predpis, rozhodnutie,
pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou
osobou.
Obťažovanie - také zaobchádzanie s osobou, ktoré táto osoba môže
odôvodnene považovať za nepríjemné, nevhodné alebo urážlivé, a
ktorého úmyslom alebo následkom je, alebo môže byť zníženie dôs-

tojnosti tejto osoby alebo vytvorenie nepriateľského, ponižujúceho
alebo zastrašujúceho prostredia.
Pokyn na diskrimináciu - konanie, ktoré spočíva v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie tretej osoby.
Nabádanie na diskrimináciu - presviedčanie, utvrdzovanie alebo
podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby.
Neoprávnený postih - také konanie, ktoré je pre osobu, ktorej sa
týka, nepriaznivé a priamo súvisí s domáhaním sa právnej ochrany
pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej osoby, alebo s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia, alebo súvisí s inou
účasťou tejto osoby v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého
zaobchádzania.
Oblasti, ktoré pokrýva Antidiskriminačný zákon:
- vzdelanie
- zdravotná starostlivosť
- sociálne zabezpečenie
- poskytovanie tovarov a služieb
- pracovnoprávne a obdobné právne vzťahy
Bližšie informácie môžete získať v sídle regionálnej kancelárie
Slovenského národného strediska pre ľudské práva, UL.SNP 15, 979
01 Rimavská Sobota
Mgr. Andrea Kosková
tel.: 047/ 2865011
mobil: 0918 370 006
e-mail: koskova@snslp.sk
snslp
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CHCETE ZÍSKAŤ VÝUČNÝ LIST?
Spojená škola- SOU služieb
Rimavská Sobota umožní v
rekordne krátkom čase získať výučný list v odboroch kuchár, čašník, kaderník, murár, predavač,
elektromechanik. Záujemcovia
nech sa prihlásia na sekretariáte
školy.

SPOMIENKA

Zníženie nájmu nebytových priestorov

o 25 %
od 1. júla 2007

So slzami v
očiach a s veľkým žiaľom v
srdci spomíname na milovaného syna,
brata a dobrého kamaráta

V budove bývalého Zväzarmu, Mlynská 4, 979 01 Rim. Sobota
Info: 0907 256 204, Mail: feher@geniusnet.sk
TEXTIL ŽILINA a.s. Vás pozýva do svojej predajne na ulici
SNP Dom textilu, kde sa uskutoční letný

dopredaj tovaru
so 40 až 60 % zľavou

Pavla Jambricha
z Rimavskej Soboty
ktorý nás náhle opustil dňa 23.augusta 2002 vo veku 25 rokov.
... odišiel si bez rozlúčky a objatia
do neznáma, odkiaľ nie je návrat.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Dňa 21.augusta uplynie rok, ako
nás navždy opustil náš drahý manžel a otec

Spojená škola- SOU služieb
Rimavská Sobota umožní získať
maturitu pre absolventov učebných odborov SOU v odboroch
spoločné stravovanie, elektrotechnika, prevádzka obchodu,
odevníctvo, vlasová kozmetika.
Záujemcovia nech sa prihlásia
na sekretariáte školy.
CHCETE ZÍSKAŤ ABSOLUTÓRIUM?
Spojená škola- SPŠ potravinárska Rimavská Sobota umožní
získať absolutórium v pomaturitnom ročníku hygiena potravín.
Vhodné pre uchádzačov s ukončenou maturitou akejkoľvek školy. Záujemcovia nech sa prihlásia
na sekretariáte školy.

DO TEJTO AKCIE SÚ ZARADENÉ TOVARY:
- dámske šaty, blúzky, tričká, nohavice pánske
košele, polokošele s krátkym rukávom
- detské čiapky, klobúčiky
- prestieradlá, tapety, záclony, šatovky a ďalšie iné
druhy tovarov
Tešíme sa na Vás a prajeme príjemný nákup!

Cintorínska 1893
Rimavská Sobota
56 323 66
0905 502 504, 0903 502 504

2799-34

2775 - 36

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru

2804

Pavel Szabó
z Rimavskej Soboty.
S láskou a s bolesťou v srdci spomínajú manželka, synovia a dcéra.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

2798

CHCETE ZÍSKAŤ MATURITU?

vyučené šičky, krajčírky
a žehliarky
Kontakt: VANDA s.r.o. Tisovec, Anna Stožeková, tel. č. 047/52 111 86

Mesto Rimavská Sobota oznamuje vlastníkom, nájomcom a držiteľom
pozemkov v kat. území Bakta 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 Bakta
určeným operátom je pôvodný katastrálny operát.
1. 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 vysporiadania právnych vzťahov k týmto
pozemkom.

Otvorené !!!
UHOĽNÝ SKLAD

PREPRAVA
AVIOU (3t)
Tel.: 0904 977 692,
0903 549042.
2769-50

Údaje je potrebné poskytovať komisii na obnovu evidencie pozemkov a
právnych vzťahov k nim (ďalej len komisii) zriadenej pre kat. územie Bakta v
lehote do 30.01.2008 a to v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 16.00 hod.
2. Určuje vlastníkom a ďalším účastníkom konania na predkladanie listín
o právnych vzťahoch k pozemkom, ktoré nepredložia osoby v bode 1. tohto
oznámenia lehotu do 30.01.2008 a to v pracovných dňoch od 9.00 hod. do
16.00 hod.
Údaje a listiny je potrebné predkladať komisii – predsedníčke komisie
Anne Brezovickej na Mestský úrad v Rimavskej Sobote, Ul. Svätoplukova
č. 9 – referát správy majetku, III. poschodie, č. dverí 25, č. tel. 5604633.
3. Poučuje účastníkov konania o možnosti podať návrh na vydanie rozhodnutia o nadobudnutí vlastníctva k pozemkom vydržaním podľa § 11 ods. 1
zákona a to aj dedičom oprávneného držiteľa. Návrh možno podať len na
účely konania a najneskôr s podaním námietok proti výpisu z návrhu registra
obnovenej evidencie pozemkov.
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Ako ďalej s rimavskosobotským futbalom?
Dovoľte mi, aby som priniesol
pohľad dlhoročného fanúšika
Rim. Soboty na terajšiu situáciu
v klube. Ako iste všetci vieme, po
odstúpení L. Sedmáka od sponzorstva (škoda, ale všetka česť za
tie krásne zážitky patrí aj jemu)
bola situácia okolo futbalu v meste
kritická. Vďaka vedeniu mesta na
čele s primátorom Š. Cifrušom
bol futbal v meste dočasne zachránený. Cieľom vedenia klubu
je pozháňať čo najviac sponzorov
(futbal a celkovo šport sa nedajú
robiť na profesionálnej úrovni
bez peňazí). Ako prvá sa dohodla
zmluva s doterajším trénerom M.
Komanickým a asistentom M.
Kudlíkom. Poľa mňa sú to ľudia,
ktorí sa vyznajú, a je na hráčoch,
aby ich podržali. Takisto fanúšikovia sú za zotrvanie oboch trénerov
vo svojich funkciách. Teraz sa chcem vyjadriť k cieľom klubu. Tento
ročník sa potrebujeme stabilizovať
a nie je hlavný cieľ postup. Po
odchode hráčov Hílka, Sivčeviča,
Hlouška sa káder mužstva oslabil.
Deklaruje sa väčšia šanca pre odchovancov je to o trpezlivosti zo

strany vedenia klubu ale aj fanúšikov. Ostali v mužstve aj skúsení
hráči, ktorí majú svoju kvalitu.
Pred začiatkom súťaže neboli žiadne tlaky zo strany vedenia klubu
za každú cenu byť na špici súťaže.
Podľa mňa došlo k prílišnému
uspokojeniu a po 5. kolách máme
na konte tri prehry. Čo je však
zarážajúce, s akými mužstvami
sme prehrali (Stará Ľubovňa,
Trebišov, Prievidza)- teda všetko
s nováčikmi. Čo sa však najviac
dotklo fanúšikov, bolo vyjadrenie
trénera Komanického po zápase
v Trebišove a tiež očitých fanúšikov, ktorí tam boli na zápase, že
sme si ho prehrali vlastnou lajdáckosťou. Pre náš klub nie je dôstojné prehrávať zápasy ako v Starej
Ľubovni alebo Trebišove. Napriek
tomu, že si vážim každého súpera,
myslím si, že sme mali bodovať
v oboch zápasoch. Treba sa však
pozrieť na to aj z druhej strany. Je
to aj o financiách, ktoré boli za čias
sponzorstva Taurisu určite lepšie,
ako sú teraz. Týka sa to zmlúv hráčov, ktoré sú určite horšie ako mali
v nedávnej minulosti. Za môjho

pôsobenie ako šéfa fan klubu
som zažil viac partií hráčov, ale
pre mňa bola partia okolo trénera
Kisela a terajšia za trénera Komanického uznávaná. A to nielen pre
futbalové vlastnosti, ale aj ľudské.
Nie sú to namyslení chlapci, vedia
sa porozprávať s fanúšikmi, prijať
kritiku. Osobne mám medzi nimi
niektorých kamarátov, ktorých si
vážim a verím im. Touto cestou
chcem vyzvať mužstvo, aby aj keď
sa nie vždy darí, vydalo zo seba
všetko. Sú aj také zápasy, keď
sa „lepí smola“ na kopačky, ale
rimavskosobotský fanúšik vždy
bude stáť za mužstvom, keď to
nechá na trávniku srdce. Ďalej
chcem vyzvať vedenie klubu aj
v mene nás fanúšikov, aby podržalo v mužstve trénerov. Tí, ktorí
sa vyznajú, veľmi dobre vedia, že
momentálne nemáme na superligu rozpočet cca 30 mil. korún.
A to sa bez získania generálneho
sponzora nedá. Ďalej je požiadavka pre účinkovanie v superlige vybudovanie umelého osvetlenia na
ihrisku, ktoré stojí cca 20 mil. Sk
( napr. Dubnica). Ako iste všetci

viete, onedlho bude 100. výročie
založenia futbalu a klubu v Rim.
Sobote. Aj touto cestou vyzývam
všetkých funkcionárov, trénerov, hráčov, fanúšikov futbalu,
aby pomohli v najťažších časoch
a nedovolili, aby sa náš milovaný
klub vytratil z futbalovej mapy
Slovenska, pretože cesta naspäť
je veľmi zložitá a náročná ( napr.
Jelšava, Bardejov, Púchov atď.).
Musíme zlepšiť prácu s mládežou
a postupne dať šancu odchovancom. Ešte raz chcem zdôrazniť, že
je to o trpezlivosti. Ako iste viete,
na čele Slovenského futbalového
zväzu stojí človek bez chrbtovej
kosti. Po zverejnení korupcie vo
futbale aj kvôli takýmto ľuďom,
je ťažké hľadať sponzorov. Tento
pohľad je fanúšikovský, nie som
novinár ani vševed. Som len človek, ktorý má rád futbal a svoj klub
MFK Rim. Sobota a verím, že sa
opäť dočkáme lepších časov.
Zdeno Marek
(písané pred zápasom MFK
Rim. Sobota- Slovan
Duslo Šaľa)

Vytúžené víťazstvo MFK Rim. Sobota Málo peňazí - málo lásky (k futbalu)
Futbalisti MFK Rimavská Sobota
sa uplynulú sobotu v 6. kole stretli
na domácom ihrisku so Slovanom
Duslo Šaľa. V bojovnom zápase,
kde domáci hrali aj o „hlavu trénera“, podarilo sa im pretrhnúť
šnúru troch prehier a poraziť lídra
tabuľky Slovan Duslo Šaľa 2 :0
(0:0). Nakoľko MFK potreboval
nutne zvíťaziť, bol to zápas plný
boja a nie futbalovej krásy. Po
strelení prvého gólu v 53. minúte
Čižmárom, sa MFK Rim. Sobota
stiahlo na vlastnú polovicu, bránili
jednogólové vedenie a vyrážali do
rýchlych protiútokov hlavne po
pravej strane. Hráči hosťujúceho
mužstva sa nedostali do gólových
príležitostí. V 85. minúte sa podarilo dať poisťovací gól Lazúrovi,
ktorý domácim zaručil vytúžené
tri body.

Góly: 53. Čižmár, 85. Lazúr, ŽK:
75. M. Filo st. (Rim. Sobota), pred
765 divákmi rozhodovali: Straka
- Mikulaj, Bobko. Zostava MFK:
Pulen, Mráz, Janečka, Filo, Pisár,
Čižmár, Živanovič, Sihelský, Líška
– Migaľa (90. min) , Lazúr – Pčola
(87. min).
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TABUĽKA PO 6. KOLE
1. PREŠOV
2. ŠAĽA
3. PODBREZOVÁ
4. KOŠICE B
5. PRIEVIDZA
6. INTER BA
7. MFK R. SOBOTA
8. TREBIŠOV
9. ST. ĽUBOVŇA
10.MICHALOVCE
11.LUČENEC
12.HUMENNÉ

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
0

2
2
2
1
1
0
0
1
0
2
2
2

0
1
1
2
2
3
3
3
4
3
3
4

11:2
10:6
7:2
13:8
11:3
12:9
10:8
9:13
4:12
4:6
5:11
3:9

14
13
11
10
10
9
9
7
6
5
5
2

V nasledujúcom 7. kole hrá MFK Rim. Sobota na ihrisku lídra tabuľky Tatrana Prešov 25.
augusta o 20. hod. pod umelým osvetlením. Očakáva sa cca 7000 návštevníkov.
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Ako sme vás v minulom čísle
Gemerských Zvestí informovali,
predminulý týždeň bol z hľadiska
Mestského futbalového klubu
v Rimavskej Sobote čiernym.
Zverenci trénera Komanického
najprv prehrali na pôde nováčika v Trebišove, potom ich na
domácom ihrisku vyradil zo
Slovenského pohára Lučenec a
do tretice podľahli nováčikovi z
Prievidze na vlastnom ihrisku.
Z toho je zrejmé, že nielen medzi
fanúšikmi panuje obava, ako to
bude ďalej s rimavskosobotským
futbalom a s prvou ligou. O
tom pravdepodobne rozhodne
aj sila sponzorov. Problémom
však je, že v Rimavskej Sobote
v súčasnosti neexistujú veľkí a
silní sponzori, ktorí by dokázali plnohodnotne podporovať
prvoligové mužstvo. V tejto
súvislosti sme oslovili predsedu
MFK Rimavská Sobota Štefana

Cifruša, ktorý sa vyjadril takto:
„Jedno maďarské príslovie hovorí, nincs pénz, nincs szerelem.
V slovenčine je obdobné: málo
peňazí – málo muziky. Platí to aj
vo futbale. Ak bude dosť sponzorov, môžeme získať aj kvalitných
hráčov. Robíme naozaj všetko
pre to, aby sme potrebné financie
získali. Chceme však pracovať v
súlade s našou novou filozofiou,
ktorá je postavená na postupnom
zapájaní starších dorastencov do
prvoligových bojov. Rozvoju
mládežníckeho futbalu sa zo
strany bývalých funkcionárov
roky nevenovala primeraná pozornosť a to chceme zmeniť. Táto
filozofia si však bude vyžadovať
trpezlivosť fanúšikov a niekoľko
tvrdých športových rokov, počas ktorých by sme z mladých
postupne vychovali vrcholových
hráčov“.
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