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Čaro Vianoc sa vytráca

Rekonštrukcia zimného
štadióna finišuje
Zimný štadión   v Rim. Sobote
dostáva v rámci ukončenia rekonštrukcie novú a krajšiu tvár.
„S prácami na štadióne sme začali v apríli a ich zhotovovateľom
je bratislavská spoločnosť ZIPP.
Projekt si vyžiadal náklady vyše
64 miliónov a jeho realizácia prebiehala podľa pôvodnej projektovej dokumentácie. Od začiatku

rekonštrukcie sa vykonali búracie
práce a náter strešnej oceľovej
konštrukcie. Pribudla nová fasáda na všetky svetové strany, nové
šatne, tribúna, nová ľadová plocha
a mantinely. 28. novembra sa dodala kompletne celá technológia
chladenia so zníženým obsahom
čpavku, pretože z pôvodného zariadenia unikal. Ľadová plocha je

Vaša lekáreň

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk

už dokončená, ešte treba dokončiť
šatne, tribúnu a podlahy,“ vyjadril
sa referent oddelenia stavebného poriadku, investičnej činnosti
a dopravy mestského úradu Štefan
Pásztor. Mesto chce začať kolaudáciu pred Vianocami, ale presný
termín prevádzkovania štadiónu
ešte nie je známy.    
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Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
Akcia: Údená rolka: 129 Sk/kg
Baranie stehno s kosťou: 139 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota

V nedeľu
sme zapálili
prvú adventnú sviečku.
To je znakom
toho, že
najkrajšie sviatky v rokuVianoce- klopú na dvere. Tá
pravá vianočná atmosféra
sa však akosi vytráca. Ľudia
sú uponáhľaní, nervózni,
zápasia s rôznymi problémami, trápi ich nezamestnanosť, nedostatok financií
či problémy na pracovisku.
Okrem toho sú vianočné
sviatky v súčasnosti až príliš
komerčné. V telke už mesiac
„zúria“ vianočné reklamy
a obchody sú preplnené
vianočným tovarom. Nehovoriac už o tom, že niekde
už bol na pultoch v polovici
septembra. Niet divu, že
poniektorých ľudí zachvátila
nákupná horúčka. Niekedy
mám pocit, ako keby sa
vytrácala pravá vianočná
atmosféra. Namiesto lásky,
ochoty pomôcť a porozumenia kupujeme najbližším
drahé darčeky. Stávajú sa aj
prípady, keď darčeky dávame
len zo slušnosti, lebo sú
Vianoce, a nie preto, že to
naozaj tak chceme a cítime.  
Množstvom darov sa snažíme svojim deťom vynahradiť
nedostatok času na ich výchovu. A už sa nedokážeme
tešiť ani z maličkostí. Možno
by sme sa mali na chvíľu zastaviť, zabudnúť na nesváry
a problémy, byť k ostatným
ohľaduplnejší, milší pričiniť
sa o to, aby sa v tomto materiálnom svete čaro Vianoc
úplne nevytratilo...
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
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Prečo mesto ruší stánky?
Majitelia obchodných prevádzok nariadenie
síce akceptujú, ale nesúhlasia s ním
Podľa nariadenia mesta
majú byť do konca tohto
roka zrušené predajné
stánky na Svätoplukovej
a Železničnej ulici v Rim.
Sobote.
Ďalší stánok, ktorý ponúka občerstvenie na Svätoplukovej ulici,
má byť odstránený do konca marca budúceho roka. Rozhodli tak
poslanci mestského parlamentu
na nedávnom zasadnutí. Takéto
riešenie odporučili aj členovia
mestskej rady. Podľa vyjadrenia
vedúcej oddelenia stavebného
poriadku, investičnej činnosti
a dopravy mestského úradu Ing.

Anny Csincsíkovej bol vypracovaný komplexný prehľad umiestnenia predajných obchodných
prevádzok v meste a spôsob ďalšieho nakladania s nimi. Išlo o 41
stánkov, ktoré sú na mestských
pozemkoch. Na základe vypracovaného materiálu s fotodokumentáciou a technickým stavom členovia mestskej rady odporučili, aby
boli v prvej fáze zrušené tri stánky.
„Dôvodom bolo aj to, že stánky na
Svätoplukovej ul. nezapadajú do
pamiatkovej zóny, a keď ľudia prechádzajú po Ul. SNP, tak ani nevedia, že neďaleko je ďalšia ulica,
lebo stánky bránia vo výhľade. Stánok na Železničnej ulici už majiteľ

odstránil. Stalo sa tak na podnet
majiteľov rodinného domu, ktorí
nevedeli robiť jeho údržbu, lebo
im stánok prekážal. Ďalším dôvodom bolo aj to, že na tejto ulici má
byť vybudovaná oddychová zóna,“
skonštatovala A. Csincsíková.
Majitelia stánkov však s takýmto rozhodnutím nie sú spokojní,
i keď ho budú akceptovať.
„Stánok s občerstvením som kúpil
od predchádzajúceho majiteľa asi
pred rokom. Vtedy som dostal od
mesta aj súhlas na užívanie verejného priestranstva. Nechápem,
prečo po takom krátkom čase sa
situácia zmenila a musím svoju
prevádzku zrušiť. Robia si s nami,
čo chcú! Pritom vôbec nehľadia na
to, že im platíme nájom. Aj keby mi
mesto ponúklo náhradné miesto,
nemal by som záujem, lebo táto
časť mesta je veľmi frekventovaná,“ vyjadril sa majiteľ stánku
s občerstvením na Svätoplukovej
ulici Zsolt Rákossy. Spolumajiteľa
susedného stánku PNS Ladislava
Šoóša situácia nepríjemne prekvapila. Povedal nám, že stánok
bol vytvorený podľa požiadaviek
mesta, aby architektonicky zapadol do tejto časti. „Prečo to nedávno vyhovovalo a teraz už nie?
V iných mestách takéto obchodné
prevádzky nelikvidujú. V Lučenci
dokonca vytvorili zo stánkov Zlatú uličku. V Paríži šarm starého

mesta dotvárajú stánky. A nikoho nezaujíma, že platíme mestu
nájomné? Veľa ľudí si v našom
stánku kupovalo kolky, potrebné
pre úrady, a noviny a časopisy tu
nakupovalo veľa zamestnancov
mestského úradu. I keď prevádzku odstránime, ľutujem naše dve
zamestnankyne, ktoré samy vychovávajú deti a teraz ostanú bez
práce. Neviem, či sa mi podarí pre
nich nájsť náhradnú prácu, i keď
sa o to budem snažiť,“ vyjadril sa
Ladislav Šoóš. Dodal, že ak mesto
bude v rušení stánkov pokračovať,
príde o financie z nájomné a napomôže k zvýšeniu nezamestnanosti. Podľa slov vedúcej oddelenia
stavebného poriadku, investičnej
činnosti a dopravy mestského
úradu Ing. Anny Csincsíkovej má
byť podľa uznesenia mestských
poslancov do konca júna budúceho roka vypracovaná koncepcia
architektonického stvárnenia predajných obchodných prevádzok.
Bude zahŕňať aj vzhľad súčasných
i nových stánkov, lokality, v ktorých budú inštalované, ich počet
a podmienky umiestnenia. „Je
možné, že podobný osud ako tie tri
stánky postihne aj iné. Ich majitelia by si mali uvedomiť, že ak ide
o dočasnú stavbu, nik im nezaručí,
že svoje prevádzky budú mať na
jednom mieste naveky. Mimochodom, môžu požiadať vlastníkov
o umiestnenie stánkov na ich súkromných pozemkoch,“ povedala
A. Csincsíková. Ďalej uviedla, že
v súčasnosti sa mapuje stav stánkov na Kurinci. Správa bude predložená poslancom na decembrové
zasadnutie.  

Marta Kanalová

Prebiehajú výberové konania
Na októbrovom zasadnutí rimavskosobotskí
poslanci schválili rozšírenie počtu mestských
policajtov o šesť.
Cieľom tohto kroku je posilnenie
peších hliadok, práce v obvodoch,
hlavne na sídl. Západ a v Tomašovej, a posilnenie nočných hliadok
prevažne počas piatkov, kedy dochádza najčastejšie k vandalizmu
a rušeniu nočného pokoja. V súčasnosti prebieha výber uchádzačov. Záujemcovia mali viac ako

tri týždne na to, aby si podali žiadosti. Ako nás informoval náčelník mestskej polície Peter Berecz,
došlo 37 žiadostí. Na prvé previerky však prišli len 23 uchádzači.
Z nich bolo 17 mužov, prevažne vo
vekovej kategórii do 30 rokov, a 6
žien. Absolvovali previerku zo slovenského jazyka, pričom museli
napísať diktát a slohovú prácu na
tému o svojom meste. Ďalšou bola
previerka z fyzickej zdatnosti. Zahŕňala niekoľko disciplín z telesnej
výchovy: príťahy na hrazde, skok
z miesta, beh cez prekážky na čas,

ľah-sed za 2 min. a 12-minútový
beh na umelej tráve.
„Na týchto previerkach
obstálo 10 mužov a štyri
ženy. Títo uchádzači budú
tento týždeň absolvovať
pohovory pred komisiou.
Po nich sa uvidí, koľkých
pošleme na psychotesty.
Z ľudí, ktorí ich zvládnu, vyberieme budúcich
mestských policajtov. Ešte
pred samotnou prácou však
budú musieť absolvovať
v priebehu budúceho roka

takmer trojmesačný kurz
odbornej spôsobilosti. Bude
zameraný na právo, etiku
a psychológiu policajnej
práce a služby, streleckú,
telesnú a zdravotnícku
prípravu,“ povedal P. Berecz,
ktorý netajil nespokojnosť s uchádzačmi.
Vyjadril sa, že ich výkony vo fyzických disciplínach boli veľmi slabé.
Nebolo na nich vidno, že by na
sebe popracovali, a tak predviedli
čo najlepšie výkony.

kan
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Na výbore hlavne o Sobôtke
Na poslednom tohtoročnom zasadnutí VMČ sídl. Západ, Kľačian
a Sobôtky sa funkcie tajomníčky
vzdala Anna Králiková. Členovia
výboru jej poďakovali za dlhoročnú prácu. Za nového tajomníka
bol zvolený Jozef Belko. Prítomným boli poskytnuté informácie
z ostatného zasadnutia mestskej
rady a poslancov mestského zastupiteľstva. Na výbore vystúpil aj
Branislav Dobiš, ktorý zastupoval
majiteľa spoločnosti Golden plus
Ivana Dudeka zo Sobôtky. Ten
mieni odkúpiť pozemok od pizérie
Hally Gally   smerom ku garážam
pod tomašovským cintorínom.
Plánuje tam vybudovať polyfunkčnú budovu, v ktorej by boli zdravotnícke zariadenia. Tie na sídlisku absentujú. Podnikateľ dostal zo
strany mesta zamietavú odpoveď.
Členovia výboru mu odporučili,
aby vypracoval štúdiu a opätovne
sa uchádzal o pozemok, že jeho
návrh podporia. Na zasadnutí
bol schválený aj plán práce na rok
2008. Hovorilo sa aj o tom, že ne-

dávno boli na sídl. Západ a Sobôtke umiestnené schránky, kde môžu
občania vkladať svoje písomné
podnety. Zatiaľ sa objavil len názor, že táto mestská časť potrebuje
urýchlene lekáreň. Tú však mieni
zriadiť Pavel Törköly, ktorý už odkúpil pozemok. Členovia výboru
pochválili TSM Rim. Sobota za
vyasfaltovanie cesty a chodníka na

anketa

Ul. T. Vansovej a chodníka na Ul.
L. Svobodu. Prebehla aj obhliadka
Sobôtky. Poslanec za túto mestskú
časť Ján Zvara informoval členov
výboru o tom, čo trápi obyvateľov
tejto mestskej časti. Tejto téme sa
podrobnejšie budeme venovať vo
fotoreportáži v najbližšom čísle
Gemerských Zvestí.
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Beseda s Američankou Podozrivé
v podkroví knižnice
úmrtie
Banskobystrický samosprávny kraj a Knižnica Mateja Hrebendu
v Rimavskej Sobote
zorganizovali 27. novembra besedu s americkou podnikateľkou,
slovenskou spisovateľkou svetobežníčkou a
rozprávačkou- Kamilou Kay Strelkou- Kankovou. S verejnosťou
sa podelila so svojimi
bohatými životnými
a podnikateľskými
skúsenosťami.
„ Vaše mesto som navštívila prvýkrát a veľmi sa mi páči. Som rada,
že som k vám prišla a že sa môžem s vami podeliť o moje zážitky
a ťažké začiatky. Keďže môj otec
bol železničiar, vždy ma lákali
ďaleké a nepoznané svety. Vždy
sa presúvam z jedného miesta na
druhé lietadlom, ale zistila som, že
som Slovenka a vždy sa sem rada
vraciam, aj keď žijem v raji, teda
v Amerike. Svoj životný príbeh

som opísala v štyroch knihách,
ktoré som nazvala Letenkami do
raja, sveta, minulosti, Bratislavy a najnovšie vydanie má názov
Letenka za hviezdami. V každej
publikácii opisujem určitú etapu
môjho života. Každá priniesla so
sebou náročné, smutné, ale aj veselé okamihy, ktoré ma posilnili
a dali mi odvahu nevzdať sa a ísť
ďalej. V knižkách opisujem môj
prvý príchod do USA, ťažkosti,
s ktorými som musela bojovať,
moje podnikateľské začiatky, spomienky a túžby. Posledná publikácia Letenky za hviezdami je venovaná slovenským podnikateľkám,
aby sa nevzdávali, keď narazia na
prvú prekážku, a išli ďalej. Teší
ma, keď na besedách rozprávam
o mojich životných skúsenostiach, pádoch a úspechoch, a tým
poslucháčom odovzdávam niečo
zo seba,“ vyjadrila sa spisovateľka
a svetobežníčka. Beseda bola spojená s predajom kníh a autogramiádou. Viac o autorke kníh nájdete
na www.kamilastrelkova.sk
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Polícia vyšetruje prípad podozrivého úmrtia 52- ročného Jána
z obce Bradno. Nebožtíka našla
jeho matka minulý utorok ráno vo
dvore rodinného domu. Strážcovia zákona zistili, že Ján v pondelok popoludní odišiel z domu
ku kamarátom, s ktorými pil. Od
nich odišiel v noci. Medzi Jánom
a jeho 48- ročným bratom malo
dôjsť k slovnej potýčke, avšak nie
je zistené, či sa aj fyzicky napádali. Počas súdnej pitvy boli pri
vonkajšej ohliadke zistené drobné
odreniny na rôznych častiach
tváre, krku a končatinách. „Ako
bezprostredná príčina smrti bol
zistený úrazovo-krvácavý šok pri
roztrhnutí pečene, pravej obličky
s krvácaním do dutiny brušnej,
ako i pri zlomenine lonovej kosti.
Zranenia mohli byť zapríčinené
pádom z väčšej výšky, avšak cudzie zavinenie vylúčené nebolo,“
informovala nás banskobystrická policajná hovorkyňa Mária
Faltániová. Prípad je stále v štádiu
vyšetrovania.
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Pri príležitosti adventu
sme sa ľudí v uliciach
mesta opýtali: Ako sa
pripravujete na vianočné sviatky?
Mária Fašková,
predavačka,
Rimavská Sobota:
“ Už som začala
kupovať vianočné ozdoby
a darčeky pre
rodinu a pre
mojich vnukov.
V dnešnej dobe je výber ozdôb
a darčekov veľmi pestrý, každý si
môže vybrať podľa svojho vkusu.
Teší ma, keď mojím darčekom
viem vyčariť úsmev na tvárach
vnukov. Darčeky kupujem postupne, nenechávam si nakupovanie na poslednú chvíľu, pretože
mi to práca nedovoľuje.“    
Etela Urbančoková,
dôchodkyňa,
Rimavská Sobota:
“ Keďže bývam
v dome dôchodcov veľmi sa
teším na Vianoce, pretože ma
príde navštíviť
moja najbližšia rodina. Rada by
som nakúpila viacej darčekov pre
mojich najbližších, ale môj malý
dôchodok mi to nedovoľuje. Ale
v rámci mojich finančných možností sa snažím kúpiť darčeky,
ktoré nie sú nákladné, ale potešia
hlavne moje vnúčatá.“
Tomáš Varga,
majetkové poradenstvo,
Rimavská Sobota:
“Darčeky kupujem takmer na
poslednú chvíľu
kvôli nedostatku
času, pretože
som pracovne
vyťažený. Darčeky mojim blízkym
vyberám na základe ich prianí
a želaní. Snažím sa kúpiť niečo
praktické, čo im urobí radosť, pretože je to osobnejšie ako finančný
dar. Mám dobrý pocit, keď sa
obdarovaný s odstupom času na
dar pozrie a spomenie si na toho,
kto mu ho daroval.“         

Pýtala sa: K. Kalmárová
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Psík Bezpečko je nový kamarát predškolákov v materských
školách a prvákov v základných
školách, ktoré sa zapojili do vzdelávacieho projektu Bezpečná
komunita – komunita je náš domov. Sympatický priateľ človeka
pomáha učiteľom pútavo a interaktívne vychovávať deti k spoluzodpovednosti za svoju vlastnú
bezpečnosť. Je sprievodcom,
ktorý sa objavuje v žiackych pracovných listoch Bezpečnosť pre
prváka a v detských pracovných
listoch Bezpečnosť pre predškoláka. Do projektu, vyhláseného
KOMUNÁLNOU poisťovňou, a.
s. Vienna Insurance Group v spolupráci so Združením miest a obcí
Slovenska a Prezídiom Policajného zboru Slovenskej republiky, sa
celkovo zapojilo vyše 2500 materských a základných škôl, z okresu
Rimavská Sobota 59 materských
a 52 základných škôl. Práca s detským resp. žiackym a pedagogickým materiálom predstavuje prvú
časť vzdelávacieho projektu. Dru-

Bezpečko učí
deti správať sa
bezpečnejšie
há časť projektu je súťažná. Deti
v školách budú tvoriť prvácke noviny na tému Pozor, sú tu prváci!
Predškoláci zas vytvoria škôlkarské leporelo Už pôjdeme do školy.
Z každého kraja bude ocenený jeden kolektív z materskej a jeden zo
základnej školy, ktoré získajú ceny
v hodnote 20 000 Sk a zároveň
postúpia do celoslovenského finále. V ňom škôlkari a školáci, ktorí
vytvoria najkreatívnejšie dielka,
vyhrajú od Komunálnej poisťovne pre svoju školu nové detské
alebo športové ihrisko v hodnote
300 000 Sk. Prvý ročník projektu
bol vyhlásený v apríli 2007. V pr-

Na
strieborných
vlnách

vej jeho fáze deti spolu s rodičmi
vyplnili anketu na tému Bezpečné
prázdniny, pričom v každom okrese jedna vyžrebovaná základná
a jedna materská škola vyhrala
športové potreby v hodnote 5000
Sk. V našom okrese sa z výhry
tešili deti v Základnej škole I. Ferenczyho na Novomeského ulici
v Rim. Sobote a v Materskej škole
v Uzovskej Panici. Do projektu sa
môžu zapojiť aj ďalšie školy a škôlky. Naďalej možno súťažnými
prácami detí zabojovať aj o hlavnú
výhru. Viac informácií získate na
www.bezpecnakomunita.com.
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Mesto
dostáva
vianočný
šat

Žiaci Spojenej školy
v Poděbradoch

Vianočné stromčeky
sa prvýkrát rozžiaria
5.decembra počas mikulášskeho podujatia.

V rámci programu celoživotného
vzdelávania podprogram Leonardo da Vinci – mobilita získala
Spojená škola v Rim. Sobote grant
z Európskej komisie na uskutočnenie odbornej stáže žiakov v Strednom odbornom učilišti spoločného stravovania v Poděbradoch.
Tak 15 žiakov a dvaja pedagógovia
Bc. Linhartová a Ing. Slovenčák
odcestovali v nedeľu 18. novembra
na dvojtýždňový pobyt do kúpeľného mesta Poděbrady v Česku.
Desať žiakov učebného odboru
kuchár a päť odboru čašník, ser-

vírka budú získavať vedomosti
a praktické zručnosti z českej
gastronómie v strediskách praktického vyučovania partnerskej
školy, a to v reštaurácii a školskej
jedálni Labenka, v hoteli Bellevue
a v kúpeľnom hoteli G-Rex. Takáto
stáž z grantu Európskej komisie je
už v poradí druhá, ktorú táto škola
zorganizovala. Minulý rok to bol
trojtýždňový pobyt v Ózde v Maďarsku. Autorkou a koordinátorkou oboch projektov je Ing. Tamara Filadelfiová.
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Počas uplynulého týždňa pracovníci Technických služieb mesta
Rim. Sobota orezávali stromoradie v uliciach mesta. Našej
pozornosti neuniklo ani to, že už
inštalovali vianočnú výzdobu. Na
sídl. Západ osadili 12-metrový
smrek, ktorú musia ešte ozdobiť.
Ako nám prezradil riaditeľ TSM
Pavel Rábely, živý smrek na
Hlavnom námestí má až 21 metrov. Kvôli jeho výške bola horná
časť vyzdobená dodávateľskou
technikou. Dolné konáre ozdobia
pracovníci TSM s vlastnou
plošinou. Vianočné stromčeky
sa prvýkrát rozžiaria 5.decembra
počas mikulášskeho podujatia.
Budú svietiť do 6. januára, teda
do Troch kráľov.

kan

Gemersko- malohontské osvetové
stredisko v Rimavskej Sobote
zorganizovalo v spolupráci s klubmi dôchodcov v našom regióne
prehliadku záujmovej tvorivej
činnosti svojich členov. Nazvali
ho Na strieborných vlnách.
Zúčastnili sa ho členovia Klubov
dôchodcov z Rimavskej Soboty,
Klenovca, Tisovca, Jednoty dôchodcov z Rimavského Brezova,
Anna Palicová a Milka Melichová
zo Striežoviec. Prehliadka nemala
súťažný charakter, ale prezentovala činnosť dôchodcov širokej
verejnosti. Dôchodcovia nepredstavili manuálnu zručnosť a tvorivosť, ale vlastný prednes, spev
a recitácie, ktoré si vopred pripravili. „Bol to nultý ročník podujatia, ale chceme ho uskutočňovať
každoročne kvôli nedostatočnej
prezentácii. Stretnutím sme chceli poukázať aj na to, že nie každý
dôchodca sa uzatvára do seba, ale
že sú medzi nimi aj takí, ktorí sú
aj napriek svojmu pokročilému
veku aktívni a činní. Samozrejme,
v rámci ich možností a schopností,“ vyjadrila sa vedúca oddelenia
kultúrno-výchovných činností
GMOS A. Cachová  a pokračovala: „ Poďakovanie patrí Obecnému úradu v Rimavskom Brezove
a starostke Viere Feješovej pri
organizovaní prehliadky. Účasť
na tomto podujatí bola nad moje
očakávania. Zároveň som rada,
že sme sprístupnili ich činnosť
širokej verejnosti.“  

kk

Mesto Rimavská Sobota
organizuje Vianočné trhy
12. a 13. decembra 2007
na Malohontskej
a Jánošíkovej ul.
Povolenia sa vydávajú na
MsÚ, Svätoplukova 5,
Rimavská Sobota
od 3. decembra 2007.
Informácie na tel.č. :
047/5604628, 5604665,
5631139
Predajné miesta budú
očíslované.
Občerstvovacie stánky potrebujú povolenie od RÚVZ
v mieste bydliska.
Príďte – budete vítaní !!!
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Pochod
proti násiliu
v Širkovciach
V nedeľu 25. novembra som sa zúčastnil na akcii Pochod proti násiliu v Širkoviach, pretože si nemienim zakrývať oči a zapchávať uši
pred takými vecami, ktoré sa dejú
v poslednom čase nielen v našom
okrese, ale aj na Slovensku. O čo
išlo v konkrétnom prípade? 24.
10. 2007 pred obchodom v Širkoviach brutálne napadli a zbili Tomáša E., ktorý následkom
zranení podľahol. Tento závažný
trestný čin vraždy spáchali dvaja
mladíci rómskej národnosti David
B. a Alexander B. (momentálne
sú vo vyšetrovacej väzbe). Dôvodom ich zverského konania bola
lúpežná vražda pre 40 Sk. Dobre
čítate. Pre pár korún zabili mladého, iba 37-ročného Tomáša. Podľa
mojich informácií páchatelia boli
pod vplyvom omamných látok.
Zavraždený bol bezkonfliktný typ,
mal kamarátov aj medzi Rómami, nikomu neublížil. Bol vyučený opravár poľnohospodárskych
strojov, pracoval ako traktorista
na družstve v Širkovciach a po
jeho rozpade ostal nezamestnaný.
Zúčastňoval sa na aktivačných
prácach v obci. Ku cti policajtom
a vyšetrovateľom patrí to, že za
krátky čas zaistili páchateľov. Aj
tento prípad svedčí o tom, že Slo-

vensko sedí na časovanej bombe,
čo sa týka sociálnych vecí. Pýtam
sa: Čo robia politici za posledných
10 rokov v tejto oblasti? Neprejde
deň, aby sme nezaznamenali
v médiách správy o prepadoch
a vraždách. Treba si uvedomiť, že
aj v tomto prípade ide o brutálnu
vraždu pre 40 Sk. Čo je dnes 40
Sk! Kam sme sa to dopracovali ?
Čo si chceli páchatelia za ne kúpiť?
Hlavne postarší občania v obciach
sa boja o svoju bezpečnosť. Je povinnosťou štátu, starostov obcí,
aby sa o ňu starali. Keď vidia v obci
krádeže nadrogovanej mládeže,
aby to hlásili štátnej polícii. Osobne verím polícii a viem, že 90% policajtov je schopných chrániť čestného občana. Určite, ale nemajú
informácie a oznámenia preto,
lebo ľudia sa boja nahlásiť trestné
činy alebo priestupky. Nikomu nie
je príjemné počúvať správy, ako
prepadli 83-ročného muža. Keď
u neho nič nenašli, tak mu vyrabovali chladničku a zbili ho. Alebo
4 mládenci znásilnia ženu. Je na
uváženie pre kompetentných a politikov, či by nestálo za to, hlavne
pri závažných trestných činoch,
rozmýšľať o znovuzavedení trestu
smrti. Je to citlivá téma. Už bolo
na Slovensku veľa zbytočných re-

ferend, ale malo by sa spraviť referendum o znovuzavedení trestu
smrti, aby boli chránení poctiví
občania. Bohužiaľ, vo veľa prípadoch je to pravý opak a chránení
sú zločinci. Všimol som si, že čím
ďalej tým viac sa v poslednej dobe
veľa z nich dostáva na slobodu či
už pre procesné chyby alebo iné.
Nie je to dobré pre spoločnosť,
ale hlavne pre tých, čo o tom rozhodujú. Vrcholom drzosti bola
informácia, že rodiny obvinených
údajne vystrkujú rožky. Namiesto
toho, aby sa ospravedlnili, tak sa
hrajú na urazených a vyhrážali
sa pozostalým. Po zavraždenom
ostala matka (vdova) a sestra s 2
deťmi. Boja sa, že sú samy. Ale
nemusia. V nedeľu 25. 11. jasne
videli, že do ich obce prišli aj úplne
cudzí ľudia, aby im vyjadrili sústrasť a podporu. Stáli vedľa seba
Slováci a Maďari. Namiesto objektívneho spravodajstva však televízie (STV, Markíza, JOJ) priniesli
vo večerných správach skreslené
informácie. Jedine TA3 urobila
pravdivú reportáž, za čo sa chcú
zúčastnení poďakovať redaktorke.
Hlásený bol pochod aj v Rim. Sobote, ktorého sa zúčastnilo asi 40
ľudí. Odchod autobusu bol nahlásený na 11,30 hod. Pred obcou Jesenské boli účastníci legitimovaní
príslušníkmi polície. Bolo jasne vidieť, že sa robilo všetko pre to, aby
sa nestihlo prísť načas do Širkoviec. Vodič autobusu nemal niečo
v poriadku v papieroch, a tak nám
policajti oznámil, že nemôže ďalej
viesť autobus. Účastníci pochodu
si museli zabezpečiť iného šoféra,
a tak sa akcia posunula asi o hodinu. Počas tichého protestu však
zvládli príslušníci polície všetko
na výbornú a patrí im poďakovanie, že prispeli k slušnému priebehu zhromaždenia. Po príchode sa
stretli účastníci s najbližšou rodinou zavraždeného a spolu sa vybrali na miesto, kde našli nevládne
telo Tomáša. Tam zapálili sviečky
na jeho pamiatku. Potom išli cez
obec. Pred domami obvinených
zhromaždenie zastalo. Televízie
sa pokúšali o rozhovor s rodinnými príslušníkmi obvinených, ale
nikto sa neukázal. Sprievod pokračoval na miestny cintorín, kde
účastníci položili kvety na hrob
zosnulého. Pochod prebehol bez
incidentov. Jeho účastníkov však
zarazili spravodajské informácie,
kde televízie tvrdili, že to bolo
zhromaždenie maďarskej organi-

zácie Hnutie 64 žúp. Osobne som
odpovedal na otázku redaktorky
STV, aby sem neťahali politiku.
Z môjho 10- minútového rozhovoru však nebolo uverejnené nič.
Zmysel tejto akcie bol úplne iný,
ako sa prezentovalo v spravodajstve. TV Markíza informovala, že
je tam extrémistické hnutie. Viem,
že žijete z bombastických správ,
ale môžem zodpovedne prehlásiť,
že v tomto prípade ste šľapli vedľa.
Akcie sme sa zúčastnili kvôli tomu,
aby sme vyjadrili podporu ľuďom,
ktorí sa boja o svoju bezpečnosť.
Neviem, pani redaktorka, ako by
ste sa tvárili, keby vám niekto zavraždil najbližšieho človeka v rodine kvôli 40 Sk. Bez ohľadu na
národnostnú príslušnosť, hlavne
v obciach, kde je vyše 70%-ná
nezamestnanosť, hrozia takéto
činy. Veľa z nás obyvateľov miest
má rodičov alebo starých rodičov
na dedinách a nikto nechce, aby
sa stalo niečo podobné aj jemu.
A propos, Markíza. Extrémizmus.
Vážená pani redaktorka, asi ste
zabudli, keď pred niekoľkými rokmi vaša televízia prinášala bombastické reklamy o výhodných
ziskoch pre klientov Horizont
a BMG Invest. Ešte som nevidel,
že by sa niekto aspoň ospravedlnil
poškodeným občanom, že aj kvôli
vašim reklamám prišli o svoje peniaze a zdravie. Však ste nepriamo
podporovali zločineckú skupinu,
ktorá bola právoplatne odsúdená.
Pochod proti násiliu sa uskutočnil hlavne preto, aby si občania
nášho mesta a okresu uvedomili,
že sú ľudia, ktorým nie je ľahostajná ich neľahká bezpečnostná
situácia. Zúčastníme sa ho všade,
kde to bude potrebné, bez ohľadu
na   príslušnosť- Slováci a Maďari
spolu. Dúfam len, že to už nebude
potrebné. Na záver by som chcel
zaželať úprimnú sústrasť pozostalým po zavraždenom Tomášovi.

Zdeno Marek,
Foto: Ladislav Benedek

Mikuláš
Mesto Rimavská Sobota,
Centrum voľného času
RELAX a MsKS v Rim. Sobote pozývajú všetky deti
mesta privítať MIKULÁŠA
5. decembra o 15.30 hod. na
Hlavnom námestí.
O 17.00 hod. bude vo veľkej
sále CVČ Relax Mikulášska
diskotéka.
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Vandalizmus a jeho dôsledky Kurz

prvej
pomoci

Mládež akosi nedokáže využívať voľný čas
vo svoj prospech.
V súčasnej spoločnosti som spozorovala pozoruhodné prejavy
mladých ľudí. Mládež akosi nedokáže využívať voľný čas vo svoj
prospech. Práve naopak. Myslím
na aktivity, ktorými poškodzujú
majetok druhých. Keď tak kráčam
mestom, všímam si ich prejavy,
ktoré sú na zamyslenie. Poškodené, zdevastované lavičky a stromy,
verejné osvetlenia a   budovy nie
sú výnimkou. Tí, ktorí „skrášľujú“ budovy svojimi výtvormi, poškodzujú cudzí majetok. Týmto
konaním spôsobujú majiteľom
nemalú finančnú škodu. Sú to i
mladí ľudia venujúci sa grafitom.
Ak by mali vyhradenú plochu, kde
by sa mohli realizovať, potom by
to bolo v poriadku. Myslím si, že
za tieto prejavy mladých ľudí sú
v prvom rade zodpovední rodičia
a čiastočne aj spoločnosť. Škola
tiež čiastočne ovplyvňuje ich konanie, ale hlavné ťažisko zostáva
na rodine. S výdobytkami dnešnej
doby má každé dieťa a mladistvý
bezprostredný kontakt. Dôležité

je, aby pracovali hlavne s takými informáciami, ktoré využijú vo
svoj prospech. Nezanedbateľným
faktorom ich nevhodného správania je tiež  trávenie voľného času.
Ak ho trávia v nevhodnej spoločnosti, preberajú „vzory“, ktoré
ovplyvňujú ich správanie a konanie. Ale ak poznajú svoje hranice
a neporušujú ich, tak sú na dobrej
ceste ku kladnému rozvoju samých seba. Niekedy mám obavy
vyjsť sama vo večerných hodinách

na ulicu, pretože nemám pocit istoty a bezpečia. Nie je ojedinelé,
že niekoho prepadnú, okradnú,
zbijú, alebo v najhoršom prípade
mu siahnu na život. A práve život
je naša najcennejšia hodnota, na
ktorú nám, bohužiaľ, môže ktokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek
siahnuť. Myslím si, že práve vandalizmus je vstupnou bránou do
týchto neakceptovateľných a neľudských činov súčasnosti.
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Poslanecká kancelária SDKÚ–DS
Zriadením poslaneckej kancelárie SDKÚ–DS v Rim. Sobote sa napĺňa snaha miestneho zväzu tejto politickej strany na zlepšenie podmienok na vykonávanie svojej činnosti.
Poslancom, ktorý sa stotožnil s názorom na potrebu jej zriadenia a uskutočnil potrebné kroky, je Stanislav Janiš, predseda poslaneckého klubu SDKÚ–DS v NR SR a člen jej výborov pre nezlučiteľnosť
funkcií a hospodársku politiku.
Poslanecká kancelária SDKÚ–DS sa nachádza v Rim. Sobote na 1. poschodí budovy
na Ulici SNP č. 15.
Napriek skutočnosti, že zatiaľ k oficiálnemu otvoreniu kancelárie nedošlo, budú v nej každý štvrtok
od 15:00 do 16:00 hod. verejnosti k dispozícii funkcionári Miestneho zväzu SDKÚ–DS. Občanom takto
bude umožnené predkladať svoje podnety, návrhy a pripomienky, ktoré budú, podľa svojho určenia, tlmočené poslancovi NR S. Janišovi a poslancovi mestského zastupiteľstva za SDKÚ–DS Júliusovi Sojkovi.

Miestny zväz SDKÚ-DS
v Rimavskej Sobote

„Kultúra“ psíčkarov
Chcem písať o tom, ako sú často
na chodníkoch psie exkremety.
Teraz to našťastie nie je až také
kritické, ale pred niekoľkými dňami bola chôdza po chodníku zo
sídl. Západ v Rim. Sobote popri

zimnom štadióne k hojdaciemu
mostu niečo ako slalom pomedzi
psie exkrementy. Nechápem
majiteľov psov, ako môžu byť
takí, že zvieratá nechajú vyšpiniť
sa uprostred chodníka. Veď by

Na podnet riaditeľky MŠ  na
Rybárskej ulici v Rim. Sobote Judity Makšiovej sa v spolupráci s SČK 14. novembra uskutočnil
kurz prvej pomoci pre pedagogických pracovníkov. Prednášajúca
riaditeľka SČK Mária Majerčíková zdôraznila, že SČK je garantom výuky prvej pomoci. Tiež
poukázala na povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť vyškolenosť
svojich pracovníkov v oblasti
poskytovania prvej pomoci pri
stavoch ohrozujúci život, ktorými
sú bezvedomie, zástava dýchania,
zástava srdca- krvného obehu,
veľké krvácanie a šok. Poukázala
aj na rozdiel v postupe záchrany,
ak ide o dieťa. Včasný a správny
postup poskytnutia prvej pomoci
je rozhodujúcim momentom, po
ktorom už ďalej odborne zasahuje
privolaná odborná zdravotná
pomoc. Kvalitný výklad, dôkladne
vysvetlené postupy, praktické
ukážky, ako i možnosť konkrétne
si vyskúšať záchranné situácie,
ktoré prednášajúca nastolila,  
nám dali dobré základy a zároveň
svedčia o odbornej pripravenosti prednášajúcej, ako i o jej
vnútornej potrebe zachraňovať
ľudské životy. Tri kolegyne získali
osvedčenie prvej pomoci a jeden
bude spolupracovať pri rôznych
aktivitách SČK.
„Ak  vďaka tomu, čo som vám
odovzdala, bude  zachránený čo
len jeden ľudský život, nebola
moja práca zbytočná“, povedala
na záver M. Majerčíková, ktorej
ďakujeme za ochotu a dlhoročnú
dobrú spoluprácu.

Z. Jačmeníková

Netajím sa tým, že nemám v obľube súčasný
trend chovania psov v panelákoch.Nie o tom
však chcem písať.
stačilo urobiť dva-tri kroky doprava, doľava a boli by na nábreží
Rimavy! Nedávno som sa díval
z okna a žasol som. Moja suseda,
solídna pani na dôchodku, necha-

la vymočiť svojho psa uprostred
chodníka. A takisto by jej stačilo
urobiť pár krokov a bola by na
brehu Rimavy.

akjos
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Hľadám spoľahlivého pracov PREPRAVA AVIOU (3t)
níka do predajne poľnohosp.
rýchlo a lacno
potrieb a súčiastok v RS.

1325-49
Životopis a výučný list. Tel:
tel.č.: 0903 549 042, 0904 977 692
0910 910 615



SNP 12 Rim. Sobota
Predajňa Ozeta

AKCIA

Pánske nohavice
1090,690,Pánsky oblek
5490,2890,Pánske zimné kabáty
Zľava 500,- Sk

x
x

2899-49
















Preprava do 1,5 tony:
tovar, sťahovanie...
Tel.: 0903 555 356.

760-50

Mária Koniarová
Účtovníctvo
Mzdy,Daňové priznania,Kontrolór obcí
Rim. Sobota,Francisciho ul. 2.posch,
budova VÚB č. dv. 16

M: 0903 556 224

2897-49
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NEHNUTEĽNOSTI
Najlacnejší prenájom v meste.
/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel.: 0903 515 109.
880-51                               
 Predám 4-izbový dvojgeneračný byt 84 m2, čiastočne prerobený s kuchynskou linkou. Tel.:
0905 639 734 po 18.00 h.


1312-49

Predám garáž v Tomašovej na
Okružnej ulici vo dvore štvorbytovky. Tel.: 0905 639 734 po 18.00 h


0911 214 630

1437-50

1602-51
 Hľadám súrne 2- alebo 3-izbový byt na predaj. Suma do 300 000,Sk. Tel: 0918 457 641

1454-49
 Hľadám nebytové priestory
na prenájom v centre mesta. Tel:
0907 173 956

1455-50
 Dám

do prenájmu priestory
bývalej herne pri pohostinstve
Tempo na Železničnej ulici. Tel:
0908 407 829
1461-50

1313-49

Predám rodinný dom v Padarovciach s plynovým kúrením.
Cena: 850 000,- + dohoda. Tel.:
0918 518 759


1314-49
 Predám 4-izbový dvojgeneračný byt. Tel: 0908 735 792

1389-49

Dám do prenájmu obchodné
priestory na Železničnej ul. Tel:
0910 667 325


1390-49
 Hľadám 2- alebo 3- izbový
podnájom v Rim. Sobote. Tel: 0902
545 281

1406-49
 Hľadám 1-izbový podnájom
v Rim. Sobote. Tel: 0902 545 281
1407-49                        
 Kúpim byt pre seba v Rim.
Sobote. Platím v hotovosti. Nie
som realitná kancelária. Tel:
0903 531 470 po 19.00 h, 047/56
34 394

1419-51
 Predám rozostavaný rodinný dom /hrubá stavba pod strechou/ na IBV Sobôtka. Tel: 0905
446 136

1426-49
 Dám do prenájmu priestor na
podnikanie na Hlavnom námestí
na prízemí.Tel: 0907 884 948

1429-50
 Dáme do prenájmu priestory
vhodné GH-na obchod., kanc.
a sklad. účely neďaleko centra RS.
047/5631054, 5631264, 0903
531 470

1432-51
 Dám

do prenájmu 1 izbový
byt oproti Hypernove. Tel: 0915
537 471
1440-49
 Dám do prenájmu 3-izbový
byt na Západe zariadený – treba
vidieť. Kontakt: 0903 531 668

1452-49
 Kúpim 1-izbový byt v centre
mesta. Platba v hotovosti. Tel:

Hľadám au-pair do LONDÝNA. Tel: 047/56 34 258
1445-50                                  
 Hľadám spolupracovníkov
na zaujímavú prácu. Tel: 0918
832 404


- realitná činnosť
- zbavte sa starostí
predávajte a kupujte
cez Bonus
- zabezpečujeme inzerciu vašej nehnuteľnosti
- vypracujeme všetky
potrebné zmluvy za Vás
- zastupujeme klienta
pri riešení obchodného
prípadu
Volajte: 0907 473 526
2904-48,49,50,51

ZAMESTNANIE
Práca vo finančníctve. Tel:
0907 857 026


1450-51
 Firma INDEX prijme do
trvalého pracovného pomeru
čerstvých absolventov SŠ s maturitou na činnosť v prevádzkach
záložne (zaškolíme). Ponúkaný
čistý nástupný plat 9.072,– Sk +
preplácanie cesty na pracovisko +
možnosť bezplatného ubytovania
na firemnom byte a iné výhody.
Firma podporuje externé štúdium
na vysokej škole. Kontakt: 0905
601 169, 0907 519 304

1451-51
 Prijmem magistru do lekárne
v LC. Prax 3 roky. Tel: 0907
173 956

1456-50
 Spoločnosť AGRO CS
Slovakia a.s., Nám. Republiky
5, Lučenec prijme do trvalého
pracovného pomeru „manipulačného pracovníka skladu“
s miestom výkonu práce vo
Veľkých Dravciach. Požiadavky:
práca s vysokozdvižným vozíkom-oprávnenie na VZV výhodou,
časová flexibilita. Žiadosti s profesným životopisom posielajte na
adresu spoločnosti, resp. mailom:
canikova@agrocs.sk, kontakt:
Ing. Čániková, tel.: 047/4373279

2914-49,50

                       

ZVIERATÁ

1183-48

Suche Personenbetreung in
Wien (wie Pfleger), gute Deutsch Kentnisse. Mindenst gröse
1,75. Nicht Raucher (bevorzugt).
Führerschein B. (Praxis nicht
erforderlicht). Anmeldung unter:
0907 345 814
1342-49                                   
 Prijmeme finančného poradcu
pre uzatváranie úverových zmlúv.
Tel: 0905 100 870, 0910 449 129


1377-51

Príležitosť pre ambicióznych
a šikovných obchodníkov. Tel:
0903 844 135


1388-49
   Súrne hľadám krajčírky
s praxou. Inf: 0904 636 464

1423-2

Prijmeme čašníka /-čku
do novej kaviarne na Hlavnom
námestí v Rimavskej Sobote.
Info: 047/5631766, mob.:0911
900 476


  

 Predám kŕmniky a odstavčatá. Tel: 047/56 78 218
1137-49                                            	                                        
 Predám odstavčatá. Tel:
047/56 94 370

1372-49
 Predám šteniatka Šarpej –
psíky, odber 30.11.2007. Tel: 0903
591 847, 0914 128 238

a prasnicu. Cena dohodou. Tel:
0907 393 104
1442-50
 Yorkshierský terrier –
predám šteniatka fenky bez PP
po rodičoch s PP. Odber 18. 12.
2007.
Tel: 0904 513 551

1444-50
 Predám šteňatá Jack Russel
teriéra. Tel: 0905 243 936

1453-2
 Predám kŕmniky 130 kg
a 150 kg. Cena 45 Sk/1kg. Tel:
0905 521 967

1603-51
 Predám kravu pred druhým
otelením. Tel: 0918 042 266

1460-51
 Predám kŕmniky 100-120 kg
a prasiatka. Tel: 0903 744 573

1463-50

AUTO-MOTO
 Predám Favorit 136 glxi, r.v.
94, modrá metalíza, alarm, imobilizér,centrál, ťažné zariadenie,
strešné okno, zimné pneumatiky,
naj. 114 000 km, super stav za
super cenu. Tel: 0911 615 007

1391-49
 Predám 4 nové zimné pneumatiky Barum 195/60 R 15 s oceľovými diskami, 4 puklice zn. Ford
a strešný nosič na Ford Fucion. Tel:
0907 069 923

1395-49
 Predám plech. disky na Fiat
Lancia. Tel: 0905 234 443

1409-49
 Predám Felíciu GLX 1.6 – výborný stav. Tel: 0907 884 948
1430-50                                       
 Predám Renault Megane 1,4,
r.v. 1996. Tel: 0907 801 192

1436-49
 Predám Wartburg 353 v dobrom stave. STK 2 roky. Cena 5500,Sk. Tel: 5626989
1457-49                             

rôzne

1401-49
Predám mäsové výkrmové oší-

pané nad 130 kg. Cena za 1 kg - 47
Sk. Tel: 0907 857 117
1416-49                                                      
 Predám ošípané. Tel: 0908
265 466
1425-51

Predám odstavčatá a kŕmniky. Tel: 047/56 78 218, 0910
948 193


1441-3


Predám kŕmnika 240 kg

 Káva-Káva Servis-Stroje.
Tel. 0903515109.   
736-52   
 www.foreverliving.sk
tt-flp@azet.sk
1090-52
 Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5%.

9

INZERCIA

3. december 2007
Tel.: 0915 183 843
1005-51                        
 Predaj použitých stolárskych
strojov. Tel: 0910 953 330
1287-51
 Predám palivové drevo. Cena
dohodou. Tel: 0918 605 511

1295-50

NOVINKA!
TETRA-K materiál, kvalitnejší
ako sadrokartón. Pružný, ohybný, lacnejší. Dosky a sendvičové
panely rôznych rozmerov. Info:
Lewastav.echoviny.sk, 0904 504
504


1305-51
 Pestovateľská pálenica Nižný Skálnik – začiatok sezóny
2007/2008 od 1.11.2007. Nahlásiť
sa možno na č.t.: 5484 758, 0915
803 372

1310-50

Predám väčšie množstvo vešiakov (ramienok) veľmi lacno. Tel:
0915 950 427


1597-47
 Predám palivové drevo buk,
dub, vhodné aj do krbov. Kontakt:
0908 420 777

1385-49
 Kúpim sporák spravím vývodom. Tel: 0905 178 715

1600-50
 Predám keramické kachle,
drevený obklad, elektróny s ojazdenými letnými pneumatikami.
Cena dohodou. T: 0915 172 467,
0905 862 654

1376-51
 Ponúkam murárske práce,
bytové jadrá, maliarske práce,
zateplenie budov, kladenie podláh,
vodoinštalácia, odpad. Tel: 0911
615 007

1392-49
 Kvalitné účtovníctvo. Tel:
0911 846 062
1394-48,50                                     
 Vykonávam murárske, maliarske, tesárske, klampiarske
a zámočnícke práce. Kvalita za
rozumnú cenu. Tel: 0915 583 306
1398-50                                       
 Prestavba bytových jadier
komplet, voda-elektrika-plynmurárske práce-obklady-dlažby.
Zabezpečíme aj materiál a odvoz.
Zn. kvalita. Tel: 0918 971 954

1400-49
 POTREBUJETE? VYBAVÍME za Vás. 0907 831 424

1403-51
 Vykonávam kompletný servis lyží a sprostredkujem predaj
použitých lyží a lyžiarok Tel: 0908
943 427, 047/4323904

1404-51

1443-49

Predám poschodovú posteľ.
Inf. na č.t.: 0904 491 390


1601-51
 Ponúkam palivové drevo aj
s dovozom. Tel: 0908 931 360
1459-51                                   
 Predám spálňu (franc.posteľ)
+ knihovničku za 3000 Sk. Tel:
5621270
1462-49                                      

SLUŽBY


 Prevádzam účtovnícke práce,
jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, DPH, ročné výkazy. Tel.:
0905 947 231
1315-50                           
 Pôžičky – úvery (bankové aj
nebankové) pre všetkých. Extra
pre vybrané kategórie SZČO. Tel:
0905 100 870, 0949 338 579, 0910
449 129

Pôžičky – 0910158697.

733-51

Riešenie problémov a sporov
mimosúdnou cestou – MEDIÁTOR. Francisciho 1, 0907 831
424


1271-52
 VEŠTENIE Z KARIET (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). Popia 8.30-16.00 hod., Čerenčianska
22 (vedľa Úradu práce) v Rim.
Sobote. Tel.: 0915 228 482
1306-50	  

 Právne poradenstvo – JUDr.
Takáčová. Info: 0905 120 269
1408-51
 Prijmem do opatery dieťa. Tel:
0918 323 442

1414-51
 Chceli by ste si objednávať
značku Oriflame za členské ceny?  
Jedinečná príležitosť! Členstvo
zadarmo plus zaujímavé darčeky!
Tel: 0907 849 964

1415-50
 Rýchle pôžičky-vhodné pre
každého! M: 0911 241 672, 0910
277 652

1420-51
 Tatiana Longauerová-Cukrárska výroba, sídl.Západ Rim.
Sobota, m:0907 648 157 ponúka
novinky za výhodné ceny:
-torty Ř 23 – 1,20 kg – 200,- Sk:
čokoládová, vanilková, orieškovonugátová, ananásová, karamelová,
sušená.
-torty za 250,- Sk v tých istých
príchutiach v tvare kočíka, mačky,
psa, auta, nákl. auta, vlaku a v rôz-

nom inom tvare. Denný predaj
čerstvých zákuskov priamo v sídle
prevádzky.
-Novinka : torty s jedným obrázkom aj osobným.
Na Vianoce!
Môžete objednať alebo si zakúpiť
polotovary vo výrobe: linecké košíky balené, sušené tyčinky balené,
rakvičky balené, korpusy vaječné,
piškótové, čokoládové, orechové
a vianočné medovníčky balené.
1219-49                                 
 Nespoliehajte sa na Ježiška,
spoľahnite sa na nás! Peniaze
pre každého, kto zavolá. /0908
966 901/

1427-50
 Ponúkame ekonomické
služby /vedenie jednoduchého
a podvojného účtovníctva/, daňové
priznanie, mzdy, poradenstvo. Tel:
047/5631 264, fax: 047/5631 054,
m: 0903 531 470

1248-49
 Autodoprava, sťahovanie.
Tel: 0903 515 109
1104
 Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017
1115
 Preprava Aviou + plachta +
sťahovanie. Tel: 0905 922 756
1448-7

OZNAMY
Mesto Rimavská Sobota ponúka
na odpredaj budovu na Ul. Šrobárovej s. č. 746 (tzv. Pappov dom) v Rimavskej Sobote formou verejnej ponuky.
Minimálna cena budovy je stanovená na 2 665 481,- Sk.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie
právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota
najneskôr do 15. 01. 2008.
Informácie:
Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku,
Rimavská Sobota
č. t. 047/5604626, 5604631, 5604633.
Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:
• budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
• halu na Ul. Čerenčianskej o výmere 720 m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne
a majetkové – referát správy majetku,
Rimavská Sobota
č. t.: 047/5604631, 5604626, 5604633.
Žiadosti zasielajte na oddelenie právne a majetkové,
Mestský úrad, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.
Upresnenie informácií k programom adventu
7. decembra o 17. 00 hod - program MsKS v Dome kultúry v Rim. Sobote- program krúžkov a kolektívov s názvom
Radostné Vianoce.
11. decembra - Vianočný koncert žiakov ZUŠ – 10.00 hod.
pre základné školy, o 17. 00 hod. pre verejnosť.
Mestský úrad v Rimavskej Sobote vypisuje výberové konanie na trvalý rozvoz stravy pre dôchodcov v meste Rimavská Sobota a v mestských častiach Bakta, Dúžava, Mojín,
Vyšná Pokoradz a Nižná Pokoradz od pondelka do piatku
v časovom rozpätí od 11.00 hod. do 14.00 hod. Služba sa
zabezpečuje v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších
zákonov, v znení neskorších predpisov ustanov. § 102- zadávanie zákaziek nízkymi hodnotami. Písomnú ponuku
zasielajte na Mestský úrad, oddelenie kultúry a starostlivosť o občana v zalepenej obálke do 10. 12. 2007.
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CHOV-MIX Obchod pre potreby zvierat

Predaj: granúl, konzerv, pochúťok, vitamínov, šampónov
pre mačky, psov, ryby, korytnačky. Viac ako 120 druhov krmív!
Postroje, obojky, vodítka, oblečenie.

Nájdete nás: SNP 22 /budova múzea/ RS
Otv.: Po-Pia: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00

2900-51

Bicykle – šport
Hviezdoslavova 19 R.Sobota (pri Sociálnej poisťovni)
tel: 0475633764
Výber zo 100 bicyklov, Výpredaj modelov 2007, Kellys, Dema,
Author až 40%, Predaj aj na splátky, Záručný a pozáručný servis
Sánky, boby, korčule, hokejky
2898-47,49,51

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 pracovníka 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
Chata Zbojská ponúka svoje
kapacity pre lyžiarske kurzy v sezóne zima 2008.Vlastný lyžiarsky
vlek s technickým zasnežovaním.
Tel.: 048-6199227 e-mail zbojska@
zoznam.sk
2910-49

Predám tatranský profil brúsený
1.tr. 130,-/m2
2.tr. 100,- /m2
Ceny rovnaké vo všetkých
dĺžkach. Cena aj s dovozom.
Tel: 0905 808 616
2901-49-1

RADOMA, spol. s r.o.,
Vážska 32, 821 07 Bratislava, závod Rimavská Sobota,
Košická cesta 1908, 979 01 Rimavská Sobota
Spoločnosť zaoberajúca sa predajom a distribúciou
mrazených a chladených potravinárskych výrobkov
obsadzuje miesto vodič – predajca
Požiadavky: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
vodičský preukaz skupiny B,C, zodpovednosť, komunikatívnosť,
aktívny prístup k práci, skúsenosť s obsluhou registračnej pokladne
a osobným predajom vítaná. Žiadosť s profesijným životopisom
môžete zasielať poštou do 14.12.2007 na horeuvedenú adresu.

poluxrs@centrum.sk

AKCIA: 6-komorový profil v cene 3- komorového

2911-49,50

Firma MOBILNET prijme
obchodného zástupcu /-kyňu pre maďarský región
Podmienky: VP skupiny B, prax min. 3 roky.
administratívneho pracovníka /-čku.
Podmienky: komunikatívnosť, znalosť MJ, znalosť AJ a NJ
vítaná. Žiadosti zasielajte na adresu:
Mobilnet s.r.o., Jánošíkova 1, Rimavská Sobota

1447-51

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

JUBILEJNÁ
ZĽAVA!

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

zľava 30%
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
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.
8. – 9. 12. MUDr. A. Dulovičová
K. Mikszátha 1, č. t. 5623196

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

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa
20.11.2007 bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví
darcovia krvi:
Jozef Čintalan, Ján Boľf, Rastislav Šumný, Sylvia Mišáková,
Gabriel Sebök, Štefan Oravec, Ľubomír Antal, Vladimír Ružinský, Gejza Zibrin, Ružena Svinčiaková, Peter Drak z Rimavskej Soboty, Miloš Hruška, Pavel Koščo, Jozef Kožiak, MVDr.
Vojtech Róth z Hnúšte, Ján Kurčík, Štefan Kurčík z Českého
Brezova, Milan Kováčik, Martin Vargic z Poltára, Alfréd Kövári z Aboviec, Alena Ivaníková z Jesenského, Ján Deraj z Vyšnej
Pokoradze, Jaroslava Korenyová z Rimavského Brezova, Ján
Keresztes z Gemerskej Vsi, Jozef Kvietok z Dúžavy, Aladár
Bán z Bátky, Katarína Zagyiová z Hostíc, Jozef Vozár z Hrachova, Ján Melicher z Hrnčiarskej Vsi
Prvýkrát darovali krv: Tomáš Balog z Veľkého Blhu, Sabina
Krahulcová z Dolných Zahorian
Všetkým darcom kvi ďakujeme.
Územný spolok SČK
Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu nebytové priestory
v budove na Hlavnom námestí č.2 v Rimavskej Sobote – suterén
o výmere 272 m˛ /bývalý Sultán/ za nasledovných podmienok:
v nasledujúcich rokoch výška nájmu prvé dva roky podnikania: Sk
12 000,-/mesiac + preddavky za teplo vo výške Sk 2 000,- + prevádzkové náklady • výška nájmu v nasledujúcich rokoch min. Sk 15
000,- + preddavky za teplo, prevádzkové náklady • zachovať charakter
prevádzky: reštauračné služby s poskytovaním stravy vyššej kategórie,
(vináreň, hudobná produkcia, iné/, zásobovanie zo zadnej časti prevádzky, len vo vyhradených hodinách stanovených mestom.Žiadosti
zasielajte na MsÚ – oddelenie právne a majetkové do 31.12.2007.•
Informácie na čísle telefónu: 047/5604626, 047/5604631, resp. 0903
284 353.• Ponukové konanie sa bude konať na MsÚ, Ul. Svätoplukova č. 9, Rimavská Sobota, zasadačka 2. poschodie č.dv. 16 dňa
10.01.2008 /štvrtok/ o 14.00 hod..• So žiadosťou je potrebné doručiť
na MsÚ: podnikateľský zámer, fotokópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra.• Samotná cenová ponuka sa bude podávať
priamo na ponukovom konaní dňa 10.01.2008.

VÍKEND:
8.12. sobota lekáreň U leva
9.12. nedeľa lekáreň Jazmín
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.
Slovenský Červený kríž,
územný spolok Rimavská
Sobota a Mesto Rimavská
Sobota Vás pozývajú na
BENEFIČNÝ
P R O G RA M
„ĽUDIA ĽUĎOM“
s bohatým kultúrnym
programom 3. decembra
(pondelok)
od 18,00 hod. do divadelnej
sály Domu kultúry v Rimavskej Sobote.

tel.: 047 563 3167
0915 671 186

4.5.6. DEC.
RESIDENT EVIL:
ZÁNIK

Nastal koniec sveta... MN,
USA/Veľká Británia/Nemecko akčný sci-fi horor
Začiatky predstavení:

17:45 a 20:00 hod.
7.8.9. DEC.
PREBUDENIE
TMY

Len on sa môže vzoprieť
temnote, aby zachránil
svet... MP od 12 r. Fantasy
USA.
Začiatok predstavení:

17:45 hod.

SHOOT ´EM UP

Divoký thriller plný čierneho humoru. USA, MN.
Začiatok predstavení:

20:00 hod.

8.9. dec.
RATATOUILLE
- DOBRÚ CHUŤ

O živote potkanov vo
francúzskej reštaurácii.
Animovaná rodinná komédia USA.
Začiatok predstavení:

16:00 hod.

VÍZIA
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O OZDRAVENÍ PODNIKOV, PODPORE VZDELANOSTI A ROZVOJI ĽUDÍ

Vsadila na vynikajúcu tradičnú chuť
Ženy v podnikaní nie sú ni²ím výnimo²ným, aj keµ musia
na to vynaložiõ vä²šie úsilie než muži, pretože sú²asne musia
zvládnuõ aj poslanie manželiek a matiek. O to vä²ší obdiv
a uznanie si zaslúži taká podnikateÖka, ktorá si vie tieto funkcie
zosúladiõ a priniesõ výsledok, že si ho všimnú aj celoslovenské
inštitúcie. Jednou z nich je Erika ORAVCOVÁ, majiteÖka cestovinárskej firmy ERCE, s. r. o., Bušince v okrese VeÖký Krtíš,
ktorej Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, udelila titul Vynikajúcej podnikateÖky roka 2001.
O Aby podnikateÖské úsilie
prinieslo osoh a firma
bola konkurencieschopná, musí byõ na za²iatku
dobrý nápad a jasná vízia
smerujúca k cieÖu. Eriky
Oravcovej sme sa spýtali,
ako to bolo v jej prípade:
- V roku 1990 sa môj manžel
za²al venovaõ podnikaniu a mne
pripadla úloha vedenia ú²tovníctva. Predtým som 17 rokov
pracovala na poÖnohospodárskom družstve v Bušinciach, ale
po skúsenostiach s podnikaním
môjho manžela, som vedela, že
chcem robiõ nie²o iné, preto som
sa za²ala rozmýšÖaõ nad vlastným
podnikaním - teda, ²o v mojom
okolí chýba, ²o by som dokázala
aj sama vyrobiõ. Vtedy som si
uvedomila, že po²as materskej
dovolenky s dvomi synmi mi
veÖa ²asu zabrala výroba cestovín. Na živnostenskom oddelení
som si 25. októbra 1993 vyzdvihla živnostenský list a v apríli
nasledujúceho roku sme spustili

výrobu. Vtedy ²ase sme zamestnávali osem pracovní²ok a denne
vyrábali 80 kg cestovín. Teší ma,
že z tých ôsmich ženi²iek u nás
dodnes vydržalo päõ.
O S akými pocitmi ste prijali ocenenie Vynikajúcej
podnikateÖky roka 2001?
Kto vám k tomuto úspechu
najviac pomohol?
- S radosõou. Tá býva o to vä²šia, ak si vaše úsilie všimnú aj
iní, prípadne ho ocenia. Hovorí
sa, že pri každom úspešnom mužovi stojí jeho žena, ale platí to aj
naopak. Pri mne stále stál manžel i celá rodina. Prispeli k tomu
aj zákazníci, bez ktorých by naše
podnikanie nemalo zmysel. Ani
si nedokážu predstaviõ, ako mi
veÖmi pomohli, keµ po kúpe
našich cestovín zobrali do rúk
pero, napísali svoj názor na
výrobok a priložili aj pár povzbudivých slov.
O Dnes máme v obchodoch
obrovský výber domácich
aj zahrani²ných cestovín.

+ím ste sa presadili medzi
konkurenciou?
- Za²iatky boli dosõ náro²né aj
pre vyššie ceny našich výrobkov,
lebo sme sa viac zameriavali na
kvalitu cestovín ako na ich cenu.
Zákazníci to však akceptovali
a vµaka tomu sme sa dokázali
na trhu presadiõ. Dnes sa naše
výrobky predávajú po celom Slovensku, od malých predajní, až
po supermarkety. Iba na východnom Slovensku zaznamenávame
nižší dopyt, ²o nás mrzí. V roku
2005 sme za²ali naše výrobky
dodávaõ aj na ²eské trhy.
O +omu pripisujete taký
záujem zákazníkov práve
o vaše cestoviny?
- Na to, aby závarkové cestoviny splnili požiadavky zákazníka, nesta²í dodržiavaõ len
správnu tradi²nú receptúru, ale
aj tradi²nú technológiu výroby.
Presvied²ajú nás o tom nielen
zákazníci, ale aj skuto²nosõ, že
výrobu rozširujeme a zvyšujeme
po²ty zamestnancov, ktorých je
teraz 95. Kým na za²iatku podnikania sme s 8 pracovníkmi
dokázali vyrobiõ 3 tony cestovín
mesa²ne, v sú²asnosti je to okolo
120 za mesiac. ZároveÜ sa chcem
pochváliõ, že už dlhé roky sa
nám darí úspešne prevádzkovaõ
chránené pracovisko v baliarni,
kde zamestnávame aj Öudí so
zmenenou pracovnou schopnosõou. Myslím si, že µalším naším
plusom je úsporné balenie.
O Vymyslieõ podnikanie,
ktoré prináša zisk, ur²ite
nie je jednoduché. Keby
ste sa mali ešte raz rozhodnúõ, v ²om podnikaõ,
boli by to opäõ cestoviny?
- Je mnoho odvetví, v ktorých
sa dá podnikaõ, a ktoré ma aj lákajú. Napriek tomu a mnohým
õažkostiam, ktoré sú spojené
s potravinárskou výrobou, sa
mi táto práca pá²i. Asi by to
opäõ boli cestoviny.
Ruženka HORNÁ+EKOVÁ

EDITORIAL
+O MÁME V RUKÁCH
PodnikateÖka z V. Krtíša
nechala prácu v družstve
i v manželovej firme a zaplnila
medzeru na trhu nie²ím, ²o
ponúka navyše oproti iným.
V ankete sa hovorí o raste pracovnej morálky a disciplíny,
o zdokonalení systému práce,
lepšom odmeÜovaní (hoci
nedostato²nom) a o finan²nej
motivácii. Ale aj o zni²ujúcom
vplyve závisti a politiky. No nik
v ankete nenazna²il, že chce veci
zmeniõ SÁM, napr. tým, že vezme život a prácu do vlastných
rúk, že sa osamostatní. Dodržiavaõ pravidlá len zo strachu
je málo. Kto chce viac, musí
sa odlíšiõ, aspoÜ sa vyrovnaõ
úrovni techniky a technológie,
vydržaõ a tvoriõ pravidlá.
M. BEUADIK

ANKETA O ANKETA
Ako sa v posledných rokoch
zmenila vo vašom podniku
pracovná morálka, systém práce, poriadok a odmeÜovanie?
Michal SZENTKERESZTI,
stavebný robotník, V. Krtíš: Nepracujem síce ešte príliš dlho,
iba 4 roky, ale aj s re²í starších
kolegov a doterajšej mojej skúsenosti môžem povedaõ, že sa
podstatne pritvrdil dôraz na
pracovnú morálku, zvyšujú sa
nároky šéfov. Systém práce je
podstatne ú²elnejší a viac dynamický. Sú aj zvýšené požiadavky na poriadok, nielen od
samotného zamestnávateÖa, ale
aj kontrolných úradov i zákazníkov. Jediné, ²o sa až tak výrazne
nezmenilo je odmeÜovanie za
prácu. Oproti iným položkám,
ktoré išli aj niekoÖkonásobne
hore, platy sa zdvihli iba o minimum. A nie vždy aj odzrkadÖujú
požiadavky nadriadených. Vetu,
nechceš to urobiõ – na úrade
práce je náhradníkov dosõ, by
si niektorí vedúci mohli daõ ako
svoje motto. Pritom napr. potraviny sú rovnako drahé ako vo
veÖkých mestách, ale platy iba
polovi²né.
Bc. Janka STRAŠKOVÁ,
riaditeÖka knižnice, M. KameÜ:
- Každý zamestnávateÖ musí
skÔbiõ dohromady Öudské zdroje, financie, aby boli spokojní aj
Öudia, ale aby i podnik fungoval.
Na pracovisku musí prevládaõ
spokojnosõ a pohoda. Na druhej
strane zamestnankyne musia
dodržiavaõ všetky zásady bezpe²nosti práce aj rozvíjaõ kon(Pokra²ovanie na nasledujúcej strane)

OANKETA O ANKETA O ANKETA O ANKETA OANKETA O ANKETA O ANKETA O ANKETA O
(Dokon²enie z predchádzajúcej strany)
takty s používateÖmi knižnice.
Všetko smerujeme k tomu, aby
boli spokojní zamestnanci,ale
i klienti. To prináša i zmeny
v pracovnej morálke, systéme
práce i poriadku na pracovisku.
Pravdepodobne však nikdy nemôžeme byõ spokojní s platom,
lebo z aspektu cien a životných
nárokov sú platy nízke.
Oudovít VISOKAY, publicista, Trebišov: Ako sa zmenila
v posledných rokoch v našom
podniku pracovná morálka, systém práce, poriadok a odmeÜovanie? V podstate sa nezmenila,
pretože naši „tiežpodnikatelia“
majú veÖký vplyv vo vyšších
podnikateÖských a štátoprávnych sférach.
Mgr. Martin BLAŠKO,
riaditeÖ CV+, Stropkov: V posledných dvoch rokoch som
v riadiacej funkcii a z môjho
pohÖadu sa zdá, že pracovná
morálka sa zlepšuje. Snažím sa
udržiavaõ pozitívnu atmosféru,
prípadné konflikty riešime
pokojne. Samozrejme, za svoju
prácu by mali byõ zamestnanci
adekvátne ohodnotení, takže
aj u nás sú za vykonanú prácu
finan²ne viac motivovaní, ²o
nebolo vždy samozrejmosõou.
Sylvia FERJAKOVÁ,
u²iteÖka, Prešov: Základnou
zmenou na pracovisku prešli
hlavne vzõahy – tie sa obrátili

k horšiemu. Dôvodom je zrejme závisõ, ktorá medzi Öuµmi
panuje. Pracovná morálka zasa
závisí od autority šéfa a ten ju
u nás má už dlhé roky, takže
v tomto smere, ako aj v systéme
práce sa nezmenilo ni² podstatné. OdmeÜovanie v školstve sa
nerozvíja – to od doby, keµ školy prešli pod samosprávy. Obce
šetria a platy stagnujú, ²o pre
u²iteÖov nie je motivujúce.
Mária KRIŠTOFOVÁ, ši²ka, Partizánske: Systém práce
vo veÖkých šijacích dielÜach sa
dá len õažko meniõ, operácia tu
nadväzuje jedna na druhú, ale
postupne sa kupujú nové stroje,
²o prácu uÖah²uje. Pracovné
prostredie sa zmenilo možno aj
tým, že sa vo výrobných halách
vymenili staré okná za plastové.
Zo sociálneho fondu sa platí toho
viac, napríklad aj vstupenky na
kultúru ²i deõom letný tábor,
nedávno bola pri dielni zriadená kuchynka s chladni²kou
a mikrovlnkou. Pred štyrmi
rokmi sa zaviedli digitálne bezpe²nostné karty, ktoré má každý
zamestnanec, ²ím sa sleduje nielen dochádzka, ale aj vstup do
objektu. Pracujeme v úkolovej
mzde a hlavným pozitívom je,
že máme výplatu vždy na²as.
Ján +ALOVKA, technik
firmy Hammerbacher SK, a.
s., Pukanec: Pracovná morálka
je ur²ite na vyššej úrovni, sys-

Opýtali sme sa za vás...
Sone LACUŠKOVEJ, personálnej manažérky
Penta Investments, a. s.
+o je to mobbing?
Stretávame sa
s týmto pojmom
aj u nás?
- Pod pojmom
mobbing sa skrývajú
opakované útoky
zamerané vo²i zamestnancovi. Nátlak
môže maõ rôzne
formy – verbálne, fyzické, psychické. Nátlak môže vyvíjaõ šéf,
ale aj kolega na rovnakej úrovni.
CieÖom je ublížiõ, ponížiõ toho,
na koho je nátlak zameraný.
Mobbing sa môže vyvinúõ
z pracovného alebo osobného
konfliktu, ktorý zostal nevyriešený alebo sa neriešil vôbec.
U osôb, ktoré sa mobbingu do-

púšõajú, ²astokrát nachádzame negatívne
vlastnosti ako závisõ,
žiarlivosõ, nenávisõ.
Psychológovia µalej
hovoria o pocitoch
menejcennosti, nenahraditeÖnosti alebo
o strachu z nového.
Na druhej strane,
u osôb, na ktoré je nátlak
zacielený, nenachádzame charakteristické vlastnosti. Neraz
sta²í, ak je zamestnanec odlišný
od toho, ²o je typické alebo
nie²ím prevyšuje ostatných.
Na mobbing môže maõ vplyv
aj kultúra spolo²nosti. Darí sa
mu skôr v silne hierarchických
organizáciách.
(pnr)

tém práce sa mení na základe
zavádzania nových progresívnejších technológii, ²o prináša
do výroby požiadavku zvyšovania kvalifikácie pracovníkov
a samozrejme aj vyššie odmeny
za prácu.
Helena MÁNIKOVÁ,
predava²ka, Zvolen: Samozrejme, zmenilo sa všetko, na
²o sa pýtate. Ale to je vlastne
dobre, pretože som pobadala,
že vo firme teraz mnohé klape
tak, ako má. Laxný prístup
k pracovným povinnostiam,
predtým bežný, sa vytratil,
každý sa snaží odvádzaõ takú
robotu, aby zamestnávateÖ bol
spokojný a firma prosperovala.
Pravdaže, nie každému tvrdšie
pravidlá hry vyhovujú, ale ide
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skôr o výnimky. Jednoducho,
3. december 2007
vä²šina z nás nechce prísõ
o dobré peniaze.
Ján .UREC, technik
po²íta²ovej firmy, Stará LubovÜa: Morálka na pracovisku
sa zlepšila, možno aj zo strachu
a neistoty bežných zamestnancov pred dôsledkami. Morálka
zamestnávateÖa sa skôr zhoršila, pretože ²asto je stimulovaná
rozkývanou ekonomikou.
V skratke, úroveÜ morálky dosõ
zaostáva za úrovÜou techniky,
technológií a systémami práce,
ktoré sa v posledných rokoch
radikálne zmenili.
(Pokrok, Slovo Zemplína,
Spektrum, Prešovský ve²erník,
Tempo, Prima noviny,
Zvolenské noviny, Kysuce)

JEDNA OTÁZK A pre ...
Ing. Jozefa ŠPIRKA, partnera private equity skupiny Penta
O Aký dopad bude maõ prijatie spolo²nej meny EURO
v roku 2009 na životnú
úroveÜ našich ob²anov?
- Domnievam sa, že pozitívny,
hoci pre celkové nízke priemerné
príjmy na Slovensku, môže našim ob²anom samotný prechod
na eurobankovky spôsobiõ
„šok”. Bude v prvom momente
zložité prijaõ fakt, že povedzme
z 10-tisíc korunového príjmu sa
stane 330 EUR. Nedomnievam
sa, že dôjde k nárastu cien a ak
áno, nebude to v dôsledku prechodu na EURO, ale tak, ako
je tomu aj v sú²asnosti, v dôsledku nepriaznivého vývoja
na svetových trhoch. Prijatie

EUR-a považujem za nevyhnutný krok k podpore µalšieho
hospodárskeho rozvoja našej
krajiny. Je pozitívne, že Slovensko má reálnu šancu byõ prvou
zo susedných krajín, ktorá prijme
spolo²nú európsku menu. Nesúhlasím však s tým, keµ sa EUR-om zdôvodÜuje celý rad nekoncep²ných krokov v hospodárskej
a sociálnej politike. Napríklad
spochybÜovanie sporenia v dôchodkovom zabezpe²ení, ²i útoky na obchodnú sieõ. EURO by
malo viesõ predovšetkým vládu
k zodpovednej finan²nej politike,
k neprejedaniu sú²asného hospodárskeho rastu, ale k investíciám
do vedy a vzdelania.

Grant pre nadané deti
Desaõ základných škôl s triedami pre mimoriadne nadané deti získalo 26.
októbra 600 000 korún. Prostriedky školám darovala Nadácia Penta v rámci
3. ro²níka Grantu pre mimoriadne nadané deti, ktorý vyhlásila v spolupráci
so Školou pre mimoriadne nadané deti a gymnáziom v Bratislave. „Ocenili
sme projekty, ktorých realizácia si vyžaduje aktívnu ú²asõ a participáciu zo
strany žiakov. Vä²šina z nich bola na kvalitatívne podobnej úrovni a aj preto
sme pri vyhodnotení zmenili systém odmeÜovania, vµaka ²omu získalo dar
až 10 škôl,“ povedal ²len správnej rady Nadácie Penta Jozef Špirko.
Dve školy, ktoré predstavili najlepšie projekty, ide o ZŠ Tribe²ská v TopoÖ²anoch a ZŠ na Krátkej ulici v Šali dostali dar vo výške 100 tisíc Sk
a ostatných 8 škôl (ZŠ v Martine, Žiline, Kežmarku, Leviciach, Žiari nad
Hronom, Humennom, Spišskej Novej Vsi a Považskej Bystrici) dostalo po
50 tisíc Sk. Do projektu Grantu sa v tomto roku zapojilo 15 z celkového
po²tu 27 škôl, ktoré realizujú projekt Alternatívnej starostlivosti o nadané
deti. Autorkou projektu je Jolana Laznibatová. Za uplynulé tri ro²níky
realizácie Grantu rozdelila nadácia Penta medzi školy s triedami pre mimoriadne nadané deti už viac ako 1,2 mil. Sk.

VÍZIA – príloha regionálnych a lokálnych novín. Vydáva mesa²ne Arva, s. r. o., D. Kubín v spolupráci s Pentou Investments Bratislava. Realiza²ný garant: Asociácia
vydavateÖov regionálnej tla²e na Slovensku, Martin. Príloha vychádza v celoslovenskej sieti regionálnych a lokálnych novín REGIONET v súhrnnom náklade 190 000
výtla²kov. Gestor za Pentu Investments: Mgr. Martin Danko (danko.martin@penta.sk), manažér projektu: PhDr. Michal BeÜadik (043/430 28 81, avrt@stonline.sk),
šéfredaktor prílohy: PhDr. Peter Lau²ík (052/78 78 301, petros@podtatranske-noviny.sk).

tiráž

14

šport

3. december 2007

Memoriál Jozefa Baláža
V Prešove sa konal Memoriál Jozefa Baláža
v plávaní žiakov kategórie „C“ (9-10- roční).
Keďže táto kategória nemá oficiálne majstrovstvá Slovenska, je
problematické si zmerať sily so
všetkými plaveckými oddielmi
naraz na jednom podujatí. O tento problém sa postarali usporiadatelia a zhromaždili kompletnú
plaveckú špičku z celého Slovenska. Na podujatí sa zúčastnilo
136 plavcov z 26 oddielov z celého
Slovenska , Poľska a Maďarska.
Plavecký klub Rimavskej Soboty
reprezentoval náš jediný „céčkar“
Juraj Husár. No začiatky na súťaži boli dosť ťažké, o čom svedčí aj
ôsme miesto v kategórii 50 metrov
voľný spôsob. Na tomto výsledku sa však bezpochyby podpísala
aj únava z cesty. Všetko sa to ale
zmenilo po doplávaní   disciplíny
100 metrov prsia, kde si náš plavec najlepšie poradil s konkuren-

ciou a získal prvé miesto s časom
1:43.29.
Týmto časom si zároveň vyplával
svoj osobný rekord. Podvečer sa
Juraj zúčastnil ešte disciplíny 100
metrov voľný spôsob, čo je okrem
iného jeho obľúbená disciplína.
No šťastie mu tentokrát nehralo do kariet a obsadil len šieste
miesto s časom 1:23.19. Týmito
pretekmi sa pre Juraja skončila
plavecká sezóna 2007, čaká ho už
len zimné plavecké sústredenie.
Jeho sezónu hodnotíme ako maximálne úspešnú, keďže zaznamenal obrovský posun vo svojich
zaplávaných časoch, zúčastnil sa
takmer dvadsiatky plaveckých
súťaži na ktorých   pravidelne obsadil nejaké miesto na stupienku
víťazov.

Ján Valach

Výsledkový sumár zápasov
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota mládežníci
24.11.2007
Turnaj najmladšej prípravky
ročník 2000. Hala ŠK Tempus
Rimavská Sobota. Vo výbornej
atmosfére sa odohral turnaj
najmladších nádejí v hale ŠK
Tempus, kde si víťazstvo odnieslo
mužstvo spod Zobora.
ŠK Tempus Rimavská Sobota – Dukla Banská Bystrica
3:0
g. Hruška 3
ŠK Tempus Rimavská Sobota - ŠK Badín 3:0
g. Hruška, Morong, Nôta, Lukáš
ŠK Tempus Rimavská Sobota – FC Nitra 0:2
Zápas o 3.miesto
Dukla Banská Bystrica – ŠK
Badín 3:0
Finále
ŠK Tempus Rimavská Sobota – FC Nitra 0:3
Najlepší brankár turnaja Balog
ŠK Badín.Najlepší strelec turnaja
Bencz FC Nitra
Konečné poradie:
1.FC Nitra, 2. ŠK Tempus Rimavská Sobota, 3.Dukla Banská
Bystrica

24.11.2007
Medzinárodný turnaj prípravky ročník 1997. Mikulášsky
turnaj Tatra Banka Cup Košice.
Najstaršia prípravka cestovala do
Košíc, kde obhajovala prvenstvo
z minulého roka a spomedzi 8
mužstiev triumfovala . Mužstvo
pod vedení trénera Milana Špačeka si počínalo veľmi úspešne, keď
si z chuti zastrieľalo a k svojim
meninám si pripísal ďalší pekný
úspech.
ŠK Tempus Rimavská Sobota – Spišská Nová Ves 5:0
g. Václavik, Boroš, Maňovský,
Múčik, Čiešok
ŠK Tempus Rimavská
Sobota – Junošport Stará
Ľubovňa 3:1
g. Boroš 2,Václavik
ŠK Tempus Rimavská
Sobota – Nové Mesto nad
Váhom 3:3
g. Václavik, Boroš, Múčik  
Semifinále:
ŠK Tempus Rimavská
Sobota – 1.Mfk Košice 8:0
g. Boroš 4,Václavik 2, Múčik,  
Mezó

Finále:
ŠK Tempus Rimavská
Sobota – Junošport Stará
Ľubovňa 4:0
g. Boroš, Maňovský 2, Múčik
Najlepší strelec turnaja Gabriel
Boroš ŠK Tempus Rimavská
Sobota. Najlepší hráč mužstva
Rastislav Václavik ŠK Tempus
Rimavská Sobota
Konečné poradie:

1.ŠK Tempus Rimavská Sobota,
2. Junošport Stará Ľubovňa,
3.Ensch Maďarsko
Najbližšie turnaje:
1.12.2007 – sobota chlapci ŠK
Tempus ročník narodenia po
1.1.1996 Medzinárodný turnaj
v silnej konkurencii na domácej
pôde v hale ŠK Tempus,
2.12.2007 – nedeľa odohrajú
starší žiaci turnaj v hale ŠK
Tempus pod záštitou primátora
Tisovca Petra Mináča.
2.12.2007 – nedeľa dorastenci
ŠK Tempus cestujú na halový
turnaj do Badína organizovaný
Duklou Banská Bystrica.

2. miesto ŠK Tempus prípravka 2000
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Rimavská Sobota prvýkrát R. Tóth víťaz
bodovala naplno
medzinárodného turnaja
Volejbal 3. liga muži: 4. kolo

VK Rimavská Sobota – VK Detva 3 : 2

(-20, -24, 19, 19, 11 ) 105 min,
3 : 2 (-20, 21, 17, -21, 13) 100 min.
Zostavy:
Domáci:
Bódy, Lupták, Kamenský, Suja,
Zachar, Hríň (Štempel, Kres,
Račko, Drugdová)
Hostia:
Schmidt, Solin, Kollárik, Krnáč,
Kováč, Porubský
Rozhodca: Antal
Diváci: 10
Obidva zápasy boli veľmi
vyrovnané, maratónové koncovky nakoniec vyzneli lepšie pre
domácich. V prvom zápase sa
hostia ujali vedenia 2:0, avšak
potom nastúpil oneskorený Bódi,
ktorý priniesol do družstva pokoj
a hlavne získaval dôležité body.

Soboťania tak uchmatli Detve
dobre rozohratý zápas. V druhom
zápase to bolo od začiatku ako na
hojdačke. Raz boli na koni hostia,
potom domáci. Keď sa k dobrému
výkonu pridala na poste libera
aj Drugdová, vyznela koncovka
znovu v prospech Soboťanov. Tí si
prvýkrát v sezóne zapísali na konto obe víťazstvá. V družstve hostí
zahral dobre nahrávač Kolárik.

V sobotu 24. novembra sa konal
v Nitre medzinárodný turnaj detí
a mládeže v zápasení voľným štýlom. Išlo o XXVII.ročník Memoriálu Jozefa Svitača. Okrem slovenských pretekárov boli pozvaní aj
borci z Rakúska, Slovinska, Maďarska a Česka. Výborne si počínal zápasník TJ Lokomotívy Rim.
Sobota Rastislav Tóth.
V silno obsadenej hmotnostnej
kategórií do 66 kg starších žia-

kov obsadil I. miesto. V úvodnom
stretnutí s domácim zápasníkom
zvíťazil aj napriek nepriazni rozhodcov a v ďalších náročných
stretnutiach v skupine porazil
zápasníkov z Prievidze a Bratislavy. Vo finále ho čakal tohtoročný
majster Slovenska pretekár z Bánoviec, s ktorým si Rasťo poradil
už v prvej tretine a zdolal ho lopatkovým víťazstvom.

I. Pivník

Tabuľka po
neúplnom 4. kole
1. VK Cinobaňa
2. OZTK Rim. Sobota
3. VK Detva
4. VK Polar Veľký Krtíš
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11:12
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STRIEBORNÝ TOTKOVIČ
V ŠAMORÍNE
Zápasník Lokomotívy Rimavská
Sobota Richard Totkovič obsadil
veľmi pekné 2. miesto na medzinárodnom turnaji v Šamoríne v grécko- rímskom štýle vo váhe do 120
kg. Zúčastnili sa ho zápasníci so
7 štátov. Hoci jeho hmotnostná
kategória je 85 kg, ale táto nebola
vypísaná, postavil sa na žinenku
so súpermi ktorí boli od ne oveľa

ťažší. Napriek tomu podľahol len
jednému súperovi (reprezentantovi Čiech). Menej sa už darilo
jeho oddielovým kolegom. Medzi
prípravkármi vo váhe do 35 kg
obsadil Robert Tomm 11. miesto
a medzi mladšími žiakmi do 44
kg Michal Michálek skončil na
9.mieste.

jr

Naši hokejisti vyhrali v Púchove
HC Púchov - HKM Rimavská Sobota 2: 4
(0:0, 1:1, 1:3 )
Nečakané víťazstvo našich chlapcov hreje, pretože mladší žiaci
kvôli maródke nemohli vycestovať. Ako sa vyjadril tréner Peter
Filipiak, naši hrali veľmi disciplinovane, s veľkým úsilím a túžbou
po víťazstve. Hrali proti zdatnému
súperovi v plnej zostave na tri útoky. O vyrovnanosti zápas hovoria
aj výsledky prvých dvoch tretín.
Až v poslednej sa „prelomili ľady“,
keď náš brankár Babík vyriešil
mnoho ošemetných situácií a bol

nespornou oporou. Rozhodujúci
gól dali chlapci už do opustenej
brány, keď domáci tréner v závere
stretnutia pri tlaku odvolal brankára, ale ako sa ukázalo, pomohlo
to naopak súperovi.
Góly za HKM RS:
Filo, Tenkel, Labanc, Hlivár.
Na ďalšom zápase vonku (12.12.)
privíta našich chlapcov poľské
mesto Nowy Targ.

gr

Prehra našich futsalistov

1 HFC LUČENEC - RIMATEX Rimavská Sobota
7: 3 (4:0)
V ďalšom 3. kole Pohára stredoregiónu skupiny C prehrali futsalisti
Rimatexu Rimavská Sobota v Lučenci. Športová hala na Výstavisku privítala okolo 350 priaznivcov
tohto športu v hľadisku a bola
svedkom zaujímavého stretnutia.
Pre domácich je to veľmi pekný
výsledok. Tréner a hráči po stretnutí prejavili neskrývanú radosť,
pretože nebyť smoliarskeho zápasu zo strany Rimatexu, to mohlo
skončiť aj tesnejším výsledkom.
Je pravdou, že Soboťania ešte na
ihrisku súpera nezvíťazili. Vedia,
že u súpera je to „o niečom inom“
pretože ihriská sú väčších rozmerov, potrebujú nazbierať ešte viac
skúseností a aj základná dvanástka
sa musí zohrať. S lepšími súpermi

treba využiť každú príležitosť na
strelenie gólu a v tomto zápase si
Rimatex dovolil veľký luxus (nepremenil tri penalty a niekoľko
sľubných šancí). Hovorí o tom polčasový výsledok – 4 : 0, ďalší vývoj
zápasu už smeroval k debaklu a až  
za stavu 7:1   skorigoval Rimatex
v osobe ďalšieho nového hráča
Stana Masára na konečných 7:3.
Góly:
Máč(3),Šupina, Koreň, Husvár,
Čonka- P. Šándor, Masár(2).
Rimatex:
Koreň- T. Šándor, P. Šándor,
Uhrin, Juhaniak, Pekarčík, Budai,
Ruszó, Masár, Dragijský.
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Bojovný výkon proti
lídrovi tabuľky

Slovanistky opäť víťazne

MFK Rimavská Sobota- FC Tatran Prešov 0: 0
V nefutbalovom počasí na zmrznutom trávniku privítali futbalisti
MFK RS vedúce mužstvo tabuľky
(takmer istého postupujúceho do
superligy) Tatran Prešov a boli
mu rovnocenným súperom. Zápas mal náboj, chýbalo mu však
korenie (góly). V 9. min. hostia
zahrávali prvý rohový kop po tečovanej strele. V 16. min. sa ku
slovu dostali domáci, pokus Fila
skončil nad bránou brankára Tatrana Buktu. V 20. min. pohrozili
hostia, ich strela však nemierila
do priestoru brány MFK. V 23.
min. sa Sihelský pokúsil zmeniť
skóre ale neúspešne. V 30. min.
obrana MFK odvrátila šancu Prešova. V 34. min. sa blysol brankár
MFK Kuciak, keď zneškodnil pokus hostí. V 38. min. ešte domáci
Janečka ohrozil brankára Prešova.
Na začiatku 2. polčasu v 50 min.
opäť pohrozili domáci strelou LaNábytok
od slovenských výrobcov
B.Bartóka 10, Rim. Sobota
Akcie
na vybrané druhy tovarov
047/5631524,
0903530819,0915864033
2903-48,49


Predám stavebné bločky
po rekonštrukcii bytu. Cena
1,5 %. Tel. 0910 367 857

zúra. V 71. min. mal na kopačke
vedúci gól Pisár, brankár hostí
jeho pokus zneškodnil. V poslednej 10-minútovke zápasu prišli
dva dôležité okamihy. V 82. min.
rozhodca neodpískal pokutový
kop v prospech domácich, a tým
vyvolal búrku nevôle na domácej
lavičke ako aj v hľadisku. V 91.
min. mali hostia najväčšiu šancu.
Ich príležitosť však skončila na
žrdi domáceho gólmana Kuciaka. Po poslednom hvizde sa hráči
MFK rozlúčili s vernými fanúšikmi. Pred 425 divákmi rozhodoval
Trutz.   
ŽK: Nachtman, Živanovič.
Zostava MFK RS: Kuciak-Janečka-Nachtman-Mráz-KučerňákRubint-Filo-Čakajík-Sihelský
(69. m. Líška)-Lazúr-Pisár (78.
m. Živanovič).
Keďže je to posledný majstrovský
zápas v tomto roku, na záver by
som chcel zaželať hráčom, trénerom, realizačnému tímu ako aj
vedeniu MFK RS príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom
roku veľa osobných ako aj pracovných úspechov.
Ostatné výsledky
Inter BA- Košice B 2:1
Lučenec- Humenné 2:1
Prievidza- Šaľa 2:1
Trebišov- Podbrezová 1:0
St. Ľubovňa- Michalove (odložili)

1292-51

Slovenský poľovnícky zväz RgO
v Rim. Sobote, ul. Mikszátha č. 43
organizuje
TEORETICKÝ KURZ PRE SKÚŠKY
Z POĽOVNÍCTVA
termín a zahájenie prednášky:
podľa požiadaviek uchádzačov
prihlášky a informácie:
na horeuvedenej adrese alebo na
t.č.: 5622377, 0905 574 720
2907-48,49

1. Prešov
2. Podbrezová
3. Inter
4. Lučenec
5. KošiceB
6. R. SOBOTA
7. Michalovce
8. Šaľa
9. Prievidza
10. Humenné
11. Trebišov
12. St. Ľubovňa
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41:8
26:14
26:27
31:27
27:23
22:22
23:21
20:21
25:34
17:21
18:40
16:34
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25
25
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23
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19
18
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V nasledujúcom vydaní
zhodnotíme jesennú časť
súťaže.

Zdeno Marek

Po troch týždňoch sa prvoligové
volejbalistky Slovana Rim. Sobota
opäť predstavili domácemu obecenstvu víťazne. V trochu oklieštenej zostave (pre nemoc chýbali
Hrivnáková, Žírošová, Bartová)
len so 7 hráčkami podali zodpovedný kolektívny výkon a súperkám z Humenného nedarovali nič
zadarmo. Prvý zápas bol jednoznačnou záležitosťou domácich
hráčok, ktoré boli tak v útoku, ako
i v obrane oproti súperkám úspešnejšie. Aj keď zápas volejbalovo
„nedvíhal“ divákov zo sedadiel,
bolo na čo pozerať. V druhom zápase Slovanistky popracovali na
dobrom výkone z prvého zápasu
a v prvom sete doslova „sfúkli“
súperky z ihriska (25:14). Do 2.
setu trénerka Humenného urobila v zostave zmeny, postavila na
ihrisko 2 nahrávačky, čoho výsledkom bolo víťazstvo v 2. sete
(20:25). V druhom zápase sa domácim hráčkam hra príliš nedarila, chybovali najmä na príjme,
na daný stav zareagovali, zlepšili
všetky herné činnosti a v ďalších
dvoch setoch svojim skúsenosťa-

NK Prešov
- KK Rim. Sobota
5:3 (3153:3126)
Zápas rozhodol hlavne slabší deň
R. Šmatlíka, ktorý sa nevedel vyrovnať s dráhou vo
V. Šariši. Výborné výkony Júliusa
Sendreia ( fantastické dorážky ),
Mareka Sendreia (iba posledná
pokazená dráha ho stála lepší výsledok ) a Milana Kojnoka (na bod
mu to nestačilo). O vyrovnanosti
zápasu svedčia aj setové body v
prospech hostí. B družstvo podľahlo vo Fiľakove tamojšej rezerve
13:1.
Zostava: Toma 485,Sendrei J.
492,Topor 467, Václavík J. 453.
Posledný jesenný zápas B družstva
sa hrá v piatok 7.12. o 17:00 hod v
kolkárni v R. Sobote.
Pre A-čko sa jesenná časť súťaže
už skončila, v sobotu 8.12 o 10:00
hod hrá Plešivec s Prešovom.

Róbert Šmatlík

mi potvrdili, že nie náhodou sú v I.
lige na 2. mieste. Za dobrý výkon
treba v oboch zápasoch pochváliť
nahrávačku Lidku Rendekovú,
ktorá svojimi presnými nahrávkami  a hlavne ulievkami súperky
doslova deptala.
Výsledky zápasov:
1. zápas: 3:0 (22,17,20) Rozhodca: J. Jakubček
2. zápas: 3:1 (14, -20, 20, 18)
Rozhodca : J. Jakubček
Zostava domácich: Megelová,
Rendeková, Drugdová, Kudlíková, Pálmayová, Kačaniová a libero
Chodúrová.
Požičovňa prívesných
vozíkov,
predaj použitých
aj nových pneumatík,
odťah vozidiel 9 Sk/km,
preprava osôb
7 miestnym vanom.
Tel: 0911 834 816,
047/5695305
1458-1

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská
Sobota Vás pozýva na:

Špeciality
maďarskej kuchyne
ubytovanie od 69 Sk!

Prijmeme čašníka/-čku.

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk

Dám do prenájmu v RS:
- obchodné a kancelárske
priestory, SNP 18 (pešia
zóna)
- kancelárske a skladové
priestory aj s rampou - areál
STK
- prevádzkovú budovu - Košická cesta
Tel.: 0907 830 073
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