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Z iniciatívy nespokojných poslancov mimoriadne zastupite¾stvo

Pokles

2564

Ku koncu mesiaca február
bolo v naom okrese evidovaných 12 173 uchádzaèov o zamestnanie (=nezamestnaných), èo pri poète 39 281 ekonomicky aktívnych obyvate¾ov
predstavuje mieru nezamestnanosti 28,59 %. Oproti januára je to zníenie o 0,79 %.

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

Poslanci napokon vzali na vedomie
V zasadacej miestnosti bývalého upného domu v Rimavsprávu o postupe výstavby zimného
skej Sobote sa v stredu 7. mája konalo mimoriadne mestské
tadióna s kontatovaním, e ponúkzastupite¾stvo. Zvolal ho primátor mesta tefan Cifru na
nutá suma vye 64 mil. Sk bez DPH
základe iadosti skupiny dvanástich poslancov z dôvodu rienebola vopred prerokovaná a schváenia financovania zimného tadióna. Poslancom prekáalo,
lená mestským zastupite¾stvom pred
e výka investícií, na ktorú bolo prevedené verejné obstarákomisionálnym vyhodnotením povanie, je ove¾a vyia, akú schválili. Poslancom sa nepáèilo
núk. Schválili výsledky uej súae
ani to, e o tomto kroku neboli informovaní.
a postup realizácie výstavby zimnéS výstavbou zimného tadióna sa ci kritizovali, e takmer 150-milióno- ho tadióna, objekt 01, v termínoch
zaèalo v roku 1978. Do havárie tech- vá zadåenos mesta je vysoká, a pre- so zaèiatkom v marci a ukonèením
(Pokraèovanie na 2. strane)
nológie chladenia ¾adovej plochy to by bol ïalí vysoký úver záaou.
v roku 2006 bola stavba uívaná bez
kolaudaèného rozhodnutia, pretoe je
nedokonèená. V súèasnosti je zimný
tadión mimo prevádzky. Dôvodom
je havarijný stav technologického zariadenia pre chladenie ¾adovej plochy.
V roku 2005 bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá mení
monofunkèný zimný tadión na polyfunkènú halu s viacúèelovým celoroèným vyuitím pre port, kultúrne a spoloèenské podujatia i obchodno-kontraktaèné úèely. Neskôr bola
zrealizovaná uia súa, ktorej
úspeným uchádzaèom sa stala bratislavská firma ZIPP s ponúknutou
cenou diela vye 64 mil. Sk bez DPH
s úrokom 4,675 % pri splátkach
v rokoch 2008 - 2010.
V stredu 7.marca sa na zasadaní mestského zastupite¾stva rozhodlo o dostavbe
V súvislosti s týmto jediným bo- zimného tadióna, vo tvrtok u pracovníci TSM demontovali mantinely.
dom rokovania poslancov mestského
zastupite¾stva sa rozpútala takmer
trojhodinová diskusia. Niektorí poslanFoto : M.Lichanec

AKCIA
Údená slanina 69 Sk/kg
Údené zadné koleno
99 Sk/kg

Primátor si uil na seba biè

2293

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

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

2600

jednoduchý notebook FSC
FujitsuSiemens AmiloPro V3515
procesor Intel Celeron 1,73 GHz FSB533 1MB cache

2285

RAM 512MB DDR2, HDD 60GB 5400rpm,
DVDRW, WLAN, 15,4" LCD 1280x800pix.,
2,4kg, Windows XP Home.

v cene (vrátane DPH 19%):

21 500 Sk

Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

Otvorené: pondelok - piatok 7.00-8.00 hod. a v sobotu 9.00-14:00 hod.

Vesmír oèami detí

Od 7.marca je vo výstavných
priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej
Sobote intalovaná výstava
Vesmír oèami detí, ktorú pripravila Hvezdáreò Rimavská
Sobota pod gesciou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Vysielanie: ráno 8.00-9.00 hod.
Spravy/Videoinzercia; podveèer:
16.10-17.00 hod. Videoinzercia.
17.00 -17.15 hod. Správy/Beseda.
Na mimoriadnom MsZ v Rimavskej Sobote poslanci rozhodli
o dokonèení dostavby zimného
tadióna =V meste Tisovec uvaujú o zriadení kamerového monitoringu =Viceprimátor prijal pri
príleitosti MD viac ako 30 ien
=Vernisá 10. roèníka celoslovenskej výtvarnej súae iakov ZU
Novoroèenky 2007 =1. plánovacie stretnutie k realizovaniu projektu Priestor pre vetkých.
Beseda Vdy otvorené
Rozhovor so speváèkou skupiny FOR SALE Henrietou Miurákovou.
TVLOCALLRS@rsnet.sk

Zástupca primátora mesta Pavel Piliarik prijal pri príleitosti tohtoroèného Medzinárodného dòa ien
Foto: M. Kanalová
takmer tyridsa ien, bola medzi nimi aj Marta Ferenczová (na druhej snímke).

Prijatie ien na rimavskosobotskej radnici k MD

ena ako ivé slnko lásky

Pri príleitosti Medzinárodného
dòa ien prijal na rimavskosobotskej
radnici zástupca primátora mesta
Pavel Piliarik okolo tyridsa ien,
ktoré boli alebo sú akýmko¾vek spôsobom nápomocné mestu. Na prijatie
ich navrhli výbory mestských èastí,
komisie mestského zastupite¾stva
a iné intitúcie. Slávnos zorganizoval Zbor pre obèianske záleitosti.
Pavel Piliarik sa enám poïakoval za
ich prácu a odovzdal im symbolický
kvietok a drobný darèek.
- Mnohokrát s obdivom vzdávame
úctu enám pre ich obetavos, snahu
a húevnatos. Ich postavenie v spo-

= èlenka rimavskosobotskej high society si nechala k svojim okrúhlym
narodeninám plastickou operáciou zväèi poprsie

= o post predsedu najsilnejej politickej strany v okrese bude

súperi armantná predstavite¾ka samosprávy s protikandidátom,
ostrie¾aným vrcholovou politikou s osobnými skúsenosami
z pôsobenia vo vysokej tátnej funkcii
= v malej vieske v bezprostrednej blízkosti okresného mesta bol
z dôvodu nerentability zatvorený obchod s potravinami, zato hneï
dve krèmy fungujú naïalej
= v najbliej dobe bude koneène aj v naom meste, v jeho irom centre, otvorené záhradkárske centrum s bohatou ponukou
najrôznejieho sortimentu
= intenzívne sa pracuje na príprave výstavby prvej bowlingovej
dráhy v naom meste
= zamý¾aná privatizácia portového zariadenia a jeho následná
rekontrukcia by celkom urèite znamenala koniec jedného tradièného, v súèasnosti ete stále prvoligového portu v meste
= na skládku komunálneho odpadu v neïalekom mesteèku zaèínajú
priváa smeti z mimokresných zdrojov, perspektívne ju bude zásobova aj najbliie zahranièie
= do mondénneho retauraèného zariadenia s pokraèovaním
na chate v malebnom prostredí jedinej obory v naom regióne si
naplánovali svoje prvé pomaturitné strenutie absolventi prominentnej rimavskosobotskej strednej koly
= u v najbliích dòoch zaène svoju èinnos v naom meste kancelária jedineènej initúcie na dodriavanie zásady rovnakého zaobchádzania; vo výberovom konaní na obsadenie pozície pracovníèky kancelárie uspela armantná exredaktorka lokálneho elektronického média
= opä oili snahy finanène silnej skupiny zo susedného okresného mesta o privatizáciu mestského printového média

loènosti je rovnocenné, neh¾adiac na
to, e je neporovnate¾né s mumi.
ena znamená ivé slnko lásky, bez

ktorého by nebolo ¾udského ivota,povedal v slávnostnom príhovore zástupca primátora mesta.
-kan-

Primátor si uil na seba biè

(Pokraèovanie z 1. strany)
v októbri tohto roka. Investièná
akcia bude zabezpeèená viaczdrojovým financovaním, prièom v rokoch
2007-2010 budú pouité úverové
zdroje mesta v maximálnom objeme
23,4 mil. Sk. Zvyné náklady na realizáciu výstavby budú financované
z mimorozpoètových zdrojov (mimo
úveru). Úroky vo výke 4, 675 %
uhradí mesto z vlastného rozpoètu.
Poslanci poiadali primátora mesta,
aby sa uchádzal o získanie mimorozpoètových prostriedkov z programov
EÚ a iných zdrojov vo výke takmer
53 mil.Sk, a aby sa bez súhlasu mestského zastupite¾stva nepokraèovalo
v prípravách ïalích etáp výstavby,
ktoré presahujú sumu vye 76 mil.
Sk s DPH.
Primátor mesta tefan Cifru
sa po rokovaní vyjadril takto: - Toto

uznesenie som prijal. Uil som na seba
biè, ale chcem, aby bol zimný tadión
do tyroch rokov hotový. Jeho dobudovanie bolo medzi tromi prioritami
v mojom volebnom programe.
Ïalie dve priority, ktorými bolo
zbúranie schátralej budovy Meteoru
a vybudovanie vodovodu DúavaMojín, primátor splnil. M. Kanalová

Struène
=

Poèas celého týdòa sa v
Stredisku environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry ivotného prostredia Drieòok v Teplom
Vrchu koná odborná príprava na
získanie osobitných kvalifikaèných predpokladov prednostov krajských a obvodných úradov ivotného prostredia.

Foto : M.Lichanec.
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Monitoringom zdravotného stavu stromov v mestskej záhrade bolo zistené,
e 21 topo¾ov a jedna jela môu ohrozova bezpeènos osôb. Preto ich
zamestnanci TSM v uplynulom týdni museli vypíli. Náhradná výsadba sa
bude realizova v pomere 1:3, teda za jeden vypílený budú vysadené tri stromy.

GZ
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Krimimix

Izabela Pappová so svojimi nápadito zdobenými ve¾konoènými kraslicami.

Foto: M. Kanalová

Kraslice Izabely Pappovej

Zdobeniu kraslíc sa u trinás rokov venuje 38-roèná Izabela Pappová z Rimavskej Soboty. Pouíva rôzne techniky, napr. voskovanie, krabanie i vàtanie do vajíèok. Vzory si vymý¾a sama. Zdobenie kraslíc si vyaduje zruènos, trpezlivos, ale
i nápady. Pre pani Izabelu je to relax.

- Mojou najob¾úbenejou technikou je vàtanie dierok do vajíèok. Vàtané kraslice s dvierkami vyrábam
pä a es hodín. Voskované asi
hodinu a krabané dve hodiny. Zdobené kraslice podarujem alebo predávam. Mám aj dlhoroèných záujemcov, ktorí sa mi vdy ohlásia pred

Prednáky, besedy, videoprojekcia, hudba,èaj, peèivo

S knihou pri svieèkach

Gemersko- malohontské múzeum
v Rimavskej Sobote a Banskobystric-

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.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.

ký samosprávny kraj pozývajú na
stretnutie S knihou pri svieèkach
v piatok 16.marca od 14.00 do 18.00
hod. vo výstavných priestoroch múzea. V programe stretnutia odznie rozprávanie o historickej kninici GMM,
zaujímavých knihách a kniniciach minulosti, o ceste slovenèiny, aj latinèiny v dejinách, o spoloèenskom ivote
v Rimavskej Sobote v minulosti. Odznejú aj ukáky z diel francúzskej
(Guy de Maupassant), anglickej
(G.B.Shaw) i nemeckej literatúry. Jednotlivé èasti stretnutia budú spestrené
videoprojekciou a vystúpeniami hudobnej skupiny M.E.L.L., ako aj teplým
èajom a drobným èajovým peèivom.

Ve¾kou nocou,- povedala rodáèka z
Ruomberka, ktorá sa okrem zdobenia kraslíc venuje aj háèkovaniu,
vyívaniu, pleteniu a zhotovovaniu
domèekov zo pajlí. Vdy keï vidí
nieèo nové, týkajúce sa ruèných
prác, tak sa to nauèí. Zdobené husacie, slepaèie, ale i ptrosie vajíèka
Izabely Pappovej mono vidie na
jej prvej výstave v Dome Matice
slovenskej v Rimavskej Sobote.
Otvoria ju v utorok 13. marca a
potrvá do 5. apríla.
-kan-

= Neznámy zlodej sa vlámal do
preèerpávacej závlahovej stanice v
Uzovskej Panici. Z vnútra budovy
ukradol dve spätné klapky, zasúvadlový uzáver, sedem krytov na svorkovnice elektromotorov a iné veci.
Z vonkajej strany budovy ukradol
devä metrov odkvapových rúr. Pre
tátny podnik spôsobil kodu viac
ako 37 tis. Sk.
= Vo väzení skonèil 42-roèný Gejza G. z Radnoviec, ktorého polícia obvinila z preèinu nebezpeèného vyhráania. Dôvod ?
Domov sa vrátil v silne podnapitom stave a od svojho 13- roèného syna iadal, aby mu doniesol
f¾au vína. Keï syn odpovedal,
e nevie kde je víno, tak ho
otec fyzicky napadol. Udrel ho
rukou po krku a v útoku pokraèoval aj na dvore. V násilnom
konaní sa mu snaila zabráni
manelka, ktorú vak tie kopol
do nohy a vyhráal sa jej zabitím ich detí. Zranenie, ktoré by
si vyiadalo lekárske oetrenie,
nikto z napadnutých neutrpel.
Obvinenému hrozí trest odòatia
slobody na 6 mesiacov a 3 roky.

Výstava novoroèeniek

V galérii Ganevia v rimavskosobotskom Dome kultúry bola 6. marca
otvorená výstava Novoroèenky
2007. Je na nej okolo 900 prác iakov
výtvarných odborov základných
umeleckých kôl, ktorí sa zapojili do
celoslovenskej súae s rovnakým názvom. Jej organizátorom je Základná
umelecká kola v Rimavskej Sobote.
- Do jubilejného desiateho roèníka
Novoroèeniek nám bolo zaslaných
vye tisíc prác z takmer tridsiatich
kôl. Èo sa týka tematiky, u vidie
urèité stabilné dobré vnímanie motí-

vu novoroèeniek, teda prianí na celý
rok a nielen na jeden deò. Je menej klasických zimných a mikuláskych motívov,- povedal riadite¾ ZU Marian
Lacko. V prácach prevládajú grafiky,
ale sú tu i kresby, ma¾by, koláe, kombinované techniky. Hodnotila ich
odborná porota, ktorej predsedal Gabriel V. Kurilla. Spomedzi iakov rimavskosobotskej ZU èestné uznania získali: Alexandra Koóová, Frederik Bottlik a Miroslav voòava.
Výstava novoroèeniek bude naintalovaná do 27. marca.
-kan-

Kvôli jednému obyèajnému cukríku

= Vyetrovate¾ obvinil zo zloèinu lúpee a vydierania 15-roèného Júliusa H. z Jesenského. V stredu 7.marca na chodbe tamojej
základnej koly fyzicky napadol 13-roèného spoluiaka. Kopnutím
ho poslal na podlahu a potom pýtal od neho cukríky. Vyhráal sa
mu, e ak mu ich nedá, tak ho zbije. Chlapec mu z obavy jeden
cukrík dal. Utrpel zranenie s dobou lieèenia do 7 dní. Popoludní sa
Július na chodbe koly opä slovne vyhráal bitkou spoluiakovi
a jeho matke, ak udalos oznámia triednej uèite¾ke alebo polícii.
Pod¾a vyjadrenia banskobystrickej policajnej hovorkyne Márie Faltániovej, obvinený je stíhaný na slobode. Pod¾a trestného zákona hrozí
páchate¾ovi trest odòatia slobody na 7 a 12 rokov. Vzh¾adom na to, e
obvinený je mladistvý, hrozí mu, bohuia¾, iba polovièný trest.

Foto: M. Kanalová

Napadol spoluiaka

Z vernisáe výstavy novoroèeniek (z¾ava): G. V. Kurilla a M. Lacko.
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Rodièom iakov
4. a 5. roèníkov Z

Osemroèné gymnázium so
zameraním na cudzie jazyky na
Hostinského ulici è. 3 v Rimavskej Sobote poriada v dòoch 20.
a 27. marca (utorky) v dopoludòajích aj v popoludòajích hodinách DEÒ OTVORENÝCH
DVERÍ. Rodièia i iaci budú ma
monos zoznámi sa s terajími primánmi èi starími kamarátmi, prezrie si peciálne
uèebne, telocvièòu a iné priestory. Piataci sa môu zúèastni vyuèovania v triede príma.
Informácia pre piatakov: pod¾a Vyhláky ministerstva kolstva è. 145/1996 Z.z. o prijímaní
na túdium na stredné koly pripravujeme prijímacie skúky do
triedy sekunda na kolský rok
2007-2008 zo slovenského a
anglického jazyka. V prípade
záujmu iaka o túdium v triede
príma alebo sekunda v naom
gymnáziu v budúcom kolskom
roku je potrebné rozhodnutie
uskutoèni do 31. marca. 2007.
Vyplnenú prihláku treba odovzda v uvedenom termíne riadite¾stvu základných kôl, prípadne na sekretariáte gymnázia.
Mgr. Ján Èeman,
riadite¾ koly

Tohtoroèný faiangový karneval v Základnej kole v Teplom Vrchu hýril pôsobivými maskami.

Faiangový karneval v Základnej kole s M v Teplom Vrchu

Oivený rozprávkový svet
Vetkým deom, ve¾kým, malým, na známos sa dáva,
e sa v naej kole chystá nevídaná sláva!
Nech si na tú oslavu krásavci i krásky,
prichystajú dopredu karnevalové masky!

A verue si aj prichystali. A ete
aké! Tie najkrajie, od výmyslu sveta.
Vetci iaci Základnej koly s materskou kolou v Teplom Vrchu sa
na karneval teili. Ved boli faiangy a
poèas nich sa treba veseli. Preto si
uèitelia, iaci a rodièia spríjemnili deò
karnevalovým predpoludním. Na pár
hodín do koly zavítali rôzne rozprávkové bytosti, ale aj postavy z reálneho ivota. U od rána rodièia a pani

Aby mláde vedela, ako ili Novoklenovèania

ajava sa chystá do Detvy

Od roku 1990 vyvíja v obci Krá¾
èinnos folklórna skupina ajava.
Nadviazala na skupinu, ktorá pôsobila pri bývalom ro¾níckom drustve.
Svoje piesne a zaujímavé príhody prezentovali najèastejie pri slávnostiach
obce, drustva i pri krstoch. V súèasnosti má FS ajava dvadsa èlenov
a vedie ju matièiar Michal Hruka.
- Poèas uplynulého roka bola naa
èinnos bohatá. Vystupovali sme poèas dní obcí v Lenke, Abovciach, Ruminciach, Bottove, Valiciach, úèinkovali sme aj na Gemersko-malohontských folklórnych slávnostiach
v Klenovci. V Zborovom dome v Králi
sme odohrali skrátenú verziu divadelnej hry Betlehemská hviezda o príchode troch krá¾ov k Jeikovi. Pre
ve¾ký záujem sme predstavenie
dvakrát opakovali,- povedal Michal
Hruka. Tento rok sa chystajú na Podpolianske folklórne slávnosti v Detve
v júli. Predstavia sa v bloku, venovanom folklóru Gemera-Malohontu.
- Naim cie¾om je udriava tradí-

cie, zvyky a obyèaje naich predkov
a prenáa ich na mláde, aby vedela,
ako ili, tvorili a zabávali sa Novoklenovèania v minulosti,- uviedol M.
Hruka. Na margo pôstu povedal, e
Novoklenovèania sa poèas neho snaia nekonzumova mäsité a mastné jedlá i alkohol. Jedia ve¾a syrov, mlieènych výrobkov a rýb.
-kan-

uèite¾ky prezliekali tie najmladie
deúrence za aov, princezné, rôzne
zvieratká. Tie starie deti to zvládli
sami. Predstavili sa èarodejníci, mudrci, zvieratá a iné zaujímavé masky.
Pricestovali z rôznych konèín rozprávkového sveta. Veselo sa zabávali a tancovali. Po úvodnom defilé ma-

siek nasledovalo taneèné kolo, poèas
ktorého porota dostala nároènú úlohu - vybra a oceni najkrajie masky.
Veï vetky boli svedomito pripravené, jedineèné a nieèím výnimoèné.
Aby nikomu nebolo smutno, tak kadá maska bola odmenená malou sladkosou. Po vyhodnotení nasledovala
zábava. Vetky masky sa veselo zabávali, tancovali a jaili sa tak, ako sa
patrí. O tom, e sa aj tohtoroèný karneval vydaril presvedèili roziarené
oèká vetkých detí, malých aj ve¾kých.
Vladimír Palkoviè

Do pozornosti obecným úradom

Obvodný úrad ivotného
prostredia v Rimavskej Sobote oznamuje obciam, ktoré doposia¾
nespåòajú podmienku prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie spôsobilou osobou
a tie obciam, ktoré prevádzkujú vodovod, resp. kanalizáciu v skúobnej
prevádzke, e firma DEKMAN z
Banskej Bystrice v máji tohto roku
vykoná odbornú prípravu pred skúkou na získanie odbornej spôsobilosti v tejto oblasti. Termín prihlásenia sa na prípravu je do 20. apríla

Èlenovia FS ajava poèas faiangovej veselice. Foto: archív FS ajava

2007. Bliie informácie budú záujemcom poskytnuté na Obvodnom
úrade ivotného prostredia v Rimavskej Sobote, Námestie M. Tompu (Ing.Kocka, tel. 56 13 294), resp.
na pracovisku úradu v Revúcej
(Ing.Hamar, tel. 058/ 44 21 285).
Pozvánka s prihlákou je dostupná
aj na internetovej stránke
www.vzdelavanie.dekman.sk.
Ing. Vladimír ándor, prednosta
ObÚP v Rimavskej Sobote
Spojená kola, portová 1,
Rimavská Sobota oznamuje
uvo¾nené pracovné miesto zástupcu riadite¾a pre technicko-ekonomické èinnosti. Podmienkou prijatia na toto pracovné miesto je ukonèené vysokokolské vzdelanie 2.stupòa ekonomického smeru a 5
rokov praxe v odbore. Záujemcovia nech si podávajú prihláky s dokladom o ukonèenom
vzdelaní, dotazníkom a platným odpisom z registra trestov do 26.marca na sekretariát
koly.
PaedDr.Jaroslav Bagaèka,
riadite¾ koly

GZ

str.5

Opä zberový deò

Aj v tomto roku sa organizuje zber PET flia z rodinných
domov tzv. vrecovým systémom. Kadá domácnos obdrala
lté vrece, ktoré po naplnení zoliapnutými PET f¾aami vyloí v urèený deò na prístupné miesto pred domom tak, aby ho
bolo moné zobra. Zber vriec je organizovaný jedenkrát mesaène. Tentoraz sa uskutoèní vo tvrtok 15. marca. Oddelenie
ivotného prostredia mestského úradu iada obèanov, aby
v tento deò vyloili vrecia naplnené PET f¾aami pred svoj dom. Zároveò
kadá domácnos obdrí nové vrece na ïalí zberový deò (12. apríla).

V sobotu 10.marca sa v materskej kôlke na Sídlisku Rimava konalo stretnutie obèanov s iniciátormi projektu Priestor pre vetkých,
ktorý obsahuje úpravu verejných priestorov spolu s výstavbou detských
ihrísk na Sídlisku Rimava. Projekt spojený s tvorivou dielòou
a vo¾noèasovým programom pre deti podporila nadácia Ekopolis
v rámci programu PrieStory. Na snímke iniciátori projektu (z¾ava) :
tefan Hajdú, Jitka Èíiková, Beáta Kováèová a tefan Orosz.

MÍTING PRIATE¼STVA

Vo Ve¾kom Krtíi sa pod zátitou
Krajského plaveckého zdruenia
uskutoènil 1. roèník medzinárodných plaveckých pretekov Míting
priate¾stva. tartovalo 70 pretekárov z piatich plaveckých oddielov zo
Slovenska a jedného z Maïarska.
Úèastníci boli na preteky nominova-

Do Základnej koly . M. Daxnera sa zatia¾ hlási 43 prvákov

Otvorili novú poèítaèovú uèebòu
K druhému polroku tohto kolského roka otvorila
Základná kola . M. Daxnera na Sídlisku Západ
v Rimavskej Sobote druhú poèítaèovú uèebòu vybavenú novou technikou i nábytkom. Celkovo je na kole u okolo esdesiat poèítaèov.

- S riadite¾kou Materskej koly na
Rybárskej ul. sme sa dohodli, e im
dáme èas poèítaèov, ktoré sú u
zastaralé. kôlkari ich vyuijú, nako¾ko sú tam programy na kreslenie
i písanie,- informoval nás riadite¾
koly Stanislav Èop. Ïalej uviedol, e poèítaèe sa kompletizujú vo
vetkých uèite¾ských kabinetoch.
V kadom z nich bude aj internet.
Jeden poèítaè s internetom mienia
najneskôr do konca kalendárneho
roka da aj do kadej triedy pre potreby iakov i pedagógov. Vedenie
koly plánuje zriadi v kninici kolské informaèné centrum s dvoma
poèítaèmi a internetom. Bude prístupné iakov, rodièom i verejnosti.
Potrebné financie na poèítaèovú techniku a zariadenie uèební novým náVeobecná zdravotná poisovòa oznamuje svojim poistencom, e do 31.marca 2007 poskytuje z¾avnený vstup do krytej plavárne v Rimavskej Sobote na jednu hodinu v hodnote
50 % zo vstupného. Po predloení preukazu poistenca VZP
a preukazu totonosti dospelý
poistenec hradí 20 Sk a diea do
15 rokov 15 Sk. Z¾ava na vstupnom platí v dòoch : streda od
12.00 do 20.00 hod. a v sobotu
od 10.00 do 20.00 hod.

bytkom získala kola z vlastných
zdrojov i cez sponzorstvo.
-Po dohode s generálnym riadite¾om SAD Luèenec, a.s., Vojtìchom
Kupkom sa nám podarilo dosiahnu,
e dve autobusové linky zo smeru
Poltár- Hrachovo- Rimavská Sobota budú prechádza cez Sídlisko Západ. Bude to výhodné pre iakov
dochádzajúcich z týchto obcí,- povedal Stanislav Èop. V súvislosti
s náborom prvákov uviedol, e zatia¾ sa do Z .M. Daxnera hlási 43
detí, take sa pravdepodobne otvoria dve triedy. Je to zatia¾ najviac

prihlásených prvákov od kolského
roka 1999-2000. Vlani napríklad nastúpilo len 29 prvákov.
-kan-

ní na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho roka. Plavecký klub Rimavská Sobota reprezentovali piati pretekári. V silnej konkurencii sa im darilo ve¾mi dobre:
Mihály Máté obsadil dve prvé, jedno tretie a jedno ieste miesto, Samuel ebök jedno prvé a jedno druhé
miesto, Juraj Husár jedno 1. a jedno
3. miesto, Hanka Poljaková dve 4.
miesta a Lucia Staáková 6.
miesto. Boli vyhodnotení aj najúspenejí pretekári pod¾a dosiahnutých
bodov, za èo si Husár a Máté odniesli
vzácne Poháre priate¾stva. Ïalie pokraèovanie mítingu sa uskutoèní
v maïarskom algótarjáne. jm-

Pätica úspených mladých rimavskosobotských plavcov s trénermi.

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

Pilèícky preukaz
Osvedèenie na VZV
Vyuèený
Vyuèený
Pilèícky preukaz
Pastier hovädzieho dobytka Základné vzdelanie
Pilèík dreva
Vodiè VZV
Pomocný robotník
Pilèík dreva

DUBINA, LES.POZEM.SPOLOÈNOS
Bottovo
AGRO TOMAOVA, a.s.,
Rimavská Sobota
SEWON ECS SLOVAKIA, s. r. o.,
Vyuèený
Výrobný pracovník
Výrobná prevádzka v Hnúti
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.
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Zápasnícky oddiel u dlhé roky íri dobré meno mesta

Napriek katastrofálnym podmienkam

Zápasnícky oddiel TJ Lokomotíva Rimavská Sobota u dlhé roky
svojimi portovými výsledkami
úspene reprezentuje nielen vlastnú
telovýchovnú jednotu, ale aj mesto,
región, a na zahranièných inenkách
aj celé Slovensko. Najnovie to potvrdilo vyhodnotenie najlepích portovcov okresu za rok 2006, v ktorom sme
ako jediný port získali ocenenie vo
vetkých kategóriách. A to napriek katastrofickým podmienkam, v ktorých
ná oddiel denne trénuje (priestory atní v telocvièni pod ibenièným vrchom,
v tejto sezóne aj bez vykurovania).
Dovolím si tvrdi, e v rámci slovenského zápasenia ani jeden oddiel nepracuje v takých nepriaznivých
podmienkach a s takou slabou finanènou pomocou ako práve ná oddiel.
A preto touto cestou vyzývam aj
mestské zastupite¾stvo v Rimavskej
Sobote, aby sa dôkladnejie a zodpovednejie zaoberalo financovaním
a podporou úpolových portov, ktoré, rovnako ako iné, viac medializované porty, prináajú dobré meno mes-

tu a okresu. Vyzývame aj Obvodný
úrad v Rimavskej Sobote, aby sa otázkou finanènej podpory portu viac zaoberal. A keïe je to záleitos výchovy mládee, nebolo by od veci
vytvori referát alebo kompetentný
úrad, ktorý by sa zaoberal rozvojom
portu v rámci mesta a okresu.
Ing.Ivan Pivník,
predseda zápasníckeho oddielu,
Lokomotíva Rimavská Sobota

K
Tempus úspený aj v medzinárodnej konfrontácii
=

ky: Vítkovice 1:0, víazný gól dal
Maòovský; ilina B 5:0 (Múèik 2,
Krák, Václavik, Èieok); Dukla
Banská Bystrica 1:0 (Maòovský);
ilina 1:0 (Múèik); Dubnica 2:1
(Václavik, Maòovský); Trnava 0:0;
Vengloova futbalová akadémia
Bratislava 3:1 (Maòovský, Èieok,
Szunayi). Pred zaplneným h¾adiskom obdral Rastislav Václavik aj
prestínu individuálnu cenu ako najlepí hráè turnaja. Koneèné poradie:
1.K Tempus, 2.ilina, 3.VFA, 4.Trnava, 5.Banská Bystrica, 6.Vítkovice, 7.Dubnica, 8.ilina B. Zostava
K Tempus : Mezö,Václavik, Maòovský, Krák, Múèik, Boros, Szunyai, Galdík, Èieok.

Do rebovania o vstupenky na koncert Olypicu a ïalie ceny
bude zaradený kadý, kto správne odpovie na otázku :

Ko¾ko rokov má líder Olympicu Petr Janda ?
............................................
Svoje odpovede zasielajte na adresu : Redakcia Gemerské zvesti,
P.O.Box 79, Svätoplukova 5, 979 01 Rimavská Sobota do 23.marca 2007.

Vstupenky na Olympic u v predpredaji

Súa o dva lístky

Ako sme u informovali, poèas
tohtoroèných Dní mesta Hnúa
vystúpi v sobotu 26.mája veèer
o 21.00 hod. na tamojom futbalovom tadióne legendárna èeská skupina Olympic. Vstupenky v hodnote
200 Sk si mono u teraz zakúpi v
Turistickom informaènom centre na
Hlavnom námestí v Rimavskej So-

Jeden z najväèích turnajov
halovej futbalovej sezóny sa odohral
v modernej hale v Badíne, ktorý zorganizovala Dukla Banská Bystrica.
Najtalentovanejí futbalisti K Tempus Rimavská Sobota, roè. nar. 1996
opä dokázali, e patria medzi pièku nielen na Slovensku. Výsledky K
Tempus: KAC Koice 1:2, gól Galo;
1.FC Brno 3:2 (Galo 2,vlastný);
Hluèín 2:4 (Václavik, Galo); Dukla
Banská Bystrica B 5:2 (Galo a Gilian po 2, Bial); Slovan Bratislava
2:2 (Galo,Václavik); ABC Braník
Praha 0:4; Dukla Banská Bystrica 1:0 (Bial); Roudnice nad Labem

bote (tel. 56 23 645). Umelecká agentúra Agrum Music a redakcia Gemerské zvesti pripravili súa o dve
vstupenky na koncert Olympicu.
Ïalí vyrebovaný získa CD Martina Jakubca (Tie chvíle najkrajie), Romany Dang Van (Ako motýle) a skupiny So Fine (Ako mi
môe rozumie...?).

3:2 (Itók,Gilian,Václavik); Levice
0:0. Zápas o 3.miesto :ABC Braník Praha 3:3 (Václavik 2,Galo), na
pok.kopy 5:4 . Koneèné poradie:1.KAC Koice, 2.Hluèín, 3.ABC
Braník Praha, 4.K Tempus, 5.Slovan Bratislava, 6.Dukla Banská Bystrica, 7. FC Brno, 8. Roudnice nad
Labem, 9.Levice, 10.Dukla Banská
Bystrica B. Zostava:Máte, Csák,
Gilian, Andrái, Václavik, Itók,
Bial, Galo, Polívka, Maòovský, tréner Milan paèek. K Tempus ïakuje firme Automax za sponzorský
príspevok.
= Za úèasti 8 drustiev sa hral v

algótarjáne halový futbalový turnaj
prípraviek, roè.nar. 1997. Výsledky
K Tempus:Eger 1:2, gól Boros;
Iklad 2:0, góly Múèik, Èieok; Pásztó
0:4; zápas o 5.miesto: Nagybátony
3:1, góly Krák, Boros, Múèik. Zostava:Nôta, Èieok, Maòovský, Krák, Múèik, Boros, Szunayi, Mezö,
Magyar, Lehocký (chýbali Václavik,
Csank, Radiè, Galdík, Balyo), tréner Ondrej Václavik.
= S vynikajúcim obsadením zorganizoval MK ilina medzinárodný futbalový halový turnaj pre roè.
nar. 1997, na ktorom bez prehry triumfoval K Tempus. Jeho výsled-

Záujemcom
o zápasenie

Záujemcovia o zápasenie sa
môu prihlási na tréningoch
v dòoch pondelok piatok od
17.00 do 19.00 hod a tí najmení v pondelok, stredu
a v piatok od 15.30 do 17.00
hod. Ïalie informácie na èís.
tel. 0903 155 104.

Rimavskosobotská výprava K Tempus po víazstve na turnaji v iline. Na druhej snímke v hornom rade z¾ava éftréner Milan paèek, tréner
Ondrej Václavik a prezident K Tempus Miroslav Jackuliak, a hráèi Patrik Gilian, Rastislav Václavik a Tomá Galo v dresoch Vengloovej
futbalovej akadémie Bratislava po stretnutí s rakúskymi rovesníkmi vo Viedni.
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Turnaj iakov

Zase tá nedisciplinovanos

Pohár
ObFZ
=

Výsledky závereèného 5.
kola zimnej èasti 16.roèníka Pohára Oblastného futbalového zväzu:
Uzovská Panica  Ve¾ké Teriakovce 6:1 (3:0), góly : Aladár Gao 2,
¼udovít Baèo, Branislav Babic, Frantiek Zibrín, Attila Kovács  Rudolf
Lehocký, rozhodoval Parobek; Rim.
Janovce  Stránska/Stáròa 7:0
(3:0), góly: Roman Uhrin 2, Gabriel
Tóth, EndreVincze, Norbert Köböl,
Viktor Va, Fízela, rozhodoval Václavik; Ve¾ký Blh  Jesenské 1:3 (0:1),
góly : Michal Doleel (na èiare ete
doklepával Miroslav Iványi) vyrovnával na 1:1 v èase, keï Ve¾ký Blh
hral v dvojnásobnom oslabení  Michal Laczko (z 11 m), Oto Mogyoródi, Adrián Czene, rozhodoval Petrinec, lté karty Marcel Repka, Stanislav Krahulec, tefan Drugda, èervené
karty 30.min. Roman Kret, 31.min.
Stanislav Krahulec (vetci Ve¾ký Blh).
S napätím oèakávaný prestíny súboj
o prvenstvo v skupine bol v podstate
od zaèiatku charakteristický nedisciplinovanosou úèastníka 5.ligy. Keïe
sporo ude¾ované lté karty neboli dostatoèným varovaním, po polhodine
hry prili exemplárnejie tresty: penalta a dve vylúèenia. Potom bolo u
len otázkou èasu, kedy sa úèastník
4.ligy v poèetnej presile o dvoch hráèov presadí.
1. J e s e n s k é
2. Ve¾ký Blh
3. Rim. Janovce
4. Uz. Panica
5. V. Teriakovce

4
4
4
4
4

3
3
2
1
0

1
0
1
0
0

0
1
1
3
4

= Futbalový klub FC Rimavská
Sobota usporiadal v nede¾u 11.marca
na umelom trávniku tadióna Na záhradkách turnaj mladích iakov. tyri drustvá hrali systémom kadý
s kadým 2x20 minút. Výsledky FC
Rimavská Sobota : Fi¾akovo 2:0,
góly : Szõke, Bán; Luèenec 1:1, gól
dal Bán, MFK Koice 0:4. Turnaj,
ktorý bol generálkou pre mladích iakov pred zaèiatkom odvetnej èasti I.ligy
poèas blíiaceho sa víkendu, vyhrali
mladí Koièania pred Luèencom, Rimavskou Sobotou a Fi¾akovom.
Snímka M.Lichanca je zo zápasu 1.kola súae o úèas v Corgoò
lige FC Rimavská Sobota  a¾a (1:0). Na snímke úplne v¾avo Líka, vo
výskoku v popredí Tesák, za ním stopér Geri a brankár imon.

Prvá volejbalová liga ien v polovici nadstavbovej èasti

Vetky zápasy na nulu

I.LIGA  3.KOLO :
Skupina o 1.-4.miesto :
Spiská Nová Ves  VK Iskra
Hnúa 3:0 (16,15,16) a 3:0 (12, 13,
15), zostava : Bukviarová, Miga¾ová,
Palíková, Bartová, Národová, Slivková  Katreniaková, uleková. Mladé
Hnúanky aj napriek snahe nestaèili

18 : 3 10
17 : 3 9
10 : 8 7
6 :19 3
3 :21 0

Pripravujú sa

Na odvetnú èas sezóny 20062007 sa pripravujú aj futbaloví dorastenci K Tempus Rimavská Sobota pod vedením trénera Bohua
Kasáèa. V prípravných zápasoch
dosiahli o.i. výsledky: s mumi Hrnè.
Zaluian (5.liga) remizovali 2:2, keï
skórovali Kurek a Gembický, v Roòave vyhrali nad rovesníkmi 5:1, s
mladím dorastom FC Rimavská Sobota prehrali 1:5, gól dal Pánek.
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na skúsenejie a hlavne vyhratejie súperky a na ich takmer bezchybnú hru.
Keïe v základnej zostave drustva
trénerky Miroslavy tefánikovej na
poste diagonálnej hráèky chýbala Sakáèová, nahradila ju Bartová.
Skupina o 5.-8.. miesto:
K Slovan Rimavská Sobota 
Prakovce 3:0 (23,14,18) a 3:0 (18,
16, 18), zostava: Megelová, Rendeková, Kudlíková ml., tubniaková,
Hrivnáková, Barthová  libero Chodúrová, Baòová, èurková. Zverenkyne trénerky Aleny Kudlíkovej sa
pomalie rozohrávali a tak neèudo, e
prvý set bol najvyrovnanejí a skonèil
sa najtesnejím rozdielom 25:23. Nováèik toho ani v dlhodobej súai ve¾a
neukázal, a tak domáce hráèky akoby
ho v podvedomí podcenili. Slovanistky hrali len to¾ko, ko¾ko potrebovali.

Prehra kolkárov

= Ve¾ký ari B  KK Rimavská Sobota 3 141 : 3 037, na body
7:1 v 17.kole I.ligy v kolkoch na 120
hodov. Hoci sa a tyria nai hráèi dostali cez hranicu 500 bodov (príjemne
prekvapil najmä Toma), napriek tomu
utrpeli vye stobodovú prehru. Zostava a výkony KK : Toma 513 (svoj
mikrosúboj prehral o es bodov),
matlík 522 (- 38), Vanek 482 (-24),
Kojnok 532 (+ 17), Tavarszký 478
(-54) a Povinszký 510 (+ 1).

Stolný tenis

III.LIGA  12.KOLO :
Ve¾ký Krtí  Tisovec 10:8, body
hostí : Ivarg 4, Ulický a Kizek po 2;
Kalinovo-Cinobaòa  Tisovec 8:10,
body : Ivarg a Ulický po 3,5, Kizek
2,5 a Filipiak 0,5.
IV.LIGA  17.KOLO :
Revúca  Mlados Relax Rimavská Sobota B 9:9, body hostí: Mihá¾
4,5, Prskavec 3,5, Mihályi 1, nebodoval mladý Boris Varga; Torna¾a 
Tisovec B 10:8, body hostí : Filipiak
4,5, Loka a Hutka po 1,5, Lipai 0,5.

Povedali po zápase Trenèín-FC Rimavská Sobota
V dôleitých sobotòajích zápasoch stolnotenisovej I.ligy proti Roòave a Koiciam sa rimavskosobotské drustvo bude spolieha aj na
výkon aktuálneho majstra oblastného ampionátu Gabriela Polgáriho.

Existenèné zápasy stolných tenistov TJ Mlados Relax

Èakajú aj podporu fanúikov

Do skonèenia prvoligovej stolnotenisovej sezóny 2006-2007 zostávajú u
len tri kolá. Hráèov TJ Mlados Relax Rimavská Sobota èakajú v sobotu
17.marca dva ve¾mi dôleité zápasy. Najmä ten prvý, s Geológom Roòava si
zaslúi epiteton existenèný, keïe v priamom súboji dvoch namoèených sa
bude hra o udraniev I.lige. Nie je tajomstvom, e hostia idú nekompromisne
za svojim cie¾om, a prostriedky si nevyberajú.... Na sobotòají zápas má vraj
prís plný autobus roòavských fanúikov povzbudi svojich hráèov. Aká
bude odpoveï rimavskosobotských priaznivcov stolného tenisu, portu, ktorý je hneï po futbale najrozírenejím nielen v meste, ale v celom okrese ?
Pridajú sa k stálym návtevníkom domácich majstrovských zápasov, napr.
z Kalinova, Cinobane a pod. aj Soboania ? Zverenci trénera ¼ubomíra Pinzíka by povzbudzovanie v domácom prostredí len a len privítali.

Hlasy trénerov

Vlastimil Palièka, tréner Trenèína : - V prvom polèase sme nehrali
to, èo sme si predstavovali. Vade sme
boli neskoro, súpera sme pustili do
dvoch gólových príleitostí. Na naom výkone bolo bada nervozitu. Po
prestávke nastalo zlepenie aj vïaka
striedaniam. Silou vôle sme strhli víazstvo na nau stranu.
Mikulá Komanický, tréner Rimavskej Soboty : - Prvý polèas priniesol vyrovnaný zápas s náznakom
ancí na naej strane. Po prestávke boli
domáci u aktívnejí, zatlaèili nás do
defenzívy a zaslúene vyhrali. Chlapcom nemám èo vyèíta, ale zdalo sa
mi, e podvedome u hrali na 0:0.
Marián Kudlík, asistent trénera M.Komanického: - Nebol to a
taký podpriemerný zápas, za aký ho
oznaèila jedna zo súkromných televízií. Je pravda, e na obidvoch stra-

nách viazla súhra i kombinácia, ale súperi zápas urèite neodflákli. Tvorivých
mylienok vak bolo na obidvoch stranách naozaj málo, take mustvá si
vypracovali minimum ancí. My sme
mohli skórova u v 1.polèase, z dvoch
ancí sme vak nevyuili ani jednu.
Opätovne sa nedarilo Tesákovi, do
ktorého vkladáme ve¾ké nádeje. Chlapec sa stále akosi nevie spamäta
z náhleho príchodu sem k nám na hosovanie. Je vak profesionálny futbalista, musí sa s tým vedie vyrovna.
Nedarilo sa ani Pisárovi, ktorý najmä
na ihriskách súperov je citlivý na dôraznú obranu. Verím vak, e obaja títo
hráèi sa dostanú do hernej pohody
a pomôu mustvu rozhodnú zápasy v ná prospech. Výkon reiséra hry
Hílka limitovali zdravotné problémy,
v závereèných desiatich minútach toho
mal u naozaj plné zuby.
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Sedem minút od zisku prvého plusového bodu

Odvrátená tvár asteny
Trenèín  FC Rimavská Sobota 1:0 (0:0) v 2.kole prelínacej
súae o postup do Corgoò ligy. Hralo sa u v piatok 9.marca
pod umelým osvetlením a na umelom trávniku. Rozhodujúci gól
dal v 83.min. Doubek. Pred 1 071 divákmi rozhodoval P.Hrèka,
lté karty Tubonemi  Líka, Hílek, imon, R.Kaèák. Zostava
FC: imon  Janeèka, R.Kaèák, Geri, Mráz  Lazúr (84.ivanoviè),
Hílek, Sivèeviè, Tesák (46.Hlouek)  Pisár (64.Gibala), Líka.

vyuíva kadú ancu na rýchly
brejk, ale ani jeden z nich nedokázali

Ako hrali súperi

Výsledky ostatných zápasoch
2.kola prelínacej súae : a¾a 
Inter Bratislava 0:0, Moèenok  Dubnica 1:1, Zlaté Moravce  Trnava 0:1.
Tabu¾ka po 2. kole:

Foto: -ml-

V chladnom podveèernom poèasí
prítomných divákov futbal svojou
úrovòou nezohrial a tí zrejme drkotali zubami nielen od zimy. V prvom
polèase dominovala bojovnos, hráèi sa navzájom pozorne stráili, defenzíva jasne prevýila ofenzívu.
Akciám obidvoch súperov chýbal
najmä moment prekvapenia vo finálnej fáze. Take pred bránami bolo
minimum vzruchu. Iba v 20.min. sa
k lopte dostal vo¾ný Lazúr, zo 7
metrov vak namieril do spleti nôh
domácich hráèov, odrazenú loptu
získal Pisár, ale prudkou strelou trafil len hruï obrancu Mièenca. Czinegeho priamy kop z 20 m iel tesne ved¾a imonovej brány. V 34.min.
prudkú krínu strelu Hlohovského
kryl imon. Po prestávke domáci vidite¾ne oili, zvýili iniciatívu, ale
výsledkom boli len viaceré rohové
kopy, nieko¾ko striel z väèích
vzdialeností a hlavièka Barcala, ktorú imon kryl. Nai hráèi sa snaili

dotiahnu èo i len do gólovej ance.
Futbalová astena im po svojej krajej podobe z predchádzajúceho duelu so a¾ou tentokrát ukázala aj
svoju opaènú tvár : sedem minút pred
koncom na Dobeov center po rohu
najvyie vyskoèil ïalí striedajúci
hráè Doubek a otvoril a zároveò
uzavrel skóre zápasu. Rozhodca
P.Hrèka robil chyby na obidve strany, ale výsledok zápasu neovplyvnil. Domáci vyhrali na strely na bránu 4:1 a na rohy 11:4, take ich víazstvo mono oznaèi za zaslúené.
(Zdroj : port, 10.3.)

Juraj Líka dal v zápase 1.kola
so a¾ou víazný gól, v 2.kole
v Trenèíne obdral ltú kartu.

1. Trnava
2. M o è e n o k
3. Inter
4. Trenèín
5. Rim. Sobota
6. D u b n i c a
7.  a ¾ a
8. Zl. Moravce

2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
0
0
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0
1
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4
4
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Program 3.kola : FC Rimavská Sobota  Zlaté Moravce, Trnava  Moèenok, Inter  Trenèín, Dubnica  a¾a.

Nieko¾ko postrehov bývalého vysokého futbalového funkcionára

Korupcia  hrobár futbalu
V posledných dòoch medializovaný problém korupcie v slovenskom
futbale ma primäl k nieko¾kým postrehom ako bývalého vysokého funkcionára orgánov ÈSFZ, resp. SFZ, ale aj
ako bývalého trénera, rozhodcu
a delegáta vyích futbalových súaí. V niích súaiach sa futbal hrá
prevane len na získanie peòazí pre
vyplatenie rozhodcov a delegáta.
Mnohokrát vybrané vstupné nestaèí
ani len na pokrytie ich odmien. Pre
rozhodcov a delegáta sú futbalové zápasy len vylepením ich financií. Je to
pre nich krátky zájazd s bohatým obèerstvením. Futbalovým klubom po
zápasoch zostávajú len starosti ako
vyplati dopravu na nasledujúci zápas u súpera. A tak to ide dookola po
dobu celej súae. Na starostlivos
o dorast a iakov u financie vôbec ne-

Gemerské

zostávajú. Ïalie výdavky, ako je delegovanie vytipovaných rozhodcov
a delegátov na jednotlivé zápasy, prerokovávanie priestupkov hráèov na
disciplinárnej komisii, predaj a kúpa
hráèov, preregistrovanie hráèov a pod.
sú ivnou pôdou pre korupciu, ktorá
bujnie èím ïalej tým viac. A to nielen
vo vrcholových orgánoch SFZ, ale aj
v najniích súaiach. V hre sú obrovské nezdanené peniaze. Dovolím si tvrdi, e v minulosti sa takéto nieèo, èo sa deje dnes, stávalo len
výnimoène a previnilci boli tvrdo
potrestaní.
Rozhodcovia by si mali uvedomi,
e ich práca je ve¾mi zodpovedná, e
ich nesprávne rozhodnutie (neraz
i úmyselné, neraz kvôli peniazom)
ovplyvòuje výsledok zápasu, znehodnocuje neraz celoroènú prácu tréne-

rov, funkcionárov, ale hlavne celoroèný tréning hráèov, ktorí najmä v niích
súaiach trénujú na úkor svojho vo¾ného èasu a svojich rodín. Ja takýto
postoj rozhodcov nazývam vrcholom
nezodpovednosti. A to ete za peniaze ! V takýchto prípadoch delegáti,
ia¾, trpia asi krátkozrakosou a do
hodnotenia rozhodcov do zápisu zabudnú napísa nedostatky. Lebo je lepie písa len dobré známky.... Slúi to
niekedy aj ako odmena rozhodcovi za
to, e delegáta odvezie vlastným autom na zápas i zo zápasu.
Nemôem sa nevyjadri k forme
súaí, ktorú pre túto sezónu vymysleli na SFZ. Predsa v kadej súai by
mal ma víaz súae zabezpeèený
postup do vyej súae a mustvo
na poslednom mieste by malo automaticky zostúpi.Koncom súae

PIATOK 16.MARCA
Futbal
13.00 hod. starí dorast a 15.15
hod. mladí dorast FC Rimavská
Sobota  Banská Bystrica B
v 16.kole II.ligy na umelom trávniku tadióna Na záhradkách
Stolný tenis
18.00 hod. Mlados Relax
Rimavská Sobota B  Kalinovo-Cinobaòa B, Tisovec B 
Revúca, Luèenec C  KP Rimavská Sobota, Luèenec B 
Torna¾a, Biskupice  Hajnáèka
v závereènom 18.kole.ligy
SOBOTA 17.MARCA
Stolný tenis
10.00 hod. Mlados Relax Rimavská Sobota  Roòava, 16.00
hod. Mlados Relax  Lokomotíva Koice v 10.kole I.ligy v telocvièni na Hviezdoslavovej ul.
Kolky
10.00 hod. Pleivec  Jelava,
14.00 hod. KK Rimavská Sobota  Fi¾akovo v 18.kole I.ligy
Futbal
15.00 hod. FC Rimavská Sobota  Zlaté Moravce v 3.kole
súae o postup do Corgoò ligy
Volejbal
14.00 hod. VK Iskra Hnúa
 Podbrezová v 4.kole I.ligy
ien v skupine o 1.-4.miesto
iadna bará nie je spravodlivým rieením. Baráové súae dávajú monosti na rôzne podvody a pekulácie.
Nako¾ko mi nie je ¾ahostajné, èo sa
deje vo futbale a okolo neho, apeloval
by som na funkcionárov na vetkých
stupòoch, aby vo futbale nevideli len
peniaze, ale aby h¾adali a videli krásu,
kultúru, zábavu a èestnos. Ak sa budú
toho dra, bude ¾ahia i výchova mladých hráèov i fanúikov.
Ale chvála Bohu, máme vo futbale
mnoho èestných a svedomitých funkcionárov, rozhodcov i hráèov, ktorí to
s futbalom myslia èestne, váne, pomáhajú mu, obetujú svoj vo¾ný èas,
neraz i zdravie. Týmto nadencom
patrí poïakovanie, na èo sa mnohokrát zabúda. A pre tých nepoctivých, ktorí vidia v porte len peniaze, chcem pripomenú : Zatia¾ sa
chodí s dbánom po vodu, kým sa
nerozbije.
pplk. Ladislav Sládek,
v rokoch 1971-76 podpredseda SFZ,
predseda SsFZ, Rimavská Sobota
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