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Rimavskosobotská gymnazistka preráa do ve¾kého sveta

Keï sa povie modelka...

...väèine z nás sa zrejme v momente vybaví namyslená
kráska, cestujúca z jednej svetovej metropoly do druhej,
ktorá pohàda svojim okolím len preto, e sa jej spomedzi
zástupu mladých dievèat splnil sen prerazi do sveta na
míle vzdialeného od toho skutoèného. Do sveta prehliadkových mól, lesku a nádhery, do sveta fotografov, visáistov a v neposlednom rade módnych návrhárov zvuèných
mien. 180 centimetrov vysokej Alexandre Hrivnákovej
z Rimavskej Soboty sa tento sen priam zázraèným spôsobom splnil tie. Nie je vak namyslená, povrchná ani prehnane sebavedomá, neije vo svetovej metropole, zatia¾
len tu, v naom malom, provinènom mesteèku.
Oproti mne sedí mladé, 16-roèné
dievèa s veselým výrazom na tvári.
Hneï viem, èím do sveta modelingu

Radnica informuje
V uplynulých týdòoch sa na rimavskosobotskej radnici
okrem bených pracovných úloh a vybavovania administratívy udialo nasledovné:

Primátor mesta tefan Cifru
- absolvoval rokovania s potenci-
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Orlík
8 880 Sk
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onálnym investorom, ktorý prejavil
záujem o objekt bývalých kasárni
a tie na ministerstvách hospodárstva
a obrany v súvislosti s prevodom areálu bývalých kasární na mesto;
- prebehli rokovania k pripravovaným návrhom organizaènej truktúry mestského úradu;
(Pokraèovanie na 2. strane)

prerazila: ve¾ké modré oèi
a výrazné lícne kosti sú predsa stále in. Na moju otázku, ako to vlastne celé zaèalo, odpovedá najprv spontánnym, srdeèným smiechom a mne postupne dochádza, preèo. Taká náhoda (alebo
astie ?) stretne èloveka len málokedy. Poèas kolského výletu do náho

Je nás stále menej

V posledných rokoch neustále klesá poèet obyvate¾ov Rimavskej Soboty. Príèinou nepriaznivého demografického vývoja je nedostatok pracovných príleitostí a s ním súvisiaci
odchod mladých, najmä vysokokol-

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

notebook FSC - víaz testov:

Vaa lekáreò

eleznièná ul. 23

RAM 512MB DDR2,
HDD 80GB 5400rpm, DVDRW, WLAN, BT
12,1" LCD Crystal View 1280x800pix.,
1,8kg, Windows XP Prof.

v cene (vrátane DPH 19%):

sky vzdelaných ¾udí do cudziny alebo iných miest Slovenska. K 31. decembru minulého roka bol celkový
poèet obèanov v meste spolu s mestskými èasami Bakta, Dúava, Kuri(Pokraèovanie na 2. strane)

www.jazmin.sk

procesor Intel Core Duo T2250 (1,73GHz)

2049

hlavného mesta ju dvaja páni z medzinárodnej modelingovej agentúry
(Pokraèovanie na 5.strane)

Prekroèí mesto magických 25 000 obyvate¾ov ?

FujitsuSiemens AmiloPro V3205 - malý a ¾ahký

2416

Cena 9 Sk

34 490 Sk

Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

2286

Pod¾a pôvodného plánu èinnosti samosprávnych orgánov mesta
Rimavská Sobota sa prvé tohtoroèné mestské zastupite¾stvo malo
kona u 6.februára. Kvôli dopracovaniu jedného z hlavných prerokúvaných bodov, ktorým je návrh
na zmenu organizaèného poriadku
mestského úradu, bol termín konania zastupite¾stva preloený na
utorok 13.februára. Keïe vak
o deò neskôr by vláda mala koneène rozhodnú o bezodplatnom
(Pokraèovanie na 2. strane)

r e g i ó n u

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

AKCIA
Sedliacka klobása 150 Sk/kg
Kaèica celá 88 Sk/kg

2227

Ïalí odklad
zastupite¾stva

a

2285

40. roèník

m e s t a
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Menej ako tridsa

Na sklonku uplynulého roka,
k 31.decembru 2007, predstavovala miera evidovanej nezamestnanosti v naom okrese 28,34 %.
Celkový poèet uchádzaèov o zamestnanie vedených v evidencii
Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Rimavskej Sobote
predstavoval 12 301 osôb.

Ïalí odklad...

(Pokraèovanie z 1. strany)
prevode bývalých kasární do
vlastníctva mesta, èo bezprostredne
súviví s moným príchodom strategického investora do týchto priestorov, rokovanie mestského zastupite¾stva sa bude kona a po zasadaní vlády, v piatok 16.februára od
9.00 hod. v tradièných priestoroch
bývalého upného domu na Námestí
M. Tompu. Pod¾a zákona o obecnom zriadení je rokovanie mestského zastupite¾stva verejné, prístupné vetkým obèanom.

Radnica informuje

(Pokraèovanie z 1. strany)
- v Banskej Bystrici sa uskutoènilo
rokovanie s generálnym riadite¾om
Stredoslovenskej vodárenskej spoloènosti a.s., Jánom Krèulom vo veci prevodu spoluvlastníckeho podielu mesta za èistièku odpadových vôd;
- na základe pozvania prednostky
obvodného úradu Jany Uhrinovej sa
zúèastnil pracovného stretnutia
k rozvoju okresu Rimavská Sobota
s cie¾om zadefinova priority na dosiahnutie hlavného cie¾a, ktorým je
zvýenie zamestnanosti, vzdelanosti
a v spolupráci s lokálnou samosprávou príprava projektov zoh¾adòujúcich miestne monosti a pecifiká;
- bol vykonaný nácvik Krízového
tábu mesta pri vzniku mimoriadnej
udalosti za úèasti pracovníkov odboru
krízového riadenia obvodného úradu;
- uskutoènili sa rokovania oh¾adom
sponzoringu futbalového klubu FC
Rimavská Sobota;
- prevzal kvalifikovaný certifikát
pre elektronický podpis na minister-

Je nás stále menej
(Pokraèovanie z 1. strany)
nec, Mojín, Niná Pokoradz, Sabová, Sobôtka, Vèelinec, Vinice a Vyná
Pokoradz 24 069. Narodilo sa 215 detí
a zomrelo 224 ¾udí. Prisahovalo sa
326 a odsahovalo 413 obèanov.
V kronike mesta sa uvádza, e rok
predtým tie nebol demografický vývoj priaznivý. Kým v roku 2004 bol
celkový poèet obyvate¾ov 24 224,
v roku 2005 bol o sedem nií. Do celkového poètu 25 000 obyvate¾ov chýbalo Rimavskej Sobote a 783 obèanov, prièom v roku 2000 to bolo iba
90. Zaujímavé pritom je, e rok predtým malo mesto a 25 415 obyvate¾ov. Klesajúcu tendenciu mal aj rok
2001, kedy bol poèet obyvate¾ov

24 873. Pod¾a výsledkov sèítania ¾udu
mala vtedy Rimavská Sobota 25 088
obyvate¾ov, z ktorých vak nie vetci
boli prihlásení na pobyt v meste, a
preto je tento údaj odliný. V roku
2002 klesol poèet obyvate¾ov na
24 523 a o rok neskôr na 24 447. Demografické údaje sú alarmujúce
a mono poveda, e priemerný roèný úbytok je asi 100 ¾udí. V súvislosti
s tým sa vynárajú otázky: - Dokedy
bude trva takýto nepriaznivý stav?
Podarí sa ete mestu prekroèi hranicu 25 000 obyvate¾ov ?
Za danej ekonomickej situácie
veru ve¾mi ako predpoveda,
mono len dúfa, e snáï raz, keï
prídu investori....
-kan-

=kodorados je naïalej najväèia rados aj pri ovplyvòovaní zásadných

rozhodnutí, týkajúcich sa napríklad ïalej existencie mesta, ba celého náho
regiónu
= v známom koliacom a rekreaènom zariadení neïaleko okresného mesta sa konal tradièný ples s typickými lukratívnymi cenami,
venovanými organizátormi - zahraniènými nimródmi
= neoficiálne zásnuby mladého sympatického páru spred nieko¾kých
týdòov deklarované na kúlovej rybárskej lodi neïaleko súostrovia Tahiti
boli oficiálne speèatené v sobotu v najlepej rimavskosobotskej retaurácii
= v neve¾kom neïalekom chudobnom mesteèku bola okrem funkcie plateného zástupcu primátora mesta vytvorená aj funkcia plateného zástupcu prednostu mestského úradu
= v susednom okresnom meste je vraj napopulárnejí muský kolektívny port v ekonomickom rozklade
= skupinka rimavskosobotských podnikate¾ov na mocnom dípe
pomáhala kolegovi-vodièovi, kodovkárovi, dosta sa zo ivotunebezpeènej situácie, spôsobenej padajúcimi stromami na komunikáciu
neïaleko známeho lyiarskeho strediska

stve dopravy, pôt a telekomunikácií
v súvislosti s plnením úlohy elektronizácie verejnej správy;
- rieila sa dopravná situácia na
Hostinského ul.;
- dòom 31.januára odvolal riadite¾ku M na Rybárskej ul. ¼ubicu Varjuovú z dôvodu ukonèenia funkèného
obdobia a dòom 1.februára vymenoval na základe výberového konania z
18.12.2006 za novú riadite¾ku tejto
materskej koly Juditu Makiovú;
- uskutoènili sa rokovania so zástupcami DEXIE BANKY;
- viedol prvé rokovanie novozvolenej mestskej rady;
- prebehlo rokovanie so zástupcami firmy Excelent z Koíc v súvislosti
s monosou prípravy priemyselného parku v meste;
- zúèastnil sa zasadania snemu Zdruenia miest a obcí Gemera 8.februára,
na ktorom bol zvolený za podpredsedu ZMOG-u.
Zástupca primátora Pavel Piliarik
- cez ministerstvo obrany rieil
urýchlenie prevodu areálu bývalých
kasární na mesto;
- zúèastnil sa na zasadnutí Rady
Zdruenia miest a obcí Gemera;
- rokoval so zástupcom Slovenských cukrovarov, a.s., Ing.Janíèkom
o vyuití areálu bývalého rimavskosobotského cukrovaru;
- zúèastnil sa zasadnutia Výkonnej
rady Slovenského Èerveného kría;
- prijal zástupcov Zboru väzenskej
a justiènej stráe, spoloène so Správou
katastra Rimavská Sobota rieili vklad
vlastníckeho práva pre taliansku spoloènos bývalej tabakovej továrne;
- zúèastnil sa na rozírenom zasadnutí Rady Akadémie vzdelávania
v Rimavskej Sobote;

- rokoval so zástupcami bývalého
cukrovaru Ing. Tóthom a Ing. Nociarom o rieení dodávky vody pre bytovku po definitívnej odstávke vody
pre cukrovar;
- rokoval so zástupcom Okresného
zdruenia telesnej kultúry Jánom Forgonom o poiadavke na príspevok
mesta na prestavbu budovy OZTK na
Dom portu a s predsedom Asociácie
portových zväzov tefanom Makim
o aktuálnom stave portov a èinností
zastreených týmto zdruením a ich
poiadavkách voèi mestu Rimavská
Sobota vrátane zastúpenia v komisii
mládee a portu;
- zúèastnil sa vernisáe výstavy
Príbeh detí vetra v Gemersko-malohontskom múzeu, poèas ktorej sa stretol aj s riadite¾om Slovenského národného múzea Petrom Marákym;
- stretnutie s Ing. Jánom imonom
sa uskutoènilo na podporu èinnosti
Dobrovo¾ného poiarneho zboru vo
Vynej Pokoradzi a zdokumentovanie
historických symbolov tejto mestskej
èasti;
- o podpore zámerov mesta cez
VÚC rokoval s poslancom VÚC
JUDr. Pavlom Struhárom;
- zúèastnil sa nácviku Krízového
tábu mesta pri vzniku mimoriadnej
udalosti za úèasti pracovníkov odboru
krízového riadenia obvodného úradu
- zúèastnil sa prvého rokovania mestskej rady a operatívnych porád primátora mesta;
- prijal predsedu Obèianskej alternatívnej iniciatívy v SR Vojtecha Kökenya a spoloène rokovali o èinnosti
tohto zdruenia a monostiach pomoci
mesta v ich aktivitách;
- zúèastnil sa na výroènom valnom
zhromadení Dobrovo¾ného hasièského zboru vo Vynej Pokoradzi.

Poèet ochorení v naom okrese poklesol

Chrípka je u na ústupe

V okrese Rimavská Sobota klesol
poèet chrípkových ochorení. Poèas
uplynulého týdòa bola v naom okrese chorobnos na 100 tisíc obyvate¾ov 2 619,54. To je o 30 % menej ako
v 5. kalendárnom týdni, kedy stúpla
na 3 667,36. V 3. kalendárnom týdni
bola chorobnos len 1 149,45 a vo
tvrtom 3 143,45. Ako uviedla lekárka oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Rimavskej Sobote Adriana Streèková, vzh¾adom na vtedajiu epidemiologickú situáciu protichrípková komisia nariadila v kolských zariadeniach, kde chorobnos presiahla 35 %,
minimálne na týdeò preruenie vyuèovania a organizovania hromadných
podujatí. Vo Veobecnej nemocnici

v Rimavskej Sobote a v nemocnici
v Hnúti zakázala návtevy, obmedzili sa plánované výkony a prijímanie
nových pacientov. V 5. kalendárnom
týdni boli chrípkové prázdniny
v základných kolách v Blhovciach,
Cakove, Dubovci, Neporazde, Radnovciach, Bátke i v Teplom Vrchu.
Zatvorené bolo aj gymnázium a reformované gymnázium, Z a M na Dúavskej ceste v Rimavskej Sobote,
materské koly v Bátke, Rimavskej
Bani a v Tachtách. Poèas uplynulého
týdòa boli zatvorené u iba dve kolské zariadenia: M na Sídlisku Dúavská cesta a Z Gemerské Dechtáre.
Protichrípková komisia, ktorá zasadala
v piatok, nariadila naïalej ponecha
prijaté opatrenia v platnosti. -kan-
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V piatok 9. februára oili niektoré rimavskosobotské ulice a Hlavné námestie veselou faiangovou náladou.

Obdobie veselia od Troch krá¾ov do Popolcovej stredy

Faiangové masky v meste
U po druhýkrát sa v Rimavskej Sobote konala akcia Faiangy
sa krátia. Zaèala sa faiangovou pochôdzkou masiek mestom a
vyvrcholila kultúrnym programom, v ktorom úèinkovali folklórne
súbory nielen z Rimavskej Soboty, ale aj z Tisovca a Krá¾a. Vystúpili aj detské folklórne súbory Lieskovèek, Podkovièka a Mlados.

- Chceli sme verejnosti priblíi
obdobie veselosti a radosti, ktoré je

Polícia pátra

Úrad justiènej a kriminálnej polície Okresného riadite¾stva Policajného zboru v Rimavskej Sobote
sa obracia na obèanov so iadosou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po h¾adanom Ladislavovi
STRÍÈEKOVI, nar. 15. 8. 1954
v Rimavskej Sobote, trvale bytom Mojín èíslo 3. Na h¾adaného
vydal Okresný súd v Rimavskej
Sobote príkaz na zatknutie pre zloèin sexuálneho zneuívania. H¾adaný sa nezdriava v mieste trvalého bydliska.
Popis osoby: je vysoký 176 
180 cm, slabá postava, tvár oválna, èelo kolmé, vlasy hnedé, oèi
modré.Akéko¾vek informácie
o jeho pobyte mono oznámi
osobne na najbliom útvare Policajného zboru alebo na bezplatnej
telefonickej linke è. 158.

obdobím prechodu zimy na jar. Má
tradíciu ete z predkresanského
obdobia. Zaèína 6. januára na Troch
krá¾ov a konèí Popolcovou stredou,
kedy zaèína predve¾konoèný pôst,povedal jeden z organizátorov podujatia Vladimír Petrinec. Dodal,
e kedysi poèas faiangov ¾udia
skrývali svoju tvár za archaické
masky. Najèastejie to boli masky
turoòa (býèieho èloveka), kozy,
koòa i medveïa. V nich mohli poruova prísne pravidlá spoloèen-

ského správania. Na dedinách chodili ¾udia v maskách po domoch
a vyberali od domácich naturálie,
napr. slaninku, klobásku, èo potom
pouili na spoloèenskú zábavu.
Vetky zábavy konèili deò pred
Popolcovou stredou pochovávaním
basy. Tento parodovaný pohreb
symbolizoval koniec radovánok
a vetkého, èo si mohli ¾udia dovoli pod maskami.
-kan-

Foto: M. Kanalová

Krimimix

= V priestoroch firmy na Koickej ceste v Rimavskej Sobote vylomil neznámy zlodej spodnú èas
plechovej tabule oplotenia areálu,
voiel dnu a z plechovej búdy ukradol 23 kg hliníka a 176 kg medi.
Pre firmu z Banskej Bystrice spôsobil kodu takmer 30 tis. Sk.
= Ïalí zlodej sa vlámal do predajne potravín na Nábreí Rimavy
v Hnúti. Z predajne ukradol rôzne
druhy kávy i tabakových výrobkov
a pätisíc korún v hotovosti. Spôsobil
celkovú kodu viac ako 26 tis. Sk.

Kradnú
u aj teniatka
=

Polícia pátra po zlodejovi, ktorý na Ul. J. Krá¾a v Rimavskej
Sobote preliezol oplotenie rodinného domu, preiel do zadnej èasti
dvora, v ktorej sa nachádza drevená prístavba uspôsobená na bývanie. Násilne do nej voiel a ukradol trojmesaèné teniatko. Majite¾ovi vznikla koda nie menej ako dvetisíc korún.

Podporil ich aj predseda vlády R. Fico a prezident I. Gaparoviè

Úspechy OZ Modifikácia

Asi rok funguje v Rimavskej Sobote obèianske zdruenie Modifikácia. Bolo zaloené za úèelom vestrannej pomoci obyvate¾om
zo sociálne znevýhodneného prostredia Sídliska Dúavská cesta.
-Hneï na zaèiatku sme sa sústredili na komunitný rozvoj, vzdelávanie a vo¾noèasové aktivity aj iných
skupín obyvate¾stva v meste i regióne. Ve¾mi nás podporoval riadite¾ Z
a M na Sídlisku Dúavská cesta Karol Vaskõi, drite¾ Ceny ministra ivotného prostredia za rok 2006, ktorý je èestným predsedom náho obèianskeho zdruenia,- povedal predseda OZ Modifikácia Zoltán Házik
ml. Napriek tomu, e zdruenie funguje
krátko, dostavili sa aj prvé úspechy.
- Prostredníctvom náho zdruenia sa Z s M na Sídlisku Dúavská
cesta zapojila do separácie odpadu.
Triedia petf¾ae, tetrapak, papier

a kartón. Do separácie sa u zapojili
aj obyvatelia sídliska,- uviedol Z.
Házik ml. a dodal, e vlani v lete dostali finanènú výpomoc od prezidenta SR Ivana Gaparovièa. Koncom
minulého roka obdrali dar od spoloènosti Hawlett-Packard Slovakia,
a to multifunkèné zariadenie, ktoré
vyuívajú pri spracovávaní projektov. Úèelovo viazanú tátnu dotáciu
na kvalitnú PC zostavu poskytol aj
predseda vlády Robert Fico. - Podporila nás aj firma IBM Slovensko, ktorá
nám darovala notebook,- povedal
Z.Házik ml. OZ Modifikácia
prostredníctvom charitatívneho projektu Vianoèné diea 2006 pomocou

spolupracujúcich kolských zariadení
a miestnych cirkevných zborov
v okrese rozdalo vye 600 vianoèných
balíèkov pre deti. V rámci Európy tento projekt koordinuje spolupracujúca
nadácia so sídlom v Berlíne. -kan-
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Veèierok

Vysielanie: ráno 8.00-9.00 hod.
Správy/Videoinzercia; podveèer:
16.20-17.15 hod. Správy/Beseda,
17.15-18.00 hod. Videoinzercia.
V meste Torna¾a by do roka malo
vzniknú 700 nových pracovných
miest = Na prechod obchvatov
Oïany a Torna¾a sú potrebné
dia¾nièné známky = Slávnostné
zasadnutie Rady poboèky AV v RS
= Faiangový sprievod Hlavným
námestím =port- volejbal.
Besedy Vdy otvorené
Rozhovor s riadite¾kou
ÚPSVaR v RS Idou Melichovou.
TVLOCALLRS@rsnet.sk

Karol Vaskõi so svojou prvou knihou pre deti. Foto: M. Kanalová

Karol Vaskõi vydal prvú knihu básní pre deti

Mydlová bublina

V novembri minulého roka vyla kniha básní pre deti Mydlová bublina - Szappanbuborék. Napísal ju riadite¾ Z a M
na Dúavskej ceste v Rimavskej Sobote Karol Vaskõi. Knihu
vydalo vydavate¾stvo Plectrum Luèenec a vznikla s finanènou podporou ministerstva kultúry. Ilustrovala ju moderátorka TV LocAll Eva Szekeresová.
- Je to moja prvá kniha. Je v nej 51 literárne pokusy zaèali, keï mal 18
básní v maïarèine pre deti. Sú to ver- rokov. Boli to básne o láske, ale s touované rozprávky väèinou o zvie- to tvorbou prestal. Zaèal sa venova
ratkách. Tieto básnièky som písal s ma¾be a kresbe, nako¾ko tak lepie
prestávkami asi desa rokov,- prezra- vedel vyjadri city. Bol zakladajúcim
dil 57-roèný Karol Vaskõi. Jeho prvé èlenom miestneho výtvarného túdia.
-Desa rokov som uèil v Z v Radnovciach. Vtedy ma zaujalo umenie
maïarského básnika Lajosa Pósu, ktoV piatok 2.marca o 19.00 hod. vy- rý písal pre deti. Tak som to skúsil aj
stúpi v Mestskom kultúrnom stre- ja. Podporil ma v tom a usmeròoval
disku v Rimavskej Sobote Sloven- môj dobrý kamarát, ktorý u neije,
ský ¾udový umelecký kolektív známy básnik Zoltán Vörös, alias Já(S¼UK) s taneèným divadlom Tan- nos - zaspomínal si autor knihy. Jeho
covali nai vaim, v ktorom sa de- prvotina sa bude krsti v marci v
dinèania a meania pretekajú kníhkupectve M. Tompu na Hlavnom
v tancoch na rázovitej svadbe. námestí, kde sa dá aj kúpi. Krstným
Vstupné je v predpredaji 130 Sk, bude Zoltán Szászi, ktorý knihu rev deò predstavenia 170 Sk.
digoval.

-Chcel by som poïakova primátorovi mesta tefanovi Cifruovi, firme Agrárius, starostovi obce Radnovce a ostatným sponzorom, ktorí podporili vydanie mojej knihy,-povedal
Karol Vaskõi.
-kan-

V priestoroch Domu kultúry
v Rimavskej Sobote sa konal závereèný ples základného kurzu spoloèenských tancov a spoloèenskej výchovy iakov Z .M.Daxnera na Sídlisku Západ. iaci 8. roèníkov prezentovali v priebehu celého veèera svoj
vzah k tancu, pohybovú kultúru
a pripravenos spoloèensky sa správa. Svojim rodièom, pedagógom
a vetkým prítomným predviedli
zvládnutie základov spoloèenských
tancov a spoloèenského správania. Zároveò predviedli, e dneným mladým
¾udom nechýba vnútorné preívanie.
Absolventský veèierok bol vyvrcholením nieko¾komesaènej prípravy a aj
keï poèítanie krokov, nesúlad partnerov a zaèiatoènícke chybièky sa im
nevyhli, v koneènom dôsledku vetko ostatné prevýilo drobné nedostatky. V taneènom programe sa striedali
rôzne európske, ale aj latinskoamerické tance. Celý veèer vkusne moderoval J.Schwarcz. Po odovzdaní absolventských certifikátov sa rozprúdili sprievodné súae o Krá¾ovnú
veèera a Venèekového krá¾a. Nechýbal pomaranèový a balónový tanec.

Vystúpi S¼UK

Frekventanti kurzu sa predstavili ukákami spoloèenských tancov.

Matièná èinnos, ¾udoví umelci, akcie, obrazová príloha

Foto: M. Kanalová

Pamätnica o Dome Matice slovenskej

Riadite¾ Domu Matice slovenskej v Rimavskej
Sobote Michal Hruka s pamätnicou.

Zaèiatkom februára vyla pamätnica Desa rokov Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote.
Vydal ju Dom MS pri príleitosti desiateho výroèia
jeho vzniku, zostavil ju Július Molitoris. Publikácia vyla s finanèným príspevkom Nadácie Matice
slovenskej. Mapuje èinnos domu a miestnych odborov, spadajúcich do jeho pôsobnosti.
- V pamätnici sú zachytení aj ¾udoví umelci,
ktorí nie sú verejnosti
známi, matièná èinnos,
v obrazovej prílohe mono nájs aj fotografie
z odhalenia súsoia J.

Francisciho a M. Bakulínyho v Rimavskej Sobote,- uviedol riadite¾
Domu MS Michal Hruka. V
úvodnom slove publikácie sa primátor mesta tefan Cifru vyjadril :
- Pred desiatimi rokmi vznikla z iniciatívy zanietených matièiarov

miestneho odboru MS, oblastného
výboru MS a za úèinnej pomoci
mesta ustanovizeò, ktorá v rodine
matièiarov v naom meste roky chýbala. Bol to dar mesta pre tých, ktorí chcú aj v dnenej pretechnizovanej, uponáh¾anej a nie vdy pre kadého rovnako prajnej dobe udriava a rozvíja mylienky a poslanie
Matice slovenskej, ktoré pri jej zrode dostala do vienka.
Pamätnica je záujemcom k dispozícii v Dome Matice slovenskej
v Rimavskej Sobote na Bakulínyho ul.
-kan-
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Rimavskosobotská gymnazistka preráa do ve¾kého sveta

Keï sa povie modelka...

(Pokraèovanie z 1.strany)
jednoducho oslovili na ulici!
Vraj ich zaujala svojou
výkou, ktorá je mimochodom naozaj
pozoruhodná. A
otrokyne vysokých
podpätkov jej
ju môu len
ticho
závidie.
Ete v ten
deò ju pozvali na pohovor a úvodné fotografovanie,
predostreli jej zaujímavú ponuku spolupráce a keïe
Saka u dávno o nieèom
podobnom snívala, èoskoro do Bratislavy cestovala
aj s rodièmi podpísa
zmluvu a nafoti svoj
prvý book. Oficiálne
sa tak stala súèasou
agentúry, ktorej známou tvárou je napríklad aj slovenská MISS UNIVERSE 2004 Zita Galgóciová.
Podpisom zmluvy sa vak niè neskonèilo, skôr naopak. Vetko len zaèalo, a to pekne z ostra ! tvrtého septembra 2006 cestovala Saka do
talianskeho Milána, aby tam poèas piatich týdòov nabrala nové skúsenosti s modelingom. Na takúto cestu a prvé dlhodobejie odlúèenie od rodiny
potrebovala samozrejme ve¾mi ve¾kú dávku odvahy a odhodlania. Kde ho
vtedy nabrala, doteraz sama nechápe, no ani na chví¾u cestu do Milána
neo¾utovala. Absolvovala mnostvo castingov a fotení, napokon uspela u
dvoch známych kozmetických znaèiek. Stretla mnoho príjemných ¾udí, no
spoèiatku vôbec nikoho nepoznala. Ochotne sa jej teda ujala staria, skúsenejia modelka, tie zo Slovenska, a poèas celého pobytu bola nielen jej
spolubývajúcou, ale aj ve¾kou oporou a pomocou. (Len tak medzi nami, je
to finalistka MISS SLOVENSKO 2007 Soòa tefková.) Postupne si
nala aj nieko¾ko nových kamarátok, hlavne z Èiech, Srbska a Litvy, s ktorými
dodnes udriava kontakty. Na Slovensko sa po viac ako mesiaci vracala plná

Kurzová èinnos MsKS

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote ponúka kurzovú èinnos za výhodných finanèných podmienok :
*kurz angliètiny pre zaèiatoèníkov
60 vyuè. hod. 1 300 Sk
*kurz angliètiny pre mierne pokroèilých
60 vyuè. hod. 1 400 Sk
*kurz angliètiny pre pokroèilých
60 vyuè. hod. 1 500 Sk
*kurz nemèiny pre zaèiatoèníkov
60 vyuè. hod. 1 300 Sk
*kurz nemèiny pre pokroèilých
60 vyuè. hod. 1 500 Sk
*kurz nemèiny pre opatrovate¾ky
60 vyuè. hod. 1 800 Sk
*kurz francúztiny pre zaèiatoèníkov
60 vyuè. hod. 1 300 Sk
*kurz podvojného úètovníctva pre zaèiatoèníkov
30 vyuè. hod., 1 100 Sk
*kurz podvojného úètovníctva pre mierne pokroèilých
30 vyuè. hod. 1 400 Sk
*kurz itia pre zaèiatoèníkov
30 vyuè. hod. 1 200 Sk
K jazykovým kurzom treba priráta 100 Sk zápisné. Prijímame aj
prihláky od kolektívov. V prípade záujmu poskytneme lektora do
Vaich priestorov.
Prihláky zasielajte najneskôr do 15. februára !

dojmov, s kopou nových skúseností a krásnych spomienok.
V decembri minulého roku na
òu èakala ïalia významná akcia,
tentokrát doma na Slovensku. Narodeninová oslava èasopisu Star sa
niesla vo ve¾kom týle. Na prehliadkových mólach sa zaskvela
aj Andrea Vereová, Ivana
Christová, Lucia Hablovièová èi
Magdaléna ebestová.
V tomto mesiaci bola v pláne cesta a na bejrútsky Fashion Week,
ktorého sa okrem Saky malo
z agentúry zúèastni ïalích osem
dievèat. Kvôli organizaèným problémom sa vak celá akcia, a teda
i cesta do libanonského hlavného
mesta, odkladá.
Mladá tudentka rimavskosobotského gymnázia sa svojim prvým
úspechom v modelingu pochopite¾ne ve¾mi teí. Stále vak pre òu prvoradými ostávajú jej kolské povinnosti. Je síce ete len druháèkou,
no o svojej budúcnosti má u pomerne jasné predstavy. Láka ju túdium práva èi masmediálnej komunikácie. Vo vo¾nom èase sa okrem
toho aktívne venuje volejbalu; mono práve ten jej nahrádza (medzi
modelkami také èasté) radikálne dié-

ty, ktorým vak ona sama nikdy nepod¾ahla. Rovnako ju zatia¾ obchádzajú modelkovské maniere. Kie
by ostala takým úprimným, veselým a skromným dievèaom. Prah
svojho vysnívaného sveta síce sotva prekroèila, no iste o nej budeme
ete ve¾a poèu...
ma-
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Podnikate¾ský inkubátor aj pre verejnos

K dispozícii je 16 poèítaèov

Od septembra 2005 je v prevádzke Podnikate¾ský inkubátor druhej generácie. Sídli na druhom poschodí v bývalom upnom dome
na Námestí M. Tompu v Rimavskej Sobote. Celkové náklady na
jeho realizáciu èinili 2,716 mil. Sk, prièom projekt podporila sumou 2,58 mil. Sk Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania. Zvyných 5 % financovalo mesto.
- Je tu monos pre nezamestna- ka cez internet a potom pôsobili ako
ných, absolventov kôl, aby sa v in- podnikatelia. Mesto tu má jedného
kubátore nauèili elektronicky podni- zamestnanca- správcu inkubátora,
k dispozícii je 16 poèítaèov, tlaèiarne, kopírka, dataprojektor a ostatné
technické vybavenie,- povedala vedúca referátu mestského rozvoja
mestského úradu Eva Muráriková.
Technické sluby mesta RiÏalej uviedla, e spolupracujú
mavská Sobota oznamujú, e
s obèianskym zdruením S.S.C.I.T.,
krytá plaváreò bude v dòoch
ktoré pomáha zabezpeèi prevádzku
12.-14.februára z technických
inkubátora tým, e ho vyuívajú nepríèin zatvorená. V sobotu
zamestnaní. Inkubátor sa vyuíva aj
24.februára bude plaváreò zana rôzne kolenia v rámci poèítaèotvorená od 10.00 do 15.00 hod.
vých zruèností.
z dôvodu konania plaveckých
-Spolupracujeme aj s Regionálnou
pretekov.
rozvojovou agentúrou. Mrzí nás, e
úlohou projektu bolo vytvori nové
pracovné miesta a produkova malých podnikate¾ov, ktorí sa budú venova internetovému podnikaniu. Zatia¾ sa nám vak takýmto spôsobom
podarilo zamestna iba devä ¾udí,Úrad práce, sociálnych vecí a roVýchodoslovenské múzeum v
skontatovala E. Muráriková. Pod- diny v Rimavskej Sobote vykonáKoiciach, Banskobystrický samosprávny kraj a Gemersko-malohont- nikate¾ský inkubátor je prístupný aj va prípravu fyzických osôb, ktoré
ské múzeum v Rimavskej Sobote po- verejnosti, ktorá môe vyuíva jeho môu zabezpeèova výkon ústavnej
zývajú na otvorenie výstavy Bod- sluby pod¾a cenníka. Viac info starostlivosti, predbeného opatrevianska pahorkatina, ktoré bude o projekte na www.pi-rs.sk -kan- nia a výchovného opatrenia v prov stredu 14. februára o 15.00 hod.
vo výstavných priestoroch múzea.
Výstava potrvá do 31. marca.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote oznamuje,
e výberové pohovory na jednoroèné zamestnanie do hotelierstva
Mestská galéria v Rimavskej Soa systémovej gastronómie v Nemecku sa uskutoènia v dòoch 19.-22.februbote pozýva na vernisá výstavy
Jozefa Suchou Prchavý - Aetheára v priestoroch Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.
rus, ktorá sa uskutoèní v piatok 16.
Záujemcovia sa môu prihlási v Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
februára o 17.00 hod. Výstava
v Rimavskej Sobote, Èerenèianska 18, oddelenie Eures, 1.poschodie, è.d.208,
vznikla v rámci projektu Nástupy s
tel. 54 162 08 do 6.februára. Podmienky: odborné vzdelanie, trvalý pobyt
podporou ministerstva kultúry, Fonv Slovenskej republike, vek 18-40 rokov. Podrobnosti na www.eures.sk
du výtvarných umelcov a Spoloènosti
maïarských umelcov na Slovensku.
Bude bude v priestoroch galérie naintalovaná do 16. marca.

Krytá plaváreò
ZATVORENÁ

Pozvánky
na výstavy

Príprava profesionálnych rodièov

Práca v nemeckých hoteloch

fesionálnej rodine pod¾a zákona NR
SR è.305/2005 o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele. Úrad
realizuje prípravu minimálne dvakrát
roène, zvyèajne v mesiacoch apríl a
október. Termín zaèatia prípravy
oznámi úrad na informaèných tabuliach v budovách úradu na Èerenèianskej ul. è.18 a Námestí M.Tompu
è.2, v miestnych médiách a na webovej stránke www.upsvarrs.sk
Bliie informácie na èís.tel. 56 234
86, alebo osobne v Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny, Námestie
M.Tompu è.2, èís.dv. 13, Rimavská
Sobota.

Vo¾né pracovné miesta

Mesto Rimavská Sobota
ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej koly v Bakte,
b) nebytové priestory (pohostinstvo) v Ninej Pokoradzi v budove kultúrneho
domu o výmere 110,62 m2.
Informácie: Mestský úrad,
oddelenie správy majetku, è.
tel.: 56 04 626, 56 04 631.Písomné iadosti zasielajte na
Mestský úrad, oddelenie
správy majetku, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

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
H.M.H. DREVOVÝROBA, s.r.o.,
Kociha

Pilèícky preukaz
Pilèík dreva
Osvedèenie na VZV
Vodiè VZV
Vyuèený
Pomocný robotník
PIZZERIA ZÁPAD  KATONA, Rim. Sobota Kuchár (ka)
Vyuèený
BAURIS, s.r.o.
Vyuèený
Murár, Stavebný tesár
Rimavská Sobota
S alebo V
Stavbyvedúci
Motorest Cie¾  SELEPCSÉNY
Vyuèený
Kuchár (ka), Stránik
Rimavská Sobota
S
Vedúci prevádzky
Vyuèený
Èaník
CSM TISOVEC, a. s., Tisovec
Vyuèený, Základný kurz- ZP
Zváraè CO2
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.
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Nai mladí hokejisti hrajú vo farbách susedného Luèenca

Na obzore opä
Kedy sa vrátia na ná ¾ad
enský futbal

Zakladate¾ a dlhoroèný organizátor enského futbalu v naom
meste Róbert Galamb pripravuje pri príleitosti 15.výroèia zaloenia enského futbalu v Rimavskej Sobote ve¾ký exibièný (dvoj)
zápas enských drustiev z dvoch
susedných okresných miest, resp,
okresov Rimavská Sobota a Luèenec. Do drustiev sa môu prihlási dievèatá od 13 rokov na
tel.èísle 0907 267 515. Keïe dátum vzniku prvého enského futbalového klubu v Rimavskej Sobote pripadá na 22.mája, malo by
sa hra v máji, resp. u koncom
apríla na umelom trávniku rimavskosobotského tadióna Na záhradkách, resp. v Luèenci

Keïe rimavskosobotský zimný
tadión nie je v tejto zime v prevádzke, do vynútenej prestávky sa dostala aj èinnos miestneho hokejového
klubu, v ostatnej sezóne nesúceho
názov HK Rimavská Sobota. Viacerí èlenovia mládeníckych drustiev
vak korèule (a hokejky) nezavesili
definitívne na klinec, ale prijali ponuku hosova v susednom Luèenci za
tamojí HC. A Luèenèania z toho neobyèajne profitujú. Napríklad v II.lige
iakov, ktorá sa v predchádzajúcich
rokoch zväèa niesla v duchu dominancie rimavskosobotského hokejového klubu, sú v kategórii mladích
iakov suverénne na èele tabu¾ky.
V siedmich kolách nestratili ani bod,
majú vysoko aktívne skóre 54:17
a pred v druhým v tabu¾ke Partizánskym majú sedembodový náskok.

A to aj vïaka naim mladým odchovancom. K najlepím strelcom súae patrí Joko Fabo, oporami sú aj
Adam Galdík, Adam Kubelka, Simon Iványi, brankár Macove a ïalí.
V kategórii starích iakov sa presadzujú Marko, Fi¾o, atï., v kategórii
juniorov Durmis, Beluiak, a.i. Poèetná je aj enkláva naich najmladích
hokejistov v kategórii prípraviek,
vïaka èomu napr. Luèenèania vyhrali

u tri turnaje v sérii. A to vetko napriek komplikáciám s dochádzkou
na tréningy i samotné zápasy. Náklonnos mladých hokejistov k najrýchlejiemu zimnému portu vak
prekonáva aj tieto nástrahy. Treba
len dúfa, e svoje portové majstrovstvo budú môc èo najskôr rozvíja aj vo svojom materskom rimavskosobotskom klube. Ale o to sa u
musia postara iní....

Vyhlásenie najlepích portovcov

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.

Víazné drustvo K Tempus Rimavská Sobota, roè.nar. 1996, z turnaja
v Koiciach s trénerom Ondrejom Václavikom (vpravo) a legendou koického futbalu Ondrejom Daòkom, ktorý v 90-tych rokoch trénoval
vtedy prvoligové mustvo FC Tauris Rimavská Sobota.

Zápasníci hodnotili rok 2006
Uplynulý rok bol pre zápasnícky oddiel TJ Lokomotíva Rimavská Sobota vydarený a ve¾mi úspený. V celkovom hodnotení klubov a oddielov skonèili nai zápasníci na 7.mieste, èo
je najlepie umiestnenie oddielu od jeho zaloenia v roku 1974.

Najväèím úspechom oddielu
v roku 2006 boli výborné výsledky
muov v 1.lige a nasledujúci historický postup drustva do EXTRALIGY. O tento úspech sa prièinili: Michal Radnóti (12 zápasov/ 11 víazstiev), Ivan Pivník ml. (11/9), Zoli
ere (9/7), Tomá Karika, Laco
Bobá¾ a Mário Soós ( po 6/5), aòo
ebõk (5/2), Iván Buchinger (4/4),
Laco Petøíèek (4/3), Ivo Kováè (4/1),

Stano Kubíèek , Martin Mihály ,
Alexander Takács (3/2), Ivo Pauèo
(1/0).Trénerom drustva je Jozef
Radnóti, vedúcim Ivan Pivník st.
Pekným úspechom bolo aj 4.
miesto dorastencov v I.lige. Na zisk
bronzového 3.miesta im chýbalo sedem bodov.Za naim oddielom vak
skonèil aj taký klub ako Baník Prievidza, ktorý dlhé roky patrí medzi baty zápasenia na Slovensku.

Z majstrovstiev Slovenska jednotlivcov sa nai pretekári ani raz nevracali domov bez medailí. Spolu ich získali úctyhodných pätnás. Z toho boli
2 zlaté, 9 strieborných a 4 bronzové.
Titul majstra Slovenska získal v kategórii juniorov vo vo¾nom týle vo
váhe do 60 kg Michal Radnóti (jeho
trénerom je jeho otec Jozef Radnóti ) a v kategórii mladích iakov v
gréckorímskom týle v hmotnosti
do 73 kg Rastislav Tóth (tréner
Ivan Pivník ml.).
Najlepím zápasníkom oddielu sa
stal juniorský reprezentant Slovenska
Michal Radnóti. Hoci je ete len prvý

Èlenovia zápasníckeho oddielu TJ Lokomotíva, ktorí sa zaslúili o postup do Extraligy. Vpravo najlepí
zápasník oddielu Michal Radnóti po jednom zo svojich poèetných víazných duelov.

rok juniorom (bude ním aj nasledujúce
dva roky) ,stal sa najúspenejím pretekárom 1.ligy muov, keï nastúpil
na maximálny poèet 12 stretnutí, v
jedenástich zvíazil a prehru utrpel len
keï tartoval o váhu vyie). Bol oporou dorasteneckého drustva, z majstrovstiev Slovenska priviezol tri medaily (v kategórii juniorov zlato
a striebro, ïalie striebro získal medzi seniormi). Ve¾mi dobré výsledky
dosahovali nai zápasníci aj na turnajoch v zahranièí, kde sojimi výkonmi írili dobré meno mesta. Oddiel
úspene usporiadal tradièný medzinárodný turnaj mládee v zápasení vo¾ným týlom. Nebolo moné akceptova prihláky vetkých zahranièných oddielov, nako¾ko je to vecou
financií a kapacitou telocviène. Slovenský zápasnícky zväz poveril ná oddiel usporiadaním kolenia rozhodcov
I. a II.triedy. Èlenovia náho oddielu
pracujú ako funkcionári v SZZ. Predseda oddielu Ivan Pivník st. je u druhý rok èlenom predsedníctva SZZ.V
rozhodcovskej a portovotechnickej
komisii pracuje tréner Jozef Radnóti.
Cenným úspechom bolo aj 2.
miesto Z P.K. Hostinského na majstrovstvách Slovenska v pasovaèke
poèas Kalogatie v Trnave.Chlapcov na
túto súa pripravil tréner Ivan Pivník ml. Poïakovanie patrí vetkým
sponzorom, ktorí v priebehu roka
oddielu pomáhali.
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koda bodového výpadku obvyklej opory

U nováèika povinné víazstvo
Stolnotenisová prvá liga muov pokraèovala 8.kolom,
v ktorom sa zverenci trénera ¼ubomíra Pinzíka predstavili
na stoloch východniarskych súperov. A úspene !

tart VD Preov  Mlados Relax Rimavská Sobota 7:7, body hostí:
Voliar 3, Polgári 2, Huszti 1 a tvorhra Polgári-Huszti. Vyrovnaný zápas, v ktorom pred závereènou dvojhrou vyhrávali domáci 7:6. Remízu zachránil Róbert Huszti, ktorý sa po
dlhodobom zranení, zdá sa, dostáva
so formy. Dvojnásobná koda bodového výpadku obvyklej opory Petra
Horvátha !
Krompachy  Mlados Relax 5:9,
domáci sú nováèikom súae a na
chvoste tabu¾ky, èo stavalo nae mustvo do pozície favorita. Hráèi túto
úlohu zvládli a bezpeène kontrolovali
priebeh duelu. Body : Voliar, Horváth, Polgári a Huszti po 2, tvorhra Voliar-Horváth.

Stolný tenis

4.LIGA  13.KOLO :
Mlados Relax Rimavská Sobota B  Biskupice 9:9, body : Prskavec 3,5, Mihá¾ 2,5, Va a Mihályi po
1,5; Tisovec B  Luèenec C 4:14,
body : Filipiak, Loka a Verkin po l, w.o.
5.LIGA  13.KOLO :
Hrachovo  Mlados Relax Rimavská Sobota C 12:6, íd  DSTK
Rimavská Sobota odloené na 15.
februára.

Volejbal mladých

= VK Iskra Hnúa  iar
nad Hronom 1:3 (-23,-13,22,-18)
a 0:3 (-7,-20,-12) v oblastných
majstrovstvách starích iaèok.

V 9.kole v sobotu 24.februára privítajú nai hráèi na domácich stoloch
v sobotu Bytèu a rezervu Èadce.

Kolkári nehrali

Zápas 14.kola prvej ligy muov
v kolkoch na 120 hodov KK Rimavská Sobota  Trstená sa kvôli chorobe hráèov nehral, odohrá
sa v náhradnom termíne 24.
februára o 12.00 hod.

Historické prvenstvo

= Po skvelom víazstve na turnaji v Koiciaci (viï foto na predchádzajúcej strane) tartovali mladí futbalisti K Tempus Rimavská Sobota aj na prestínom medzinárodnom
halovom turnaji prípraviek, roè.nar.
1996 v Preove za úèasti nie menej 28
mustiev. Nai chlapci bez straty èo
len bodu vyhrali svoju skupinu po výsledkoch : MAC Budape 1:0, Smena Kijev 4:0, 1.FC Tatran Preov
3:1, Belá 5:0, Stropkov 6:0 a 1.MFK
Koice 2:1. Spanilá jazda naich nádejí pokraèovala aj ïalej. V osemfinále
deklasovali ¼ubotice 5:0, vo tvrfinále porazili maïarsku Nyiregyházu 2:1. V semifinále remizovali s Bardejovom 0:0, ale na penalty vyhrali
2:1. A tento výsledok sa ako cez kopirák zopakoval aj vo finále v súboji
s KAC Koice. Po bezgólovej remíze
v riadnom hracom èase nasledovali

Volejbal: Iskra o 1.-4.miesto, Slovan o 5.-8.miesto

Napriek obráteným výsledkom

I. LIGA IEN - 14. KOLO:
K Slovan Rimavská Sobota 
Banská Bystrica 3:2 (-22,19,-22,
23,5) a 3:1 (-20,12,19,23), zostava :
Megelová, Rendeková, Kudlíková,
Kureková, tubniaková, Barthová 
libero Baòová, íroová, èurková, Rosiarová. Ako naznaèujú výsledky väèiny setov, stretnutie bolo vyrovnané,
rozhodovala chví¾ková strata koncentrácie a individuálne chybièky. Napriek
týmto víazstvám budú zverenkyne
trénerky Aleny Kudlíkovej st.
v nadstavbovej èasti súae hra len
v skupine o 5.-8.miesto.
VK Iskra Hnúa  Spiská Nová
Ves 1:3 (-12,22,-17,-15) a 1:3 (24,14,-19,-19), zostava : tefániková,
Szökeová, Národová, Lumnitzerová,
Slivková, Bartová  Bukviarová, Paliková, Sakáèová, Katreniaková; pre

Chlapci K Tempus, roè. nar. 1996, s víaznou trofejou turnaja v Preove. Prvý z¾ava tréner Milan paèek, vpravo vedúci drustva Gilian.

chorobu chýbala Miga¾ová. Dvojzápas dopadol pod¾a papierových
predpokladov, podstatne skúsenejie
drustvo zo Spia potvrdilo postavenie v tabu¾ke. Ale aj domáce hráèky sa
prièinili o výborny volejbal. V druhom
sete v ich prospech za stavu 24:24 rozhodli dve vydarené podania Lumnitzerovej. Napriek prehrám bude hra
Iskra v skupine o 1.-4.miesto.

1. P o d b r e z o v á 28
2. Sp. Nová Ves 28
3. H u m e n n é
28
4. H n ú   a
28
5. Rim. Sobota 28
6. K o  i c e
26
7. B. Bystrica 26
8. P r a k o v c e
28

26
25
15
11
10
10
9
4

2
3
13
17
18
16
17
24

82 :15
48 :21
51 :46
48 :54
39 :61
37 :57
33 :60
19 :76

54
52
43
39
38
36
35
30

Ani dohrávka Koice  Banská
Bystrica na poradí na 1.-4.mieste niè
nezmení, Koice majú odpoèítaný jeden kontumaèný bod.

pokutové kopy a nai chlapci opä
vyhrali 2:1. Koneèné poradie v turnaji
teda bolo : 1.K Tempus Rimavská
Sobota, 2.KAC Koice, 3.MAC Budape, 4.Bardejov, atï. K Tempus
získal aj prestíne individuálne ocenenia. Najlepím hráèom celého turnaja
sa stal Tomá Galo, najlepím brankárom Tomá Máté. Galo sa stal aj
èlenom All Stars Teamu. Chlapcom
patrí poïakovanie za vzornú reprezentáciu klubu a ich vystupovanie.
Svojimi excelentnými výkonmi potvrdili, e patria do klubovej pièky nielen na Slovensku. Za víazstvo na turnaji v Preove získali najväèí pohár
v histórii klubu. Poïakovanie patrí
hlavne rodièom, ako aj hlavným sponzorov a pp. Jankovièovi a Vojenèiakovi. Zostava náho víaznégo drustva:
Máte,Václavik, Andrái, Gilian,
Csák, Galo, Boros, Bial, Itók, tréner Milan paèek, vedúci drustva

Gilian. Chýbali maródi Maòovský,
Karas, Polívka, Farago.
= K Tempus usporiadal na domácej pôde halový futbalový turnaj
pre najmenie futbalové nádeje, roè.
nar. 1998 s výsledkami: Badín 0:0;
Podbrezová 2:1, góly : Koèi, Morong; Roòava 0:0; 1.MFK Koice
0:1; Levice 2:0 góly: Rapèan, Koèi;
Dukla Banská Bystrica 0:1. Koneèné poradie:1.Dukla Banská Bystrica, 2.Badín, 3.Podbrezová, 4.K
Tempus, 5.Levice, 6.Koice, 7.Roòava.Najlepím hráèom domáceho celku sa stal talentovaný Tomá Koèi,
najlepím brankárom celého turnaja
Peter Mezõ. Poïakovanie organizátorov patrí hlavnému sponzorovi firme TOPAS  rodina Koèiová, za ve¾ké
mnostvo cien. Zostava K Tempus :
Mezõ, Janíèek, Koèi, Rapèan, Poliak, Morong, Lehocký, Leng, Vilèek, tréner Ondrej Václavik.

Najlepí portovci aj Miss portu

V piatok 16.februára sa v Dome kultúry v Hnúti bude kona premiérový l.roèník vyhlásenia najlepích portovcov mesta Hnúa za rok 2006.
Kultúrno-spoloèensko-portové podujatie bude zároveò spojené
s vyhlásením najkrajej portovkyne mesta Miss portu Hnúa.

To správne vyvrcholenie

Výsledky závereèného 9.kola : 1. Casablanca 9 9 0 0 80 : 30 27
9 8 0 1 65 : 8 24
Casablanca  Old Boys 2:1 (1:0), 2. Old Boys
góly : Attila Czene, T.Tóth  Trizna; 3. G. Jablonec 9 5 2 2 49 : 49 17
Blhovce  Hodejov 1:3 (0:0), góly : 4. R. Janovce 9 5 1 3 35 : 27 16
Agócs  Koós, Psotka, Illés; Jesen- 5. FC Bumm 9 5 0 4 44 : 50 15
9 4 2 3 35 : 33 14
ské dorast  Gem.Jablonec 4:5 6. H o d e j o v
7. Jesenské d. 9 3 0 6 41 : 55 9
(3:2), góly : G.Barta a ipo po 2  8. A - Team
9 1 1 7 28 : 57 4
Molnár 4, Kovács; Gem.Jablonec B 9. B l h o v c e
9 1 0 8 32 : 52 3
 Rim.Janovce 4:7 (3:3), góly : Hor- 10. G. Jablonec B 9 1 0 8 28 : 75 3
váth, Farkas, Koszorú, Berki  T.Tóth
Súa strelcov vyhral Erik Váradi
3, Antal, Hriò, Molnár, avina; A- (Casablanca) s 21 gólmi pred Tiborom
Team  FC Bumm 7:8 (2:3), góly : Molnárom (Gem.Jablonec) s 19, Csa.Lakato ml. 4, Radiè 2, .Lakato bom Singlárom (Casablanca) so 17 gólst.  Boros 3, Vavrek 2, G.Molnár, mi, atï. Za najlepieho brankára bol
A.Molnár, Busa.
vyhodnotený Július Nôta (Old Boys).
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Minifutbal

Hetrik mladého Liku v zápase s Luèencom

Ako vdy  emotívne

Výsledky 6.kola zimného turnaja z nedele 11.februára : Tornádo  Euromotel 5:8 (3:4), góly :
R.Klement 2, M.Portis, T.Albert,
R.Gonda  R.Farka a V.Ruszó po
3, J.Budai, Cs.Albert; Matyas  K
Tempus 12:5 (4:1), góly : M.Hriò
6, L.avina 5, P.Csízi  I.Sihelský
3, D.Brezovický, J.Konèek; IKCOM  Autotauris 1:7 (1:4), góly:
I.Daòko  M.Babic 4, M.Fízel 2,
M.Borlá; Rimatex  Exprestrans
odloené na 14.februára.
Tabu¾ka po 6. kole:
1. Rimatex
2. Tornádo
3. Exprestrans
4. FC Euromotel
5. Autotauris
6. Autopulír
7. Matya s
8. K Tempus
9. I K - C O M

4
6
4
5
6
5
5
6
5

4
4
3
3
3
2
2
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
2
1
2
3
2
3
5
4

V priebehu uplynulého týdòa odohrali futbalisti FC Rimavská Sobota dva prípravné zápasy so súpermi, s ktorými
v jeseni bojovali o majstrovské body v I.lige, ale na jar sa
u s nimi nestretnú.

45 :14 12
28 :20 12
18 : 9 9
28 :19 9
23 :18 9
17 :25 7
24 :23 6
24 :51 3
15 :43 1

V súai strelcov vedie naïalej Peter ándor (Rimatex) so 17
gólmi pred Vojtechom Ruszóom
(Euromotel) s 11 gólmi a trojicou
Roman Uhrin, Milan Sihelský
(obaja Rimatex) a Miroslav Hriò
(Matyas) s 9 gólmi.

Utorok 6.februára : FC Rimavská Sobota  Luèenec 7:2 (4:1), hoci
len prípravný zápas, ale ako obvykle
pri konfrontácii týchto súperov, poznaèený emóciami. Nae mustvo sa
pomerne rýchlo dostalo do bezpeèného vedenia a potom s preh¾adom kontrolovalo priebeh zápasu. Strelecky sa
presadil Juraj Lika, autor troch gólov, po jednom pridali Ukoviè, Pisár,
Hílek a Gibala.
Sobota 10.februára : FC Rimavská Sobota  Podbrezová 2:1 (1:0),
vzájomné zápasy aj týchto rivalov
majú zvlátnu príchu, najmä na pôde
eleziarov, kde domáci zväèa nehrávajú v rukavièkách. V sobotu odohrali mustvá vcelku zaujímavý duel,
obojstranne (èo vak viac prekvapilo
u náho tímu...) dos nepresvedèivo
v defenzíve, take hostia sa nezvykle
èasto dostávali do ancí. K vlastnej
kode premenili len jednu. Vedúci gól

dal po zmätoènej malej domov stopéra hostí Pisár. V úvode 2.polèasu
hostia vyrovnali, ale o necelú tvrhodinu dal po prekvapujúcej spätnej prihrávke z bránkovej èiary nikým nestráený Pisár z bezprostrednej blízkosti
víazný gól. Zostava : Kuciak  Janeèka, Sivèeviè, Geri, Filo  Lazúr,
Hílek, ivanoviè, Ukoviè  Pisár,
Lika; striedali Kaèák, Mráz, Hlouek, Latiak a Gibala.
V tomto týdni sa nai hráèi
dvakrát predstavia na súperových ihriskách: v utorok v Nitre a v sobotu
v maïarskom Diosgyöri.

Zimná èas Pohára ObFZ

V sobotu sa zápasmi 1.kola zaèala zimná èas 16.roèníka futbalového
turnaja o Pohár Oblastného futbalového zväzu v Rimavskej Sobote.
Desa prihlásených drustiev je rozdelených do dvoch skupín. Vetky
zápasy rimavskosobotskej skupiny sa odohrajú na umelom trávniku
tadióna prvoligového FC Na záhradkách.
Výsledky 1.kola : Ve¾ké Teriakovce  Radnovce 5:0 (0:0), góly :
Rudolf Lehocký 2, Milan Porubiak, Róbert Kraus, Peter Hriò; Ve¾ký Blh
 Uzovská Panica 5:0, Jesenské  Rimavské Janovce 2:2.
V revúckej skupine hrajú Muráò, Lubeník, Jelava a Revúca.

Zápas dvoch odvekých rivalov
emotívne preíval aj tréner Luèenca Vladimír Rusnák, ktorý prednedávnom pôsobil aj v Rim. Sobote.

STREDA 14.FEBRUÁRA
Minifutbal
19.00 hod. Rimatex  Exprestrans v dohrávke 6.kola zimného turnaja v hale T-18 pod ibenièným vrchom
PIATOK 16.FEBRUÁRA
Stolný tenis
18.00 hod. KP Rimavská
Sobota  Revúca, Hajnáèka 
Kalinovo-Cinobaòa B, Biskupice  Tisovec B, Luèenec B  Mlados Relax Rimavská Sobota B,
Luèenec C  Torna¾a B v 14.kole
4.ligy, Mlados Relax Rimavská
Sobota C  íd, Revúèka  Hrachovo v závereènom 14.kole 5.ligy
SOBOTA 17.FEBRUÁRA
Futbal
9.00 hod. Uzovská Panica 
Radnovce, 11.15 hod. Jesenské 
Ve¾ké Teriakovce, 13.15 hod. Ve¾ký Blh  Rim.Janovce v 2.kole
zimnej èasti Pohára ObFZ
Stolný tenis
10.00 hod. Tisovec  iar nad
Hronom, 15.00 hod. Tisovec 
Kremnica v 10.kole III.ligy
NEDE¼A 18.FEBRUÁRA
Minifutbal
9.00 hod. K Tempus  IKCOM, 9.50 hod. Exprestrans 
Matyas, 10.40 hod. Euromotel
 Rimatex, 11.30 hod. Autopulír  Tornádo v 7.kole zimného
turnaja v hale T-18 pod ibenièným vrchom

Predlovanie a zahusovanie vlasov =pravé Remy, Tresse, syntetické vlasy =3 truktúry ( rovné, zvlnené, kuèeravé) =výber z 90
odtieòov do dåky 65 cm =ozdobné pramienky ( efekty Swarovski)

= normalizuje pokoku hlavy
= podporuje rast, dodáva pevnos a zastavuje vypadávanie vlasov
Ul. Hatvaniho è. 4383/2A

2571

Snímky: -ml-

aplikácia vlasovej èasti =rieenie pre extrémne riedke vlasy

Z prípravného zápasu FC Rimavská Sobota-Luèenec 7:2.
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