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Tragédia v Hnúti

Predstavitelia spoloènosti Sewon Ecs Slovakia, s.r.o. sa po skonèení
oficiálnej èasti prezentácie firmy ocitli v pa¾be zvedavých otázok záujemcov o prácu v ich firme.
Foto : A.Gaál

Stena bývalej materskej koly v
Hnúti zavalila a usmrtila sedemroèného chlapca. Zástupkyòa banskobystrickej krajskej hovorkyne
Petra Babulicová informovala, e
k tragédii dolo v piatok popoludní
poèas nepovoleného rozoberania
strechy budovy. Vyetrovate¾ u
zaèal trestné stíhanie pre preèin
usmrtenia. Na mieste nebolo moné
vylúèi usmrtenie ïalou osobou.
Okolnosti tragédie sú predmetov vyetrovania.
Pod¾a naich informácií bývalú
materskú kolu v Hnúti, èas Likier,
ktorá bola z dreva, dlhie rozoberali, prièom dolo k jej uvo¾neniu.
Zdroj: www.rimava.sk

Divadelná sála Domu kultúry plná záujemcov o prácu

Investor sa predstavil
Kórejská nadnárodná spoloènos Sewon Ecs Slovakia,
spol. s r.o., ktorá je výrobcom káblových zväzkov pre automobilový priemysel, to s etablovaním sa v naom meste
myslí úprimne a váne. V stredu 28.februára prezentovala
svoje plány a zámery záujemcom o prácu v preplnenej divadelnej sále rimavskosobotského Domu kultúry.

Veï spoloènos by chcela výrobu
v prenajatých priestoroch bývalých
kasární rozbehnú u v budúcom mesiaci. Zástupcovia firmy predstavili
výrobný program, ale aj platové
a sociálne podmienky. K deklarovanej
40-korunovej hodinovej mzde je mo-

no ete získa nieko¾ko tzv. bonusov.
Napr. cestovné (a 2 000 Sk mesaène), za znalos angliètiny (1 000 Sk),
stravné lístky (zo 75-korunových lístkov platí zamestnanec 19 Sk, zvyok
dopláca zamestnávate¾), za návrhy na
zlepenie pracovných postupov, atï.

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

jednoduchý notebook FSC

2285

DVDRW, WLAN, 15,4" LCD 1280x800pix.,
2,4kg, Windows XP Home.

v cene (vrátane DPH 19%):

Vaa lekáreò

eleznièná ul. 23

procesor Intel Celeron 1,73 GHz FSB533 1MB cache
RAM 512MB DDR2, HDD 60GB 5400rpm,

Prítomní záujemcovia o prácu
zväèa oceòovali monos zamestnania. Potvrdila to i minianketa náho
spolupracovníka s náhodne vybranými respondentmi :
I.O., 22-roèná : - Som matkou dvoch
detí. Mám základné vzdelanie, doteraz
som nikde nepracovala. Teím sa, e
koneène mám ancu zamestna sa.
L.H., 47-roèný : - Desa rokov som
bez práce. Doteraz som sa bez úspechu pokúal zamestna, ak nerátam
párkrát na èierno..... Chcel by som
u koneène ma stálu robotu.
(Pokraèovanie na 2. strane)

www.jazmin.sk

FujitsuSiemens AmiloPro V3515

2295

Cena 9 Sk

2286

2227

AKCIA
Zajaèia perkeltová zmes
mrazená 30 Sk/kg
Praená mas 500g
15 Sk/kg

www.koruna.rimava.sk

Pondelok 5. marec 2007

=

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

KORUNA MARKET, Nová 2
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Struène z mesta

Pre nádejného investora,
spoloènos Sewon Ecs Slovakia,
s.r.o., bol v bývalých kasáròach odsúhlasený prenájom 3-poschodovej
budovy o výmere 4 050 m2 na výrobnú èinnos, èas ïalej budovy,
ktorá bude slúi ako jedáleò
a pozemok o výmere 1 000 m2.
= V mesiacoch marec a apríl sa
budú kona verejné zhromadenia
obèanov mesta a mestských èastí.
= Trby z poplatkov za parkovanie na Hlavnom námestí za
uplynulý rok predstavovali
takmer 760 tis. Sk.
= Technické sluby mesta v
uplynulom roku vysadili mimo plánu 93 stromov a to hlavne lipu, jaseò a borovicu.
= Do rimavskosobotského
spoloèného obecného úradu na
úseku územného plánovania a
stavebného poriadku patrí 87 obcí.
= Slávnostné odovzdanie novej
telocviène pri Z I.Ferenczyho na Sídlisku Západ sa uskutoèní 16.marca.

1 999 Sk

21 500 Sk

Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

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

2293

40. roèník

m e s t a

Uhlová brúska
BOSCH
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= rozvoz typickej talianskej

kulinárskej peciality z kategórie rýchleho obèerstvenia z
istej prevádzky sem-tam zabezpeèí aj livrejovaní èlenovia
silového rezortu
= tretí mobilný operátor si u
pripravuje priestory na zriadenie
svojej predajne v naom meste
= zaslúeným frenetickým
aplauzom samotných frekventantov sa skonèil prvý level kurzu spoloèenského tanca seniorov, u v túto stredu sa vak pokraèuje ïalím, no a na budúci týdeò je plánovaný historicky prvý absolventský veèierok
= aj na rimavskosobotské
tohtoroèné dni mesta zavíta exkluzívny hudobný hos zo stoveatej Prahy, o deò skôr mu bude
akoe predskokana robi populárna kapela z mesta spod Zobora
= tvorbytovka s takmer tuctom obyvate¾ov v areáli zaniknuvieho výrobného závodu
bude v nastávajúcom období odstavená od prívodu vody
= víaz oblastného ampionátu
v druhom najrozírenejom porte v naom regióne u vye mesiaca èaká na vecnú cenu, osobne
pris¾úbenú najvyím zväzovým
predstavite¾om
= u v budúci týdeò sa uskutoèní odovzdávanie staveniska
na realizáciu najväèej tohtoroènej investiènej akcie mesta
= okujúce vulgárnosti v podaní quásiumelcov z hlavného
mesta odzneli na závereènomplese tohtoroènej plesovej sezóny

Ako hrali súperi

= Ostatné výsledky 1.kola sú-

ae o postup do Corgoò ligy:
Zlaté Moravce  Moèenok , Trnava  Trenèín 2:1, Inter Bratislava  Dubnica 1:0.

(Pokraèovanie z 1. strany)
Sz.L., 24-roèná : - Som slobodná mamièka, mám 5-roènú dcéru. Sociálne dávky sú nízke aj na to, aby
sme obidve preili zo dòa na deò.
Rada by som la pracova. Modlím
sa, aby ma prijali.
O.B.,32-roèný .  Toto nie je práca
pre mòa.
Nu, verme, e sa spoloènosti podarí výrobu v Rimavskej Sobote
rozbehnú pod¾a plánov.

V Materskom centre Drobèek na Sídlisku Rimava v Rimavskej Sobote sa
konal detský karneval. Medzi maskami bol Batman, lienka, zajaèik, ao,
medvedík i sloník. Kadá maska dostala po promenáde sladkú odmenu a drobný
darèek. Nechýbala ani malá detská diskotéka. - Je to druhá ve¾ká akcia po
Mikuláovi. Myslím si, e je vhodným spestrením ivota materského centra. Do
karnevalu sa zapojili aj mamièky, oteckovia i staré mamy. Èo sa týka návtevnosti v centre, tá sa neustále zlepuje. Z akcií je ob¾úbené najmä cvièenie pre
mamièky, lebo sa tu uvo¾nia, zrelaxujú,- povedala podpredsedníèka OZ
Materské centrum Drobèek Andrea Suchánková.
-kan-

Vlastné zdroje u dávno nevyhovujú

Pitná voda u v júni

Rimavskosobotské mestské èasti
Dúava a Mojín v súèasnosti nie sú
napojené na vodovodnú sie. Zásobovanie pitnou vodou je zabezpeèované z miestnych, vlastných zdrojov, ktoré sú nevyhovujúce po stránke kapacitnej, ale hlavne hygienickej, èo má nepriaznivý vplyv na
zdravotný stav obyvate¾stva a ekologickú situáciu mesta. Preto bol
vypracovaný projekt na zásobovanie Dúavy a Mojína pitnou vodou.
Rozhodnutím ministerstva ivotného prostredia ete z roku 2005 bol
na realizáciu projektu schválený nenávratný finanèný príspevok 31,59
mil. Sk, èo predstavuje 95 % oprávnených nákladov. Zvynými piatimi percentami projekt kofinancuje
mesto. S realizáciou sa zaèalo

Premiéry v naom drese

V drese FC Rimavská Sobota v zápase so a¾ou sa v základnej zostave
objavili vetci traja noví hráèi. Ako sa im vydarila premiéra ? Brankár
imon si udral èisté konto, pritom sa v bráne, najmä v l.polèase urèite nenudil
z nedostatku práce. Vyrieil dve èisté gólové ance hostí, aj ïalie náznaky.
Neisto zapôsobil azda len raz pri jednom z rohov súpera v 2.polèase. Mladému Líkovi zostal gólový apetít z prípravných zápasov. Na hrote útoku bojoval, snail sa, zvádzal osobné súboje. Pôsobil sebavedome, vedel sa zapoji aj
do kombinácie. Jeho chví¾a prila tesne pred koncom, keï predskoèil obrancov
hostí a hlavou dal rozhodujúci gól. Najaie to mal asi ten, od koho sa oèakávalo najviac. Tesák, u s bohatými corgoòligovými skúsenosami, najmä spoèiatku pôsobil nervózne, neisto. Paradoxne, jeho výkon zaèal stúpa po gólovej
anci, ktorú nevyuil v 19.minúte. Vyhral nieko¾ko osobných súbojov, potiahol loptu, zakombinoval, v 35.min. pripravil presným centrom gólovú ancu
Líkovi. Po hodine hry ho tréner M.Komanický striedal : - Èasto s ním
debatujem. K nám priiel psychicky rozladený, lebo iba 8 hodín pred odletom
iliny na zahranièné sústredenie mu povedali, e ide na hosovanie. Namiesto
o titul majstra iiel niekde do baráe. Je uzavretý do seba. Nepovie niè, ale
trénuje poctivo. Ale v zápasoch to zatia¾ nie je ten Tesák, ako ho poznáme, teda
rýchly, výbuný, ve¾mi silný v hre jeden na jedného. Bude sa musie zobudi.

v auguste minulého roku, predpokladaný termín ukonèenia je, ako nás
informoval manaér projektu Mikulá Èelko, jún 2007. Po dobudovaní sa zvýi podiel domácností
napojených na vodovodnú sie a celkový poèet obyvate¾ov napojených
na vodovod sa zvýi o 310.

Vysielanie: ráno 8.00-9.00 hod.
Spravy/Videoinzercia; podveèer:
16.10-17.00 hod. Videoinzercia.
17.00 -17.15 hod. Správy/Beseda.
Spoloènos SEWON ECS Slovakia,s.r.o. uskutoènila prezentáciu spoloènosti a vo¾ných pracovných miest = Poslanci MsZ v
Hnúti schválili rozpoèet mesta
= Výstava Jozefa Suchou v
MG = Vyhlasovanie najúspenejích portovcov okresu Rimavská Sobota = Futbal RS- a¾a.
Beseda Vdy otvorené
Rozhovor s Ivanom Pivníkom
/zápasnícky oddiel TJ Lokomotíva Rim. Sobota/.
TVLOCALLRS@rsnet.sk

Spoloèenská kronika

Manelstvá uzavreté v mesiaci február

17.2. Bc.Martin Kamenský a Bc.Andrea Holczreiterová

Deti narodené v mesiaci február

2.2. Kristián Horváth; 3.2. Veronika Laáková; 7.2. Monika Bosnyáková a Vojtech Bosnyák; 12.2. Erika Ráczová, Sára Holubeková;
16.2. Jakub Michalèák; 19.2. Dominik Hegedû; 20.2. Laura Icsóová,
Matej Ternák; 23.2. aneta Zsírosová; 26.2. Julio Cibu¾a, Simona Bánová; 27.2. Noel Németh, Emma Czikóová, Michal korvan

Úmrtia v mesiaci február

1.2. Mária Grenèíková (zomrela vo veku 84 rokov); 2.2. Emil Vician
(79); 3.2. Margita Lökösová (96), Eva Matúová (51); 5.2. Albeta
Csatlóová (85); 7.2. Zoltán Varga (72); 8.2. Eva Kondáová (62), Jolana Kováèová (66); 10.2. Karol Farka (65), Vojtech ere (83); 11.2.
Jozef Slovák (76); 12.2. Ján Ceber (78), Anna Zsóriová (88); 13.2.
Helena Hroncová (63); 16.2. tefan Klinèák (67); 18.2. Jozef Kalocsai
(53); 20.2. tefan Reisinger (85); 21.2. Mária Bartová (90), Ján Jago
(72), Jozef Korytiak (72); 22.2. Mária Molnárová (81), Elena Popróèiová (69); 25.2. ¼udovít Horvát (75)

Jubilanti, ktorí sa v mesiaci február 2007 doili
okrúhleho ivotného jubilea a zúèastnili sa slávnostného stretnutia v sobotu 24.februára

Zlata Anderková, Lenka Dóová, Ruena Dusová, Marta Ferenczová,
Tibor Gyürke, Ruena Krnáèová, Ruena Pálmayová, Ing.Július Samajdák, Katarína Vargová, Frantiek Eliá, Zuzana Kálmanová, Irena tecová, Margita Tomová, Antonín Kopèo, Emíla Krejèová, Jozef Szabó

Slávnostné uvítanie detí v sobotu 24.februára

Sarah Sarvaová (nar.12.7.2006), Nina Karmen Olejníková
(1.11.2006), Alex a René Brosman (4.1.2007), Adam Kret (16.1.),
Luká Gombo (30.1.)
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Zápis do M

Riadite¾stvo Materskej
koly na Rybárskej ul. na
Sídlisku Západ v Rimavskej
Sobote oznamuje, e zápis
detí do M na kolský rok
2007-2008 bude prebieha
do 30.marca. V stredu 14.
marca od 9.30 hod. sa v B-pavilóne bude kona Deò otvorených dverí.

Klamárka Ketty

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote pripravuje na utorok 20.marca o 19.00 hod. divadelné predstavenie Klamárka Ketty z
repertoáru Divadla West Bratislava.
Ide o bláznivú komédiu s pesnièkami
o klamstvách a zamotaných situáciách, do ktorých sa notorická klamárka Ketty musí zákonite dosta. V réii
Nikitu Slováka úèinkujú Marián Labuda ml., Gabriela Dzúriková, Marek
Majeský, Andrea Kvaòovská, a.i.
Vstupné : v predpredaji 170 Sk,
od 15.marca 200 Sk.

= Neznámy páchate¾ vyuil nepo-

Na zaèiatku i na konci uplynulého týdòa odstraòovali zamestnanci
servisných organizácii poruchu na vodovodnom potrubí na Hviezdoslavovej ulici v Rimavskej Sobote.
Foto : Michal Lichanec

V Tomaovskom cintoríne len tri pohreby

Hrobári mali viac roboty

Technické sluby mesta v rámci
svojej podnikate¾skej èinnosti prevádzkujú cintorínske a pohrebné sluby. V uplynulom roku vykonali 110
pohrebov do zeme, 94 rozlúèok, dva
detské pohreby a jednu exhumáciu.
V cintoríne v Tomaovej boli uskutoènené len tri pohreby. V porovnaní

Gemerská tvorba mladých 2007
Kninica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote vyhlasuje prehliadku literárnych prác zaèínajúcich autorov poézie a prózy Gemerská tvorba zaèínajúcich autorov. Cie¾om prehliadky je podporova
iniciatívu ¾udí pri pokuse o literárne zobrazenie naej súèasnosti. Prehliadky sa môu zúèastni vetci záujemcovia vo veku od 15 do 30
rokov. Prehliadka je neanonymná, kadý autor môe posla pôvodné
práce z oblasti poézie a umeleckej prózy v rozsahu max. 20 strán : próza  max. 2 práce, poézia  max. 3 práce. Práce s uvedením mena, veku
a adresy bydliska, príp. koly autora je potrebné posla alebo osobne
doruèi v dvoch exemplároch (aj na CD alebo diskete) s oznaèením GTM
2007 najneskôr do 31.marca 2007 na adresu : Kninica Mateja Hrebendu, Hlavné námestie 8, 979 01 Rimavská Sobota. Autori prác sa
stretnú, pravdepodobne v máji, so známym slovenským spisovate¾om,
ktorý sa vyjadrí ku kadému príspevku. (Prihláku do prehliadky
obdria záujemcovia v Kninici Mateja Hrebendu.)

s rokom 2005 zomrelo v meste o 55
osôb viac. Otvorením predajne pohrebníckych potrieb sa zvýili trby
z predaja, keï bolo predaných 175
rakiev a 316 vencov.
Z dôvodu zmeny legislatívy bola
zriadená miestnos na úpravu ¾udských pozostatkov, v pohrebnom vozidle bolo zabudované chladiace zariadenie. V záujme skultúrnenia
prostredia poslednej rozlúèky bola
vyma¾ovaná obradná sieò, boli zrekontruované prevádzkové miestnosti, bol
vykonaný náter novej vstupnej brány
do cintorína a bola zrekontruovaná
strecha obradnej siene.

zornos futbalistov poèas turnaja
v Jesenskom, ktorí mali vo¾ne uloené osobné veci i odev v neuzamknutej atni v telocvièni pri tadióne.
Zlodej ukradol zimný kabát, strieborné náramkové hodinky, mobilný telefón, koenú peòaenka s finanènou
hotovosou 4 tis. Sk a rôzne osobné
doklady. Svojim konaním spôsobil majite¾ovi celkovú kodu 14 tis. Sk. Z tej
istej atne ukradol aj ïalí zimný kabát, koenú peòaenku so sumou 600
korún a taktie osobné doklady. Tomuto majite¾ovi vznikla koda nie menej ako 1 300 Sk.
= Doposia¾ nezistený páchate¾
vypílil a následne ukradol z lesného porastu drevinu cer, agát, hrab
a buk. Pre tátny podnik Lesy SR,
o.z. Rimavská Sobota spôsobil celkovú kodu 48 tis. Sk.
= Z týrania blízkej a zverenej osoby bol obvinený 35- roèný Roman K.
z Ratkovej. Od júna 2001 týral svoju
manelku a tyri deti. Pod vplyvom
alkoholu ich bil, kopal, vulgárne im
nadával, vyhadzoval ich z bytu
a rozbíjal zariadenie bytu. K zraneniu
pokodených, ktoré by si vyiadalo
lekárske oetrenie, nedolo. Vyetrovate¾ obvineného umiestnil do policajnej cely a podal podnet na rozhodnutie o jeho väzbe. Hrozí mu trest
odòatia slobody na 7 a 15 rokov.

Hrozí mu a 12- roèné väzenie

Vyetrovate¾ obvinil z lúpee a vydierania 37-roèného Gustáva H.
z Jesenského, ktorý 26.2. vo veèerných hodinách v tamojom bare slovne napadol 29- roèného Tomáa L. Následne vytiahol dýku a zaèal ho òou udiera.
Potom ho vyvliekol pred bar, kde ho opä ohrozoval dýkou a pod hrozbou
fyzického násilia mu z vrecka bundy zobral 7 tis. Sk, prièom ho udieral dýkou
do hlavy a vyhráal sa mu zabitím. Pokodený utrpel zranenia s dobou lieèenia
do 7 dní. Obvinený bol umiestnený do cely predbeného zadrania a bol daný
návrh na jeho vzatie do väzby. Hrozí trest odòatia slobody a na 12 rokov.

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
H.M.H. DREVOVÝROBA, s.r.o.,
Kociha

Toto opustené teniatko nala
Danka Prepletaná poèas prechádzky na ihrisku pri rieke Rimava za
budovou gymnázia. Vzala si ho domov a h¾adá dobrých ¾udí, ktorí by
sa o neho postarali. Suèka je hravá
a prítulná. Ak vám nie je jej osud
¾ahostajný a chcete jej vytvori
nový domov, zatelefonujte na tel.
è.: 0902 196 828.
- kan -

Pilèícky preukaz
Osvedèenie na VZV
Vyuèený
BB TOOLS, s. r. o.,
ÚSO vzdelanie, VP-B
Rimavská Sobota
ÚSOP vzdelanie, VP-B
BAURIS, s.r.o.
Vyuèený
Rimavská Sobota
ÚSO alebo V vzdelanie
SEWON ECS SLOVAKIA, s. r. o.,
Z vzdelanie
Výrobná prevádzka v Hnúti
Vyuèený
KOVOS, s. r. o., Hrachovo
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.
Pilèík dreva
Vodiè VZV
Pomocný robotník
Obchodný zástupca pre SR
Obchodný zástupca pre HU
Murár, Stavebný tesár
Stavbyvedúci
Výrobný pracovník
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esdesiate výroèie návratu Slovákov do vlasti otcov

História Novoklenovèanov

V tomto roku uplynie 60 rokov od
Fotografuje hviezdynávratu
i erotiku
Slovákov do vlasti otcov. MaFoto: M. Kanalová

tica slovenská pri tejto príleitosti organizuje spomienkové podujatia po
celom Slovensku. Jedno z nich sa
v apríli uskutoèní v Králi pri pamätníku, ktorí si postavili Novoklenovèania v areáli evanjelického a. v. kostola.
V rámci neho sa budú v kostole slúi
sluby boie, kona prednáky odborZ vernisáe výstavy (sprava): Ervin Tamás, riadite¾ka Gemersko-malo- níkov, zaoberajúcich sa tematikou sahotnského múzea O¾ga Bodorová, Géza Hizsnyan a Gabriela Mészárosová. hovania a presíd¾ovania. Nebudú chýba ani spomienky najstarích pamätníkov, rodákov z Nového Klenovca.
V múzeu vystavuje maïarský fotograf Ervin Tamás
V kultúrnom programe vystúpi ochotnícky divadelný súbor z Rimavskej
Píly, folklórny súbor Vepor z Klenovca a folklórna skupina ajava
V priestoroch Gemersko-malo- ujem spozna víno. Prvú vec, ktorú z Krá¾a. Ako sa vyjadril riadite¾
hontského múzea v Rimavskej Sobo- si musia uvedomi je to, aby pri vcho- Domu Matice slovenskej v Rimavte bola 27. februára otvorená výstavu de do vínnej pivnice sklonili hlavu skej Sobote Michal Hruka, od
Od révy k poháru. Prezentuje fareb- a pristupovali k vínu s urèitou poko- roku 1827 sa presahovalo vye 40
né fotografie Ervina Tamása z Cso- rou. Práve táto pokora vyaruje rodín z Klenovca do lesov pri Mukapaku v Maïarsku, ktorý sa so svo- z fotografií Ervina Tamása. Dobré èeve na Podkarpatskej Rusi. Na pojim otcom a rodinou roky venuje vi- víno vie vyrobi len èlovek, ktorý je zvanie grófa Schömborna z Buchheinárstvu. Ervin Tamás fotografuje u pokorný a oddaný. A vína, ktoré vy- mu odili rúba lesy, páli drevené uhlie
a vozi ho pre okolité hámre. Pôdu,
dvanás rokov. Na fotografiách zachy- rábajú Tamásovci, sú jedineèné, èisté,
ktorú zúrodnili, im gróf pridelil do
táva ivot vo vinárskej oblasti, krásu pecifické. Obsahujú krásu danej lovlastníctva. Vybudovali dedinu Nový
vínnej révy, prírody i zvierat. Publiku- kality a prírody,- vyjadrila sa komiKlenovec so kolou a kamenným kosje ich väèinou v odbornej literatúre.
sárka výstavy enologièka Gabriela tolom. 1. a 2. mája 1947 sa Novokle- U roky uèíme o víne. Organizu- Mészárosová. Výstava fotografií E. novèania vrátili na Slovensko. Usadili
jeme kolenia pre ¾udí, ktorí majú zá- Tamása potrvá do 30. apríla.
sa najmä v obciach Krá¾, Chanava,

Od révy k poháru

Kapely Impérium a ivotopis nahrali svoje prvé cédeèká

Rep je hudba z ulice
Hip-hopový ivotný týl oslovil aj troch zaujímavých
chalanov z Rimavskej Soboty: tudentov SOU strojárskeho 19-roèného Michala Melichera, 16-roèného Patrika Murdu a 18-roèného tudenta Spojenej koly - SOU
sluieb Tibora Oláha. Spája ich to, e sa venujú repu.
Michal alias Master a Patrik alias
Murda majú kapelu Impérium. Tibor alias ivotopis si zaloil kapelu
ivotopis. Obe skupiny fungujú asi
rok a ich manaérom je Pavel Meliík alias Melo. Spevácky im vypomáha èlenka folkovej kapely M.E.L.L.
Vierka Vereová, ktorú prezývajú
Dievèatko. Kapely navzájom spolupracujú a chodievajú spoloène na akcie. Kadá z nich vak má svoj týl.
Soboania ich mohli vidie poèas vystúpení v tunajích kluboch.
- Vychádzame z toho, èo vidíme na
ulici, z naich pocitov. Texty naich
piesní sú v slovenèine a píeme si ich
sami. Ve¾a ¾udí hovorí, e rep je iba
vulgárnos. Nie je to pravda. Tvrdé
slová vyjadrujú tú pravú podstatu
veci. Keï sa spieva o vrade alebo

drogách, tak sa predsa nebudú pouíva jemné slová. K tomu patria aj vulgarizmy. Rep je o tom, e poviem vetko na rovinu, bez prikrálenia,- povedal Michal. Pre Patrika je rep aj relaxom a dáva mu dobrý pocit, lebo len
prostredníctvom neho vie vyjadri, èo
cíti. Tibor sa repu venuje od iesteho
roèníka základnej koly. Nieko¾kokrát
vystupoval aj na Dòoch mesta.
-Baví ma to, Myslím si, e je dobré, keï èlovek môe vyjadrova svoje názory, pocity, a vetko to, èo ho
trápi. Rep je hudba z ulice. Úprimná,- tvrdí Tibor. Chlapci nahrali u aj
svoje prvé prezentaèné cédeèká. CD
kapely Impérium vylo vlani v decembri. Nesie názov Na vlastnú
päs. Je na òom 18 skladieb vrátane
príhovorov. Sú o ivote a ¾uïoch.

Jedna skladba je venovaná zmámym
a vetkým, ktorí kapele pomohli. Názov CD skupiny ivotopis, ktoré
vylo v januári, je Som plný nenávisti, pravdy a hnevu. Je na òom 18
piesní o beznádeji, láske, osobných
pocitoch, trápeniach, o tom, èo prináa ivot. Vïaka manaérovi Pavlovi Meliíkovi budú ma mladí repe-

Abovce, Èí, Lenka, Valice, Skereovo, Rumince a Chrámec. V Králi
a Abovciach ije v súèasnosti okolo
300 Novoklenovèanov. Zaloili si
Miestny odbor Matice slovenskej, ktorý zbiera, udriava a íri zvyky, piesne
a obyèaje Novoklenovèanov. -kan-

Èítanie pri
svieèkach

Gemersko-malohontské
múzeum v Rimavskej Sobote usporiada v piatok 16.
marca od 14.00 do 18.00 hod.
2.roèník èítania a dialógov
pri svieèkach Podveèer v
kninici múzea  Literatúra z historickej kninice.
Podrobný program bude uverejnený v budúcom èísle.

Zápis do M

Materská kola na Dobinského ulici v Rimavskej Sobote oznamuje, e zápis detí do M
na kolský rok 2007-2008 trvá
do konca marca.
ri perný mesiac. Èakajú ich vystúpenia v Luèenci a iline. Chystajú sa aj
do STV na nakrúcanie relácie Metro,
kde sa prezentujú zaèínajúce kapely.
Chalani túia po tom, aby svoje skladby mohli nahráva v poriadnom túdiu. Mimochodom, skúajú doma,
lebo nemajú priestory.
- Mám mení odkaz pre vedenie
mesta, e by si mali viac víma ¾udí,
èo tu ijú, venujú sa spevu a majú talent. A preto by bolo fajn, keby sme
tu mali nahrávacie túdio pre mladé
kapely,- uzavrel Tibor.
-kan-

Mladí reperi (sprava): Pavel Meliík, Tibor Oláh, Patrik Murda a Michal Melicher.
Foto: M. Kanalová
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Keï sa uèia autisti spolu s postihnutými Downovým a Rethrovým syndrómom

S VIE
VIErou, NÁ
NÁdejou a LÁ
LÁskou - VIENALA
Budova, pripomínajúca zámoèek s ve¾kou záhradou okolo je sídlom
peciálnej základnej koly v Rimavskej Sobote. V jej priestoroch sídli
a vykonáva svoju èinnos i Obèianske zdruenie Vienala. Toto zdruenie
je zamerané na pomoc zdravotne ako postihnutým deom a ich rodièom. Impulzom pre zaloenie zdruenia boli práve rodièia, ktorí mali
doma deti, ktoré nechodili do koly, boli doma, obmedzené svojou chorobou. Ako hovorí predsedníèka zdruenia Helena Husárová (na snímke),
v minulosti takéto deti boli povaované za nevzdelávate¾né. Ústava SR
umoòuje kadému, i zdravotne ako postihnutým deom, vzdelávanie.
Pri takýchto deoch je moné obmedzi vzdelanie na kratiu dobu. OZ Vienala zriadilo denný
stacionár ako netátne zariadenie rodinného typu, poskytujúce sociálne sluby pod¾a zákona
o sociálnej pomoci. Názov VIENALA je odvodený od prvých slabík slov viera, nádej, láska. Deti
a ich rodièia potrebujú lásku, potrebujú nádej, e sa ich stav zlepí a potrebujú vieru, e aj
ostatní ¾udia budú súdrnejí, prejavia solidárnos, nebudú odsudzova inakos chorých ¾udí.

POSTIHNUTÝM DEOM
POMÁHA KOLEKTÍV

Vienala bola zaloená v roku 1997,
o rok neskôr získala z Phare prvé peniaze, 150 tisíc Sk na minimálne mzdy
pre dve pracovníèky.  V ïalích rokoch finanène pomáhali sponzori, dobrí ¾udia, - hovorí H.Husárová. - Obèianske zdruenie sme zaregistrovali
ako poskytovate¾a sociálnych sluieb,
na mzdy zaèal prispieva i krajský
úrad. Pri otvorení sme zaèínali so tyrmi demi, ich poèet sa zakrátko zvýil
na osem, v súèasnosti vyuèujeme
a staráme sa o 31 detí. Priemerná dochádzka je 19 detí, pretoe máme deti,
ktoré prichádzajú zo vzdialenejích
èastí okresu, napr. z Rimavskej Seèi,
Èíu, Janíc, Aboviec, take sme sa
s rodièmi dohodli na tzv. blokovom vyuèovaní. Niektoré deti chodia napr. v
pondelok a stredu, èie tri dni, iné
chodia dva dni, alebo jeden deò pod¾a
toho, aké vzdelávanie deti absolvujú.
Vo Vienale vyuèujú peciálni pedagógovia, chodí k nám logopedièka, deti
sú v odbornej starostlivosti výbornej
neurologièky doktorky Jánoíkovej.
Sú tu deti od 6 do 16 rokov, ale vo
výnimoèných prípadoch, keï diea nie
je agresívne, môe by chránencom
Vienaly aj starie. - Máme dvoch chlapcov,- vysvet¾uje H. Husárová, -tevka a Patrika, ktorí majú 18 rokov
a vychodili praktickú kolu u nás. Rodièia nás poprosili, aby sme ich zobrali
naspä, e deom chýba kolektív.
Deti sa v kolektíve nielen uèia, ale
precvièujú si aj jemnú motoriku, vytvárajú práce zo slamy, úpolia. Nazbierajú listy na dvore a vznikajú pekné mozaiky. Pedagógovia a pracovníci
Vienaly musia dáva pozor, aby deti
napr. neprehltli korálky alebo sa neporanili, lebo najmä u autistických detí
je zníený prah vnímania bolesti.
V súèasnosti navtevuje Vienalu osem
autistov, dochádza sem chlapèek a
z Hontianskych Nemiec. - Rodièia boli
so synom u vade a obrátili sa nako-

niec na nás, - vysvet¾uje H.Husárová.
- Chodia dvakrát do týdòa a vzh¾adom na to, e sa im páèi, e chlapec
robí pokroky, napr. pobozká otca, súrodencov, èo nikdy predtým nerobil,
dôverujú nám. Máme ve¾mi dobrých
odborníkov, klinickú logopedièku,
psychológa, psychiatra. Máme vak
prípady detí, ktoré sa stávajú vekom
ve¾mi agresívne, tie u k nám potom
nemôu chodi. Pre takéto deti sú potom peciálne ústavy a hoci s akým
srdcom, ale musím niekedy rodièov
upozorni, aby sa zapísali na poradovník do takýchto ústavov. Stáva sa
aj naim pracovníkom, e diea ich
udrie, i keï sa následne ospravedlní.
Máme aj leiace deti. Vetky deti, ktoré
sú schopné zvládnu výuku, sa uèia
tzv. trivium: èíta, písa, poèíta. Vetko zábavnou, hravou, pre ne pútavou
formou. Deti sú medzi seberovnými,
nikto sa im nevysmieva. Ve¾mi ma trápi, keï rodièia od nás z prípravky, z
predkolskej triedy odvedú diea do
riadnej základnej koly. Neuvedomujú si, e dieau vlastne ubliujú, lebo
i keï je tam v peciálnej triede, vyènieva, deti sa mu môu posmieva.

POSTIHNUTÝCH
DETÍ PRIBÚDA

Poèas 10-roèného pôsobenia nemali ete vo Vienale iadnu sanos.
Leiace deti (majú ich osem) polohujú, keïe od sponzorov získali
zvlátne sedaèky proti preleaninám. Deti uèia zábavnou Heuristickou metódou, pouívajú Monteresiovej metódy. Pedagógovia a pracovníci Vienaly sústavne tudujú
odbornú literatúru. Majú deti nehovoriace, alebo deti, ktoré hovoria len
tri slová. S takýmito demi absolvujú dýchacie cvièenia, cvièenie artikulácie.
- Na úseku zdravotne postihnutých
sa vo vzdelávaní urobilo ve¾a, - hodnotí vedúca Vienaly a dodáva : - Problémom je, e nae zariadenie je u po-

maly malé. Nemáme srdce nezobra
diea, keï nás o to rodièia poiadajú,
keïe vieme, e diea bez rovnocenného kolektívu upadá. Postihnutých
detí akosi pribúda. Od septembra máme
desa nových detí. Pribúdajú deti
s viacnásobnými postihmi. Diea napr.
po detskej mozgovej obrne je imobilné, nehovoriace aj nepoèujúce. Som
rada, e od novembra minulého roka
sa podobné zariadenie ako je Vienala
otvorilo i v Hnúti. Keï sme tam robili prieskum, v samotnej Hnúti a v jej
okolí bolo 24 postihnutých detí,take
takéto zariadenie tam bolo potrebné.
Máme ve¾mi dobrú spoluprácu.

náhrady mzdy.

ODMENOU JE
VIDITE¼NÁ POMOC

Pýtame sa, aký pocit napåòa Helenu Husárovú, ktorá okrem pôsobenia
vo Vienale, má ete nieko¾ko spoloèensky prospených a humánnych
funkcií.
- Spomeniem jedno, - zamyslí sa. Osem rokov dozadu sa stal prípad,
keï psychológ diagnostikoval chlapèeka z Hnúte. Chlapèek mal es rokov a diagnóza znela, e ide o nevzdelávate¾né diea. Chlapèeka sme
prijali do Vienaly. Po polroku sme zistili, e chlapèek vzdelávate¾ný je. Zistili sme, e chlapec má výrazné autistické prvky, nechcel èíta ani hovori
pred viacerými ¾uïmi. Èíta ve¾mi ticho, ale èíta, poèíta. Vtedy som bola
ve¾mi astná Kedysi sme sa uèili, e
diea s mentálnym postihom sa nedá
vylieèi. Ale myslím si, e sa tam dá

FINANÈNÉ PROBLÉMY PRETRVÁVAJÚ

H.Husárová ïalej vysvet¾uje, e
má ve¾a iadostí ¾udí, ktorí sa hlásia
do Vienaly do pracovného pomeru.
iadosti tudujúcich, vzdelávajúcich
sa ¾udí, ktorí si túto prácu vybrali,
chcú pomáha. Najaie je zohna
peniaze. - Je marec a ja nemám ani
korunu, moji zamestnanci mzdy dostanú mono na konci mesiaca, látame finanènú situáciu ako sa dá. Peniaze zháòame z projektov, z dotácií.
Od mesta sme ani ve¾mi nepýtali, lebo
vieme, e mesto je zadåené, som citlivý èlovek, nemám odvahu pýta.
Primátor tefan Cifru bol koncom
minulého roka vo Vienale, bolo vidie,
e prostredie ho dojíma, dal nám osobný dar ako obèan 10 tisíc Sk. Dotáciou nám vlani pomohol predseda
BBSK M. Murga, vykryl nám mzdy
a náklady Vienaly na 80 percent. Pomoc od neho máme pris¾úbenú
i tento rok. Tie nám pomáhajú dobrí ¾udia, ktorí nám darovali dve percentá svojich daní. Od predsedu vlády sme vlani dostali peniaze na letný
tábor pre zdravotne postihnuté deti
a deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Vybrali sme deti, ktoré
v ivote nikde neboli. Boli sme s nimi
na Kokave a nai uèitelia tam boli bez

Veronika pekne kreslí a
rada spieva.
Foto: -aut.ve¾a pomôc, keï je to v dobrých rukách. Diea môe napredova, i keï
je IQ nízke.
Popoludnie vo Vienale je pokojné. Na pohovke sa výchovná pracovníèka venuje dievèatku , èítajú
spolu kniku. Alenke chutia pagety, Veronika kreslí. Komunikujeme
s òou, dozvedáme sa, e rada spieva, vyhrala malú súa s pesnièkou
Èíe si uhajko, èíe...
Na prax do Vienaly chodia aj tudentky, ktoré cez miestnu Akadémiu
vzdelávania tudujú sociálnu prácu.
Sledujeme dianie vo Vienale. Na
poh¾ad kolektívne pôsobisko detí rôzneho veku. Detí, ktoré spája jednoduché úsilie: napriek svojmu handicapu
dokáza, prekona na poh¾ad jednoduchú prekáku. Napríklad za dva
roky zvládnu prvácky labikár.
A svojimi pecifickými úsmevmi da
najavo, ako ve¾mi ich hreje pochvala,
teplé pohladenie.
-r-
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Pohár
ObFZ
=

= Výsledky 4.kola zimnej
èasti 16.roèníka Pohára ObFZ :
Rim. Janovce  Ve¾ké Teriakovce
4:2 (l:2), góly : Roman Uhrin 4  Ján
Konèek, Milan Porubiak, rozhodoval Petrinec, hostia prekvapujúco
viedli nad lídrom I.triedy u dvojgólovým náskokom, vïaka streleckej
pohotovosti Uhrina favorit otoèil
skóre; Ve¾ký Blh  Stránska/Stáròa 5:0 (1:0), góly : Marek Zvoda 2,
Stanislav Krahulec, Roman Gubala,
tefan Drugda (z 11 m), rozhodoval
Ivanik. Uzovská Panica  Jesenské
0:9 (0:5), góly : Róbert Gombala 4,
Peter Boros 2, Erik Váradi, Laczko,
Lakato, rozhodoval Václavík.

1. Ve¾ký Blh
2. J e s e n s k é
3. Rim. Janovce
4. V. Teriakovce
5. Uz. Panica

4
3
4
3
3

4
2
2
0
0

0
1
1
0
0

0
0
1
3
3

21 : 0 12
15 : 2 7
10 : 8 7
2 :16 0
0 :18 0

Stolný tenis

IV.LIGA  16.KOLO :
Mlados Relax Rimavská Sobota B  Torna¾a 3:3 nedohraté, za
tohto stavu hostia odmietli pokraèova v zápase ; Luèenec B  Tisovec
B 7:11, body hostí : Prokop 3,5, Filipiak, Loka a Hutka po 2,5.

Hladké víazstvo

= KK Rimavská Sobota  Koice B 3 080 : 2900, na body 6:2, v 16.
kole I.ligy v kolkoch na 120 hodov. O
výsledku sa rozhodlo v prvých dvoch
tretinách duelu, v závere hostia len
skorigovali prehru. Zostava a výkony
KK : matlík 532 (svoj mikrosúboj
vyhral o 55 bodov), Tavarszký 508
(+72), Kojnok 545 (+64), Vanek 515
(+19), Povinszký 497 (-6) a Toma
483 (-34).
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Vo volejbalovej prvej lige ien len jedno víazstvo Iskry

Bojovnos dievèat nestaèila

I.LIGA  2.KOLO NADSTAVBY :
Skupina o 1. - 4. miesto:
VK Iskra Hnúa  Humenné 3:2
(11,24,-19,-16,11) a 1:3 (-19,-19,22,19), zostava: Palíková, Bukviarová,

Miga¾ová, Slivková, Sakáèová, Bartová  uleková, Národová, Katreniaková. Prvý set vyhrala Iskra za 15 minút
a zdalo sa po¾ahky pôjde za víazstvom. Humenèanky sa postupne ro-

Víazom dlhodobého halového minifutbalového turnaja v Jesenskom, v ktorom tartovalo nie menej ako desa tímov, sa stalo drustvo
Casablanca. Na snímke v hornom rade z¾ava : Váradi, Attila Czene,
Tóth, Kuna; dole z¾ava : Csank, Kovács, László, Singlár. Na snímke
chýbajú Figei, Norbert Czene a J.Suhajda.

Morálne víazstvo mladých Hnúancov

Cennejie
ne body
=

Dohrávkami dvoch kôl sa
skonèila III.liga muov vo volejbale. Výsledky : 9.kolo : Ve¾ký Krtí
 VK Iskra Hnúa 3:0 (16,14,20),
hralo sa 60 minút a 3:1 (23,10,-23,24),
80 minút, rozhodoval Vaòo.
10.kolo : VK Iskra Hnúa 
Detva 1:3 (-17,-10,16,-20), 90 minút
a 2:3 (-17,17,19,-23,-16), 120 minút,
rozhodoval Tomèík. V dohrávkach sa
v hnúanskom drese predstavili :
Kradlák, Jakubèek, Novák, Golian,
Hosovecký, M.Perenèaj, Uhrín, Novák, Turoò, Lulèo. Vekový priemer
drustva bol pod 17 rokov !!!! Na-

priek tomu víazovi súae uchmatli
v dvojzápase tri sety a dokonca mohli
vyhra druhý zápas. V tajbrejku mali
dokonca dva meèbaly ! P.Hosovecký
sa vak priznal k teèu, ktorý nepostrehol ani rozhodca a hostia potom
strhli víazstvo na svoju stranu. Najväèie uznanie vak patrí mladému volejbalistovi Iskry za portové gesto.
Koneèná tabu¾ka III.ligy:
1. Detva
2. C i n o b a ò a
3. Ve¾ký Krtí
4. Iskra Hnúa
5. Tisovec

16
16
16
16
16

15
13
7
3
2

1
3
9
13
14

46 :16
45 :15
30 :30
20 :42
8 :46

31
29
23
19
18

zohrávali, a hoci prvý zápas prehrali,
v druhom jasne dominovali.Na domáce akoby do¾ahla psychická únava
z predchádzajúcej päsetovej drámy.
Skupina o 5.-8.miesto :
Koice  K Slovan Rimavská
Sobota 3:1 (12,-23,28,14) a 3:0
(27,21, 14), zostava : Rendeková, Kudlíková ml., tubniaková, Barthová,
Hrivnáková, Baòová  libero Chodúrová, èurková, Kojnoková. Oproti
predchádzajúcemu zápasu chýbali trénerke Alene Kudlíkovej tri hráèky
základnej zostavy, take do Koíc necestovali s ve¾kými ambíciami. Dievèatá vak príkladne bojovali, vyrovnávajúc sa s výkovým hendikepom.
Pri troche astia a tie (opä) rozhodcovej korektnosti mohli prvý zápas mono aj vyhra. Ibae, arbiter
sa za stavu 22:23 upískol v neprospech slovanistiek....

Nai aj vo Viedni

= Najtalentovanejích futbalistov K Tempus oslovili manaéri z
VFA Bratislava; v ich farbách sa zúèastnili turnaja v Ruomberku, kde
v kategórii roè.nar. 1996 prispeli
k víazstvu Tomá Galo a Patrik Gilian, a v roè. nar. 1997 Rastislav Václavik. Potom na rakúskom národnom
tadióne Práter vo Viedni nastúpili
v drese VFA aj v proti Austrii Viedeò
a patrili k oporám drustva.

Minifutbal

= Výsledky závereèného 9.
kola zimného turnaja z nedele
4.marca: Exprestrans  Autotauris
5:0 kont., hostia nenastúpili; Euromotel  IK-COM 6:2 (2:1), góly :
R.Farka, Cs.Albert a V.Ruszó po 2 
M. Drinóczi, V.Va; Autopulír  Matyas 5:0 kont a 0:5 kont, ani jeden zo
súperov sa nedostavil; Tornádo  Rimatex 2:14 (0:7), góly : P.Repka,
T.Albert  P.ándor 5, M.Sihelský a
R.Uhrin po 3, M.Beòu 2, T.ándor ;
dohrávka 8.kola z 1.marca : Autotauris
 K Tempus 2:2 (1:2), góly : R.Darèi,
J.Zvara  M.Pósa, D.Brezovický;

1. Rimatex
2. Exprestrans
3. To r n á d o
4. FC Euromotel
5. Autotauris
6. Autopulír
7. Matya s
8. K Tempus
9. I K - C O M

Riadite¾ zimného turnaja v minifutbale Július Vrábe¾ odovzdáva víaznú trofej kapitánovi Rimatexu
Miloovi Beòuovi. Na druhej snímke víazné dustvo u v civile, v hornom rade z¾ava: Tibor ándor,
Uhrin, Pekarèík, dole z¾ava: Peter ándor, Koreò, Beòu.
Foto : M.Lichanec
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Víazom súae strelcov sa stal
Peter ándor (Rimatex) s 31 gólmi
a s priepastným náskokom pred
Vojtechom Ruszóom (Euromotel)
so 17 gólmi a klubovým spoluhráèom
Romanom Uhrinom s 15 gólmi.
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Na zaèiatok sezóny ve¾mi dobrý zápas so astným koncom pre nás

Mikulá Komanický : - aký pôrod
FC Rimavská Sobota  a¾a 1:0 (0:0), v úvodnom kole prelínacej súae o postup do Corgoò ligy. Víazný gól dal
v 88.minúte Juraj Líka. Pred 1 125 divákmi rozhodoval Smolák, bez kariet. Zostavy : FC : imon  Janeèka, Kaèák, Geri,
Mráz  Lazúr (89. ivanoviè), Hílek, Sivèeviè, Tesák (59.Hlouek)  Pisár (66.Gibala), Líka; Slovan Duslo : Valenský 
Mikla, Gaparík, Lauko, Kubitel  Obert, Masný, Lalák, Vyskoè  Valachoviè (78. Tyèiak), Vencel (72.Demeter).
U v 1.min. Valachoviè z dobrej pozície nemieril presne. V 14.min. sa vyznamenal brankár imon, keï vyrazil
nepríjemnú strelu Oberta nad brvno.
Nai odpovedali ancou Tesáka, ktorý na pätke netrafil polovysoký center Pisára a hlavièkou Sivèevièa po ïalom centri náho kapitána. Po polho-

Foto: Michal Lichanec

Skorý zaèiatok futbalovej jari poznaèil stály dáï, teplota pod desa
stupòov, mäkký terén. Napriek tomu
mal zápas dvoch najlepích mustiev
jesennej èasti I.ligy svoju kvalitu. Urèite aj preto, e hostia neprili bráni,
hrali aktívne , nevynechali ani jednu
príleitos na atakovanie naej brány.

Pred stretnutím sa predstavitelia rimavskosobotského klubu rozlúèili
s brankárom Braòom Benkom, ktorý po esroènom pôsobení v Rimavskej
Sobote odchádza na polroèné hosovanie do Jesenského.

dine hry zmaril imon èistú ancu Laláka, o pä minút Líka hlavièkoval
center Tesáka tesne ved¾a. Poslednú
ancu v 1.polèase mali hostia Masným. V úvodnej minúte 2.polèasu
z ve¾kej dia¾ky pálil Sivèeviè. Po hodine hry mal gól na kopaèke hosujúci
Obert, ale imon jeho strelu kryl.
V ïalom priebehu mali ance u len
nai hráèi, najskôr Líka hlavièkoval
do zeme, v 78.min. Gibalovu strelu
efektnou robinzonádou znekodnil
Valenský. No a keï u vetci aktéri
boli zmierení s asi spravodlivou remízou, na center Hlouka takmer od rohovej zástavky si nabehol Líka a svoju
premiéru v rimavskosobotskom drese okorenil gólom.  Bol to dar z nebies,
- glosoval astný tréner Mikulá Komanický. V 2. kole hrá FC u v
piatok 9. marca v Trenèíne.

Odznelo na tlaèovke

Peter Anèic, tréner ale : - Kolega Komanický sa dnes asi lepie pomodlil ako my...Futbal výborný, atmosféra výborná, s neastným koncom pre nás. Takto sme chceli hra,
disciplinovane, a keïe domáci neboli vo svojej koi, chceli sme to vyui.
S odchodom Huèka, Lancza a Dékánya nám odilo 17 gólov. Keï odohráme takýto zápas, u by sme dve minúty pred koncom nemali inkasova.

Predstavujeme nových hráèov FC

DAVID IMON, brankár
Nar. 14.6.1975 v Pardubiciach, kde aj zaèínal s futbalom. V ïalom priebehu svojej
kariéry pôsobil aj v amberku, Chrudimi, v Láznich Bohdaneè, v prvoligovom Bohemianse Praha, v drese ktorého zaknihoval dva tarty. Legionársky chlebík si vyskúal
na ostrove Malta, v mustve Birkikara, s ktorým získal double  víazstvo v lige
i v tamojom pohári. Naposledy pôsobil v západoèeskom Sokolove.
LUKÁ TESÁK, stredopoliar
Nar. 8.3.1985 v Kremnici, s futbalom zaèínal v iari nad Hronom, z ktorého vak u ako
dorastenec prestúpil do Dubnice nad Váhom. V meste na Povaí odohral tri sezóny, získal tam
titul majstra Slovenska v starom doraste. Prebojoval sa aj do seniorskeho mustva Dubnice,
v minulom roku zakotvil v iline. V najvyej slovenskej súai odohral u takmer 50 zápasov,
bol mládeníckym reprezentantom do 18,19 i 21 rokov.
JURAJ LÍKA, útoèník
Nar 11.5. 1985, odchovanec prievidzského futbalu (hrával spolu
napr. s Duanom Ukovièom). U ako dorastenec vak prestúpil do Rapidu Bratislava,
kde zaèal aj svoju seniorskú kariéru. Na èas sa vrátil do Prievidze, ale v roku 2006
prestúpil do MFK Koice, v jesennej èasti aktuálnej sezóny vak nastupoval len za
prvoligové béèko. Taktie je bývalým slovenským reprezentantom v drustvách od 15
do 19 rokov.

Gemerské

PIATOK 9.MARCA
Stolný tenis
18.00 hod. KP Rimavská
Sobota  Luèenec B, Torna¾a 
Tisovec B, Hajnáèka  Luèenec
C, Revúca  Mlados Relax Rimavská Sobota B v 17.kole 4.ligy
SOBOTA 10.MARCA
Fu tba l
9.00 hod. Ve¾ké Teriakovce 
Uzovská Panica, 11.00 hod. Jesenské  Ve¾ký Blh, 13.15 hod.
Stránska/Stáròa  Rim.Janovce
v závereènom 5.kole zimnej èasti
Pohára ObFZ na umelom trávniku tadióna Na záhradkách
Volejbal
14.00 hod. K Slovan Rimavská Sobota  Prakovce v 3.kole
nadstavbovej èasti I.ligy ien
v skupine o 5.-8.miesto

Na ance sme vyhrali my, ale futbal sa
hrá na góly. Odchádzame síce s dlhým
nosom, takáto prehra bolí, ale verím,
e sa z nej pouèíme a e niekde niekoho nachytáme na hrukách.
Mikulá Komanický, tréner
Rim. Soboty: - Plne súhlasím
s kolegom, vyhralo astnejie mustvo. Z náho poh¾adu aký pôrod.
Generálka so Sencom nám vyla ve¾mi dobre, ale dnes to bolo iné. Futbal
sa vak objektívnemu divákovi musel
páèi, lebo z obidvoch strán bola snaha útoèi. Verím, e víazstvo mustvu psychicky pomôe a dvoch-troch
hráèov aj prebudí. Budeme musie nieèo spravi. Nemáme iroký káder
a preto si azda niektorí hráèi myslia,
e majú vyárendované fleky v zostave.
Som vak rád, e sa prejavila sila kolektívu, e bola snaha do poslednej
chvíle da gól. V prvom polèase nás
súper predèil v strede po¾a. Sivèeviè
po dvoch-troch zlých prihrávkach sa
vytratil z ihriska, zaèal sa bá, skrýval
sa pred loptou. Hílek chcel pracova
na ve¾kom priestore, nakoniec sa viac
venoval ofenzíve, èo hostia vyuívali.
Najmä Lalák, ktorý sa dostával a na
hrot útoku a mal aj dve ance. V druhom polèase sme priestor viac pokryli a súpera sme u do vyloenej ance
prakticky nepustili. Priznám sa, e
keï som videl ako sa trápime, u som
ani nedúfal, e dáme gól.
(port aj na 2. strane)
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