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Na snímke je (z¾ava) predseda BBSK Milan Murga, tátny tajomník MDPaT
Duan vantner a prednostka ObÚ Jana Uhrinová. Foto: M. Kanalová

Rimavská Sobota - V utorok
30.januára sa bude kona zasadanie mestskej rady, ktorá prerokuje správu z kontroly plnenia uznesení mestskej rady za
tvrtý tvrrok 2006, návrh na
doplnenie èlenov ústrednej inventarizaènej komisie z radov
poslancov mestského zastupite¾stva, ako aj materiály, predkladané na rokovanie mestského zastupite¾stva 6.februára.

Pracovné stretnutie k rozvoju okresu

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,
tel./fax: 56 31 055, email:predajna@rs.datex.sk
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SR sa vyjadrili, e keï sa bude
v najbliej dobe schva¾ova Zákon
NR SR o podpore rozvoja investícií v
regiónoch, budú ovplyvòova situáciu tak, aby sa schválili také parametre, ktoré budú pomáha rozvoju tohto
chudobného regiónu.
-kanVadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Baróka 24, Rim. Sobota
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lémoch, ale zároveò naèrtli aj nejaké
východiská. Diskutovalo sa aj
o hlavných problémoch, rizikách
subregiónu, ale i anciach.
-Krízová je hlavne juná èas smerom na juh od Rimavskej Soboty,
hlavne obce s relatívne vysokým podielom rómskeho obyvate¾stva, ktoré nie je vybavené takými kvalifikaènými predpokladmi, aby sa
mohlo zamestna v odvetviach
s vyou pridanou hodnotou. Preto
sme otvorene diskutovali o tom, aby
sme sa pokúsili získa investorov do
odvetví s niou pridanou hodnotou, kde sa táto nízkokvalifikovaná
pracovná sila vie uplatni,- skontatoval predseda BBSK Milan Murga. Dodal, e prítomní poslanci NR

rieenia pre krajie bývanie
+ strechy.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúa, Francisciho 167
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Na pôde Obvodného úradu v Rimavskej Sobote sa 26. januára uskutoènilo pracovné stretnutie k rozvoju okresu. Zúèastnili sa ho tátny
tajomník ministerstva dopravy, pôt
a telekomunikácií Duan vantner,
predseda BBSK Milan Murga, poslanci NR SR i BBSK, primátori
miest, starostovia obcí i zástupcovia
intitúcií. Jeho zásadnou úlohou
bolo rieenie nezamestnanosti v Rimavskosobotskom okrese, ktorá je
svojimi 28,35 % najvyia na Slovensku. Poteciálnych investorov
vak odrádza nedostatoèná cestná infratruktúra. Pod¾a slov prednostky obvodného úradu Jany Uhrinovej, ktorá stretnutie iniciovala, jeho
úèastníci otvorene hovorili o prob-

procesor Intel Core Solo T 1350 (1,8GHz)
novinka - FujitsuSiemens Pi 1505
RAM 512 MB DDR2,
HDD 80 GB 5 400 rpm, DVDRW,
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Sudcovi Okresného súdu v Rimavskej Sobote Vladimírovi Kvetkovi, ktorý spôsobil dve dopravné
nehody, uloil disciplinárny senát
na Najvyom súde SR najprísnejí trest: odvolanie z funkcie sudcu.
Médiá o tom informovala vedúca
kancelárie predsedu NS SR Eva
Rupcová. Rozhodnutie ete nenadobudlo právoplatnos a V. Kvetko sa môe odvola. Sudca prvýkrát havaroval pod vplyvom alkoholu v júni v roku 2005. Namerali mu 3,2 promile alkoholu. Vtedají minister spravodlivosti Daniel Lipic mu za to pozastavil výkon funkcie. Druhá nehoda sa stala
vlani v auguste na miestnej komunikácii v Rimavskej Sobote. Viedol Volkswagen Golf od mestskej
èasti Tomaová smerom na Sídlisko Západ. Preiel do protismeru
a narazil do oprotiidúceho Volkswagenu Lupo, ktoré riadila 22roèná ena. V. Kvetko sa vtedy odmietol podrobi dychovej skúke a
lekárskemu vyetreniu na zistenie
prítomnosti alkoholu v krvi. Svedkovia, ktorí nehodu videli, vak tvrdili,
e bol oèividne opitý. Pri nehode sa
naastie nikto nezranil.
-kan-
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Mestská rada
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Vl. Kvetko
bez talára ?

www.koruna.rimava.sk
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Sewon v Hnúti

Zaèiatkom decembra zaèala v
Hnúti svoju èinnos kórejská firma SEWON. Pod¾a vyjadrenia primátora mesta Michala Bagaèku, sídli v prenajatých priestoroch firmy
T-GUM. Sewon vyrába káblové
zväzky do automobilov pre hlavného odberate¾a, ktorým je spoloènos KIA. Prácu nalo 320 ¾udí a je
predpoklad, e by spoloènos mohla v budúcnosti svoju výrobu rozíri. Zamestnanci u dostali aj svoje prvé výplaty.
-kan-

KORUNA MARKET, Nová 2
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Zmenu smeru predaja, ktorá sa zrealizovala, trhovníci privítali. V súèasnosti sa opravuje strená krytina.

S výstavbou komplexu centra obchodu a sluieb sa zaène o rok

Skultúròujú rimavskosobotskú trnicu
V súèasnosti sa dokonèujú práce súvisiace so skultúrnením rimavskosobotskej trnice. Ide o zmenu predajných
priestorov, s ktorou sa zaèalo zaèiatkom januára.
- S týmito zmenami sme tento
mesiac zaèali preto, lebo je to obdobie, kedy je najslabí predaj na
trnici. Rozhodli sme sa ho teda vyui na to, aby sme trnicu skultúrnili. U sme urobili zmenu smeru
predaja. Zmenilo sa umiestnenie
stánkov. Polovica z nich je pod strechou. Zelenina a ovocie sa bude
predáva smerom na ulicu. V súèasnosti sa prevádzajú aj opravy
strenej krytiny,- informoval nás
konate¾ spoloènosti REAL-rent
s. r. o. Ján Podhradský. Budovu

trnice aj s pozemkami kúpila firma za 6 mil. korún od Mesta Rim.
Sobota. Odpredaj schválili poslanci mestského parlamentu ete
v máji minulého roka. Zámerom
spoloènosti je po likvidácii existujúcej trnice vybudova komplex centra obchodu a sluieb na
vysokej architektonickej a kvalitatívnej úrovni. S výstavbou sa
má zaèa v roku 2008.
-Plánujeme vybudova priestory na sluby, obchod a vo výkovej
budove administratívu alebo mana-

érske byty. Do dvoch rokov by
malo by vybudované podnoie a
potom by sa mala realizova výková budova,- uviedol Ján Podhradský. V súvislosti s vybudovaním
plánovanej 12- poschodovej budovy povedal, e jej výka bude ete
predmetom dohody.
Urobíme vetko pre to, aby sme
nali dohodu s vlastníkmi bytov,
pris¾úbil J. Podhradský. Dodal, e
v súèasnosti sa spracováva projektová dokumentácia. Na margo
zmien, ktoré teraz prebiehajú, sa
vyjadril, e tie boli avizované u
pri kúpe areálu trnice. Výky nájomného pre predajcov ostali nezmenené.
-kan-

Aby sa vade ¾ahko dostali bez cudzej pomoci

Vozièkárom chýbajú schodolezy
Pálèivým problémom vozièkárov je to, e v meste Rimavská
Sobota sa nevedia do vetkých budov a intitúcií dosta bez cudzej pomoci. Preto by privítali schodolezy, schodiskové výahy
a viac ikmých schodiskových ploín. Jedna je na budove VÚB.

- Bezbariérový vstup je zabezpeèený napr. do lekární, kina Orbis, VZP i hotela Zlatý býk. Vieme sa dosta aj do budovy mestského úradu, ale ak si potrebujeme
nieèo vybavi na poschodí, pracovníci informaènej kancelárie nám
telefonicky zavolajú potrebného
úradníka a on príde za nami, èo je
niekedy zdåhavé. Podobne je to na
obvodnom úrade, ale tam väèinou
èakáme vzadu na dvore, èo nie je
v zime ve¾mi príjemné,- posaovala sa tajomníèka Okresného centra Slovenského zväzu telesne postihnutých v Rim. Sobote Barbora
Gírethová. Dodala, e problémom
je dosta sa do retaurácií a na rôzne podujatia do domu kultúry, kde

nie je zabezpeèená bezbariérovos.
Pritom EÚ kladie dôraz na to, aby

Takýto schodolez by pomohol telesne postihnutým.

sa vozièkári vade dostali bez cudzej pomoci.
- Prenosný schodolez stojí pribline asi 200 tisíc korún. U som
sa skontaktovala s banskobystrickou spoloènosou Velcon, ktorá sa
zaoberá distribúciou zdvíhacích zariadení pre zdravotne postihnutých. Koncom minulého roka svoje výrobky prezentovala v Rim.
Sobote. V meste by sme schodolezy potrebovali najmä na budovy okresného a mestského úradu,- hovorí B. Gírethová, ktorá
sa so iadosou o poskytnutie financií na tieto úèely mieni obráti na primátora mesta, poslancov mestského parlamentu, predsedu BBSK.
- Chcem oslovi aj kompetentných v súvislosti s vypracovaním
projektov, lebo na tieto úèely je
moné získa grant z EÚ,- skontatovala B. Gírethová.
-kan-

Vznikol
Klub regionalistov
Gemera

Z iniciatívy regionalistov, ktorí pôsobia v rôznych intitúciách v rámci
okresu Rimavská Sobota,(Regionálna
rozvojová agentúra, OZ Fundament,
Únia Slanej a Rimavy, Vidiecky parlament, MsÚ Rim. Sobota, Fond sociálneho rozvoja, Obecný úrad Jesenské) ale aj na vo¾nej nohe vznikol
25. januára ako neformálne zdruenie
obèanov Klub regionalistov Gemera.
Odborníci v oblasti regionálneho rozvoja u dávnejie kontatujú istú nekoncepènos a rozdrobenos v tejto
oblasti a nedostatok koordinácie
v rámci okresu. Naliehavos zastavenia ekonomickej a sociálnej zaostalosti
regiónu a vytvorenie odborného zázemia pre pozitívnu zmenu v smere
postupného vyrovnávania sa s ostatnými vyspelejími regiónmi Slovenska, vyvolala nutnos vytvori
priestor pre odbornú diskusiu o najaktuálnejích témach rozvoja okresu
a ponúknu rieenia a pomoc samosprávam, intitúciám, podnikate¾om
a obèianskym zdrueniam. Úèastníci
prvého zasadnutia klubu skontatovali, e zaèiatok roka 2007 je výhodným obdobím pre zaèiatok výraznejej pozitívnej zmeny v oblasti rozvoja okresu, pretoe sme na zaèiatku
vládneho obdobia, na zaèiatku 4-roèného obdobia v samospráve, zaèína sa
nové programovacie obdobie v EÚ
(2007-2013) a je schválený strategický dokument, ktorý predstavuje rámec pre èerpanie európskych fondov.
Sformulovali aj odporuèenie pre Zdruenie miest a obcí Gemera, aby bol
vymedzený strategický prístup
k regionálnemu rozvoju okresu, boli
upresnené a stanovené priority, stanovené pravidlá a mechanizmy koordinácie regionálneho rozvoja so systémom samosprávneho, hospodárskeho a sociálneho riadenia a posilnené
odborné zázemie pre výrazné èerpanie prostriedkov európskej trukturálnej politiky. Zasadnutia klubu sa
budú kona v mesaèných intervaloch.
Únia Slanej a Rimavy

Ukradol záchod

Neznámy dlhoprstý rozbil
sklo na okne neobývaného rodinného domu v obci Figa. Odtia¾ z komory ukradol domácu
vodáreò, zloenú z predtlakovej
nádoby, èerpadla a elektrického
ovládania. Z kúpe¾ne potiahol
záchod a z ostatných miestností sedem dverí. Krádeou spôsobil spoloènosti z Bátky kodu
takmer 5 tisíc korún.

GZ

Krimimix

Kradlo sa na parkovisku pri motoreste v obci Figa. Zlodej sa vlámal
do Mercedesu 316 CDI, z ktorého
ukradol koenú èiernu aktovku. V nej
boli veci osobnej hygieny, odevné
zvrky a finanèná hotovos viac ako
46 tisíc korún. Páchate¾, po ktorom
pátra polícia, spôsobil celkovú kodu viac ako 48 tisíc korún.
Ïalí zlodej sa vlámal do neobývaného rodinného domu v katastri obce Oïany. Z budovy, slúiacej na závlahu pozemkov, ukradol 4- ilový kábel o dåke 42 metrov, 3-metrové hliníkové lity a
pokodil dva noové odpojovaèe.
Svojim konaním spôsobil celkovú
kodu nie menej ako 30 tisíc korún.
Z preèinu krádee obvinili 19roèného Milana B. z Detvy. V predajni potravín na Ul. M. R. tefánika v Hnúti ukradol 24. januára
z regálu rôzne cukrovinky a vloil
si ich do vrecka. Pri èine ho vak
prichytila predavaèka. Spoloènosti
z Liptovského Mikuláa spôsobil
kodu 47 Sk. Za takýto skutok bol
mladík postihnutý blokovou pokutou 12. januára. Za preèin krádee
mu hrozí trest odòatia slobody a
na dva roky.
-kan-
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Ako z Rim. Soboty do Popradu

Zredukovali
cestovné poriadky

Pri dopravnej nehode v Bánove zahynul 41-roèný vodiè. Foto: -krpz-

Ïalia tragická nehoda

V minulom èísle sme vás informovali, e pri osade Krásna
neïaleko Ve¾kých Teriakoviec
sa stala dopravná nehoda, pri
ktorej zahynul 40-roèný vodiè.
Stala sa pre neho osudnou nevinne vyzerajúca zákruta. ivot
vodièa vyhasol aj pri dopravnej
nehode, ktorá sa stala v nede¾u
21. januára veèer v katastri mesta Tisovec v èasti Bánovo. 41-roèný vodiè Nisanu Alnera z Revúcej jazdil od Tisovca smerom na

Brezno. Dostal myk, preiel do
protismeru a zrazil sa s oproti
idúcim autobusom Karosa. Ako
nás informovala banskobystrická
policajná hovorkyòa Mária Faltániová, pri dopravnej nehode
utrpel vodiè Nisanu aké zranenia, ktorým na mieste pod¾ahol. Zranili sa aj jeho spolujazdci
z Jelavy. Dvaja ¾ahko a jeden
ako. kody na vozidlách odhadli na 300 tisíc korún. Nehoda je
v tádiu objasòovania. -kan-

Na nau redakciu sa obrátili
èitatelia v súvislosti s tým, e
do Popradu resp. do Vysokých
Tatier sa z Rim. Soboty nedá
dosta priamou autobusovou
linkou, nako¾ko bola zruená.
Musia teda cestova do Roòavy alebo Brezna a odtia¾ prestupova na autobus, ktorým sa
do Popradu dostanú. V súvislosti s tým sme oslovili vedúceho útvaru dopravy SAD Luèenec a. s. Miroslava Matúku.
Informoval nás, e k pozastaveniu prevádzky cestovného poriadku na linke 606502 Luèenec  Vysoké Tatry, trbské Pleso dolo
k 15. júnu minulého roka. Úprava
bola vykonaná po dôkladnej ekonomickej analýze linky, kde bola
preukázaná jej vysoká stratovos
v dôsledku nízkej frekvencie cestujúcich.

Renáta Puhlová vetí z tarotových karát a vykladá sny

Osudu nikto neujde
Ezoterika u od detstva lákala 39-roènú Renátu Puhlovú
z Rimavskej Soboty, ktorá sa venuje veteniu z tarotových
karát, vykladaniu snov a meditáciám. Fascinujú ju aj prírodné sily a energia. Prezradila nám, e ako diea si vytvorila
vlastné karty a vetila z nich sama pre seba. Zaujímavé bolo,
e jej predpovede väèinou vychádzali.

- Keï som mala Kristove roky,
snívalo sa mi, e môjho otca zrazilo

Foto: M. Kanalová

auto a zahynul. Sen sa splnil. Kládla
som si otázky, preèo sa to stalo. Vtedy som pochopila,
e by som sa mala
ezoterike, ktorá ma
od detstva priahovala ako magnet,
venova a rozvíja
svoje schopnosti.
Odpoveï na otázku, preèo môj otec
zahynul, som napokon nala,- zaèala svoje rozprávanie pani Renáta,
ktorá tvrdí, e osudu nikto neujde.
To, èo nám je predurèené, sa stane.
Ako veticu ju vyh¾adávajú rôzni
Renátu Puhlovú lákala ezoterika od detstva.
¾udia. Niektorí prí-

du zo zvedavosti, iní si chcú potvrdi
èi to, èo cítia je správne a nie je to len
pokuenie. Nájdu sa aj takí, ktorí chcú
riei problémy prostredníctvom tarotových kariet.
- Tieto karty ukáu len to, èo èlovek potrebuje vedie. Èo sa týka budúcnosti, tá záleí od naej prítomnosti. Tarot nás navedie na to, èomu
sa máme vyvarova. Keï sa ¾uïom
nedarí, èasto hovoria, e je to prekliatie. iadne prekliatie nejestvuje, sami
sú si tomu príèinou, lebo sa nepouèili z predolých chýb a zopakovali
ich,- povedala R. Puhlová. Dodala,
e èlovek má v ivote viac ciest a od
toho, ktorú si vyberie, bude závisie
jeho budúcnos. Tarotové karty ukáu, èoho sa má èlovek vyvarova, ale
ak je to karmického pôvodu, tomu sa
zabráni nedá. To sa musí èlovek nauèi riei na vlastných chybách. Negatívnymi javmi akými je napr. závis, pýcha, materializmus si èlovek
môe karmu zhori.
- Kadý z nás má na tomto svete
svoju úlohu. Len od nás závisí, èi ju
splníme. Ak nie, budeme sa trápi aj
v ïalom ivote. Navye vetko, èo
urobíme dobré i zlé, sa nám vráti,tvrdí pani Renáta, ktorá verí v minulé
ivoty.
M. Kanalová

-Vzh¾adom k tomu, e linka mala
charakter dia¾kovej linky, bola naou spoloènosou prevádzkovaná
na tzv. komerènom princípe bez
monosti príspevku BBSK na jej
prevádzku. Vzh¾adom na opakované podnety zo strany obèanov, starostov jednotlivých obcí a médií na
znovu zavedenie uvedenej linky v èo
najkratom èase vyzveme zástupcov Odboru dopravy a komunikácií
BBSK na zaradenie tejto linky do
systému verejnej autobusovej dopravy prevádzkovanej z dôvodu
tzv. verejného záujmu s monosou príspevku BBSK na jej prevádzku. Situácia je vak o to zloitejia, e uvedená linka je z èasti
prevádzkovaná aj cez územie iného
Preovského kraja, ktorý by sa mal
taktie spolupodie¾a na prevádzkovaní tejto linky,- informoval nás
M. Matúka. Ïalej uviedol, e od
10. decembra minulého roka dolo
v prevanej miere z ekonomických
dôvodov a nízkej frekvencie cestujúcich k redukcii cestovných poriadkov (cca 4% km výkonov) aj na
iných linkách dia¾kovej a prímestskej dopravy.
kan-
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kolská dochádzka sa zlepuje

Jedným z najbenejích problémov,
ktorý sa objavuje na základných
i stredných kolách, je zákoláctvo. Je
to úmyselné zmekávanie kolského
vyuèovania, keï iak z vlastnej vôle
bez ospravedlnenia, zväèa bez vedomia rodièov, nechodí do koly.
Pod¾a zákona je povinná kolská
dochádzka desaroèná a trvá najdlhie
do konca kolského roku, v ktorom
iak dovài 16 rokov. O jej zanedbanie
ide vtedy, keï má diea v jednom kalendárnom mesiaci neospravedlnených
viac ako 15 vyuèovacích hodín.
V takom prípade kola zale hlásenie
o zanedbávaní povinnej kolskej dochádzky na úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSV a R). Rodiè dostane
rozhodnutie o zastavení výplaty tátnej sociálnej dávky - prídavku na diea a peniaze sú poukázané mestskému úradu ako tzv. osobitnému príjemcovi na prídavok na diea. Finanèné
prostriedky môe obec poui na nákup kolských potrieb a pomôcok,
potravín a oatenia, - vyjadrila sa
Mária Chovanová z oddelenia kolstva, mládee a telesnej kultúry
Mestského úradu v Rim. Sobote.
Ïalej uviedla, e kolskom roku 2005/06
bolo v Z M. Tompu 12 zákolákov,
prièom celkovo bolo neospravedlne-

ných 493 vymekaných hodín. V Z
. M. Daxnera bolo 6 zákolákov (249
neospravedlnených hodín), v Z P.
Dobinského 8 zákolákov (774 n. h.),
Z a M Dúavská cesta traja zákoláci (105 n. h.). Najviac 19 zákolákov
bolo v Z s VJM na Hviezdoslavovej ul., ktorí poèas celého kolského
roka bez ospravedlnenia vymekali a
3035 vyuèovacích hodín. V prvom
polroku boli rodièovské príspevky
zastavené v 17 a v druhom polroku
v 22 prípadoch.
Ak si iak zlepí dochádzku do
koly a v priebehu troch mesiacov má
vetky vymekané hodiny ospravedlnené ÚPSVaR zale rodièom rozhodnutie o obnovení výplaty prídavku na diea,- skontatovala M. Chovanová. Dodala, e v prvom polroku
boli rodièovské príspevky obnovené
v 18 a v druhom polroku v 28 prípadoch. V tomto kolskom roku sa situácia so zákoláctvom zlepuje. Od septembra do konca decembra minulého
roka bolo v Z M. Tompu 6 zákolákov a 559 neospravedlnených hodín,
v Z . M. Daxnera len jeden zákolák (16 n. h.), Z P. Dobinského dvaja (102 n. h.) a v Spojenej kole tie
dvaja zákoláci, ktorí celkovo vymekali 141 hodín.
-kan-

Prvá komplexná výstava dejín a kultúry Rómov

Príbeh detí vetra
V stredu 31.januára o 15.00 hod. bude vo výstavných priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
otvorená výstava Príbeh detí vetra.

Pripravilo ju Slovenské národné
múzeum v Martine  Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Po prvýkrát
komplexne prezentuje tému dejín
a kultúry Rómov na naom území.
Graficky príalivo rieené panely v
slovenskej, anglickej a rómskej jazykovej mutácii dopåòajú trojrozmerné
predmety prezentujúce napr. tradièné
rómske remeslá, odev, hudobné nástroje i tvorbu neprofesionálnych rómskych umelcov. Výstava zaujímavým
a pútavým spôsobom predstavuje najdôleitejie medzníky histórie Rómov
na Slovensku (od odchodu predkov
Rómov z Indie cez prvé dokumenty o
prítomnosti Rómov území dneného
Slovenska a po súèasnos) a pribliuje i jednotlivé zloky materiálnej, duchovnej a sociálnej kultúry Rómov
(tradièné spôsoby získavania obivy,
stravu, odev, bývanie, vieru Rómov),
ako i intitúcie, ktoré dokumentujú

a prezentujú ivot a kultúru Rómov.
Výstavu v spolupráci s viacerými odborníkmi pôsobiacimi v tejto oblasti
autorsky pripravili Hana Zelinová, Gabriela Dobrovièová a Adriana Daneková. Gemersko  malohontské múzeum sa pecializuje na dokumentáciu
hmotnej a duchovnej kultúry Rómov.
Výstava potrvá do 28. februára.

Kam po skonèení vyuèovania?

Ako nevyhna iakov na ulicu

Pred zápisom do prvého roèníka sa
iste mnohí rodièia trápia otázkou, èo
bude s ich deúrencami, keï zaènú
chodi do koly. Kam ich da po skonèení vyuèovania? Budú sa vedie samy
pooblieka? Ako si poradia v kolskej
jedálni? Týchto starostí sa vôbec nemusíte bá, pokia¾ prihlásite svoje diea do kolského klubu (druiny). kolský klub vo ve¾kej miere pomáha rodièom pri výchove ich detí. V ich vo¾nom èase, po skonèení vyuèovania, sa
postará o kultúrne stolovanie a osvojenie si základných hygienických návykov a o zábavu.
Po spoloènom obede nasleduje odpoèinková èinnos. Táto èinnos im
prináa ve¾a zábavy: vo¾né kreslenie,
èítanie rozprávok, hry, rozhovory, relaxaèné a energizaèné cvièenia. Odpoèinkovú èinnos vystrieda rekreaèná,
ktorá podporuje aktívny pohyb na
èerstvom vzduchu, spontánne a organizované hry. Potom nasleduje príprava na vyuèovanie, ktorá poskytuje
deom monos písomne si vypracova domáce úlohy pod doh¾adom odborne pripravených pedagógov. Od
16. do 17. hod sa deti môu venova

svojim záujmom. Majú monos pracova v týchto krúkoch: futbalovom,
stolnotenisovom, poèítaèovom, krúku premietanie videofilmov, výtvarnom, achovom, aranérskom, taneènom a krúku spoloèenských hier.
Okrem hlavných èinností kolský
klub ráno zabezpeèuje aj slubu pre
deti, ktoré z rôznych dôvodov prichádzajú do koly skôr (od 6.45 hod.),
alebo tu ostávajú pod¾a potrieb rodièov dlhie ( po 17.00 hod.)
Ako vidíte, pani vychovávate¾ky
sa snaia deom vytvori ozajstný
druhý domov, kde sa môu hra, kultúrne zabáva a pripravova sa na ïalí
deò do koly. Pod¾a monosti navtevujú s demi aj filmové a divadelné
predstavenia, plaváreò, hvezdáreò,
kninicu, múzeum, ekorelax a zimný
tadión.
Toto je iba ve¾mi struèný prierez
toho, èo poskytuje kolský klub detí,
preto neváhajte a pri zápise do 1.roèníka prihláste svoje diea aj do kolského klubu. Majú tu zabezpeèenú
opateru a rodièia sa môu pokojne venova svojej práci. Elvíra Bodonová,
KD pri Z P.Dobinského.

Vo¾né pracovné miesta

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá z preh¾adu vo¾ných
pracovných miest nasledovné vo¾né pracovné miesta nahlásené zamestnávate¾mi:
Zamestnávate¾
Názov profesie
Poiadavky
SVM  ELEKTRO, s. r. o., Rimavská Sobota Úètovník veobecný
ÚSO vzdelanie,
SWPOHYPO a. s., Rimavská Sobota
Vyuèený,
Oetrovate¾ hydiny
OPORA G+N obè. zdr., Rimavská Sobota
Vyuèený v odbore
Stolár
Bliie informácie osobne alebo telefonicky na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej
Sobote, Èerenèianska è. 18, kancelária è. 319, tel. 54 16 103, 54 163 19 a na webovej adrese www.upsvar.sk.

Výberové konania ÚPSVaR pre zamestnávate¾ov
Zamestnávate¾

Deò/hodina

Profesia

Miesto konania

OPORA G+N, obè. zdr., Rim. Sobota 25.1.2007 o 9,00 hodine Stolár
UPSVR, Gorkého è.12, miestnos è.2
KAPPA-PEOPLE, agentúra, Brezno 29.1.2007 o 9,00 hodine Ponúka zamestnanie v SR a ÈR UPSVR, Èerenèianska è.18, miestnos è. 211
ZETKA-AUTO s. r. o., Ostrava
6.2.2007 o 9,00 hodine
Prac. v automob. priemysle - koda UPSVR, Èerenèianska è. 18, miestnos è. 1
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Obèas prídu problémy a musí zasiahnu aj polícia

ivot ¾udí v útulku

Vedúci útulku tefan Koco sa snaí obyvate¾ov pochopi a da im ivotnú silu.
Foto: M. Kanalová

¼udia bývajú rôzni. Obèas prídu problémy a musí zasiahnu aj polícia.
- Naproti sídlia mestskí policajti,
ktorí sú nám ve¾mi nápomocní.
Ochotní sú aj obvoïáci, keï treba. Mali
sme nieko¾ko prípadov agresívneho

správania sa a bitiek. Aj mòa napadol
a skoro dopichal noom jeden opitý
nájomník útulku,- povedal . Koco.
Michal Cibu¾a z Hnúte je v útulku
piaty rok. Mal enu, tri deti a byt.
O vetko priiel, lebo sa stal alkoholi-

Foto: M. Kanalová

Útulok pre obèanov bez prístreia
sa nachádza v nenápadnej budove
s mreami na oknách na konci Hviezdoslavovej ulice v Rim. Sobote. Od r.
2003 je tam vedúcim tefan Koco.
V útulku pracuje od roku 1995.
V súèasnosti je tu es pracovníkov.
Útulok má kapacitu 20 miest. Obyvate¾om slúi kuchynka s riadom, spoloèenská miestnos s televízorom, kúpe¾òa s automatickou práèkou. Pravidelne je v troch izbách útulku menené
poste¾né prádlo.
- V zimných mesiacoch mávame
väèinou plný stav ubytovaných. Teraz vak máme len 15 nájomníkov.
Zrejme preto, e zima nie je a taká
tuhá, ako býva. Ubytovaní sú tu iba
mui. Pod¾a domáceho poriadku nesmú do útulku vstupova pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových
látok. Nesmú sa ani správa agresívne,- vysvetlil . Koco. Dodal, e obyvatelia musia by v útulku kadý deò
do 21. hodiny. Ak si chcú napr.
z dôvodu návtevy kina predåi èas
návratu, musia to dopredu oznámi
slubukonajúcemu. ivotné minimum
je 4980 Sk, pokia¾ má obèan bez prístreia príjem do 70% ivotného minima, obýva útulok bez platenia.
V súèasnosti sú v tzv. azylovom dome
v Rim. Sobote vetci obyvatelia neplatiaci. Mnohí z nich chodia na aktivaèné práce. Do útulku sú ¾udia bez strechy
prijatí najprv na dvojmesaènú skúobnú
dobu, ktorá sa im potom predluje.
-Máme tu u i nieko¾koroèných
obyvate¾ov. Väèina chlapcov prila
z detských domovov, máme ¾udí
z celého Slovenska, Topo¾èian, náho
regiónu i Oravy. Mnohí sa èasom
uchytia, nájdu si zamestnanie i ubytovanie. Najstarí obyvatelia sú
v preddôchodkovom veku, najmladí
22- roèní,- hovorí . Koco, ktorý nie je
len vedúcim útulku, ale aj sociálnym
pracovníkom. Azylantom sa mnohokrát snaí dodáva síl do ivota.

Obyvatelia útulku Michal Cibu¾a (vpravo) a tefan Oláh.

kom. Bol bezdomovec, spával vonku,
hladoval...
- Pred piatimi rokmi som sa dostal
na protialkoholické lieèenie, vylieèil
som sa a alkohol mi nechýba. ena je
v Taliansku, deti sú u ve¾ké, robia
v Èechách. Ja teraz pracujem pre technické sluby mesta na verejnoaktivaèné práce,- hovorí o svojom osude rodák z Klenovca, Michal Cibu¾a, ktorý
by raz chcel ma vlastnú strechu nad
hlavou. Deti mu vravia, aby si zohnal
garsónku, e mu budú prispieva, ale
tá je drahá.
Najdlhie, a dvanásty rok, je
v útulku tefan Oláh. Od narodenia do
dvadsiatich rokov bol v rôznych detských domovoch. Naposledy priiel
z Liptovského Jána. Teraz má tridsa.
Jeho mama býva v Rim. Sobote, ale
nestýkajú sa. tefan dostáva sociálnu
dávku 1 700 Sk, èo je málo. Pracuje
príleitostne. Vyuèil sa za murára
a tento rok sa chystá pracova do Èiech.
Prezradil nám, e v útulku si naiel aj
kamarátov. ivot ¾udí bez vlastnej strechy nad hlavou nie je jednoduchý. Niekedy prídu chvíle, keï sa cítia osamelí.
Napriek tomu, e bývajú v skromných
podmienkach, váia si to, e v útulku
nali pomocnú ruku... M. Kanalová

Albeta Kalocsaiová strávila s demi tri týdne na ulici

Pomohol jej primátor mesta

chopil a pomohol mi. Prostredníctvom MsBS som sa zaèiatkom decembra dostala s demi na mestskú
ubytovòu na Gorkého ulici. Som
vïaèná primátorovi i výkonnému
riadite¾ovi MsBS Svetozárovi Mül- Na ulici sme boli asi tri týdne. musela domov opusti, nako¾ko lerovi za to, e mi pomohli,- poveSpávali sme vzadu na kartónoch mala trvalé bydlisko v Rim. Sobo- dala Albeta Kalocsaiová a dov Materskej kole na Sídl. Rimava i v te, a riei svoju ne¾ahkú situáciu dala:- Zatia¾ som na ubytovni do
pohotovosti v nemocnici. Deom som doma.
31. marca. Bolo mi vak pris¾úbeprala aty v sociálnych zariadeniach
- Ila som za primátorom mesta né, e ak sa zamestnám, mám reálnu
na autobusovej stanici. Kvôli tomu tefanom Cifruom, ktorý ma po- ancu získa byt.
som vdy vstávala skoro
Pani Albeta je rozhodráno. Keï som mala peniaze,
nutá urobi vetko pre to,
bývali sme pár dní na ubyaby si nala prácu. Brigádotovni. Vïaka majite¾ovi Zolvala vo firme Tauris a vetánovi Molnárovi sme bývali
denie jej s¾úbilo, e ak si
týdeò na Turistickej ubyurobí rekvalifikaèný kurz mätovni. Za ubytovanie odo mòa
siar- kostiè, vezmú ju do trvzal len pár symbolických kovalého pracovného pomeru.
rún. Prostredníctvom VÚC
- Na rekvalifikaèný kurz
som sa potom dostala do
chodievam pravidelne Záleí
Domu Sv. Albety v Banskej
mi na tom, aby som mala práBystrici. Pán Molnár nás
cu. Som matka a urobím vetvtedy odprevadil na autobuko, èo je v mojich silách, aby
sovú stanicu, nakúpil deom
sa moje deti mali dobre, netrnealko, nieèo na jedenie a dal
peli a nehladovali,- zavàila
mi 2 600 korún, aby som
svoje rozprávanie A. Kalocmala aspoò nejaké peniaze.
saiová, ktorá sa napriek neSom mu za to vïaèná,- rozpriazni osudu nevzdáva a
hovorila sa pani Albeta,
kráèa ïalej. Verí, e sa jej raz
ktorá strávila v Banskej Bys- Albeta Kalocsaiová so synmi 6-roèným Ivanom (v¾a- podarí získa vlastnú strechu
trici tyri mesiace. Potom vo) a 15-roèným Marianom.
Foto: M. Kanalová nad hlavou. M. Kanalová

Albeta Kalocsaiová z Rim, Soboty rozhodne nemá ¾ahký
ivot. Má 41-rokov, je rozvedenou matkou troch detí a vie,
èo je to by na ulici a nema strechu nad hlavou. Bez nej sa
ocitla vlani v lete, keï ju matka po piatich rokoch vyhodila
s demi na ulicu. Príèinou boli dlhodobé nezhody.
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Súrodenecký súboj na trénerských lavièkách

I.LIGA  12.KOLO :
K Slovan Rimavská Sobota 
Spiská Nová Ves 0:3 (19,19,19)
a 0:3 (12,27,25), zostava : Megelová, Rendeková, Kureková, Kudlíková ml., Hrivnáková, tubniaková  libero Chodúrová, Baòová,
èurková. Skúsené hráèky drustva
zo Spia, druhé v priebenej tabu¾ke, boli favoritom a priebeh duelu to
potvrdil. Hrali ve¾mi dobre v poli,
take nae smeèiarky, vrátane zvyèajnej opory Megelovej, nedokázali
loptu poloi. Hoci najmä v druhom zápase boli domáce hráèky blízko k víazstvu v dvoch závereèných
setoch. Nae drustvo dopláca aj na
nedostatoèné tréningy tudentiekvysokokoláèok. Zápas mal pikantnú príchu aj v tom, e kauèom drustva zo Spia je brat naej trénerky
Aleny Kudlíkovej....
Podbrezová  VK Iskra Hnúa 3:0 (24,12,22) a 3:0 (19,21,15),

zostava : Bukviarová, Miga¾ová,
Slivková, Sakáèová, Bartová, tefániková  uleková, Národová,
Katreniaková. Na palubovke lídra
tabu¾ky nezískala Iskra ani set, ale
blízko k nemu bola hneï v tom
úvodnom celého dvojduelu. Zverenkyne hrajúcej trénerky Miroslavy tefánikovej toti vyhrávali
24:21 a mali dva meèbaly. Nevyuili ani jeden, naopak domáce hneï
svoj prvý a vyhrali 26:24. Druhý set
bol jasne v réii domácich hráèok, ale
tretí set bol opä vyrovnaný. V jeho
závere bolo ete 20:20, ale koncovka opä patrila domácim. Druhý zápas mal jednoznaènejí priebeh.
Tabu¾ka I.ligy po 12.kole :

1. P o d b r e z o v á 24
2. Sp. Nová Ves 24
3. H u m e n n é
24
4. H n ú   a
24
5. Rim. Sobota 24
6. B. Bystrica 24
7. K o  i c e
24
8. P r a k o v c e
24

22
21
13
9
8
9
8
4

2
3
11
15
16
13
16
20

70 :14
66 :18
47 :39
41 :48
30 :52
31 :48
30 :50
19 :64

46
45
37
33
32
31
29
28

Prepísal históriu

V dòoch 20.-21.januára sa v portovom centre Kingston v Londýne
konal 18.roèník BRITISH INTERNATIONAL KARATE OPEN, turnaj detí, mládee, kadetov a juniorov
v karate, ktorý je zaradený do série
turnajov EURO KARATE GRAND
PRIX 2007, do ktorého sa spoèítavajú jednotlivé výsledky z kadého
turnaja a vyhodnotia sa najlepí pretekári, ktorí bojujú o zaujímavé vecné ceny. Poèas týchto dvoch dní si
zmeralo sily 770 pretekárov z 96 klubov! Igor Molnár z Karate klubu
Uraken Rimavská Sobota tartoval v kategórii kadetov v kata ako èlen
slovenskej reprezentácie. Igor po perfektných výkonoch postupne porazil
tyroch zahranièných súperov a a vo finále prehral s domácim Reece Taylorom. Igor tak svoj tretí tart na tomto prestínom turnaji pretavil do
tretieho finále a so ziskom dvoch strieborných a jednej zlatej medaily sa stal
historicky najúspenejím slovenským pretekárom v kata.

Jasná dominancia stolných tenistov Mladosti

Po dlhom èase Polgári

V portovej hale v Kalinove sa
v sobotu 20.januára na iestich sto-

Ïalie halové turnaje

n Pred zaplneným h¾adiskom T18-ky pod ibenièným vrchom usporiadal K Tempus Rimavská Sobota
medzinárodný halový turnaj malých
futbalistov, roè.nar. 1997, za úèasti 8
drustiev. Výsledky náho tímu : algótarján 3:0, góly : Maòovský, Václavik, Èieok; KAC Koice 3:0, Maòovský 2, Václavik; ilina 2:4, Galdík, Václavik; aca 2:2, Maòovský,Václavik; Badín 0:3; 1.MFK Koice 8:0, Václavik 3, Faragó 2, Szunyai, Maòovský, Múèik; MFK Koice 0:1. Zvíazila ilina, K Tempus skonèil na 5.mieste. Za najlepieho hráèa turnaja bol vyhodnotený Jakub Èieok. Nae drustvo tvorili:
Nôta, Mezõ, Koèi,Václavik, Maòovský, Faragó, Múèik, Krák, Balog,
Balyo, Galdík, Szunyai, Lehocký,
Csank, Èieok (chýbali maródi Bo-

ros,Kurek a Radiè), tréner Ondrej
Václavik. Organizátori za sponzorskú pomoc ïakujú firmám J.R.A. a
FGH, pp.Lehockému, Csankovi, Lengovej a rodièom malých futbalistov.
n Mladí futbalisti K Tempus troch
vekových kategórií sa zúèastnili
12.roèníka halového turnaja o Pohár
primátorky Revúcej. Výsledky K
Tempus : starí iaci : Podbrezová
3:0, góly : Chovan, Csincsík, Lupták;
Revúca 7:0, góly : Láska 3, Lupták 2,
Vrábe¾, Chovan; FC Rimavská Sobota 2:0, góly : Láska 2; Roòava 2:3,
góly : Pál, Vrábe¾. Turnaj vyhrala Roòava pred K Tempus, Revúcou, Podbrezovou a FC Rimavská Sobota.
Mladí iaci : Putnok 2:4, góly :
Balciar, Demjén; Revúca 1:2, gól: Petrusz; FC Rimavská Sobota 0:3; Roòava 3:3, góly : Ulièný 3. Koneèné

Mladí futbalisti K Tempus Rimavská Sobota, roè. nar. 1997.

poradie : 1.Putnok, 2.Revúca, 3.FC
Rimavská Sobota, 4.Roòava, 5.K
Tempus Rimavská Sobota.
Prípravka, roè.nar.1996 : Revúca
1:1, gól: Galo; KAC Koice 2:4, góly
: Bial,Galo; FC Rimavská Sobota 8:1,
góly : Gilian a Bial po 3, Galo, Polívka;
Putnok 1:3, gól: Galo; Roòava 8:0,
góly : Gilian a Galo po 3, Václavik 2.
Poradie : 1.KAC Koice, 2.Revúca,
3.Putnok, 4.K Tempus, atï.
n Aj dorastenci K Tempus absolvovali turnaj. Hralo sa dvojkolovo po 20 minút. Výsledky K Tempus : Roòava 1:0 (gól: Gembický)
a 0:3; Fi¾akovo 3:3 (Gembický, Pánek, Tomá Salai) a 0:2. Turnaj vyhralo Fi¾akovo pred Roòavou a K
Tempus. Zostava: Michal Albert (bol
vyhlásený za najlepieho brankára
turnaja)  Póa, Vrábe¾, Gembický,
Mièko, Fazeka, Tomá Salai, Daniel Salai, Horváth, Krejèí, Pánek; tréner Bohu Kasáè.

loch konali majstrovstvá oblasti
( okresy Rimavská Sobota, Luèenec, Poltár a Revúca) v stolnom tenise. Sklamaním pre organizátorov
bola nízka úèas, veï v dvojhre nastúpilo len 35 hráèov. Absolútne absentovali Luèenèania (Adámek, Törköly,atï.), ale aj mnohé ïalie kluby. A tak bol ampionát, s nadsádzkou povedané, takými meními oddielovými majstrovstvami TJ Mlados Relax Rimavská Sobota.
Výsledky :
dvojhra : finále : Gabriel Polgári  Peter Horváth 3:2 (-9,11,9,8,6); zápas o 3.miesto: ¼ubo
Voliar  Róbert Huszti (vetci TJ
Mlados Relax) sa nehral, Huszti
pre zranenie vzdal. V osmièke najlepích boli ete Rogos a Kelich
(obaja z Revúcej), Ivarg (Tisovec)
a Kaèáni (Kalinovo).
tvorhra: finále : Horváth, Voliar  Polgári,Huszti 3:1 (-8,
13,9,8); o 3.miesto: Kaèáni, Haluka (Kalinovo,Mlados Relax)
 Rogos,Kelich 3:1. V tvorhre tartovalo 16 dvojíc.

Pozývame vás do vinárne Hubertus (bývalá Fatima, Hlavné námestie, pri trnici), kde k doterajím ob¾úbeným jedlám
pribudli nové, unikátne receptúry netradiènej kuchyne, napr.
Krá¾ovské kaèacie prsia, Rybie filé na indický spôsob, Kuracia peèeò po ázijsky, Peèené kaèacie stehná s èervenou
kapustou a kned¾ou a pod. Dòa 14.februára vás oèakávame na romantickej Valentínskej veèeri (budeme ma otvorené do neskorých noèných hodín) pri ivej barovej hudbe.

1512
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n Výsledky 4.kola zimného turnaja z nedele 28.januára : Autopulír  Exprestrans 0:4 (0:0), góly :
M.Zvoda, D.Sarva, M.Doleel,
.Drugda; Tornádo  K Tempus
7:2 (3:2), góly : P.Izrael, R.Klement
a F.Goceliak po 2, D.Laák 
M.Odler 2, ltá karta Frantiek Goceliak; Rimatex  Autotauris 10:4
(5:2), góly : Peter ándor 4, R.Uhrin
3, M.Sihelský 2, M.Beòu  J.Zvara
2, M.Babic, R.Darèi; ltá karta
M.Polák (Autotauris); Matyas  IKCOM 6:2 (2:0), góly : P.Czízi
a M.Hriò po 2, A.Kökény, T.Tóth 
A.Vyèislík, V.Va.
TABU¼KA PO 4. KOLE:

1. Tornádo
2. Rimatex
3. Autopulír
4. Exprestrans
5. Euromotel
6. Matya s
7. Autotauris
8. K Tempus
9. I K - C O M

4
3
4
3
3
3
4
4
4

4
3
2
2
1
1
1
1
0

0
0
1
0
0
0
0
0
1

0
0
1
1
2
2
3
3
3

22 : 7 12
34 :10 9
16 :17 7
13 : 8 6
12 :13 3
12 :14 3
12 :17 3
15 :28 3
14 :36 1

Program 5. kola 4. februára:
9.00 hod. Autotauris  Matyas,
9.50 hod. K Tempus  Rimatex,
10.40 hod. Exprestrans  Tornádo,
11.30 hod. FC Euromotel  Autopulír .

Príprava futbalistov FC Rimavská Sobota

Bude sa h¾ada útoèník

Uplynulý týdeò bol pre futbalistov FC Rimavská Sobota
sústredením v podmienkach domáceho tadióna. Tradiènou
súèasou boli dve prípravné stretnutia.
Utorok 23.1.: FC Rimavská So- Hílek, Sivèeviè, ivanoviè, Ukoviè 
bota  Trebiov 4:0 (3:0), góly : Uko- Pisár, Králik; striedali brankár Kuciak,
viè 2, Gibala, Pisár. V nev¾údnom po- ïalej Kuèeròák, Gibala, Latiak, Morèasí pred pár najvernejími divákmi si háè. V naom mustve nastúpil aj
nai hráèi hravo poradili s ïalím dru- Marcel Loj, ktorý u v naom klube
hral. V ostatnom èase pôsobil v zaholigistom.
Sobota 27.1.: Preov  FC Ri- hranièí, tentokrát vak výkonom nemavská Sobota 1:2 (0:1), v poradí presvedèil. Pre nachladnutie nehrali Japiaty zápas s mustvom z východ- neèka a Lazúr. Z kádra odiiel Kubiného Slovenska. Najmä v prvom pol- nec a s najväèou pravdepodobnosèase zahralo nae mustvo celkom slu- ou naozaj aj Tomko. Preto bude ma
ne, malo ve¾mi dobrý pohyb. Súpera ná klub záujem o útoèníka. V ïalích
nepustilo do iadnej vánejej ance, prípravných zápasoch ( v utorok s
aj keï ten hral svojim obvyklým spô- Michalovcami, v sobotu v Ruombersobom, tvrdo, agresívne, na hranici ku) by sa mali predstavi niektorí noví
únosnosti. Vedúci gól dal Ukoviè. Do hráèi, aj zo zahranièia, ale u nie
druhého polèasu urobili tréneri viaceré v takom masovom meradle, ako
zmeny v zostavách. Domáci boli ak- v predchádzajúcich zápasoch.
tívnejí, zatlaèili nae mustvo do defenzívy, ale vyrovna sa im podarilo
a z prísne nariadenej penalty. Z víazstva sa predsa len teili nai hráèi,
keï po peknej kombinácii dal netradièný strelec Braòo Mráz víazný gól
strelou zo 16-ky pod brvno. Zostava
: imon  Filo,Kaèák, Geri, Mráz 

V sobotu láger turnaja

Foto: -ml-

Ïalie dve kola halového turnaja v Jesenskom

UTOROK 30. JANUÁRA
Futbal
14.00 hod. FC Rimavská Sobota  Michalovce v prípravnom
zápase na umelom trávniku tadióna Na záhradkách
STREDA 31. JANUÁRA
Volejbal
18.00 hod. VK Iskra Hnúa 
VK Tisovec v 7.kole III.ligy muov v mestskej portovej hale
PIATOK 2. FEBRUÁRA
Stolný tenis
18.00 hod. KP Rimavská
Sobota  Tisovec B, Hajnáèka 
Torna¾a v 12.kole 4.ligy, Mlados Relax Rimavská Sobota C
 Revúèka, Hrachovo  Málinec, Breznièka  DSTK Rimavská Sobota v 12.kole 5.ligy
SOBOTA 3. FEBRUÁRA
Minifutbal
13.00 hod. Casablanca Old
Boys, 13.50 hod. Blhovce  Hodejov, 14.40 hod. Jesenské dorast
 Gem.Jablonec, 15.30 hod.
Gem.Jablonec B  Rim.Janovce,
16.20 hod. A-Team  FC Bumm
v 9.kole zimného turnaja v telocvièni v Jesenskom
Volejbal
14.00 hod. VK Iskra Hnúa
 Prakovce v 13.kole I.ligy ien
v mestskej portovej hale

Volejbal mladých

Zimný halový turnaj v Jesenskom Bumm  Gem.Jablonec B 5:0 kont.
pokraèoval ïalími dvomi kolami : Rim.Janovce  Jesenské dorast 7:2
n VK Iskra Hnúa  Krupi7.KOLO : Hodejov  Old Boys 2:10 (5:2), góly : Hriò, Fízela a T.Tóth po
na
2:3 (17,-21,19,-24,-3) a 1:3 ((0:4), góly : Kurek, Psotka  Adrián 2, Antal  Výbotek, Éli; Hodejov 
20,-18,22,-20)
v oblastnom majBranislav
Mráz
(v
popredí)
streCasablanca
7:8
(4:3),
góly
:
Illés
3,
Czene, Albert a Mede po 2, Köböl,
strovstve starích iaèok.
Trizna, Vincze, Tóth; Casablanca  Karkusz 2, Busa, Koós  Singlár lil v Preove víazný gól.
Gem.Jablonec 14:2 (6:1), góly : Vá- a N.Czene po 2, Attila Czene, Csank,
radi 6, Norbert Czene 3, Tóth a Attila Váradi, Tóth.
Tabu¾ka turnaja po 8.kole :
Czene po 2, Figei  Vass, Fehér; Blhovce  Rim.Janovce 2:3 (0:2), góly: 1. Old Boys
8 8 0 0 64 : 6 24
Gyerpál 2  Kökény, Hriò, Uhrin; 2. Casablanca 8 8 0 0 78 : 29 24
Jesenské dorast  FC Bumm 4:9 3. R. Janovce 8 4 1 3 28 : 23 13
Futbalový klub..................................................................sa záväz4. FC Bumm
8 4 0 4 36 : 43 12
(1:4), góly : Bálint 2, Éli, Výbotek  5. H o d e j o v
8 3 2 3 32 : 32 11
ne prihlasuje do 16.roèníka futbalového turnaja o Pohár OblastG.Molnár 4, Bua 3, A.Molnár, Bo- 6. G. Jablonec 8 3 2 3 45 : 52 11
ného futbalového zväzu v Rimavskej Sobote. Futbalový klub sa
ros; Gem.Jablonec B  A-Team 7. Jesenské d. 8 3 0 5 38 : 49 9
zaväzuje, e odohrá vetky stretnutie pod¾a vyrebovania.
10:7 (3:3), góly : Agócs 4, Berky 3, 8. B l h o v c e
8 2 0 6 38 : 49 6
:
8 1 1 6 31 49 4
Tóth 2, Koszorú  Lakatos 4, Tono- 9. A - Team
10. G. Jablonec B 8 1 0 7 24 : 68 3
lya 2, Uhrin.
..........................................peèiatka FK.........................................
V súai strelcov je po 8.kole na
8.KOLO : Old Boys  A-Team
predseda FK
èlen výboru FK
6:2 (2:1), góly : Uhrin a Suhajda po èele Váradi s 21 gólmi pred SingláPrihláky
je
potrebné
zasla
do
30.januára
2007 na Oblastný
2, Köböl, Adrián Czene  Lakatos rom (obaja Casablanca) so 17
futbalový zväz v Rimavskej Sobote, Svätoplukova 22.
ml.,Slabý; Gem.Jablonec  Blhov- a Molnárom (Gem.Jablonec) so 16
Pozn. : Zápasy v základných skupinách sa odohrajú na umelej trávnace 6:7 (2:5), góly : Molnár, Kovács gólmi. V sobotu 3.februára je
tej ploche tadióna Na záhradkách v Rimavskej Sobote. Pri rebovaní
a Alabán po 2  Hanyus a Gyerpál o 13.00 hod. na programe súboj lídrov
budú oznámené finanèné náleitosti vyuívania umelej trávnatej plochy.
po 2, Agócs, Antal, Csonka; FC tabu¾ky Casablanca  Old Boys.

Futbalový turnaj o Pohár ObFZ

Prihláka do tur
naja
turnaja
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