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Olympic v Hnúti

V sobotu 27.januára vystúpi v
Hnúti nestor èeskej hudobnej scény
Jan Nedvìd. No a poèas uplynulého
týdòa ohlásili Hnúanci príchod
ïalej èeskej legendy. Najpopulárnejia, najznámejia, najdlhie pôsobiaca rocková kapela v histórii èeskej
hudby Olympic vystúpi v Hnúti
v rámci osláv Dní mesta v sobotu 26.
mája. Ako nás informoval zástupca
primátora Hnúte Martin Plieovský, fanúikom sa skupina predstaví
v 80-minútovom koncerte so svetelnou a zvukovou show v areáli amfiteátra. Poèas tohtoroèných osláv Dní
mesta vystúpia vak aj speváci
z relácie Repete O¾ga Sabová a Dúan Grúò, ale aj kapely Brouci, Arsén,
Kliché, Mukatádo, Sofine a Feedback.
Vystúpenia vetkých skupín zastreuje agentúra Agrum music.
- Mnohí ¾udia sú prekvapení, e
práve do Hnúe zavíta legendárny
Olympic. A viacerí sa u zaujímajú o
vstupenky. Tie vak budú v predpredaji asi a o tri týdne,- povedal Martin Plieovský.
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Rozhovor s prednostkou obvodného úradu Janou Uhrinovou

Prioritou je zamestnanos
Uplynulo sto dní, èo do kresla prednostky Obvodného úradu v Rimavskej Sobote zasadla Jana Uhrinová. Do tejto funkcie bola ako nominantka SNS menovaná 21. septembra 2006.
V tejto súvislosti sme Janu Uhrinovú poiadali o rozhovor.

- Ako hodnotíte vae pôsobenie
na èele obvodného úradu za sto dní
? Aké boli vae oèakávania ?
- Tento post som prijala preto, lebo
Rimavská Sobota je moje rodné mesto
a myslela som si, e prostredníctvom

tejto funkcie budem môc pomôc
mestu a regiónu. Mojou motiváciou
rozhodne neboli finanèné alebo iné
výhody. Nemala som iadne oèakávania. Mala som len pocit, e idem do
nieèoho, kde budem musie intenzív-

ne pracova a vyuíva v prospech
obèanov aj svoje skúsenosti, pretoe
som pracovala na rôznych projektoch. Sú tu väèie monosti, preto v
súèasnosti vyvíjame aktivity smerom
k ¾uïom, ktorí sú vo vláde a oèakávame od nich istú pomoc, ktorú
nám aj s¾úbili. Dohodli sme sa na
tom, e najprv musíme urobi analýzu situácie a urèi si priority. A to je
(Pokraèovanie na 2. strane)

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,
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AKCIA
Klobása Hegyesi 130 Sk/kg
Mas 500g 15 Sk.

Aj tohtoroèná plesová sezóna sa v naom meste zaèala, ako tradiène, mestským plesom. O jeho oficiálne
otvorenie sa postarali primátor mesta tefan Cifru (v¾avo) a riadite¾ Mestského kultúrneho strediska ¼ubomír árik. Prvý tanec, klasický valèík, patril primátorovi tefanovi Cifruovi a jeho manelke Erike.
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Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj
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Prednostka Obvodného úradu v Rimavskej Sobote Jana Uhrinová.
ské práva. Ako hodnotíte tento krok?
- Ve¾mi pozitívne. ¼udia by si mali
toti vedie obháji svoje práva. Myslím si, e je to v súèasnosti opodstatnené, lebo v niektorých prípadoch dochádza k obmedzovaniu ¾udských
práv. Bude to nápomocné obèanom nielen náho regiónu. Ak bude kancelária
zriadená, rozhodne aj tam povedú moje
kroky.
- V naom okrese je vypuklý
problém rómskeho etnika. Myslíte
si, e sa dá nejakým spôsobom riei?
- V súvislosti s týmto problémom
sa robia èiastkové opatrenia, ale
v tomto smere by som privítala sys-

Personálne výmeny

V priebehu uplynulého týdòa nastali dve personálne zmeny v obsadení
dôleitých úradov miestnej tátnej správy. Najskôr bol z funkcie riadite¾a
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote odvolaný Alexander Pataki, ktorého nahradila Ida Melichová, ktorá v 90-tych rokoch pôsobila ako vedúca oddelenia sociálnych vecí vtedajieho Okresného úradu v Rimavskej Sobote. No a v závere týdòa bola z funkcie riadite¾ky rimavskosobotského Odtepného závodu .p. Lesy SR odvolaná
Beata Juríèková a novým riadite¾om bol menovaný Matej Výboch.

témovejie kroky. Tieto opatrenia toti nemajú ucelený systém a chýba tu
nadväznos. Na èiastkové projekty sa
dávajú ve¾ké financie. Rómovia ich absorbujú, ale po ich ukonèení sa znovu
vrátia na zaèiatok. I keï získajú nové
informácie, nevedia èo ïalej. Chýba
tu analýza situácie, urèenie priorít
a systémovos. Ak by som mala monosti, v prvom rade by som rieila
vzdelanie rómskeho etnika. Deti by
mali pravidelne navtevova základnú
kolu a na tom by sa malo trva. Potom by som rieila ich ubytovanie
a následne zamestnanie, aby neèakali
len na sociálne dávky, ale aby cítili, e
sú pre tento tát uitoèní.
- Aká je vaa spolupráca s rimavskosobotským magistrátom?
- S primátorom mesta tefanom Cifruom som nadviazala spoluprácu, je
voèi mne ústretový. Hneï na naom
prvom stretnutí sme sa dohodli, e
budeme spolupracova najmä pri h¾adaní investorov, ale tak ako som povedala v úvode, najprv si vak musíme
urèi priority.
M. Kanalová

BABYLON
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(Pokraèovanie z 1. strany)
v prvom rade zamestnanos. Na
základe analýzy je potrebné zisti, aká
je truktúra obyvate¾stva, aký investor, alebo aké projekty by boli
vhodné pre tento región.
- Ktoré sú ïalie vae priority ?
-Ïalími prioritami sú rozvoj náho
regiónu a plnenie si mojich pracovných povinností, t. j. aby chod obvodného úradu fungoval v záujme
obèanov, aby boli spokojní a jednalo
sa s nimi s úctou, oh¾adom, toleranciou. Po mojich stodòových skúsenostiach vak môem poveda, e tátni zamestnanci vedia, èo majú robi,
ale treba to dosledova.
- V súèasnosti sa vedú diskusie
o personálnych zmenách na vedúcich postoch v obvodnom úrade.
Chystajú sa nejaké zmeny?
- Obvodný úrad, vrátane dvoch
detaovaných pracovísk v Tornali
a Revúcej, má v súèasnosti 55 zamestnancov. Je pravdou, e sa uvauje
o zmene vedúcich odborov, ale som
presvedèená, e to bude k spokojnosti
obèanov i pracovníkov úradu. Na vetky vedúce funkcie budú vypísané výberové konania. Hlavným dôvodom je
to, e obvodným úradom by mali pribudnú nové kompetencie a preto sa
bude meni aj ich organizaèná truktúra.
- V Rimavskej Sobote sa má zriadi regionálna kancelária Slovenského národného strediska pre ¾ud-
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Prioritou je zamestnanos

Nakupujte v korenistom etnotýle
v darèekovej predajni na Ul.B.
Bartóka 2 (býv. maïarská kniha).

Vysielanie: ráno 8.00-9.00 hod.
Správy/Videoinzercia; podveèer:
16.20-17.15 hod. Správy/Beseda,
17.15-18.00 hod. Videoinzercia.
Nemecká spoloènos Bauer Industrieservice prejavila záujem
etablova sa v Rimavskej Sobote
=Prvá etapa rekontrukcie ZU
dokonèená = Zmeny v organizaènej truktúre mesta = XI.
reprezentaèný ples mesta =V
GMM výstava fotografií Jakuba Klimu =port.
Beseda Vdy otvorené: rozhovor s prednostkou obvodného úradu Janou Uhrinovou.
TVLOCALLRS@rsnet.sk

=k najpôsobivejím róbam na tohtoroènom rimavskosobotskom

V kultúrnom programe na 11.mestskom plese sa predstavili aj preovské maoretky s pôsobivým natudovaním kankánu.

mestskom plese patrili tie, ktoré si ich majite¾ka priviezla priamo z exkluzívneho bratislavského módného salónu Betty Barclay
= medzi frekventantmi rimavskosobotskej taneènej koly (u nielen
seniorov) je aj poslankyòa mestského parlamentu so svojim manelom
= mladý úspený rimavskosobotský podnikate¾ odcestoval
v uplynulý tvrtok so svojou pôvabnou priate¾kou na desadòovú
dovolenku na exotické súostrovie Maledivy
= kadá z troch vládnych koalièných strán má svojho kandidátafavorita na post okresného riadite¾a policajného zboru
= personálne roády sa dejú nielen v tátnej správe : po vlastníckych zmenách vo firme s medzinárodným renomé dolo k personálnemu zemetraseniu aj na tých najvyích postoch firmy
= vo¾ba nového riadite¾a u zintegrovanej rimavskosobotskej strednej koly je nielen okrajovo spájaná aj s prípadným prevodom jednej
z nieko¾kých terajích budov koly v tej najlukratívnejej èasti mesta
do privátnych rúk
= známa a ob¾úbená cukráreò sa z Hlavného námestia presahovala o pol poschodia vyie do ete estetickejích priestorov
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Matièný ples

Znièil úle

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.

Krimimix

= Neznámy zlodej sa vlámal
do retaurácie v Hnúti. Násilne
voiel do priestoru retaurácie, odkia¾ ukradol tabakové výrobky
a iné veci. Z hudobného boxu ukradol finanènú hotovos. Spôsobil
kodu vye 7 tisíc Sk.
= Obvineniu z preèinu zanedbania povinnej výivy èelí 40- roèný mu
z Turèoka. Od augusta roku 1999 do
júla 2000 a od marca 2002 do decembra 2006 si neplnil vyivovaciu povinnos voèi 17- roènému synovi. Na
výivnom dlhuje vye 20 tisíc Sk.
= Polícia pátra po zlodejovi,
ktorý z lesného porastu v katastri
Kaloe ukradol 5 metrov kubických dubového dreva. Svojim konaním spôsobil pre tátny podnik
kodu viac ako 7 tisíc Sk.

Nevinne vyzerajúca zákruta pri osade Krásna neïaleko Ve¾kých Teriakoviec s pár stromami v jej blízkosti sa stala osudnou u viacerým
úèastníkom cestnej premávky. Naposledy pri nej v nede¾u 14.januára
vyhasol ivot 40-vodièa z Radnoviec.
Foto : www.rimava.sk

Ïalia tragédia v nebezpeènej zákrute

Zahynul vodiè

Krutú daò si vyiadala dopravná
nehoda, ktorá sa stala v nede¾u 14. januára na poludnie v katastri obce Ve¾ké Teriakovce pri osade Krásna. 40roèný vodiè z Radnoviec, ktorý viedol osobné auto Opel Kadet Combi,
pri prejazde miernou pravotoèivou
zákrutou na suchej ceste z doposia¾
nezistených príèin preiel s vozidlom do protismeru, voiel do priekopy, kde narazil do stromu.
-Vodiè pri nehode utrpel zranenia,
ktorým na mieste pod¾ahol. koda na

vozidle je odhadnutá na 150 tisíc Sk,uviedla banskobystrická policajná hovorkyòa Mária Faltániová. Po zosnulom vodièovi zostali v Radnovciach dve malé siroty. Pripomeòme, e
táto zákruta sa stala osudnou u pre viacero obetí tragických dopravných nehôd.

Zo ivota

...Sedel som s kamarátmi v cukrárni. Prili tam aj dvaja moji známi a sadli si k ved¾ajiemu stolu.
Hodnú chví¾u sa spolu veselo rozprávali a potom jeden z nich vstal
a odiiel. Vtom ten druhý podiiel
ku mne a spýtal sa ma, h¾adiac smerom na toho, s ktorým pred chví¾ou veselo debatoval : - Ty, kto bol
-kten èlovek....???

= Polícia pátra po páchate¾ovi,
ktorý sa dopustil trestného èinu krádee a trestného èinu pokodzovania
cudzej veci. Vytvoril otvor v pletive
bránky na ohradenom pozemku v
katastri Tornale. Prevrátil tri vèelie
úle, ktoré znehodnotil. Potom rozobral aj ïalie tri úle, z ktorých vybral
rámy a rozhádzal ich po okolí. Vlámal sa do plechového skladu, kde rozhádzal uskladnené veci a ukradol z
neho es rôznych elezných 4-, a 5metrových profilov, 12 rúr o priemere
asi 4 centimetre, kosy, fúrik, elezné
vidly a iné záhradné pracovné náradie. Následne zlodej vypáèil drevené
okenice na ïalom sklade a rozbil
vchodové dvere na ved¾ajej drevenej búde slúiacej ako sklad. Z neho
ukradol asi 30-litrové plechové kanvice a rôzne iné veci. Páchate¾ovi hrozí
trest odòatia slobody a na dva roky.

Dvetisíc nedostatkov

V uplynulom roku vykonalo oddelenie poiarnej prevencie Okresného riadite¾stva Hasièského a
záchranného zboru v Rimavskej
Sobote v 219 rozhodujúcich subjektoch okresu bez oh¾adu na ich právnu formu 355 komplexných, tematických, ako aj následných poiarnych kontrol. Bolo pri nich zistených 2 000 poiarnych nedostatkov
organizaèného a technického charakteru. Za hrubé poruenie povinností
na úseku ochrany pred poiarmi bolo
uloených sedem pokút v celkovej
sume 65 000 Sk.V priestupkovom
konaní bolo rieených sedem prípadov uzavretých skrátenou formou
v blokovom konaní.

Foto: M.Lichanec

Úspené aktivity rimavskosobotskej Zmierovacej rady

Predaj na rimavskosobotskej trnici funguje u len v obmedzenom
reime predovetkým v súvislosti s jej zaèínajúcou sa rekontrukciou.

Sociálna poisovòa upozoròuje najmä dôchodcov

Podvodníci to opä skúajú

Sociálna poisovòa v súvislosti s novými prípadmi podvodov, ktoré sa
v ostatných dòoch vyskytli napríklad v okrese Zvolen, upozoròuje, e
iadny z jej zamestnancov nenavtevuje klientov v ich domácnostiach za
úèelom zvýenia èi prepoèítavania dôchodkov. Ak sa niekto za zamestnanca Sociálnej poisovne vydáva, ide o podvodníka, ktorý sa snaí zneui dôverèivos starích obèanov. Preto sa neodporúèa s takouto osobou
komunikova, naopak, treba na òu upozorni prísluné orgány.

Vyrieený susedský spor
Od minulého roka pôsobí v Rimavskej Sobote Zmierovacia
rada. Je to zdruenie zloené z dobrovo¾níkov z rôznych profesných oblastí, ktorí prejavili záujem a ochotu pomáha obèanom pri rieení ich konfliktov a sporov. Sluby rady predstavujú alternatívu súdnym konaniam a majú viacero výhod:
sú bezplatné, rýchle a dôraz kladú na nájdenie kompromisu.

Hlavným nástrojom práce èlenov
Zmierovacej rady je mediácia. Je to
mimosúdny spôsob, pomocou ktorého sporné stránky za prítomnosti
mediátora spoloène h¾adajú také rieenia ich sporu, pri ktorých ani jedna
strana nemá pocit prehry.
O informácie v súvislosti so slubami Zmierovacej rady u prejavilo
záujem viacero obèanov. Rada má u
za sebou aj prvý úspene vyrieený
obèiansky spor. Ilo o spor medzi susedmi v jednej z obcí náho okresu,
ktorého príèiny spoèívali v dlhodobo
naruených a nerieených medzi¾ud-

ských vzahoch. Za pomoci mediátora sa postupne nali viaceré moné rieenia. Z nich si obidve strany napokon vybrali jedno, ktoré im najviac vyhovovalo a ktoré sa v písomnej dohode zaviazali zrealizova a následne aj
dodriava. Predpokladom úspechu
mediaèných stretnutí je v prvom rade
ochota obidvoch strán spolupracova
a spor vyriei. Viac informácií
o slubách Zmierovacej rady môu záujemcovia získa na tel. è.: 0907
603 370, alebo na internetovej stránke
www.zmierovacia rada.szm.sk
Andrea Kosková, koordinátorka ZR
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aliansky Mako

V Dome Matice slovenskej v Rimavskej Sobote sa 16. januára konal
14. roèník okresného kola súae
v prednese slovenských povestí aliansky Mako. Súa bola urèená
pre iakov základných kôl a osemroèných gymnázií. Ako sa vyjadril
jeden jej z organizátorov Michal
Hruka, riadite¾ Domu MS, cie¾om
súae bolo podnieti v deoch lásku
k slovenským povestiam a tým aj k
histórii. Súailo tridsa iakov zo
kôl v Tisovci, Hnúti, Hodejove,
Teplom Vrchu a Rimavskej Sobote.
Ich výkony hodnotila trojèlenná porota v zloení Eva Greisigerová,
Zdenka Krnáèová a tefánia Bukviarová. Rozhodla, e v prvej kategórii (2.-3. roèník) druhé miesto získal Ján Èillík zo Z P. Dobinského,
tretie miesto Barbora Olejníková zo
Z . M. Daxnera a Simona Alcnauerová zo Z Centrum Hnúa. V druhej
kategórii (4. -5. roèníky) patrilo prvenstvo Lucii Pidovej z Evanjelickej
Z, druhé miesto Simone Koncoo-

vej z 8-roèného Gymnázia M. Hrebendu v Hnúti a tretie Lenke Slatinskej zo Z Nábreie Rimavy v Hnúti. V tretej kategórii (6.-7. roèník) prvé
miesta získali Lucia Tokárová z 8roèného Gymnázia M. Hrebendu
v Hnúti a ¼ubica upková zo Z
Tisovec. Druhé miesto porota udelila Karin Sporinovej z 8-roèného
Gymnázia v Rimavskej Sobote. Recitátori, ktorí obsadili prvé miesta,
postúpili do krajského kola súae,
ktoré bude v Banskej Bystrici. -kan-

tefan Koós pri jednom zo svojich diel.

Pozoruhodné ma¾by a grafiky tefana Koósa

Fascinovaný teóriou chaosu

Takmer tridsa rokov sa venuje výtvarnej tvorbe tefan
Koós z Rimavskej Soboty, ktorý je iesty rok riadite¾om
tunajej Regionálnej rozvojovej agentúry. Patrí k zakladajúcim èlenom miestneho výtvarného túdia.
- Výtvarnému umeniu som sa zaèal ako konzument. Èítal som ve¾a kníh
venova v roku 1979, keï som mal o maliaroch a spoznával ich diela,- pre27 rokov. Dovtedy som ho mal rád zradil tefan Koós, ktorého tvorbu
charakterizuje sústavnos, mimoriadna produktívnos a samostatný autorský názor. Výrazným impulzom
a motiváciou pre jeho výtvarný rast
boli stretnutia s koickým maliarom
Júliusom Jakobym. Zaèiatkom 80svojej tvorby vystavoval mladý foto- tych rokov navtevoval jeho ateliér
graf vlani na rimavskosobotskom a získaval cenné poznatky o ma¾be.
festivale Atrium Art. Výstava potrvá S majstrom konzultoval aj svoje vlastné
dokonca februára.
-kan- práce. Vo svojich dielach spracovával

Výstava fotografií Istvána Mácsa

Poetika svetla a priestoru
V galérii Ganevia v rimavskosobotskom Dome kultúry bola 19.
januára otvorená výstava fotografií Istvána Mácsa Poetika svetla, poetika priestoru. Jej kurátorom je
Zoltán Szászi. Na výstave je 45 fotografií, zachytávajúcich Rimavskú
Sobotu a okolie. I. Mács je mladý
neprofesionálny fotograf, ktorý si
osvojil rôzne techniky fotografovania. Pracuje so zrkadlovkou i digitálnym fotoaparátom, pouíva farebné filtre. Zameriava sa hlavne
na fotografovanie prírody, námety
nachádza v slovenských horách a
jaskyniach. Jeho fotografie sa objavili v slovenských aj v maïarských odborných èasopisoch. Èas

Foto: M. Kanalová

mesto i jeho okolie, napr. obec Rimavské Janovce, odkia¾ pochádza. Pred
vye desiatimi rokmi sa zaèal venova
Kozmickej obrazárni, v súèasnosti
pracuje na tvrtej sérii. Sú to ma¾by
a grafiky, znázoròujúce chaos. tefan
Koós je fascinovaný teóriou chaosu.
Chaos ho zaujíma ako filozofický
a matematický problém súèasnej vedy.
V súèasnosti sa autor venuje viac grafike v poèítaèovej podobe. Prezradil
nám, e výtvarná tvorba pre neho znamená relax a oddych. tefan Koós svoje
diela vystavoval na nieko¾kých kolektívnych i samostatných autorských
výstavách na Slovensku i v zahranièí,
napr. v Maïarsku, Èeskej republike
a v Rakúsku.
-kan-

M.E.L.L. pripravuje retrospektívne dvojcédeèko

Budú koncertova s Èechomorom

Folková formácia M.E.L.L. z Rimavskej Soboty oslávi
tento rok desiate výroèie svojho vzniku. Pri tejto príleitosti chystá mnostvo prekvapení a koncom augusta aj vydanie retrospektívneho dvojcédeèka. Budú na òom najlepie skladby, ktoré kapela nahrala za desa rokov.
M.E.L.L. vznikol koncom leta 1997
z pesnièkárskeho dua Edita Kováèová a Marian Lacko rozírením o hu-

Èas èlenov z skupiny M.E.L.L., prvý sprava líder Marian Lacko.

dobníkov ¼udovíta Pála a Lucie
Hluíkovej. Odvtedy nastalo v kapele
nieko¾ko personálnych zmien. V súèasnosti hrá M.E.L.L. v zloení:
Marian Lacko (spev, akustická gitara, perkusie), Matej Lacko (spev,
akustická gitara, perkusie), Katarína
Fabová ( spev, akustická gitara, perkusie,), Milan Matucha (spev, basová gitara, saxofón, píala, perkusie),
Stanislava Pázmányová (spev, perkusie), Marianna Resutíková (spev,
vokály), Martin Laczko ( bongo, basová gitara, akustická gitara), Dalibor
Lang ( violonèelo, husle ,spev, perkusie), Miroslav voòava (trubka, zobcová flauta, perkusie, bongo, spev)
a Viera Vereová (spev, orfové nástroje.). Vo svojej tvorbe sa skupina

zameriava na zhudobòovanie vlastných
textov a básní slovenských autorov.
M.E.L.L. má za sebou vye 120 koncertov na Slovensku, v Èeskej republike a Po¾sku V Rimavskej Sobote pravidelne úèinkuje poèas najrôznejích
spoloèenských a kultúrnych podujatí.
- Tento rok máme naplánované tri
vystúpenia na Morave s kapelou Èechomor v rámci festivalov, ktoré budú
v okolí Prostìjova, Olomouca a Brna,prezradil frontman kapely Marian
Lacko. Dodal, e medzi ich najväèie
úspechy patrí, e na celotátnom festivale Strunobranie v Banskej tiavnici získali v roku 1998 hlavnú cenu
poroty i divákov, v roku 2000 Cenu
za ánrové obohatenie folkovej hudby a v roku 2002 druhé miesto medzi
folkovými skupinami. M.E.L.L. má
na konte aj vydanie cédeèiek: Zrýchlene...!, Zlodej mylienok, Tretia
a Výber. Na svete je aj CD zo ivej
nahrávky relácie Superopa Slovenského rozhlasu. Je na òom osem pesnièiek s reakciami divákov. -kan-
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Z P. K. Hostinského na Drustevnej ulici

Milí rodièia budúcich prvákov!
Obdobie od januára býva v rodinách, kde majú predkoláka, poznaèené otázkami: Da èi neda... diea
do prvej triedy? Do ktorej koly ho
máme zapísa? Áno, nastal èas správneho rozhodnutia pre tú kolu, ktorá
najviac spåòa predstavu KOLY pre
VAE DIEA; koly, ktorá poskytne dieau kvalitnú výchovu a vzdelanie. Preèo by to mala by práve Z
P. K. Hostinského na Drustevnej
ulici v Rimavskej Sobote?
Pedagógovia odovzdávajú vedomosti na vysokej odbornej úrovni,
formujú ich postoje, vedú iakov
k dodriavaniu etických a ¾udských
princípov. Naa kola nielen vzdeláva, ale aj vychováva. Ak zapíete vae
diea do naej koly, pripravíme pre
vás u od 1. roèníka Dni otvorených
dverí, poèas ktorých budete priamo
na vyuèovaní pozorova prácu váho
dieaa.
Èo ponúkame?
= vyuèovanie cudzích jazykov od
1. roèníka (AJ, NJ, RJ)
= vyuèovanie informatiky od 1.
roèníka
= kvalitne vybavenú uèebòu IKT
s monosou vyuitia výuèbových
programov
= získavanie informácií
prostredníctvom pripojenia na Internet
= základný plavecký výcvik v 3.
roèníku, zdokona¾ovanie v 6. roèníku
= pobyt v kole v prírode vo 4.
roèníku
= lyiarsky výcvik v 7. roèníku

= kurz spoloèenských tancov
v 9. roèníku
= bohatú krúkovú èinnos : taneèný, ikovné ruky, portové (futbal,
volejbal, stolný tenis, hádzaná), tvorivé dielne, dramatický, výtvarný...
= prácu v KD v ranných aj
popoludòajích hodinách
= stravovanie vo vynovenej kolskej jedálni
= spoluprácu so peciálnou pedagogièkou priamo v kole
= pomoc asistentov uèite¾a
= konzultaèné hodiny s triednym
uèite¾om
= kola je zapojená do nasledovných projektov: OTVORENÁ KOLA ,  KOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE ,
PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ,
DIGITÁLNI TÚROVCI, MOBILNÉ JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM a iné.

Èo èaká vae diea pri zápise?
Deti si po prvýkrát vyskúajú
kolské lavice, zoznámia sa s novým
prostredím koly, pochvália sa kresbou, básòou alebo spevom pred naimi uèite¾kami, ktoré si budú víma pozornos dieaa, sústredenos na urèitú èinnos, schopnos
komunikova, èistotu ústneho prejavu. Máte pocit, e by mohlo ma
vae diea problémy s uèením a so
zvládnutím kolských povinností?
Svoje starosti zahoïte za hlavu!
Spoloènými silami prerazíme bariéry, ktoré pred vami stoja a nájdeme
tú správnu cestu. Odborným prístupom a peciálnymi postupmi zabezpeèíme vedomostný rast, pocit
astia a ve¾a tvorivých moností

vámu dieau.
Po skonèení vyuèovania sa o deti
postarajú vychovávate¾ky KD, ktoré ponúkajú ve¾mi zaujímavú formu
trávenia vo¾ného èasu v hore menovaných krúkoch. Správne postoje,
názory formujeme cez svet rozprávok, svet vysnívaný a vdy lákavý.
Milí rodièia!
Vae diea je múdre a plné oèaká-

vania z nového, nepoznaného. Nestrachujte sa a neprenáajte svoje obavy na diea! Zápis má by krásnym
okamihom, hravý a plný príjemných
prekvapení. Zápis je záväzný pre deti,
ktoré dovàili iesty rok veku do
31.8.2007. Zapisujeme deti bez oh¾adu na bydlisko.
Riadite¾stvo Z P. K. Hostinského,
Drustevná ulica, Rimavská Sobota

Váení rodièia, ak chcete vidie na vlastné oèi, akí
sme, príïte dòa 31.1.2007 od 9.00 do 11.00 hod. do
Základnej koly P. K. Hostinského na Drustevnej ulici, kde sa v budove I. stupòa Z uskutoèní

Deò otvorených dverí

v triede Tulipánovej, Margarétkovej a Zvonèekovej.

Budete ma monos pozrie si triedy, poèítaèové uèebne, zoznámi sa s budúcimi uèite¾mi vaich detí a porozpráva sa s nimi
o tom, èo èaká vae diea.
Verte, e je lepie raz vidie ako stokrát poèu.
Mgr. Viera Szücsová,
riadite¾ka koly
Veríme, e si vyberiete práve Z P. K. HOSTINSKÉHO NA DRUSTEVNEJ ULICI V RIMAVSKEJ SOBOTE a prídete na zápis dòa

6.februára 2007

v budove I. stupòa v èase od 13.30 hod. do 16.00 hod.

V odôvodnených prípadoch aj v dopoludòajích hodinách. Príïte
so svojim synom, svojou dcérou a prineste:
1. obèiansky preukaz rodièa
2. rodný list dieaa
Teíme sa na vás  sme tu len pre vás.
Podrobnejie informácie na www.zshostrs.sk

Evanjelická základná kola v Rimavskej Sobote
Vyuèím a a ukáem ti cestu, po ktorej kráèa má, radi ti chcem a moje oko
bude bdie nad tebou.
( alm, 32, 8 )
Milé deti, váení rodièia !
Srdeène vás vetkých pozývame na slávnostný
zápis iakov do prvého roèníka Evanjelickej
základnej koly na Daxnerovej ulici 42, ktorý
sa uskutoèní v pondelok 5. februára 2007
od 14.00 do 16. 00 hod.
Prosíme rodièov, aby priniesli kópiu rodného listu dieaa.

TEÍME SA NA VÁS !

www.ezsrs.edupage.org
Eskola@zoznam.sk
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Základná kola Pavla Dobinského

Základné informácie o kole: Z
P. Dobinského má v súèasnosti 38
tried a 772 iakov, s ktorými pracuje
61 pedagogických zamestnancov (53
uèite¾ov a 8 vychovávateliek).
kola ponúka: výuèbu v zmysle
súèasných moderných trendov vo
vzdelávaní a vo vestrannom rozvoji
detí, ktoré v kole získajú i veobecné vzdelanie základného typu, umoòujúce po skonèení tudova na ktoromko¾vek type strednej koly i tandardnú znalos cudzieho jazyka pod¾a výberu - od 1. roèníka povinný
predmet AJ, NJ, RJ (pod¾a záujmu) i
poèítaèovú gramotnos  od 1. roèníka povinný predmet informatická výchova (2 poèítaèové uèebne s pripojením na internet) i monos uèi sa
pecializovane: trieda pre mimoriadne intelektovo nadané deti (pecifický
pedagogický prístup pod¾a projektu
PhDr. J. Laznibatovej, CSc., podmienka pre zaradenie je splnenie parametrov IQ testu). Túto formu vzdelávania ponúka kola u od roku 1997.
O diea je postarané po celý deò.
Po vyuèovaní sa o deti stará 8 skúsených pedagógov v kolskom klube
detí. Ich úlohou je èo najlepie zorganizova deom ich vo¾ný èas. Pre rozvoj talentu a zá¾ub si deti môu
vybra v mimovyuèovacom èase z
mnostva záujmových útvarov. Ten-

to kolský rok funguje v priestoroch
koly 33 krúkov, napr. poèítaèové,
anglický jazyk, francúzsky jazyk,
ruský jazyk, slovenský jazyk, achové, taneèné, zdravotnícky, lego, strelecký, mladý ochranca prírody, fyzikálny, prírodovedný, gymnastický,
vybíjaná, Nápadníèek, portovo-turistický, matematické, portové - loptové hry, varenie, fyzikálny.
Pre iakov sa pravidelne organizujú: plavecký výcvik, kola v prírode, lyiarsky výcvik, taneèný kurz,
letné tábory, výlety a exkurzie.
iaci sa zapájajú do mnostva
súaí v oblasti literárnej tvorby, umeleckého prednesu, výtvarnej výchovy, portu, olympiád (vedomostné súae z rôznych predmetov).
Deom sú v priestoroch koly
k dispozícii: 2 telocviène a rozsiahly
portový areál, 2 jedálne (výborná strava s nízkou cenou 23 Sk/I.stupeò a 25
Sk II.stupeò), 2 poèítaèové uèebne (29
poèítaèov pripojených na internet),
posilòovòa, kolský bufet, kolská
kninica, zubná ambulancia, logopedická poradòa, kolský psychológ a
peciálny pedagóg, osobitný pavilón
s odbornými uèebòami.
kola sa zapája do projektov rôzneho typu, ktoré sú zamerané na výchovu a vzdelávanie, na vylepenie
materiálnych podmienok vyuèovania,

na vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ako i verejnosti, napr. Európsky sociálny fond (ïalie vzdelávanie
uèite¾ov v AJ a tvorbe web stránok),
Zdravie podporujúce koly, Strom ivota (oblas environmentálnej výchovy), Infovek (internetizácia kôl), Farebný svet bez drog, Otvorená kola
Infovek (sprístupòovanie internetu
verejnosti a deom, Otvorená kola
port (vylepenie portového areálu),
koly pre budúcnos (granty od spoloènosti Orange na podporu záitkového uèenia sa), Digitálne túrovstvo
(poèítaèové kurzy pre verejnos),
Microsoft IT Akadémia (garancia kvality poèítaèového vzdelávania), Projekt Obèan (výchova uvedomelého

a aktívneho obèana prostredníctvom
projektov poukazujúcich na problémy spoloènosti), Moderný uèite¾ (poèítaèové vzdelávanie pre uèite¾ov) a
mnohé iné krátkodobé projekty.
Podrobnejie informácie o kole mono získa aj zo Správy
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
koly, jej výsledkoch a podmienkach
koly v kolskom roku 2005-2006,
ktorá je zverejnená na web stránke koly www.zsdobsinskehors.edu.sk .
Váení rodièia, ve¾mi radi vás uvítame v priestoroch naej koly a veríme, e prvý krok vaich detí do naej budovy bude pre nich vykroèením
do ïalieho úspeného ivota.
Mgr. ¼ubica Kubiòáková, za riadit. Z

Zápis detí 1. roèníka pre kolský rok 2007-08 sa uskutoèní v utorok

6. februára od 14.00 do 16.00 hod.

Na zápis je potrebné prís s dieaom a prinies: rodný list dieaa, obèiansky preukaz rodièa a písacie potreby. Zápis detí do Z sa uskutoèní pre
vetky deti, ktoré dovàia vek 6 rokov do 31. 8. 2007. Mladie deti musia
ma odporuèenie kolského psychológa a pediatra. Poèas zápisu je moné
poradi sa so psychológom a peciálnym pedagógom. Rodièia, ktorí sa v
tento deò nemôu so svojím dieaom zúèastni zápisu, môu tak urobi
v pracovných dòoch v termíne do 15. februára 2007 na riadite¾stve koly.
Bliie informácie na è.t.: 56 34 954, 56 32 010. Pozývame vetkých na

Deò otvorených dverí v utorok 30.januára
poèas vyuèovania od 7.50 do 13.15 hod.

Základná kola . M. Daxnera

Filozofia koly: tvorivo-humanistická kola pre ivot v treom tisícroèí
uplatòujúca princípy demokracie
a slobody.
Zameranie: sme moderná kola
zameraná na rozvíjanie k¾úèových
kompetencií potrebných pre ivot.
iaci navtevujú triedy s rozíreným
vyuèovaním cudzieho jazyka (AJ,NJ)
od 1. roèníka. V pedagogickom procese uplatòujeme moderné výuèbové
trendy (integrované tematické vyuèovanie, kooperatívne uèenie, projektové vyuèovanie, informaèné a komunikaèné technológie).
Nepovinné predmety: práca s poèítaèom na I. a II. stupni.
Výchovné poradenstvo: èinnos výchovnej poradkyne je orientovaná na
oblas profesijnej orientácie iakov,
prácu s talentovanými iakmi a iakmi
zo znevýhodneného a málo podnetného prostredia.
peciálno-pedagogické poradenstvo: v kole pôsobí kolský peciálny pedagóg, ktorý individuálne pracuje so iakmi s poruchami uèenia a
správania a s telesne postihnutými
iakmi. Sme bezbariérová kola. V triedach so iakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a v triedach so iakmi so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyuívame sluby

asistenta uèite¾a, ktorý sa podie¾a na
výchove a vzdelávaní týchto iakov.
Projekty: patríme do siete kôl podporujúcich zdravie. Máme vypracovaný program výchovy k zdravému
spôsobu ivota, výchovy k manelstvu a rodièovstvu, program realizácie
úloh s environmentálnou a protidrogovou tematikou a výchovou k ¾udovým tradíciám. Sme aktívnou kolou v Infoveku. Patríme do siete koliacich centier, ktoré sa podie¾ali na
projekte informatizácie regionálneho
kolstva, v rámci ktorého nai lektori
viedli kolenia zamerané na základy
pouívania IKT v práci uèite¾a. V roku
2006 sme realizovali projekt Digitálni
túrovci. Sme zapojení do projektu
kola budúcnosti - E-learningový portál. Pravidelne sa zapájame do programu koly pre budúcnos.
Pravidelne organizované aktivity:
pre iakov kadý rok organizujeme
plavecký a lyiarsky výcvik, kolu
v prírode, exkurzie, výlety, taneèný
kurz a výchovno-vzdelávacie akcie.
Záujmová èinnos: talent a zá¾uby iaci môu rozvíja v rôznych záujmových krúkoch: èitate¾ský, anglického jazyka, dva krúky nemeckého jazyka, slovenského jazyka, literárny, historický, estetickej výchovy,
výtvarných dielní, es krúkov prá-

ca s poèítaèom, dva krúky LEGO
DACTA, tri portové krúky, atletický, rytmickej gymnastiky, taneèný,
¾adový hokej, chemický, prírodovedný, spevokol Slnieèko
kolský klub: èinnos klubu je zameraná na sociálnu realizáciu a sebarealizáciu skupín a jednotlivcov s uplatòovaním aktivity, iniciatívy, tvorivosti
a samostatnosti iakov.
Priestory koly: kola má vlastnú
kninicu, odborné uèebne pre fyziku,
chémiu, dve poèítaèové uèebne, uèebòu pre technické práce a rodinnú prípravu. K dispozícii má dve telocviène,
ve¾ký kolský dvor, portový areál
s atletickou dráhou, s ihriskami pre futbal, hádzanú, volejbal a basketbal.
V budove koly sa nachádza komplex
priestorov pre kolské stravovanie, zubnú ambulanciu a bufet. Priestory koly a
kolského areálu sú vyuívané i mimo

vyuèovania. Od septembra 2007 plánujeme poskytnú priestory koly pre
základnú umeleckú kolu na vyuèovanie hudobného a výtvarného odboru.
Spolupráca koly s inými intitúciami: vytvárame neformálne vzahy pre kontakt a spoluprácu s rodièmi, MsÚ, OPPP, CVÈ Relax, a
s inými intitúciami a organizáciami
v meste. Úzko spolupracujeme
s materskými a strednými kolami,
s Obèianskym zdruením Amavet
a Obèianskym zdruením rodièov pri
Z . M. Daxnera.
Kontakt: riadite¾ koly RNDr. Stanislav Èop, tel.a fax: 56 216 68; zástupkyne riadite¾a koly: Mgr. Dana
Vikorová (I. stupeò), tel.: 56 216 66;
Mgr. Mária Sojková (II. stupeò), tel.:
56 216 66.
email: skola@zsclemrs.edu.sk,
web: www.zsclemrs.edu.sk

6. februára 2007 od 14.00 do 16.00 hod.
sa v budove základnej koly uskutoèní

SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DETÍ DO 1. ROÈNÍKA

K zápisu je potrebné prís s dieaom a prinies: rodný list dieaa,
obèiansky preukaz rodièa, vo ványch zdravotných prípadoch dieaa
prinies vyjadrenie lekára. Rodièia, ktorí sa v tento deò nemôu zúèastni zápisu spolu s dieaom, môu tak urobi v nasledujúcich pracovných
dòoch v èase od 8.00 do 15.30 hod. na riadite¾stve koly v termíne do 15. 2.
V takomto prípade doporuèujeme ohlási sa tel.: 56 21 666, 56 21 668.
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Na títe K Tempus aj bratislavské kluby Slovan a Inter

Príprava mladých futbalistov
drái, Galo, Bial, Karas, Faragó;
chýbali zranení Itók a Boros. Tréner Milan paèek.
= Starí iaci K Tempus, roè.nar.
1992, tartovali na kvalitnom turnaji
vo Vráb¾och o Pohár primátora mesta. V konkurencii prvoligových drustiev zo západného Slovenska upútali
nai chlapci technickou hrou. O víazstvo v turnaji prili v jeho závereènom zápase po neastnej prehre so
iarom, hoci herne boli lepím tímom.
Výsledky K Tempus : Slovan Bratislava 4:3 (góly : Láska 2, Vrábe¾,
Lupták); Levice 1:1 (Námený); Nové
Zámky 1:1 (Láska); Vráble 2:0 (Námený 2), iar nad Hronom 0:1. Turnaj vyhral iar s 12 bodmi pred Levicami s 9, K Tempus s 8 bodmi,

Vráb¾ami so 6, Slovanom s 5 a Novými Zámkami s jedným bodom. Zostava náho drustva : Geèe, Láska,
Csincsik, Námený, Chovan, Pupala, Vrábe¾, Pál, Lupták, Znám,
Pepøica, Preèuch a Bálint.
= Dukla Banská Bystrica  K
Tempus 2:0, v prípravom futbalovom
zápase starích iakov na umelej tráve.
= V príprave na jarnú èas maj-

strovských súaí sú aj dorastenci K
Tempus. tartovali na halovom turnaji v Badíne. Hralo sa 2x20 minút,
tyria hráèi v poli + brankár. Výsledky K Tempus : Badín 2:2, góly :
Tomá Salai, Fazeka; Hliník nad
Hronom 3:3, góly : Gábor, Daniel
Salai, Pánek; Jakub 3:2, góly : Pánek,
Mièko, Vrábe¾; Krupina 1:7, gól dal
Odler. Turnaj vyhrala Krupina pred
Badínom a K Tempus. Zostava : Albert  Vrábe¾, Kurek, Póa, Mièko,
Kamenský, Odler, Gábor, Guru,
T.Salai, D.Salai, Krejèí, Fazeka, Pánek, tréner Bohu Kasáè.

Foto: M.Lichanec

= portový klub Tempus Rimavská Sobota usporiadal v telocvièni T18 pod ibenièným vrchom kvalitne
obsadený medzinárodný turnaj futbalistov, roè.nar. 1996. Výsledky K
Tempus : Badín 8:0, góly : Faragó 3,
Bial a Galo po 2, Václavik; aca 7:0,
góly : Gilian 3, Bial a Galo po 2; algótarján 4:0, góly : Václavik, Galo,
Bial, Karas; MFK Koice 1:0, gól dal
Bial; Inter Bratislava 6:3, góly : Galo
5, Bial; KAC Koice 1:3, gól Galo.
Turnaj vyhral KAC Koice pred K
Tempus a druhým koickým klubom
MFK. Najlepím brankárom turnaja
bol ná Tomá Máté, za najuitoènejieho hráèa náho tímu bol vyhodnotený Patrik Gilian. Káder ïalej
tvorili : Csák, Václavik, Polívka, An-
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Tá troka astia a tie centimetre

I.LIGA  11.KOLO :
Humenné  K Slovan Rimavská Sobota 3:0 (11,27,19) a 3:2 (9,22,-23,21,12), zostava: Rendeková,
Kudlíková ml., íroová, Hrivnáková, Chodúrová  Kojnoková, Raisová. V priebehu uplynulého týdòa sa
na trénersku lavièku drustva vrátila
Alena Kudlíková, s hráèkami základnej zostavy absolvovala prakticky len
jeden tréning. Aj preto bola vcelku spo-

kojná i so ziskom dvoch setov na palubovke súpera, s ktorým v prvej èasti súae na domácej pôde nezískali
nae hráèky ani jeden set.... Nehovoriac o výkovej prevahe súperiek, veï
v základnej zostave náho drustva
boli a tyri hráèky s výkou do 160
cm, èo sa nemohlo neprejavi najmä
v hre na sieti. Pri troche astia mohli
vyhra druhý zápas, veï v tajbrejku
bol stav ete 12:12.

K zvratu zavelil Ge¾o

= KK Rimavská Sobota  Pleivec 3 012 : 2 977, na body 5:3,
v 12.kole I.ligy v kolkoch na 120 hodov. Body získali : Kojnok, Topor
a matlík. Prvý zápas odvetnej èasti
súae, ktorý mal pecifickú príchu
derby, keïe aj pre Pleivèanov je rimavskosobotská dráha domovskou,
mak zaujímavý priebeh. V polovici
duelu vyhrávali nai kolkári o vye sto
bodov. Ale potom na zvrat v zápase
zavelil bývalý dlhoroèný rimavskosobotský hráè, tentokrát vak v drese
Pleivca, 62-roèný ¼ubomír Ge¾o,

LEWA-STAV, s.r.o,
stavebná èinnos:

murárske práce, dlaby,
obklady n tesárske práce n sadrokartónové
systémy n zatep¾ovanie
budov n maliarske práce n výkopové a upratovacie práce.
2528-11
Tel.: 0911 930 777,
0904 504 504, 521 14 41.

ktorý svoj mikrosúboj vyhral o takmer
40 bodov. (Na margo: Ge¾ovi sa v tejto
sezóne neobyèajne dari, je najvýraznejou oporou Pleivca, v doterajích
12 kolách desakrát vyhral svoj mikrosúboj....) A zrazu bol zápas dramatický a takmer do posledného hodu....
Zostava a výkony KK : Kojnok 533
(+ 59), Topor 477 (-9), mtalík 528
(+55), Tavarszký 506 (-37), Sendrei
484 (-24) a Povinszký 484 (-9).

K presvedèivému víazstvu lídra 5.stolnotenisovej ligy DSTK Rimavská Sobota nad Hrachovom 14:4 aj tentokrát prispel Peter Kovács.

Bojovnos a koncentrácia slávili úspech v I.lige

Stiahli náskok svojej dvojièky

I.LIGA  7.KOLO :
Mlados Relax Rimavská Sobota  Krupina 10:4, v úvode odvetnej
èasti súae sú na programe súboje
dvojièiek. Pred sobotòajím vzájomným duelom bola Krupina na 4.mieste s päbodovým náskokom pred ôsmou Mladosou. Zverenci trénera
¼ubomíra Pinzíka nastupovali s
jednoznaènou motiváciou skresa
z náskoku svojej dvojièky. Podarilo sa to priam optimálne vïaka bojovnosti a absolútnej koncentrácii
vetkých hráèov. Body : Polgári 3,
¼ubo Voliar, Horváth a Huszti po
2. Po úvodných tvorhrách bol stav

1:1, po prvých dvojhrách 2:2, potom vak nai hráèi potiahli a na 7:2
a prakticky bolo rozhodnuté. V závere
dostal príleitos aj náhradník Haluka. Vetci hráèi prvoligového drustva
by mali tartova na sobotòajích oblastných majstrovstvách v Kalinove
v rámci prípravy na majstrovské zápasy.
V.LIGA  11.KOLO :
Málinec  Mlados Relax Rimavská Sobota C 12:6, body : Pinzík
3,5, Varga a Poèai po 1, Va 0,5. DSTK
Rimavská Sobota  Hrachovo 14:4,
body : Mitter 4,5, Sabacký 3,5, Kovács a Sojka po 3  Kýpe 1,5, Legen
a Remeò po 1, Braèo 0,5.

Zimný minifutbalový halový turnaj v Jesenskom

Bodový trhák vedúcej dvojice

Minifutbalový halový turnaj v
Jesenskom pokraèoval ïalími zápasmi : 5.kolo : Gem.Jablonec 
Old Boys 0:9 (0:4), góly : Albert 3,
G.Tóth 2, Adrián Czene, Vincze,
Mede, Köböl; Hodejov  Rim. Janovce 1:5 (1:2), góly : Koós  Antal 2,
Petrik, Uhrin, Hriò; Casablanca  FC
Bumm 11:4 (4:1), góly : Váradi 3,
Singlár, Kovács a T.Tóth po 2, Attila
Czene, Norbert Czene  Busa 2, Vavrek, Pósa; Blhovce  A-Team 5:8
(1:3), góly : Szabó a Hanyus po 2,
Agócs  Slabý a Lakatos st. po 3,
Lakatos ml. 2; Jesenské dorast 

Gem. Jablonec B 12:3 (4:1), góly ví- 1. Old Boys
6 6 0 0 48 : 2 18
azov : G.Barta 5, Éli 3, ípo 2, Vý- 2. Casablanca 6 6 0 0 56 : 22 18
3. H o d e j o v
botek, D.Barta;
6 3 2 1 23 : 14 11
6.kolo : Old Boys  Gem. Jablo- 4. G. Jablonec 6 3 2 1 37 : 31 11
nec B 5:0 kont., A-Team  Jesenské 5. Jesenské d. 6 3 0 3 32 : 33 9
dorast 4:7 (0:1), góly: Lakatos ml.2, 6. R. Janovce 6 2 1 3 18 : 19 7
Radiè, Slabý  Bálint a Barta po 2, Éli, 7. FC Bumm 6 2 0 4 22 : 39 6
8. A - Team
6 1 1 4 25 : 33 4
Výbotek, ípo; FC Bumm  Blhov9. B l h o v c e
6 1 0 5 27 : 50 3
ce 6:1 (3:1), góly: Boros 4, A.Molnár, 10. G. Jablonec B 6 0 0 6 14 : 59 0
G.Molnár  Csonka; Rim.Janovce 
V súai strelcov po 6.kole veCasablanca 2:4 (1:0), góly : Antal, avina  Váradi, Suhajda, Attila Czene, die Singlár s 15 gólmi, pred trojiNorbert Czene; Gem.Jablonec  Ho- cou Váradi (obaja Casablanca),
dejov 3:3 (2:1), góly: Kovács 2, Mol- Molnár (Gem. Jablonec) a Barta
nár  Busa, Illés, Kóos.
(Jesenské dorast) so 14 gólmi, atï.
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Minifutbal

= Výsledky 3.kola zimného
turnaja z nedele 21.januára : IKCOM  Rimatex 3:17 (2:10), góly :
I.Daòko 3, M.Drinóczi  Peter ándor 7, M.Sihelský a R.Uhrin 3, Tibor
ándor 2, J.Pekarèík, M.Beòu; Autotauris  Tornádo 0:4 (0:0), góly :
P.Izrael 2, F.Goceliak, T.Albert, ltá
karta Marian Pollák (Autotauris); K
Tempus  Autopulír 5:6 (1:3), góly :
J.Konèek 3, M.Póa, D.Brezovický
 M.Repka 3, R.Kudlík, I.Perdík,
J.Mièko; Exprestrans  Euromotel
4:2 (2:0) góly : .Drugda 2, T.Laco,
D.Sarva  Sz.Figei, V.Ruszó, lté karty Marek Zvoda a tefan Drugda (obaja Exprestrans); drustvo G-Kontakt
vystúpilo zo súae, jeho dva dovtedajie výsledky boli anulované.
Tabu¾ka po 3.kole :
1. Tornádo
2. Autopulír
3. Rimatex
4. Exprestrans
5. Autotauris
6. Euromotel
7. K Tempus
8. I K - C O M
9. Matya s

3
3
2
2
3
3
3
3
2

3
2
2
1
1
1
1
0
0

0
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
2
2
2
2
2

15 : 5
16 :13
24 : 6
9: 8
8: 7
12 :13
13 :21
12 :30
6 :12

9
7
6
3
3
3
3
1
0

Stolný tenis

III.LIGA  9.KOLO :
Tisovec  Brezno 13:5, body :
Ivarg 4,5, Ulický 4, Paiak 3, Kizek 1,5.
IV.LIGA  11.KOLO :
Mlados Relax Rimavská Sobota B  KP Rimavská Sobota
7:11, body : Haluka 3,5, Prskavec
2, Mihá¾ 1,5, resp. Monco¾ 4,5,
Duan Voliar 3, Vantruba 2, Joná
1,5; Tisovec B  Hajnáèka 11:7,
body domácich : Prokop 4,5, Loka
3, Filipiak 2,5 a Verkin 1.

GZ

Príprava bude pokraèova v domácich podmienkach

Sústredenie u nás doma
Pod¾a pôvodného scenára zimnej prípravy mali futbalisti
FC Rimavská Sobota od 21.januára absolvova týdòové
sústredenie v Bardejovských kúpe¾och. Plán sa zmenil, mustvo zostalo doma, ale tento týdeò bude èo do objemu prípravy akoby boli na sústredení.

V priebehu uplynulého týdòa
odohralo mustvo dva zápasy s mustvami východnej skupiny II.ligy.
Mali v podstate rovnaký priebeh, so
stálou prevahou náho tímu, nie celkom dostatoène vyjadrenou strelecky. Urèite aj preto, e v naom tíme
sa opä objavilo nieko¾ko nových hráèov, predovetkým zo zahranièia, zo
Srbska a Èiech. Srbov na Slovensko
importuje ich krajan, ktorý u dvadsa rokov ije v Preove, a keïe ekonomická situácia v ich materskej krajine zaostáva za tou naou, skúajú
u nás astie mnohí futbalisti. Cestujú z klubu do klubu a v podstate èakajú, kde nebudú nároky na nich kladené privysoké. Nie vetkým sa vak
podarí uchyti.
Minulotýdòové výsledky prípravných zápasov:
Utorok 16.1.: FC Rimavská Sobota  Stará ¼ubovòa 4:2 (3:1), góly
: imèek, Hílek, Králik, Pisár. Zostava : Kuciak  Janeèka, Kaèák, Geri,
Mráz  Sivèeviè, ivanoviè  Lazúr,
Pisár, Hílek  imèek; striedali brankár Benko, ïalej Filo, Latiak, Ukoviè, Gibala a Králik
Sobota 20.10 : FC Rimavská Sobota  Spiská Nová Ves 3:0 (2:0),
góly : Nikiforoviè, Pisár, Latiak. Zostava : imon (èeský gólman naposledy chytal v Pardubiciach)  Filo, Geri,
Boiè, Mráz  Lazúr, Hílek, ivano-

viè, Králik (talentovaný 19-roèný mladík z Viktórie ikov, ktorého trénerovi Komanickému ponúkol tamojí éf Milan Leický; keïe v prvom
mustve viktorky by si zrejme nezahral, lebo tá hrá o postup do I.ligy,
zápasovú prax bude získava u nás,
u bolo dohodnuté jeho hosovanie) 
Saviè,Nikiforoviè; striedali Janeèka, Pisár, Ukoviè, Gibala, Latiak.

Foto : M.Lichanec
Prvý tohtoroèný prípravný zápas
futbalistov FC Rimavská Sobota
bol zrejme posledným v drese náho
klubu pre Róberta Tomka (na snímke), keïe jeho prestup do kádra
úradujúceho majstra MFK Ruomberok je u takmer hotovou vecou.

UTOROK 23.JANUÁRA
Futbal
13.30 hod. FC Rimavská
Sobota  Trebiov v prípravnom zápase na umelom trávniku tadióna Na záhradkách
SOBOTA 27.JANUÁRA
Volejbal
14.00 hod. K Slovan Rimavská Sobota  Spiská Nová Ves
v 12.kole I.ligy ien v telocvièni
Spojenej koly na portovej ul.
Stolný tenis
9.00 hod. oblastné majstrovstvá jednotlivcov v Kalinove
NEDE¼A 28.JANUÁRA
Malý futbal
9.00 hod. Autopulír  Exprestrans, 9.50 hod. Tornádo  K
Tempus, 10.40 hod. Rimatex 
Autotauris, 11.30 hod. Matyas  IK-COM v 4.kole zimného turnaja v telocvièni T-18
pod ibenièným vrchom
Okresná asociácia portových zväzov v Rimavskej Sobote, nadväzujúc na tyridsaroènú tradíciu pripravuje
vyhodnotenie najlepích portovcov a portových kolektívov okresu za rok 2006. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoèní v piatok 23.februára
v Klenovci pod gestorstvom
starostu obce Pavla Struhára.

Futbalový turnaj o Pohár ObFZ

Prihláka do tur
naja
turnaja

Foto: M.Lichanec

Futbalový klub..................................................................sa záväzne prihlasuje do 16.roèníka futbalového turnaja o Pohár Oblastného futbalového zväzu v Rimavskej Sobote. Futbalový klub sa
zaväzuje, e odohrá vetky stretnutie pod¾a vyrebovania.

Aj v prípravných zápasoch hráèi poèas polèasovej prestávky dopåòajú príjem
tekutín. S èíslom 5 Branislav Mráz, vpravo vedúci mustva Ján Otrom.

Gemerské

ZVESTI
Týdenník mesta a regiónu

..........................................peèiatka FK.........................................
predseda FK
èlen výboru FK
Prihláky je potrebné zasla do 30.januára 2007 na Oblastný
futbalový zväz v Rimavskej Sobote, Svätoplukova 22.
Pozn. : Zápasy v základných skupinách sa odohrajú na umelej trávnatej ploche tadióna Na záhradkách v Rimavskej Sobote. Pri rebovaní
Foto: -mlFoto:
-mlbudú oznámené finanèné náleitosti vyuívania umelej trávnatej
plochy.
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