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Regionálna kancelária

Stredisko pre
¾udské práva

V Rimavskej Sobote by u vo februári mala by otvorená regionálna kancelária Slovenského národného strediska pre ¾udské práva (SNS¼P). Je
jedinou intitúciou u nás, ktorá posudzuje dodriavanie zásady rovnakého
zaobchádzania. Od nadobudnutia úèinnosti antidiskriminaèného zákona
1.7.2004 je SNS¼P oprávnené poskytova právnu pomoc v otázkach zásady rovnakého zaobchádzania. ¼udia sa vo ve¾kej miere saujú na diskrimináciu na pracovisku, najmä na obaovanie, nevhodné pracovné podmienky, priamu diskrimináciu, napr.
z príslunosti k národnosti, etniku,
pohlaviu, prijímania, resp. prepúania zo zamestnania.

Struène z mesta

= Na základe výberového konania novou riadite¾kou Materskej koly na Rybárskej ul. na Sídlisku Západ od 1.februára bude Judita Makiová. Do výberového konania sa prihlásili dve kandidátky.
= Nová telocvièòa v areáli Základnej koly I.Ferenczyho na Sídlisku
(Pokraèovanie na 2. strane)
Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Baróka 24, Rim. Sobota

AKCIA

a

Cena 9 Sk

Primátor mesta Rimavská Sobota pozýva na

-Práca viceprimátora si vyaduje celého èloveka, - tvrdí Pavel Piliarik

Prioritou je rozvoj mesta
Od 1. januára sa novým zástupcom primátora mesta Rimavská Sobota stal Pavel Piliarik. Poslancom mesta je u
osemnás rokov. Desa rokov bol tajomníkom bývalého
MsNV a osem rokov prednostom mestského úradu.
V súvislosti s jeho vymenovaním do funkcie viceprimátora
sme ho poiadali o krátky rozhovor.

- Aké sú vae plány a zámery
v pozícii zástupcu primátora?
- To, e som sa stal viceprimátorom, je mono proces môjho pôsobenia èi u ako poslanca alebo funkcionára mesta, ale celkove odráa aj môj
vzah k mestu. Monoe v tejto etape, keï je mesto v takom postavení,
e jeho význam nie je taký, ako bol
niekedy, najmä èo sa týka hospodárskeho h¾adiska, je potrebné, aby
k zlepeniu tejto situácie prispel ka-

dý nejakým spôsobom. Cítim potrebu, e by som to mohol urobi aj ja
vzh¾adom na moje skúsenosti, postavenie a vedomosti, ktoré mám v oblasti
samosprávy. Za priority povaujem
rozvoj mesta, získavanie financií
prostredníctvom grantov z EÚ a investorov, zvyovanie ivotnej úrovne
obyvate¾ov, zamestnanos. K tomu by
som chcel dopomôc ako partner
s primátorom mesta, poslancami, podnikate¾mi i ïalími subjektami.

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,
tel./fax: 56 31 055, email:predajna@rs.datex.sk

(farebná tlaèiareò, skener+kopírka)

Photosmart C3180 - farebná atramentová tlaèiareò
2285

rýchlos a 22str./min.
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www.koruna.rimava.sk

Pondelok 15. január 2007

tlaè: rozlíenie 4 800dpi,

rieenia pre krajie bývanie
+ strechy.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúa, Francisciho 167

KORUNA MARKET, Nová 2

r e g i ó n u

multifunkèné zariadenie HP
2227

Leèoklobása 54 Sk/kg
Stehno 130 Sk/kg

m e s t a

Motorová
píla Stihl
od 8 990 Sk

- Ste èlenom vládnej politickej
strany Smer-SD. Chcete sa v súvislosti so získavaním investorov
obráti na jej èelných predstavite¾ov?
- Samozrejme. U som aj zaèal podnika kroky na podporu doterajích
aktivít primátora mesta, aby zaèal príchod investorov a zvýila sa zamestnanos.
- Boli ste prednostom mestského úradu a dlhé roky ste poslancom mesta. V èom vidíte príèiny, e
(Pokraèovanie na 2. strane)

Vaa lekáreò

Skenovanie: rozlíenie 1 200 x 2 400dpi

v cene (vrátane DPH 19%):

3 490 Sk

Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

www.jazmin.sk

eleznièná ul. 23

2286

40. roèník

www.rimavskasobota.sk
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
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Prioritou je rozvoj mesta

(Pokraèovanie z 1. strany)
investori sa do Rimavskej Soboty
nehrnú?
- Tento región sa nachádza v takom
pásme, ktoré ani predtým nevzbudzovalo extrapozornos vládnych orgánov.
Je potrebné dobudova komunikácie,
nie je tu dia¾nica, chýba tu prepojenie
na Maïarsko, sever Slovenska a tým
aj Po¾sko, a potom na východ. To treba prioritne riei. Je potrebný aj priemyselný park. Máme opustené objekty aj blízko centra mesta, ktoré by

boli na to vhodné. Na priemyselnú
výrobu by sa dal vyui napr. areál
bývalého cukrovaru a pivovaru. O tom
vak bude potrebné rokova s ich majite¾mi.
- V súvislosti s dobudovaním komunikácií podniknete aj nejaké
kroky?
- Áno, tu je vak potrebný hlavne
záujem VÚC a rezortu ministerstva
dopravy, pôt a telekomunikácií.
- Stali ste sa plateným viceprimátorom mesta. V súvislosti s tým

sa z radov obèanov i niektorých poslancov objavila kritika. Ako to vnímate?
- Rimavská Sobota nie je jediným
mestom, ktoré má platených viceprimátorov aj s omnoho vyími platmi,
aký mi bol schválený. Na dvoch koòoch sa sedie nedá. Musím si pozastavi terajie moje advokátske povolanie a naplno sa venova tejto práci,
ktorá si vyaduje celého èloveka. Mala
by mi by stanovená taká náplò, aby
som nenahrádzal primátora tam, kde
netreba, ale aby som vykonával to, èo
mi zastupite¾stvo stanoví a bude to
aj kontrolova.
M. Kanalová

Vysielanie: ráno 8.00-9.00 hod.
Správy/Videoinzercia; podveèer:
16.20-17.15 hod. Správy/Beseda,
17.15-18.00 hod. Videoinzercia.
Zostrih najdôleitejích udalostí z náho regiónu v roku 2006.
Beseda Vdy otvorené.
Podpora vaich ancí na trhu
práce
TVLOCALLRS@rsnet.sk

= armantná rimavskosobotská majite¾ka prevádzky spoloèného stravo-

S revitalizáciou mestskej trnice sa postupne zaèína. Foto: M.Lichanec

Struène z mesta

(Pokraèovanie z 1. strany)
Západ bude do uívania slávnostne odovzdaná v druhej polovici
februára t.r.
= V posledný januárový deò sa
budú vyhodnocova ponuky uchádzaèov o dostavbu rimavskosobotského
zimného tadióna.
= Mesto Rimavská Sobota sa
prostredníctvom svojho Turistického informaèného centra bude pre-

zentova na tradiènej výstave cestovného ruchu Slovakia Tour
v Bratislave v dòoch 18.-21.januára.
= Bývalý rómsky krá¾ Ján Farka podal iados o odkúpenie bytového domu na Sídlisku na Dúavskej
ceste, ako aj iados o prenájom nebytových priestorov v tom istom bytovom dome za úèelom zriadenia obchodu s tým, e náklady na rekontrukèné
práce bude znáa v plnom rozsahu.

Slovenské národné stredisko pre ¾udské práva (SNS¼P) vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pracovník regionálnej kancelárie
SNS¼P v Rimavskej Sobote. Výberové konanie sa uskutoèní vo Zvolene 24.januára 2007. Uchádzaèi sú povinní zasla : trukturovaný
ivotopis, motivaèný list, doklad o vzdelaní a èestné vyhlásenie
o bezúhonnosti najneskôr do 17.januára 2007 na adresu spoloènosti
Euroformes, s.r.o., Vysokokolákov 4, 010 08 ilina.
Poiadavky :
Vzdelanie : vysokokolské II.stupòa, zameranie humanitné (nie je
podmienkou), uívate¾ská znalos PC, skúsenosti v oblasti komunikácie
s ¾uïmi, aktívny spôsob rieenia problémov, komunikaèné schopnosti,
analytické schopnosti, samostatnos, flexibilita a iniacitívnos, dobré organizaèné schopnosti a systematickos, orientácia v oblasti ochrany ¾udských práv, prípadne vlastné aktivity v tejto oblasti vítané, vodièský preukaz skupiny B (vítaný).
Miesto práce : Rimavská Sobota. Náplò práce : aktivity zamerané na
prevenciu poruovania ¾udských práv s osobitným zrete¾om na zákaz
diskriminácie, monitoring a osveta v tejto oblasti. Ponúkaný plat : dohodou. Nástup : február 2007. Druh pracovného pomeru : hlavný pracovný pomer.
Uchádzaèi, ktorí splnia poiadavky, budú telefonicky alebo elektronickou potou pozvaní na výberové konanie. Bliie informácie o pracovnej
ponuke : www.snslp.sk, www.profesia.sk, www.kariera.zoznam.sk,
wwwchangenet.sk, wwwupsvar.sk. Kontakt : taska@euroformes.com,
tel. 0905 732 568, 041/525 2000.
1505

vania strávila dva pekné týdne na prelome rokov na Kanárskych ostrovoch,
kde v zariadení najväèieho svetového poskytovate¾a rýchleho obèerstvenia
u nieko¾ko mesiacov k veobecnej spokojnosti profesne pôsobí jej syn
= arytmeticky, kadým týdòom sa zvyuje poèet frekventantov
kurzu spoloèenského tanca seniorov; minulý týdeò priniesol historické okamihy  po prvýkrát bolo na parkete viac muov ako ien,
a objavili sa u aj mimorimavskosobotskí taneèníci
= na pripravovanej tlaèovej konferencii k dòom mesta zo severu okresu je
tajomne avizovaná úèas populárnej celebrity
= predbené výsledky auditu v renomovanej firme preukázali
defraudáciu viacmiliónov korún zhmotnených v luxusnom rodinnom dome, postavenom v satelitnej obci v najtesnejej blízkosti
Rimavskej Soboty
= parný valec personálnych výmen v tátnej správe sa vleèie slimaèím
tempom aj z dôvodu, e minimálne jedna z koalièných strán nemá to¾ko
vhodných kandidátov-osobností ko¾ko postov môe obsadi
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Odniesol si celý automat

Káble sú
stále v kurze

Dva poh¾ady na budovu základnej umeleckej koly na Svätoplukovej ul.

Foto: Zoltán Kovács

Rekontrukcia základnej umeleckej koly na Svätoplukovej ulici

Dokonèuje sa prvá etapa prác

- Podkrovné ateliéry je potrebné
ete zatepli, dobudova v nich prieèky a ininierske siete. To by malo by
zrealizované do konca kolského roka,
aby sa v septembri mohlo zaèa uèi
v nových priestoroch a pokraèova
v rekontrukcii ïalej èasti budovy,vyjadril sa Marian Lacko. Prvá etapa prác si vyiada náklady okolo 3
mil. Sk. Ïalie financovanie rekontrukcie budovy vo výke 3 mil. Sk zahrnulo vedenie koly do rozpoètu. Ak
to poslanci mestského parlamentu

Vydieral matku

Z vydierania bol obvinený 21-roèný tefan F. z Rieèky. Od novembra
minulého roka vydieral svoju matku.
Kadý deò ju nútil nakupova v obchode a nosi drevo do domu, v ktorom spolu bývali. Keï mu nevyhovela, správal sa k nej agresívne, vyhráal
sa jej bitkou a zabitím. Ako nás informovala banskobystrická policajná hovorkyòa Mária Faltániová, poèas incidentov jej nespôsobil iadne zranenie. Po predchádzajúcom lekárskom
vyetrení na psychiatrickom oddelení
bol nepodarený syn so súhlasom lekára umiestnený do policajnej cely. Vyetrovate¾ u podal podnet na rozhodnutie o jeho väzbe. Hrozí mu trest
odòatia slobody na 4 a 10 rokov.

Kráde
dreva
=

= V katastri irkoviec, v
èasti zvanej Dóna, doteraz nezistený páchate¾ v lesnom poraste,
ktorý patri do lesného fondu Slovenskej republiky, v dobe od 8.do
10.januára bez povolenia vypílil
a ukradol 10,65 m3dreva agátu,
ktoré odviezol na doposia¾ neznáme miesto. Pre Lesy SR spôsobil kodu viac ako 14 tisíc Sk.
Polícia po páchate¾ovi pátra.

Ete v októbri minulého roka sa zaèalo s rekontrukciou budovy Základnej umeleckej koly na Svätoplukovej ul. v Rimavskej
Sobote. Zatia¾ bola zbúraná stará strecha, vybudovala sa hrubá
stavba troch nových podkrovných ateliérov a bola vymenená strená krytina. Prvá etapa prác, ktorá sa dokonèuje, mala by zrealizovaná do 28. decembra. Pod¾a slov riadite¾a ZU Mariana
Lacka sa tak nestalo z dôvodu, e sa poèas rekontrukcie zistilo,
e v zadnej, najstarej èasti budovy, je naruená statika. Preto sa
v súèasnosti spevòuje eleznými výstuami.

schvália, rekontrukcia bude pokraèova ete tento rok.
- Uvaujeme aj o získaní financií
prostredníctvom grantov, ale projekty musí podáva mesto, nako¾ko je
vlastníkom budovy,- povedal Marian
Lacko. Ïalej uviedol, e zatia¾ je
v budove umiestnený len výtvarný
odbor. Taneèný a literárno-dramatic-

ký odbor sa nachádzajú v Dome kultúry. Po rekontrukcii by mali by
v budove vetky tri odbory. Okrem
ateliérov a tried tam bude aj sála, ktorá
sa bude vyuíva i na koncerty. Nádvorie pred òou, resp. presklené átrium bude slúi ako výstavný priestor
prác iakov. Z pivnièných priestorov
má vzniknú klub mladých.
-kan-

Vyetrovate¾ v Rimavskej Sobote zaèal trestné stíhanie za
pokodzovanie a ohrozovanie
prevádzky veobecne prospeného zariadenia a preèin krádee proti neznámemu páchate¾ovi. Ten v noci na 10.januára
v katastri Odian, medzi osadami Babin Most a Antalka, prerezal telekomunikaèný kábel a
50 m z neho ukradol. Bratislavskej spoloènosti spôsobil kodu
8 500 Sk. Prerezaním kábla
ohrozil prevádzku verejného telekomunikaèného zariadenia
a preruil spojenie najmenej 11
telefónnych úèastníckych staníc.
Za rovnaké trestné èiny sa zaèalo trestné stíhanie aj proti neznámemu páchate¾ovi, ktorý
v tom istom èase v Klenovci zo
steny obchodu demontoval a
ukradol verejný telefónny automat aj s ochrannou mu¾ou. V
pokladnièke automatu,ktorý si
zlodej odniesol, bolo takmer 400
Sk. Krádeou ohrozil prevádzku verejného telekomunikaèného zariadenia a spoloènosti
z Bratislavy spôsobil celkovú
kodu 58 tis. Sk. Páchate¾om za
tieto skutky hrozí väzenie
v trvaní 4 a 8 rokov.

Retaurovanie obrazu Návteva Krista u Márie a Marty v závere ukonèenia

Zachránili vzácne dielo

Nedávno bolo ukonèené retaurovanie vzácneho obrazu Návteva Krista u Márie a Marty, ktorý sa nachádza v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. S retaurovaním sa zaèalo vlani v marci, nako¾ko si to vyiadal nepriaznivý stav
obrazu. Historicky cenná manieristická olejoma¾ba na plátne pochádza z prvej polovice 17. storoèia. Jej
celkové rozmery sú 144x144 cm. Autor zatia¾ známy nie je.
- Retaurovaním sa zachránila degradácia obrazu. Teraz je na novom
plátne i podráme a je stabilizovaný.
V súèasnosti sa ukonèuje závereèná
fáza retuí a lakových retuí vo vytipovaných miestach,- povedal retaurátor Ján Pivovarèi a dodal: Chemièka - retaurátorka Jana elinská z Bratislavy zistila, e bola pouitá netandardná paleta, kde sú indície na aplikovanie vzácnych pigmentov. Aj z toho dôvodu chceme vyui

Retaurátor Ján Pivovarèi pri retuovaní obrazu. Foto: M. Kanalová
grantový systém o rozírený umenovedný a chemicko-fyzikálno-technologický výskum. Pod¾a slov J. Pivovarèiho múzeum vydá zborník Ge-

mersko  malohontského múzea na
rok 2006, v ktorom bude aj výskumno-vedecký príspevok k retaurovaniu vzácneho obrazu.
-kan-
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Fotografie nadaných rómskych detí v múzeu

Divé maky o ivotnej anci

Na vernisái výstavy Divé maky sa predstavil aj talentovaný huslista
Teodor Bohó z Rimavských Janoviec.
Foto: M. Kanalová

Má bulteriéra

Ako sme u informovali, pani Eve
G. z Rimavskej Soboty ukradli pred
Vianocami za bieleho dòa z dvora rodinného domu v Tomaovej trojmesaèné teniatko nemeckého ovèiaka. Prípad ohlásila prísluníkom mestskej
polície. Tí jej tento mesiac zatelefonovali, e v Mojíne nali teniatko nemeckého ovèiaka.
- S dcérou som sa prila pozrie, ale
môj Athos to nebol. Tak sme sa dohodli, e pokia¾ sa nenájde jeho majite¾, vezmeme si ho. Majite¾ sa napokon ohlásil. V kotercoch na mestskej
polícii bola aj fenka staffordshírskeho
bulteriéra svetlohnedého sfarbenia.
Nali ju vychudnutú a priviazanú na
Ul. A. Markua. Z¾utovala som sa nad
òou a vzala si ju domov,- hovorí pani
Eva. Napriek tomu, e je to bojové

plemeno, je milá a prítulná. Dokonca
si padla do oka aj s ich kokerpanielom.
-kan-

V Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote bola 11. januára otvorená výstava Divé maky
a Jakub Klimo. Je na nej 36 fotografií talentovaných detí rómskeho
pôvodu, zapojených do programu
Divé maky. Vytvoril ich známy fotograf Jakub Klimo. Program Divé
maky bratislavskej mimovládnej organizácie Pro Donum, spoloènosti
pre rozvoj filantropie, je zaloený na
mylienke finanènej podpory talentovaných rómskych detí na dia¾ku,
kedy darca podporuje rozvoj talentu
a vzdelania vybraného dieaa. Do
programu sú zapojení talentovaní
speváci, hudobníci, portovci, výtvarníci i deti s vynikajúcimi tudijnými
výsledkami. Výstava potrvá do 23.
januára. Zatitu nad vernisáou pre-

vzala splnomocnenkyòa vlády pre
rómske komunity Klára Orgovánová. Na vernisái vystúpili talentované deti, zapojené do programu. Hrou
na husle sa prezentoval Teodor Bohó
z Rim. Janoviec, spevom Mária
Horváthová z Detvy a tancom Róbert Sendrei z Ve¾kého Blhu.
- Tancujem u osem mesiacov tandardné a latinsko-americké tance.
Najviac ma baví samba a dajf.
Program Divé maky pre mòa znamená, e môem robi to, èo ma baví,prezradil 12-roèný Róbert Sendrei.
- Na husle hrám pä rokov, ve¾mi
ma to baví. Divé maky sú ve¾mi dobrá vec, lebo sa chcem sta huslistom.
Mojím hudobným vzorom je Róbert
Lakatos z Maïarska,- povedal 13roèný Teodor Bohó.
-kan-

Vecné ceny èakajú v Centre vo¾ného èasu Relax

Najrôznejie elania Jeikovi

Ete v predveèer Vianoc pred budovou CVÈ Relax v Rimavskej Sobote písali okoloidúci obyvatelia
mesta, starí i mladí, svoje elania
Jeikovi. Príjemná atmosféra, vianoèné melódie, stromèek ozdobený
elaniami a pod ním darèeky zo
zbierky Darujte deom hraèky.
Organizátori ïakujú vetkým, ktorí
si dali tú námahu a doniesli hraèky,

aby iným deom urobili rados. Najèastejie boli elania : nech deti sveta majú astný ivot, aby boli astné a netrpeli. Ale aj: aby sa mi narodilo zdravé dieatko, aby sa v naom
meste to¾ko nekradlo a nedevastovalo okolie, v ktorom ijeme, elám
si poriadneho chlapa, chcem sa zbavi zlého chlapa, aby sa môj ocko
vrátil domov, aby mi anjelik vrátil

Z hlavného mesta Havajských ostrovov, z exotického Honolulu, nám prilo vianoèné a novoroèné
blahoelanie od bývalého rimavskosobotského ultramaratónca Jozefa Gyürkeho a z írskeho Dublina od bývalého kolegu, technického redaktora naich novín Joka Èépeho.

moje stratené zdravie, eláme si tolerantných éfov, eláme soboanom
dobrú vô¾u, láskyplný, hodnotný
a astný nový rok, pohodu a oh¾aduplnos medzi ¾uïmi.
Vecné ceny si v CVÈ Relax
môu prevzia: I.Putnokiová, Francisciho 6/18, Rimavská Sobota;
K.Máteová a B. Ráczová, obidve zo
Sídliska na Dúavskej ceste; L. Kvetková, kultétyho 7, Rimavská Sobota; N. Illéová, Hlavná 1, Rimavské Janovce; G.Tóthová, kolská
203, Jesenské; K.Farkaová, Hostiovce 74; bez mena (èaká na ocka),
Malohontská 10/11, Rimavská Sobota.
Soòa Praslièková

Základná umelecká kola v Rimavskej Sobote od
1.februára roziruje vyuèovanie taneèného odboru.
iak získa základnú taneènú prípravu vrátane baletu,
prípravnej gymnastiky, klasického tanca, spoloèenských tancov, kreatívneho
tanca, taneèného divadla, ¾udového tanca a historického
tanca. Prihlási sa môu iaci 1.-4.roèníka základných
kôl a to v pondelok 22.januára v baletnej sále Domu
kultúry (vchod E) od 16.00
do 17.00 hod. Podrobnosti sa
záujemcovia dozvedia poèas
zápisu. Info : 0905 549 342,
0908 855 810, 56 22 781.
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Rozprávka ako národné kultúrne bohatstvo

Dobinského svet

Mesto na historických poh¾adniciach

Kniha o Tornali

Tesne pred Vianocami sa na pultoch kníhkupectiev objavila kniha
s názvom Torna¾a na starých poh¾adniciach. Autorská dvojica Július Cmorej a Imre Gaál v nej pribliujú históriu mesta z prvej polovice 20. storoèia. Známy bratislavský
zberate¾ poh¾adníc J.Cmorej, pochádzajúci z Tornale, zverejòuje prvú
poh¾adnicu svojej zbierky z roku
1900, na ktorej je vyobrazené Hlavné
námestie a tzv. Evin dom. Èitate¾ v
knihe nájde 52 poh¾adníc,ale aj historický výklad, podrobný rozbor historických súvislostí, analýzy dobových dokumentov z pera pred rokom
zosnulého historika mesta Imre Gaála. Dvojjazyèná kniha dokumentuje
aj výstavbu troch kostolov, zaèiatky
udomácòovania èeskoslovenskej armády v meste, objavenie a navàtanie
prameòov minerálnej vody, nevynímajúc také skutoènosti, objekty a
budovy, ktoré u dnes nestoja a ijú
iba v pamäti tých skôr narodených.
Kniha známeho zberate¾a poh¾adníc,

autora alebo spoluautora podobných
historických kníh o Bratislave, bude
predstavená irokej verejnosti J.
Cmoríkom koncom februára. -pol-

Za zachovanie národného kultúrneho bohatstva v podobe rozprávok
patrí vïaka najznámejiemu zberate¾ovi a upravovate¾ovi ¾udových rozprávok Pavlovi Emanuelovi Dobinskému. Základná kola v Rimavskej
Sobote, nesúca jeho meno, zorganizovala u piaty roèník nevednej súae na poèes tejto výnimoènej osobnosti naich národných dejín pod názvom Dobinského rozprávkový
svet. Deti v nej spracúvajú Dobinského rozprávky netradiènou formou
komiksu. Autori tohto ánru musia
by nielen dobrí kresliari, ale aj tylisti,
pretoe vtesna pomerne rozsiahly
dej rozprávky do minimálneho textu
je ve¾mi nároèné. Vytvorenie takéhoto útvaru je vak nároèné i èasovo
.Jeho realizácia trvá èastokrát aj nieko¾ko týdòov. Do 5. roèníka súae
bolo zaslaných 47 zaujímavých komiksov z 11 kôl náho okresu: zo
Z Centrum a Z Nábreie Rimavy v

Pre portových rybárov

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
v Rimavskej Sobote oznamuje svojim èlenom, e výdaj povolení na rybolov pre rok 2007 sa zaène tvrtkom 18.januára
od 9.00 do 11.00 hod. v priestoroch MsO SRZ na Jesenského
ul.è.5. Výdaj bude pokraèova kadý tvrtok do 15.februára.

Od 19.februára budú úradné hodiny aj v pondelok od
14.00 do 16.00 hod. Od 1. do 31.marca bude výdaj aj
kadú sobotu od 9.00 do 11.00 hod. Úradné hodiny pre
ostatné záleitosti sú nezmenené, t.j. kadý utorok od
8.30 do 11.00 hod. Pod¾a stanov SRZ èlenský príspevok (u detí príspevok na zarybnenie) treba uhradi do
31.marca 2007. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok zruenie èlenstva v SRZ.

Zvonica ako dedièstvo predkov

Opravia aj zvony

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi
a.v. vo Vynej Pokoradzi ïakuje za
aktívnu a finanènú pomoc pri oprave
tamojej kultúrnej pamiatky, zvonice,
ktorá nutne potrebovala rekontrukciu. Dozorca cirkevného zboru Mgr.
Vladimír Törkö¾ zaèal podnika kro-

Matièný ples

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote pozýva
na tradièný, v poradí u 17.Matièný ples, ktorý sa uskutoèní
v piatok 26.januára od 19.30 hod. v Dome kultúry. Vstupné je
650 Sk. Predpredaj vstupeniek v predajni kníh na Hlavnom námestí. O dobrú zábavu, program a bohatú tombolu je postarané.

Opä zberový deò

Aj v tomto roku sa organizuje zber PET flia
z rodinných domov tzv. vrecovým systémom. Kadá domácnos obdrala lté vrece, ktoré po naplnení zoliapnutými PET f¾aami vyloí v urèený deò na prístupné miesto
pred domom tak, aby ho bolo moné zobra. Zber vriec je
organizovaný jedenkrát mesaène. Tentoraz sa uskutoèní
vo tvrtok 18. januára. Oddelenie ivotného prostredia
mestského úradu iada obèanov, aby v tento deò vyloili
vrecia naplnené PET f¾aami pred svoj dom. Zároveò kadá domácnos
obdrí nové vrece na ïalí zberový deò (15. februára).

Hnúti, z Gymnázia M. Hrebendu
v Hnúti, zo Z Rimavská Baòa, Oïany, Klenovec, Z s vyuèovacím jazykom maïarským v Jesenskom, Z
.M.Daxnera, Z P.K.Hostinského,
Evanjelickej Z a Z P.Dobinského
v Rimavskej Sobote.
S ude¾ovaním ocenení mala odborná porota nároènú prácu. V prvej kategórii získal prvenstvo komiks Anny
Krosnerovej (3.A trieda Z .M.
Daxnera), v druhej kategórii práca Albety Sedlákovej (6.B zo Z Nábreie Rimavy v Hnúti) a v tretej kategórii získali najvyie ocenenie Radka
Brndiarová a Lucia Vinclavová (8.B
zo Z Centrum Hnúa). Porota ïalej
udelila 3 druhé, 4 tretie miesta a tyri
ceny poroty. Vedenie Z P. Dobinského by chcelo po dohode s Obecným úradom v Drienèanoch intalova
niektoré práce v tamojej starej fare,
kde Pavol Dobinský il.
Mgr.¼ubica Bolhová

ky, ktoré za jeho znaèného úsilia dospeli k zdarnému koncu, za èo mu
patrí nesmierna vïaka. Projekt, bez
ktorého by sa rekontrukcia nemohla
uskutoèni, vyhotovili Ing. Ján imon a Ing. Viera imonová bez nároku na honorár. Projekt bol postúpený na VÚC do Banskej Bystrice,
kde bol schválený. Banskobystrický samosprávny kraj poskytol na
projekt finanèný príspevok, ktorý pri
realizovaní rekontrukcie ve¾mi po-

mohol. Nevímavým nezostalo ani
mesto Rimavská Sobota a na podnet
dozorcu ECAV tie prispelo finanènou
èiastkou. Nie menej si váime aj príspevok, ktorý poskytlo Urbárske spoloèenstvo vo Vynej Pokoradzi.
Ostatné prostriedky dofinancovala
ECAV Vyná Pokoradz. Keïe stavba bola opravená, bolo nutné opravi
zvony. Keïe cirkevný zbor je malý a
finanèné prostriedky na takúto ve¾kú
investíciu nestaèili, bola vyhlásená
zbierka.
Za kadý príspevok vetkým, èi u
bývajú vo Vynej Pokoradzi alebo sa
stále Pokoradzanmi cítia, patrí poïakovanie. Drahoslava Hronèeková

Opravená zvonica vo Vynej Pokoradzi.
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Ve¾ký záujem o malú loptièku

V sobotu 6. januára sa v Mestskej portovej hale v Hnúti konal
3. roèník turnaja v stolnom tenise o majstra Hnúte. Celkom 70
prihlásených hráèov bojovalo v
troch kategóriách : registrovaní hráèi, neregistrovaní mui, resp. kategória ien, ktorú organizátori spojili
s kategóriou deti do 15 rokov. Na
turnaji sa zúèastnili hráèi aj z Rimavskej Soboty, Breznièky, Revúèky, Tisovca a Hrachova. Napriek
tomu, e v Hnúti sa nehrá organizovaný stolný tenis, skúsi astie
s malou celuloidovou loptièkou prilo aj vye tridsa neregistrovaných
záujemcov, prevane z Hnúte.
Dvojhru registrovaných stolných tenistov vyhral Róbert Huszti
(Mlados Relax Rimavská Sobota)
pred Tiborom Ivargom (STK Tisovec), ¼ubomírom Mitterom
(DSTK Rimavská Sobota ) a Ada-

mom Paiakom (Mlados Relax).
Spomedzi hráèov z Hnúte skonèili
Július Legén a Miroslav Braèo na
5.-8.mieste, Juraj Remeò na 9.16.mieste. tvorhru vyhrali Mitter
so Sabackým (DSTK) pred pármi
Ivarg - Paiak, Kýpe-Braèo (Hrachovo), Filipiak-Loka (Tisovec),
atï. Dvojhru neregistrovaných hráèov vyhral Bábe¾ pred Ivanom
Hauerom, Ïuríkom a Kekeòákom. Poradie v tvorhre neregistrovaných hráèov : 1. Hauer-Karas, 2.
J.Filipiak -Ïurík, 3.Hamlík-Szöke, 4.Kekeòák-Kýpe, atï. Dvojhra detí do 15 rokov+eny: 1. Boris
Varga, 2.Jakub Filipiak, 3.Matej
tefánik, 4.Július Legén ml., atï.
Organizátori za usporiadnie ïakujú
poèetným sponzorom, ako aj J. Legénovi, M.Braèovi, J. Remeòovi,
.Zajakovi, I. Èernákovi a J. Tomengovi.
-rem-

Gemerská liga skonèila

V Mestskom kultúrnom stredisku v Tornali sa hralo posledné 7.
kolo I.roèníka Gemerskej ligy,
medzinárodnej súae, ktorej vznik
inicioval Gemerský achový zväz
v spolupráci s OZTK v Rimavskej
Sobote. Riadite¾ súae Ladislav
Polgári chcel oivi dlhoroènú tradíciu achu v Gemeri a zmobilizova
najmä milovníkov krá¾ovskej hry
v naom okresnom sídle. Liga sa
odohrala vo forme tyroch turnajov
drustiev. Hralo sa v Rimavskej
Sobote, titníku, Pleivci a v Tornali. Pod¾a súaného poriadku
a rebovania si 5-èlenné drustvá
zmerali sily v skrátenej partii 2x90
Koneèná tabu¾ka Gemerskej ligy:
1. P u t n o k
2. títnik
3. Torna¾a
4. R e v ú c a
5. Pleivec
6. R. Sobota
7. Fi¾akovo
8. B á t k a

7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
4
4
3
1
1
1

2
0
2
0
1
3
0
0

0
2
1
3
3
3
6
6

27
22,5
22
18
14,5
18
8
7,5

12
10
10
8
7
5
2
2

ach-mat

V rámci posledného turnaja Gemerskej ligy bol zorganizovaný aj
bleskový turnaj jednotlivcov. Prezentovalo sa 44 hráèov, ktorí hrali èasovým tempom 2x10 minút na sedem
kôl vajèiarskym systémom. Tento
turnaj vyhral a titul majstra Gemera
v bleskovom achu získal 14-roèný
Vojtech Itók z Tornale, v súèasnosti
snáï najväèí achový talent náho
regiónu. Na 2.mieste skonèil Alexander Oko z Rimavskej Soboty a na
3.mieste Ján Sisík zo titníka. -lp-

minút. O víazovi sa rozhodovalo a
v závereènom kole. Výsledky posledného 7.kola : Pleivec-Fi¾akovo 4:1, Torna¾a-Bátka 3,5:1,5, Putnok-Revúca 4:1, Rimavská Sobotatitník 2:3. Zástupcovia oddielov avizovali svoju ochotu zúèastni sa aj
ïalích roèníkov tejto súae. -lp 

Drustvo Techan, ktoré v Novoroènom turnaji obsadilo 2.miesto.
V hornom rade z¾ava :Barto, Marti, Ondrej Borlá, Bodnár, dole z¾ava:Utis, Darèi, Miroslav Borlá.

Novoroèný turnaj

Rimavskosobotská Justièná strá
zorganizovala v telocvièni Zdruenej
strednej koly po¾nohospodárskej a
potravinárskej na Okrunej ul. 3.roèník Novoroèného turnaja v minifutbale. tyri drustvá hrali systémom
kadý s kadým. Výsledky : Justièná strá  Vojsko 9:2, Techan 5:1, Luèenec 7:4; Techan : Vojsko 2:2, Luèenec 2:0; Vojsko  Luèenec 1:3. Turnaj
vyhrala Justièná strá s 9 bodmi
pred Techanom so 4, Luèencom s 3
a Vojskom s jedným bodom. Najlepím strelcom turnaja sa stal Dará
z víazného drustva Justiènej stráe.
V rámci turnaja jeho úèastníci za-

blahoelali Jánovi Bodnárovi, zakladajúcemu èlenovi minifutbalového
drustva Techan, dlhoroènému úèastníkovi najrôznejích minifutbalových
turnajov a podujatí, k jeho nedávnej
pädesiatke.

Èerstvý pädesiatnik Ján Bodnár.

Halové turnaje s úèasou K Tempus Rimavská Sobota
V závere roka 2006 odohrali mladí futbalisti K Tempus
Rimavská Sobota viaceré halové turnaje :

Rimavská Sobota, 16.12., roè. nar.
1996. Výsledky K Tempus : Putnok 5:1, góly : Boros 2,Galo, Václavik,Karas; Spiská Nová Ves 2:0, obidva góly dal Galo; Bardejov 3:1, góly:
Galo 2,Václavik. Koneèné poradie:
1.K Tempus Rimavská Sobota,
2.Bardejov, 3.Putnok.
Trnava, 29.12., roè.nar.1995 : Senica 2:0, góly : Ulièný,Petrus; Malacky 0:1; Lokomotíva Trnava 0:2;
Prievidza 2:1, góly : Jackuliak,Petrus;
Spartak Trnava 2:1, góly : Andrá,

Balciar; Senec 1:1, gól :Ulièný; Nitra
0:3. Koneèné poradie : 1.Nitra,
2.Spartak Trnava, 3.Senec, 4.K Tempus, 5.Prievidza, 6.Senica, 7.Lokomotíva Trnava, 8.Malacky.
algótarján, 30.12., roè.nar.1996:
algótarján B 1:1, gól dal Boros; algótarján 2:4, góly : Galo,Gilian;
Pászto 5:0, góly : Bial 3, Galo, Boros.
Najlepím hráèom turnaja sa stal
T.Galo. Koneèné poradie:1.Iklad, 2.algótarján, 3.K Tempus.
Nový rok 2007 odtartoval K

Najmladí futbalisti K Tempus Rimavská Sobota, roè. nar. 1998 .

Tempus turnajom najmladích
futbalistov, roè. nar. 1998, v sobotu
6.januára v Rimavskej Sobote.
Výsledky K Tempus :Slovenská
¼upèa 1:1, gól dal Janíèek; Badín
1:0, gól Janíèek; 1.MFK Koice
1:2, gól Koèi; MFK Levice 1:1,
gól Nôta. Najlepím brankárom turnaja sa stal Julko Nôta. Za pekné
ceny a za sponzorstvo patrí poïakovanie p. Lehotskému a firme
FGH. Koneèné poradie: 1. Levice, 2.K Tempus, 3.Slovenská ¼upèa, 4.Badín, 5. Koice. Zostava K
Tempus : Mezõ, Nôta, Janíèek, Koèi, Rapèan, J.Morong, L.Morong,
Poliak,Hruka, Balyo, Lehotský,
Balciar, míd,Vilèek, Mag, Kubala,
Leng; tréner Ondrej Václavik.
algótarján, 7.január, roè.nar.
1995: Gyöngyös 2:0, góly dali Galo
a Petrus; Iklad 0:1; SASE algótarján 2:5, góly Galo a Gilian; Balassagyarmat 3:0, góly : Ulièný,
Petrus a Gilian. Koneèné poradie:
1.SASE algótarján 2.Spartak Trnava 3.Iklad 4.Hatvan, 5. K Tempus
6. Balassagyarmat 7.Jaszberenyi, 8.
Gyöngyös. Zostava K Tempus:
Polívka, Balciar, Jackuliak, Gilian,
Stankoviè, Kuèerák, ¼upták, Petrus,
Kisfaludi, Demjén, Vilèek, Galo,
Magyar; tréner Ondrej Václavik.
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Minifutbal

Futbalisti sa predstavia dvakrát doma

= Výsledky 2.kola zimného
turnaja z nedele 14.januára : Euromotel  K Tempus 10:2 (3:1),
góly : V.Ruszó 5, J.Budai 2, A.Molnár,
Z.ere, Cs.Albert  J.Konèek,
D.Brezovický; Autopulír  Autotauris 3:1 (0:0), góly : M.Repka, I.Perdík,
J.Csarnakovics  ¼.Baèo; Tornádo 
IK-COM 6:2 (4:0), góly : D.Laák 3,
F.Goceliak 2, T.Albert  F.Iványi,
M.Drinóczi; Rimatex  Matyas 7:3
(2:2), góly : M.Sihelský 2, R.Uhrin,
P.ándor, T.ándor, J.Pekarèík, M.
Beòu  M.Hriò, P.Csízi, J.Antal, ltá
karta Ondrej Václavik (Matyas); GKontakt  Exprestrans 0:5 kont.

1. Rimatex
2. Tornádo
3. Autopulír
4. Autotauris
5. Exprestrans
6. Euromotel
7. K Tempus
8. I K - C O M
9. Matyas
10. G - K o n t a k t

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
2
2

31 : 5
11 : 5
10 : 8
8: 3
10 : 6
10 : 9
8 :15
9 :13
6 :12
2 :29

6
6
4
3
3
3
3
1
0
0

Stolný tenis

III.LIGA  8.KOLO :
Tisovec  Lokomotíva Banská
Bystrica 11:7, body : Kizek 4,5, Ivarg
3,5, Loka 2, Filipiak 1; Tisovec  Stavbár Banská Bystrica 10:8, body : Kizek a Ivarg po 4, Filipiak 2.
IV.LIGA  10.KOLO : Hajnáèka
 Mlados Relax Rimavská Sobota
B 9:9, body hostí : Mihá¾ a Prskavec
po 3,5, Mihályi 2; Kalinovo-Cinobaòa B  Tisovec B 8:10, body : Prokop 4, Filipiak 3, Loka 2, Verkin 1;
V.LIGA  10.KOLO : Mlados
Relax Rimavská Sobota C  DSTK
Rimavská Sobota 4:14, body : Va 2,
Varga 1,5, Poèai 0,5  Mitter 4,5, Kovács 4, Sabacký 3,5 a Sekere 2.

Víazstvo i prehra
V priebehu uplynulého týdòa futbalisti FC Rimavská
Sobota, pripravujúci sa na bará o postup do Corgoòligy, absolvovali okrem kadodenných dvojfázových tréningov aj prvé dva prípravné zápasy. So súpermi rozdielneho kalibru. Tomu zodpovedali aj výsledky.

Utorok 9.1.: FC Rimavská Sobota  FK CSM Tisovec 5:0 (3:0),
góly : vlastný (Michalko), Pisár, Lazúr, Ukoviè,Kasáè. Nezvyèajne
priaznivé januárové poèasie priam lákalo vybehnú na sýtozelený ivý
trávnik tadióna, hralo sa vak na
umelej tráve. Bol to historicky prvý
vány zápas na tomto povrchu.
Niesol vetky znaky takéhoto zápasu. Domáci mali neustálu prevahu,
mnostvo ancí, take mohli vyhra
aj podstatne výraznejím rozdielom.
Tréneri vak oèakávali väèí hlad hráèov po lopte.... Zostava : Penksa 
Janeèka, Koleno (hráè rimavskosobotského béèka z Martina),
Kaèák, Mráz  Lazúr, Kubinec,
Kuèeròák, Latiak  Pisár, Tomko;
v 2.polèase striedali brankár Kuciak,
v poli Filo, Kovaèeviè (ïalí nádejný legionár z bývalej Juhoslávie ),
Ukoviè a v 80.min. aj dorastenci Kasáè a Morháè. V drese hostí sa predstavili aj dvaja odchovanci rimavskosobotského dorastu Tibor ándor
a brankár Tibor Tokár. Rozhodoval
Igor Krahulec.
Sobota 13.1.: MFK Koice  FC
Rimavská Sobota 2:0 (1:0), výsledok nevystihuje verne dianie na ihrisku. Pod¾a slov asistenta trénera FC
Mariána Kudlíka , v prvom polèase
bolo nae drustvo aktívnejie, malo

aj viac z hry, dokonca aj nejaké ance.
Domáci Corgoòligista vak vyuil azda
jedinú chybu v naej defenzíve
a skóroval.... Do 2.polèasu obidve
mustvá dos podstatne prestriedali,
èo viac prospelo domácim. Svoju prevahu korunovali druhým gólom, nutno doda lacným, keïe brankárovi
Penksovi malá domov preskoèila
nohu..... Tréneri M. Komanický
a M.Kudlík zvolili zaujímavé rozostavenie hráèov, keï posilnili stred po¾a
dvomi líniami. V prvom polèase sa to
osvedèilo vïaka dobrej hre obidvoch
srbských legionárov, ktorí sa v týdni
pripojili k mustvu a zapojili sa do
prípravy. Zostava FC: Kuciak  Janeèka, Geri, Kaèák, Mráz (v 38.
min. sa vo vzdunom súboji zranil,
rozbil si hlavu, domáci lekár MUDr.
Michalko mu ju, aj rovnako postihnutému súperovi, okamite zail...) 
Sivèeviè, ivanoviè  Lazúr, Pisár,
Latiak  Gibala; striedali brankár
Penksa, ïalej Kubinec, Kuèeròák,
Kovaèeviè, Koleno a Ukoviè.
Aj v tomto týdni pokraèujú futbalisti FC v dvojfázovývh tréningoch,
ktoré opä spestria dva prípravné zápasy, obidva na domácej umelej tráve
(viï portové pozvánky). No a v
nede¾u odchádza výprava FC Rimavská Sobota na týdòové sústredenie
do Bardejovských kúpe¾ov.

UTOROK 16.JANUÁRA
Futbal
14.00 hod. FC Rimavská Sobota  Stará ¼ubovòa v prípravnom zápase na umelom trávniku
tadióna Na záhradkách
PIATOK 19.JANUÁRA
Stolný tenis
18.00 hod. Mlados Relax Rimavská Sobota  KP Rimavská
Sobota, Tisovec B  Hajnáèka,
Torna¾a  Kalinovo-Cinobaòa B
v 11.kole 4.ligy, DSTK Rimavská Sobota  Hrachovo, Málinec
 Mlados Relax Rimavská Sobota C v 11.kole 5.ligy
SOBOTA 20.JANUÁRA
Futbal
11.00 hod. FC Rimavská Sobota  Spiská Nová Ves v prípravnom zápase na umelom trávniku tadióna Na záhradkách
Kolky
9.00 hod. KK Rimavská Sobota  Pleivec v 12.kole I.ligy
Stolný tenis
10.00 hod. Mlados Relax Rimavská Sobota  Krupina v
7.kole I.ligy v telocvièni na Hviezdoslavovej ul., 15.00 hod. Tisovec  Brezno v 9.kole III.ligy
Volejbal
14.00 hod. VK Iskra Hnúa 
Koice v 11.kole I.ligy ien
NEDE¼A 21.JANUÁRA
Minifutbal
9.00 hod. IK-COM  Rimatex, 9.50 hod. Autotauris  Tornádo, 10.40 hod. K Tempus 
Autopulír, 11.30 hod. Exprestrans  Euromotel, 12.20 hod.
Matyas  G-Kontakt v 3.kole
zimného turnaja v telocvièni T-18

Foto: -mlKapitán FC Jozef Pisár (v tmavom drese) v prípravnom zápase s Tisovcom, ktorý z vyvýeného valu sledovala poèetná divácka kulisa fanúikov.
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