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Sewon podpísal dohodu
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2049

Vo tvrtok 15.marca podpísal primátor mesta tefan Cifru so zástupcami kórejskej spoloènosti
Sewon dohodu o nájme èasti bývalých kasární. V týchto priestoroch
mieni firma vybudova prevádzku na
výrobu káblových zväzkov pre auto-

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

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

2286

eleznièná ul. 23

V portovom areáli koly s novou telocvièòou sú aj tri vonkajie ihriská. Telocvièòu do prevádzky odovzdali slávnostným prestrihnutím symbolickej pásky (na snímke hore z¾ava) poverená vedením oddelenia kolstva mestského úradu Eva Alevová, riadite¾ odboru ministerstva kolstva
Ladislav Haas a primátor mesta tefan Cifru.
Foto: M.Kanalová

Stavba Základnej koly I. Ferenczyho na Sídlisku Západ dokonèená

Najväèia mestská telocvièòa

V piatok 16.marca bola slávnostne odovzdaná do uívania nová telocvièòa pri Základnej kole I. Ferenczyho na Sídlisku Západ.
V sprievodnom programe sa prezentovali deti zo portových a záujmových
krúkov CVÈ, maoretky, volejbalistky, dudisti, hádzanárky, futbalisti. Nechýbal ani brake-dance, scénický tanec a moderná gymnastika.
Novú telocvièòu a vonkajie ihriská ocenili iaci i pedagógovia.

Vaa lekáreò
www.jazmin.sk

mobilový priemysel. Najskôr vak
spustí skúobnú výrobu, aby otestovala kvalitu pracovnej sily. Pod¾a
slov .Cifrua vïaka Sewonu sa vytvorí asi 1 200 pracovných miest.
Skúobná výroba sa u zaèala
v bývalej hale drevovýroby Taurisu.
-Keï odiiel Dräxlmaier, dal som
si záväzok, e zoeniem nového investora. Bola to tvrdá práca. Teraz je
u len na ¾uïoch, èi získajú pracovné
návyky a budú pracova,- vyjadril sa
. Cifru. Chce naïalej pracova na
získavaní ïalích investorov, aby sa
do mesta vrátili ¾udia, ktorí odili za
prácou do iných kútov Slovenska alebo zahranièia. Primátor je presvedèený, e v blízkej budúcnosti mono
oèakáva ekonomický rozvoj. -kan-

- Predtým nai iaci nemali také
monosti ako budeme ma teraz.
Vyuívali sme telocvièòu susednej
koly, hádzanárky chodili do telocviène na druhom konci mesta. Take sme

radi, e sa mestu podarilo telocvièòu
vybudova,- povedala riadite¾ka
koly Gizela Kubaèková. Dodala, e
telocvièòu bude môc vyuíva aj ve-

rejnos. Stavba 16- triednej základnej
koly s vyuèovacím jazykom maïarským bola úplne dokonèená vlani
v decembri. Na jej dokonèenie bola
mestu poskytnutá dotácia ministerstva kolstva vo výke 5,5 mil. Sk.
Realizovali ju Pozemné stavby, a. s.
Rimavská Sobota. Práce zahàòali aj
úpravu betónových stupní pre osadenie sedadiel na tribúne v telocvièni,
(Pokraèovanie na 2. strane)

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

2600

ïalí jednoduchý notebook FSC:
FujitsuSiemens AmiloPro La 1703

RAM 512MB DDR2, HDD 80GB 5400rpm,
DVDRW, WLAN, 15,4" LCD 1280x800pix.,

2285

procesor mobile AMD Sempron 3200+

2,7kg, Windows XP Home.

v cene (vrátane DPH 19%):

20 290 Sk

Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

Otvorené: pondelok - piatok 7.00-18.00 hod. a v sobotu 9.00-14:00 hod.
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Odpovede na
interpelácie

Poslanec Pavel Brndiar v mene
obyvate¾ov mesta poiadal prerokova situáciu na hlavnej pote v Rimavskej Sobote. Poplatky sú vysoké
a èakacia doba na odovzdanie najmä
doporuèených listov je dlhá.
Poverená vedením oddelenia
strategického rozvoja mesta
mestského úradu Eva Muráriková : - Mestský úrad v rámci oddelenia
podnikate¾skej èinnosti na základe viacerých interpelácií poslancov v posledných rokoch opakovane prejednával monosti prijatia opatrení na zlepenie úrovne poskytovaných sluieb
obyvate¾om mesta so zástupcami Slovenskej poty, a.s., Regionálneho potového centra Luèenec. Pod¾a posledného stanoviska riadite¾ky centra
z decembra 2004 rimavskosobotská
pota disponuje 10 priehradkami pre
obèanov s rozpisom univerzálnych
potových sluieb a je plneautomatizovanou prevádzkou s vybudovanou
klimatizáciou. Èakacie doby pod¾a
stanoviska nepresahujú 12 minút, výnimkou je èas výplat sociálnych dávok, kedy sa poberatelia dávok zhromaïujú v priestoroch poty. Pota
1 v Rimavskej Sobote vykazuje stratový hospodársky výsledok, preto sa
neuvauje s rozírením ponuky sluieb alebo zvýením poètu zamestnancov. Mestský úrad na základe opakovanej interpelácie obnovuje komunikáciu s vedením Slovenskej poty,
a.s., RPC Luèenec. Z úrovne primátora mesta bola zaslaná poiadavka na
prerokovanie monosti rieenia súèasnej situácie na pracovnom stretnutí
v piatok 23.marca 2007.

Súèasou literárneho stretnutia S knihou pri svieèkach v piatok
16.marca v Gemersko-malohontskom múzeu bolo aj podávanie drobného peèiva a teplého èaju.
Foto : M.Kanalová.

Najväèia mestská telocvièòa

(Pokraèovanie z 1. strany)
vybudovanie sociálno-hygienických zariadení, dvoch antukových
ihrísk na volejbal a jedno na basketbal. Stavba koly bola od roku 1991
realizovaná v rámci komplexnej bytovej výstavby. tyri pavilóny koly boli dokonèené a uvedené do uívania v máji roku 1997. V pavilónoch
A a B sú kmeòové, v pavilóne C peciálne uèebne a D pavilón slúi kolskej jedálni.
-V roku 1997 zostal na dokonèenie pavilón E  telocvièòa, objekty
ininierskych prípojok a vonkají
areál. Poiadavky mesta neustále smerovali ministerstvu kolstva na poskytnutie finanènej dotácie aspoò na
dokonèenie pavilónu E.V roku 2001
bola prvýkrát poskytnutá dotácia na
postupné dokonèovanie koly vo
výke 5,5 mil. Sk. Dotácie na dokon-

=stále ete slobodný najvyí predstavite¾ samosprávy neïalekého
mesteèka strávil nieko¾ko pekných dovolenkových dní so svojou mladuèkou priate¾kou, tudentkou-tohtoroènou maturantkou renomovanej rimavskosobotskej strednej koly na Arabskom polostrove,s ambíciou ubytova sa v jedinom sedemhviezdièkovom hoteli sveta
= na rimavskosobotskom Hlavnom námestí sa v tomto roku poèas putovnej kultúrno-portovej Beach Tour bude hra exibièný zápas v pláovom
volejbale spolu s vystúpením známej hudobnej skupiny a jej sólistky,
v súèasnosti azda najrepektovanejej slovenskej speváèky
= poèas tohtoroèných dní jedného z neïalekých mesteèiek vystúpia minimálne tri známe slovenské kapely : I.M.Smile, Vidiek a Hex
= v návrhu sprievodných kultúrnych podujatí dní náho mesta na
zaèiatku mája je výstava figurálnej ma¾by, výtvarný salón a výstava
výtvarných prác umeleckých kôl
= vo výrobnej prevádzke zahranièného investora sa k slovu
obèas dostanú aj doteraz len z historickej literatúry známe trstenice, jeden takýmto spôsobom potrestaný zamestnanec sa bránil
rovnakou mincou
= skúsená tipérka v jasne dôchodcovskom veku vyhrala v jednej
z rimavskosobotských stávkových kancelárií vye tridsatisíckorún
= u v najbliích dòoch a týdòoch sa väèina detských pediatrov bude sahova z doterajích svojich ambulancií detského zdravotného strediska cez ulicu do novovybudovaných priestorov
= v portovom klube sa uplynulý týdeò rozdávali výpovede

èovanie stavby boli v roku 2002 vo
výke 7 miliónov, v roku 2003 desa
miliónov, v roku 2004 dvanás
a v roku 2006 èinili 5,5 mil. Sk, èo
spolu predstavuje 40 mil. Sk,- informovala nás Janka Jurèuková, ktorá
je poverená vedením referátu investiènej èinnosti a verejného obstarávania mestského úradu. Okrem dotácií si
mesto na dokonèenie celej stavby vzalo
úver 7,5 mil. Sk, ktorý schválili poslanci mestského parlamentu. -kan-

Mestská rada

V utorok 20.marca bude zasada
mestská rada, ktorá o.i. prerokuje
materiály, predkladané na mestské
zastupite¾stvo 27.marca, informatívnu správu o aktivitách mesta
smerujúcich k získaniu domácich
a zahranièných grantov pre ïalí
rozvoj mesta, výsledky inventarizácie majetku za rok 2006, majetkovo-právne otázky, èinnos spoloèného obecného úradu na úseku stavebného poriadku, organizaènú prípravu aprílového mestského zastupite¾stva, atï.

Vysielanie: ráno 8.00-9.00 hod.
Spravy/Videoinzercia; podveèer:
16.10-17.00 hod. Videoinzercia.
17.00 -17.15 hod. Správy/Beseda.
Mesto Rimavská Sobota podpísalo so spoloènosou Sewon zmluvy o nájme = Slávnostné otvorenie telocniène na Z I. Ferenczyho
= Problém zákoláctva má stúpajúcu tendenciu = Vyrubovanie
topo¾ov pri plavárni a mestskej
záhrade = Výstava Gejza Vargu
H¾adanie = Futbal.
Beseda Vdy otvorené
Rozhovor s trénerom FC Rimavská Sobota Mikuláom
Komanickým.
Zmena programu vyhradená.
TVLOCALLRS@rsnet.sk

Molnár na MS

= V iline sa konalo 2.kolo Slovenského pohára a Superpohára seniorov v karate. Rimavskosobotský
Karate klub Uraken reprezentoval
v kata Igor Molnár. Po dvoch víazstvách sa prebojoval do finále, kde
pod¾ahol niekokonásobnému majstrovi Slovenska Baïurovi z Nových
Zámkov. V celkovom hodnotení Slovenského pohára skonèil Igor na
2.mieste a vybojoval si tak priamy
postup na majstrovstvá Slovenska
24.marca v Sabinove.

Derby pre hostí

= KK Rimavská Sobota  Fi¾akovo 2 995: 3 059, na body 2:6,
v 18.kole I.ligy v kolkoch na 120 hodov. Body získali : Sendrei a Kojnok.
Pri chýbajúcom Ottovi Povinszkom
v zostave KK mali hostia zjednoduenú cestu za víazstvom. Zostava
a výkony KK : matlík 541 (svoj
mikrosúboj prehral devä kolov), Vanek 450 (-39), Sendrei 491 (+2),
Toma 479 (-19), Kojnok 542 (+56)
a Tavarszký 492 (-56).

Ete
stále halové turnaje
=

Najmladí futbalisti K Tempus Rimavská Sobota, roè.nar. 1998
sa zúèastnili halového turnaja v Leviciach. Výsledky : Zlaté Moravce 1:2,
gól dal Morong; Malacky 1:3, gól
Koèi; Senec 0:5; Levice 2:7, góly
Morong, Koèi; Badín 0:2. Koneèné
poradie:1.Levice, 2.Zlaté Moravce,
3.Malacky, 4.Senec, 5.Badín, 6.K
Tempus. Zostava :Koèi, Rapèan,
Nôta, Mezõ, Hruka, Balciar, Janíèek, Lehocký, Morong, Leng, Poliak,
Balyo, tréner Ondrej Václavik.
= Vo vynikajúcich výkonoch pokraèuje roè. nar. 1997, ktorý sa zúèastnil na kvalitne obsadenom turnaji
organizovanom Duklou Banská Bys-

trica. Výsledky K Tempus :Vion
Zlaté Moravce 4:3, góly Boros 3,
Múèik; Banská Bystrica 1:1, gól Boros; Púchov 7:0, góly Boros 4, Múèik
2, Maòovský; semifinále : Martin
2:1, góly Múèik, Václavik; finále :
ilina 2:3, góly Boros, Múèik. Mladí futbalisti si zaslúia pochvalu za
predvedené výkony, rodièia za vytvorenie vynikajúcej atmosféry. Koneèné poradie: 1.ilina, 2.K Tempus
Rimavská Sobota, 3.Banská Bystrica, 4.Martin, 5.Púchov, 6.Levice,
7.Zlaté Moravce, 8.Trenèín. Zostava:
Mezõ, Václavik, Maòovský, Èieok, Múèik, Boros, Krák, Szunayi,
Galdík, tréner Ondrej Václavik.
Foto : M.Lichanec.
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Výstava
Invisible

V piatok 23.marca bude v
Mestskej galérii na Hlavnom
námestí v Rimavskej Sobote
otvorená výstava Invisible dvoch
mladých výtvarníkov Mareka
Ceglédyho a Ivana Slovenèáka.
Výstava vznikla v rámci projektu Nástupy s podporou ministerstva kultúry a Fondu výtvarných umelcov. Kurátorkou výstavy je Gabriela Garlatyová.

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 : 200 Sk.

Pop-idol

V rámci revitalizácie mestskej trnice bolo vypílených nieko¾ko stromov. Budú vak nahradené novou výsadbou. Foto : Michal Lichanec

Vydieral spoluiaka

Vyetrovate¾ obvinil zo zloèinu
vydierania 15-roèného iaka základnej
koly Borisa z Klenovca. Od polovice januára do 13. marca pod hrozbou
násilia, najmenej v siedmich prípadoch
vymáhal v kole peniaze od spoluiaka. Ten mu zo strachu pred bitkou
dával peniaze v rôznych sumách, spolu pribline 13 500 Sk. Poèas incidentov k zraneniu chlapca nedolo. Obvi-

nený je vyetrovate¾om stíhaný na
slobode. Pod¾a Trestného zákona mu
hrozí trest odòatia slobody na 4 a 10
rokov, ale vzh¾adom na to, e je mladistvý, sa mu trest skráti, bohuia¾,
na polovicu.

Ústav tradiènej kultúry Národného
osvetového centra pripravuje vydanie
Encyklopédie scénického folklorizmu Slovenska. Na príprave sa
podie¾a aj Gemersko-malohontské
osvetové stredisko v Rimavskej Sobote. -Spracovávame materiály a podklady za tento región. Do encyklopédie budú zaradené aj neijúce osob-

nosti, ktoré mali ve¾ký prínos pre ¾udovú kultúru, alebo v nej dlhodobo
pracovali,- povedala odborná pracovníèka GMOS Stanislava Zvarová.
Ocenila vydanie publikácie, pretoe doposia¾ nejestvuje iadny komplexný
materiál o scénickom folklóre. Projekt
nadväzuje na Encyklopédiu ¾udovej
kultúry Slovenska z roku 1995. -kan-

Foto: M. Kanalová

V encyklopédii aj nai folkloristi

Aby sa mohli kolky na minimálne prvoligovej úrovni hra aj v ïalích rokoch, bude potrebná rekontrukcia nielen samotných dráh, ale celej budovy.

Bowlingové dráhy namiesto kolkov ?
Prvoligoví rimavskosobotskí kolkári sa obávajú, e èoskoro nebudú ma kde hráva a tento port v meste zanikne. Bola
toti podaná iados o odkúpenie budovy kolkárne so zámerom, e kolkárske dráhy nahradia bowlingové. Tým sa zruí
verejnoprospenos budovy a bude vyuívaná len na podnikate¾ské úèely. Asi estnás rokov prevádzkuje kolkáreò, ktorá patrí mestu, Okresný klub rekreaènej telovýchovy a portu,
prièom kolkári si za prenájom miestností platia.

- Kolkársky port má v meste 50roènú tradíciu, prièom ná klub hrá
u desa rokov prvú ligu. Nehovoriac o tom, e tento rok sa bude oslavova sto rokov kolkárskeho portu
na Slovensku. V súèasnosti má ná
oddiel dvadsa èlenov, z ktorých desa je aktívnych hráèov. I keï trénujeme v amatérskych podmienkach,
lebo technológia kolkárne je zastaralá, nai kolkári sú úspení. Kadý rok
máme jedného a dvoch na majstrovstvách Slovenska,- vyjadril sa predseda Kolkárskeho klubu Róbert

matlík. Dodal, e vlani v decembri
mali podanú iados o uzatvorenie
zmluvy o výpoièke. Niè sa s òou
vak nedialo. Keï sa dopoèuli, e o
odkúpenie budovy je záujem, podali
si iados opätovne.
- iadame, aby sa zmluva uzavrela
za podmienok, ako je uzatvorená
zmluva o výpoièke na telocvièòu T18. Teda, e mesto bude prispieva
na prevádzkové náklady a bude tam
tie zriadený bufet, z príjmu, ktorého sa bude hradi èas prevádzkových nákladov,- povedal Róbert mat-

= V kolskom klube detí Základnej koly P.K.Hostinského v Rimavskej Sobote zorganizovali súa
v speve Pop-idol, ktorej sa zúèastnilo
neuverite¾ných trinás súaiacich.
Program bol o to hodnotnejí, e
program moderovali iaci koly
S.Borová a A.Kovalèík, ktorí sa svojimi moderátorskými schopnosami
nedali zahanbi ani Pycom ani Adelou. V prestávkach program spestrili
iaèky 5.roèníka. Hlasovalo sa formou
SMS na lístkoch. Vyhodnotené boli
prvé tri miesta, ale odmenení boli vetci
súaiaci. K dobrej nálade prispelo aj
jarné slnieèko.
E.Lovecká

lík. Ïalej uviedol, e na budove kolkárne je potrebné opravi strechu
a zamurova okná. Technológia má u
27 rokov a je znaène opotrebovaná.
Na tieto opravy by mohlo prispie
mesto tak, ako prispieva pre futbalový klub.
-Keï bude technológia vymenená,
pritiahne do kolkárne aj rekreaèných
portovcov. Bude moné zaèa pracova aj s mládeou, aby sme mohli
opä vychováva nových hráèov.
A tých potrebujeme, lebo výkonný
výbor Slovenského kolkárskeho zväzu nám dal podmienku, e od budúceho roka je povinnosou ma dorastencov. V opaènom prípade bude tartové na súae desanásobok doterajieho, t. j. a 10 tisíc Sk. A to sa zvládnu
nedá. Chceli by sme, aby u nás hrávala
svoje prvoligové majstrovské zápasy
opä aj Jelava a aby sa obnovila mestská liga, ktorá sa hrala nieko¾ko rokov,

- objasnil situáciu R. matlík. O vyjadrenie sme poiadali aj primátora
mesta tefana Cifrua. Uviedol, e
aby sa kolky mohli hra na úrovni, je
nevyhnutné zrekontruova kolkárske
dráhy. Na to sú vak potrebné nemalé
financie. Musí by urèitá koncepcia,
v ktorej sa povie, e TSM si vyèlenia
financie na rekontrukciu strechy, zateplenie a výmenu dráh.
-Pritom vak treba vyráta, aký je
percentuálny podiel kolkárov v meste,
èi je, alebo nie je masovým portom.
Netreba dáva projekty ved¾a seba
spôsobom, e jeden likviduje a druhý
zachováva. Projekt o odkúpenie budovy je jednoducho iný, je to o bowlingu. Záleitos je v tádiu rieenia
a bude treba o nej rozhodnú. Nebude
to jednoduché rozhodnutie, treba
o tom hovori, predpokladám, e
v priebehu jari sa nájde rieenie,- povedal . Cifru. Dodal, e oboma iadosami sa budú zaobera prísluné
komisie, mestská rada a poslanci mestského zastupite¾stva.
-kan-
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Vyhodnotenie Programu integrácie Rómov v okrese

Proces bude pokraèova

Spomedzi najúspenejích projektov mono spomenú výsadbu zemiakov a chov králikov v imonovciach,
opravu a rekontrukciu domov rómskych obyvate¾ov v Hosticiach, pomoc a podpora obyvate¾om osady Baránièka pri Zacharovciach a získavanie pracovných zruèností pre zamestnancov krajèírskej dielne v Rimavskej Sobote. Celková suma, ktorá ila na podporu vetkých projektov v okrese, je takmer dva milióny
korún. Ako sa vyjadril Lawrence R.
Silverman z americkej ambasády na

Slovensku, program PIR pomohol prekona predsudky, ktoré u nás voèi
meninovým skupinám existujú.
Programová riadite¾ka agentúry pre
medzinárodný rozvoj USAID Susan
K.Kutor si myslí, e aj keï program
skonèil, nápady a proces, ktorý
v rámci neho natartoval, bude pokraèova aj naïalej, prièom mnohí ¾udia
sa u vedia lepie orientova, sú
schopní preda svoje zruènosti, naïalej tvorivo pracova a získava prípadné ïalie zdroje na realizáciu svojich nápadov.
Andrea Kosková

Foto: M. Kanalová

Na Slovensku, v Èechách a v Maïarsku prebiehal poèas tyroch rokov Program integrácie Rómov. Závereèné vyhodnotenie
v rámci Slovenska prebehlo v Kemarku, Preove a v Rimavskej
Sobote. V naom okrese bolo v rámci programu podporených 17
meních aj väèích projektov rómskych a prorómskych obèianskych zdruení. Projekty boli zamerané najmä na priamu pomoc
obèanom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

G. Varga poskytol rozhovor redaktorke miestnej televízie Beáte Kováèovej.

H¾adanie Gejzu Vargu

Na prízemí rimavskosobotskej
radnice bola v rámci projektu Rukami a srdcom otvorená výstava kresieb a grafík Gejzu Vargu H¾adanie.

Jedenásti sa rozhodli podnika

Regionálna rozvojová agentúra,
Zdruenie pre rozvoj regiónu GemerMalohont Rimavská Sobota
sa zúèastnila medzinárodnej konferencie v Budapeti pri príleitosti ukonèenia medzinárodného projektu Podpora podnikania mladých v strednej Európe. Na slávnostnej konferencii okrem príspevkov partnerov projektu z Londýna, Budapeti, Krakowa, atï. bolo moné poèu a vidie
prezentácie tých, ktorí sa na základe
nadobudnutých skúseností zo vzdelávacieho programu projektu rozhodli
samostatne podnika. Slávnostného
programu sa zúèastnili aj hostia z náho
regiónu : zástupcovia mesta, obchodnej akadémie, úradu práce v Rimavskej Sobote a tie Banskobystrického
samosprávneho kraja, ktorým patrí
poïakovanie za ich aktívnu spoluprácu a príspevky do prezentácie.
Zaèiatky RRA boli aké v kon-

frontácii s medzinárodnými partnermi, ktorí èerpali z viac ako desaroèných skúseností so vzdelávaním v
oblasti podpory a rozvoja malého a
stredného podnikania. Úspenou realizáciou aktivít a napåòaním cie¾ov
projektu bol vytvorený pevný základ
a perspektíva pre dosiahnutie podmienok porovnate¾ých s partnermi.
Struèné zhrnutie výsledkov projektu: získanie know  how a jeho
prepracovanie na podmienky Slovenska, zriadenie podnikate¾ského centra mladých, akreditácia tandardov
vzdelávacej aktivity, príprava vzniku
medzinárodného spoloèenstva na podporu podnikania mladých v strednej
Európe, vytvorenie konzorcia na podporu siete inkubátorov v zaostalých
regiónoch. Pracovné balíky projektu a ich výsledky: 328 záujemcov,
222 úèastníkov tréningu vedomostný
rozvoj, 112 úèastníkov tréningu truk-

Medzi vye pädesiatimi darcami pri odbere krvi v Tornali
poèas Medzinárodného dòa ien bolo trnás ien.

túra podnikate¾ského plánu, desa
úèastníkov vyuilo monos individuálneho poradenstva, dvanás vykolených pedagógov a trénerov, jedenás úèastníkov tréningov sa rozhodlo samostatne podnika a vytvorilo vlastný podnik.
Poïakovanie patrí vetkým spolupracujúcim intitúciám a partnerom,
ako aj samotným úèastníkom tréningov za to, e prispeli k dosiahnutiu
týchto výsledkov.
J.Uhrinová

Rimavskosobotský rodák G. Varga
v súèasnosti pracuje ako stavebný ininier na Mestskom úrade v Tornali.
Do kontaktu so vetkými druhmi
umenia, najmä vak s výtvarným, filmovým a divadelným sa dostal poèas
vojenskej sluby v Prahe. Vtedy zaèal tudova aj východné filozofické
smery a zaobera sa najmä kresbou a
grafikou. Je èlenom Výtvarného túdia pri Gemersko-malohontskom
osvetovom stredisku. Zúèastnil sa kolektívnych výstav v Rimavskej Sobote, Ruomberku a na celoslovenskej
výstave Výtvarné spektrum.
- Vo výtvarnej tvorbe ma inpirujú
moje vnútorné pocity, take robím
väèinou abstraktné veci. Vyuívam
aj kaligrafiu,- povedal 51-roèný autor.
Výstava potrvá do konca marca. -kan-

Medzinárodný deò ien v Tornali

GEMERSKÁ KVAPKA KRVI

V Mestskom kultúrnom stredisku
v Tornali sa 8.marca prvýkrát v tomto
roku konal odber krvi. Zorganizoval
ho Klub darcov krvi SÈK Ozeta
spolu s Národnou transfúznou slubou SR Banská Bystrica. Napriek
tomu, e v Tornali sa v roku 2006
uskutoènil takýto odber krvi trikrát,
tentoraz bol nezvyèajný a symbolický
tým, e sa uskutoènil práve v Medzinárodný deò ien. V Ozete pracujú prevane eny a tak si vlastne pripomenuli svoje predchodkyne z roku
1857, kedy práve 8. marca v New
Yorku demontrovali textiláèky za
skrátenie 12-hodinového pracovného
èasu a za poiadavku zákazu práce detí
mladích ako 12 rokov v textilkách.
Práve pre tieto historické udalosti bol
v roku 1910 vyhlásený 8. marec za
Medzinárodný deò ien.
Tie eny, ktoré prili bezplatne
darova krv, boli milo prekvapené,

pretoe okrem obèerstvenia, ktoré nie
je obvyklé na transfúznych staniciach,
obdrali od organizátorov aj kvet-karafiát. V priebehu troch hodín prilo
darova krv 54 darcov, z nich bola
odobratá 48. Z celkového poètu darcov bolo trnás ien. Krv prilo darova aj pä prvodarcov, z ktorých jednému tak isto zo zdravotných dôvodov krv nebola odobratá. Z úspenosti akcie boli spokojní darcovia (nemuseli cestova do Rimavskej Soboty, Revúcej, alebo Roòavy), ale aj pracovníci transfúzky. Na kvety a nadtandardné obèerstvenie prispeli sponzori : Jozef Legát zo Stárne, tefan
Juhász z Chanavy, Jozef Fazeka, Ján
Oro a Zoltán Czigányi z Tornale,
obecné úrady Gemer a Gem. Panica.
Klub darcov krvi SÈK Ozeta
v Tornali ïakuje vetkým, ktorí
prispeli k úspenosti akcie.
JUDr. Jozef PUPALA
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Ako i zdravie ? Rieenie je také jednoduché!

Vyzvi srdce k pohybu
Do rebovania o vstupenky na koncert Olympicu 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-

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...?).

Dni otvorených dverí v gymnáziu

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
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

Vyhláky ministerstva kolstva è.
145/1996 Z.z. o prijímaní na túdium na stredné koly pripravujeme prijímacie skúky do triedy
sekunda na kolský rok 20072008 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

V Slovenskej republike zomiera vye polovica obyvate¾ov
v dôsledku srdcovocievnych chorôb. Pri pohodlnom ivotnom týle roène rastie poèet ¾udí s nadváhou a obezitou a to nielen
v starích vekových skupinách. ¼udský organizmus je zaaovaný
prebytoènou potravou, ktorú po nároènom spracovaní ukladá do
zásoby. Tukové tkanivo narastá, vzniká nadváha a tuènota, ktorá
je spolu so zlou ivotosprávou prvým krokom k upchávaniu ciev,
cukrovke, vysokému krvnému tlaku, osteoporóze a nádorovým
ochoreniam. Pritom rieenie je také jednoduché!

Hýba sa kadý deò aspoò pol hodinu! Staèí zaèa s tým, e namiesto
výahu a auta budeme pouíva vlastné nohy a postupne zistíme, e sa cítime lepie. Je jedno, akú pohybovú
aktivitu volíme, èi to bude rýchla
chôdza, beh, bicyklovanie, plávanie,
lyovanie, loptové hry, fitnes alebo turistika, hlavnou zásadou ostáva pravidelnos pohybu a primeranos jej intenzity k celkovému stavu organizmu.
O ¾uïoch, ktorí zaradili do ivota pravidelnú aktivitu platí, e na svet sa
pozerajú pozitívnejie, lepie zvládajú stres, lepie spia, majú menie riziko zápalových a nádorových ochorení, majú niiu váhu a menej telesného
tuku, majú silnejie kosti a ohybnejie
kåby, majú pevnejie a silnejie svaly,
majú väèiu výdr, majú menej problémov v sexuálnom ivote, majú menie riziko cukrovky a depresie, majú
v lepom stave srdce, p¾úca, cievy a
majú väèie sebavedomie. Èo mono
strati pravidelným pohybom? Prebytoèné kilá, bolesti chrbta, zadýchanie sa, komplexy a zlú náladu. Motiváciou k pravidelnému pohybumôe
by aj zapojenie do celonárodnej
medzinárodne koordinovanej
kampane zameranej na zvýenie
fyzickej aktivity dospelej populácie Vyzvi srdce k pohybu!
Podmienky k zaradeniu do súae
o hodnotné ceny:
= pre dospelých od 18 rokov:
Ma pohybovú aktivitu aspoò 4x do
týdòa, v kadom týdni venova pohybu najmenej 210 minút, minimálne
v tyroch po sebe nasledujúcich tý-

dòoch od 19.marca do 10.júna.
Úèastníci aktívní es a viac týdòov
budú zaradení aj do prémiového rebovania. Pravidelne zapisova údaje
do úèastníckeho listu, uvies vetky
poadované osobné údaje, do tabu¾ky vpisova údaje o frekvencii, intenzite a trvaní pohybovej aktivity koncom
týdòa a zároveò zhodnoti svoje pocity a zapísa svoju aktuálnu hmotnos.
= pre deti od 7-18 rokov : Zorganizova pre dospelého úèastníka súae, ktorého podporujú, aspoò tyri
podujatia spojené s pohybom a aktívne sa na nich zúèastni. Kontrolova
èi dospelý úèastník riadne vypåòa
úèastnícky list a jeho pohybovú aktivitu. Po skonèení úèasti v súai priloi k úèastníckeho listu záznam o
najmenej tyroch pohybových aktivitách, ktorých sa spolu zúèastnili.
Úèastnícky list mono získa v
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote alebo na
webovej stránke www.ruvzrs.sk.
Vyplnený list je moné odovzda
v RÚVZ v Rim. Sobote, alebo ho doruèi potou na adresu: Regionálny
úrad verejného zdravotníctva, odbor podpory zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica.
Pre záujemcov, ktorí sa zapoja do
súae, ponúkame bezplatné komplexné vyetrenie v Poradni zdravia pri
RÚVZ v Rimavskej Sobote na posúdenie prítomnosti kardiovaskulárnych
rizikových faktorov, spojené s odborným individuálnym poradenstvom.
Bliie informácie na èís.tel. 56 311
21, alebo na www.ruvzrs.sk.

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

Pilèík dreva
Vodiè VZV
Pomocný robotník
Pilèík dreva
Poradca v bankovníctve
Výrobný pracovník

Pilèícky preukaz
Osvedèenie na VZV
Vyuèený
Vyuèený, Pilèícky preukaz
Stredokolské vzdelanie
Vyuèený

DUBINA, LES.POZEM.SPOL.,Bottovo
N-AGE-X, s.r.o., Rimavská Sobota
SEWON ECS SLOVAKIA, s. r. o.,
Výrobná prevádzka v Hnúti
MUDr. EVA REMEÒOVÁ, Rim. Sobota
Zdravotná sestra
Stredokolské vzdelanie
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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Futbal v kraji

1. P o l t á r
2. Tisovec
3. Ve¾ký Krtí
4. Fi¾akovo
5. R u  i n á
6. R e v ú c a
7. Podlavice
8. H a j n á è k a
9. Kalinovo
10. P o n i k y
11. Hliník
12. S e l c e
13. J e s e n s k é
14. D. Hámre

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
7
8
6
7
6
5
4
5
4
3
2
1

3
1
4
1
4
1
2
3
4
1
3
2
2
3

2
4
2
4
3
5
5
5
5
7
6
8
9
9

30 :14
31 :19
22 :11
24 :19
23 :18
19 :20
18 :13
22 :25
19 :17
22 :33
23 :26
12 :26
16 :24
21 :37

27
25
25
25
22
22
20
18
16
16
15
11
8
6

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
8
7
6
5
5
5
5
5
4
4
3
2

0
0
0
0
3
4
3
2
1
1
2
1
3
2

2
3
5
6
4
4
5
6
7
7
7
8
7
9

31 :10
32 : 7
25 :16
24 :19
29 :29
20 :15
27 :20
18 :22
15 :27
18 :31
19 :29
21 :23
16 :27
12 :32

33
30
24
21
21
19
18
17
16
16
14
13
12
8

5.LIGA
1. Tomáovce
2. Ve¾ký Blh
3. Mýtna
4. R a d z o v c e
5. Olováry
6. N e n i n c e
7- V i n i c e
8. H n ú   a
9. H. Zaluany
10. L u b e n í k
11. S k l a b i n á
12. B o ¾ k o v c e
13. K l e n o v e c
14. C i n o b a ò a

Volejbal mladých

= VK Iskra Hnúa  ilina
3:1 (24,-19,17,23) a 3:1 (-12, 18,
17,18), v oblastných majstrovstvách starích iaèok.

Volejbal ien

Foto: M. Lichanec

Poèas víkendu sa rozbiehajú krajské futbalové súae, resp. ich jarná,
odvetná èas. Ná okres má v nich zastúpenie v pomere : 1(III.liga  FC
Slovan Rimavská Sobota B)  3
(IV.LIGA  Tisovec, Hajnáèka, Jesenské)  3 (V.liga  Ve¾ký Blh,
Hnúa, Klenovec). Umiestnením rimavskosobotského béèka do vzdialeného Martina sa stratilo akéko¾vek
fanúikovské puto. A ktovie ako to
bude, pri súèasnej situácii v klube,
s nastupovaním hráèov irieho prvoligového kádra v 3.lige.
Tabu¾ky pred odvetnou èasou:
4.LIGA

Tréner ¼ubomír Pinzík (v¾avo) blahoelá ¼ubomírovi Voliarovi k jednému
z víazných zápasov v stretnutí s Koicami. Voliar vyhral vetky zápasy v dvojhre
a s Horváthom aj vo tvorhre v 10.kole I.ligy s Roòavou a Koicami.

Stolní tenisti si upevnili ieste miesto v tabu¾ke

Dva cenné sklapy

I.LIGA  10.KOLO :
Mlados Relax Rimavská Sobota  Roòava 10:4, body : Voliar 3,5,
Horváth a Polgári po 2,5, Haluka
1, Huszti 0,5. Na dôleitý súboj o
záchranu nastupovali hostia sebavedome, ale to ich rýchlo prelo. V prvej
tvorhre Voliar s Horváthom zmietli
súperov 3:0 (5,5,7), po dramatických
koncovkách a po 37 minútach (!) vyhral aj ná druhý pár Huszti-Polgári
3:2. Po tvorhrách bolo teda 2:0, ale
fanúikovia hostí vlievali svojim hráèom nové a nové sily. Nai hráèi vak
podali ve¾mi dobré výkony, Voliar
napr. v troch zápasoch stratil len jediný set, a tak sa o víazovi zápasu rozhodlo nezvyèajne skoro. Po zisku
8.bodu nahradil Polgáriho Haluka
a príjemne prekvapil víazstvom nad
vlani ete extraligovým hráèom
J.Kováèom.
Mlados Relax  Koice 9:5,
body : Voliar a Polgári po 3, Horváth 2, vo tvorhre Voliar-Horváth.
Hosom sa zvyklo v Rimavskej Sobote dari, v ostatných rokoch zaznamenávali u nás len samé víazstvá. Ich
sebavedomie podporila dopoludòajia

Prvá domáca prehra M.Komanického

Osudové Moravce?

Prvý zápas, v ktorom súèasný tréner FC Rimavská Sobota Mikulá Komanický viedol mustvo pred domácim publikom, bol onen povestný, najmä svojimi disciplinárnymi dôsledkami, duel so Zlatými Moravcami 29.októbra 2005. A boli to práve Zlatomoravèania, ktorí mu v sobotu 17.marca
pripravili prvú domácu prehru v majstrovských zápasoch. Po 21-zápasovej sérii bez prehry ! Naposledy toti futbalisti FC na domácom ihrisku
pod¾ahli 27.augusta 2005 v 6.kole vtedajej II.ligy Slovanu Bratislava 0:1.
No a ostatnú krutú prehru rozdielom

triedy na domácom ihrisku sme zaknihovali pred takmer dvomi rokmi,
14.mája 2005 s úradujúcim majstrom
MK ilina 0:3. Teraz sa to podarilo,
pri vetkej úcte, len priemerným Zlatomoravèanom. Tréner M.Komanický
napriek nepriaznivému vývoju skóre
pôsobil na lavièke nezvyèajne k¾udne: - My, tréneri, sme v zápase u iba
figúrky. Èo som mal robi, vbehnú na
ihrisko a niekomu da facku ? Keï to
porovnám so zápasom so a¾ou,
v ktorom sme nehrali niè a vyhrali sme,
dnes chlapci hrali relatívne dobre. Èo
som mal spravi...........?

výhra 9:5 v Krupine. Po tvorhrách
bolo 1:1, potom ete aj 3:3, ale opätovne dobré výkony tria Voliar,Horváth
a Polgári rozhodli o víazstve zverencov trénera ¼ubomíra Pinzíka.
Obidva zápasy sponzorovala
retaurácia Lagúna.

I.LIGA  4.KOLO :
Skupina o 1.-4.miesto :
VK Iskra Hnúa  Podbrezová
0:3 (-20,-17,-16) a 0:3 (-22,-23,-18),
zostava : Slivková, Bukviarová, Miga¾ová, Palíková, Národová, Bartová
 Katreniaková, uleková. eleziarky
sú lídrom tabu¾ky a svoje postavenie
potvrdili aj v Hnúti. Vdy získali
hneï na zaèiatku náskok a ten spo¾ahlivo zve¾adovali. Druhý zápas priniesol vyrovnanejí volejbal. V druhom sete viedla Iskra 21:18, ale súperky dobrým podaním otoèili skóre.
Skupina o 5.-8.miesto :
Banská Bystrica  K Slovan
Rimavská Sobota 1:3 (-13,-20,19,18) a 1:3 (-22,22,-19,-12), zostava :
Megelová, Rendeková, Kureková,
Kudlíková ml., Drugdová, tubniaková  libero Chodúrová, Baòová, èurková, Molnárová. Bystrièanky hrajú
svoje domáce zápasy v nede¾u predpoludním, nae hráèky mali teda ve¾mi skorý budíèek. V takmer optimálnej základnej zostave (chýbala len
Hrivnáková) síce v obidvoch zápasoch
susedov v tabu¾ke zvíazili, ale urèite
to nebol oslnivý volejbal.

Futbaloví dorastenci s polovièným ziskom

Disciplína slávila úspech

II.LIGA  16.KOLO :
Starí dorast : FC Rimavská Sobota  Dukla Banská Bystrica B 1:0
(1:0), víazný gól dal u v 10.min.
Baldovský po peknej kombinaènej
akcii. Hostia sa predstavili ako ve¾mi
kvalitný súper, napokon na jeseò prehrali jediný zápas (doma, práve
s naimi chlapcami). Preto tréner Ladislav Danyi zvolil taktiku zabezpeèenej obrany s rýchlymi protiútokmi.
Opticky mali hostia územnú preva-

Stolný tenis

4.LIGA  18.KOLO :
Mlados Relax Rimavská Sobota B  Kalinovo-Cinobaòa B
10:8, body : Prskavec 3,5, Mihályi
a Huszti po 2,5, Sanczel 1, Zelezník 0,5. Tisovec B  Revúca 12:6,
body domácich : Prokop 4,5, Loka,
Filipiak a Lipai po 2,5.

hu, ale vïaka hernej a taktickej disciplinovanosti naich hráèov sa do ance nedostali. Zostava : Bobek  Tóth,
Morháè, Messner (nový hráè z Roòavy), Miga¾a  Halaj, Kasáè, Baldovský, avina  Palia, Kudlík; striedali
Murín, Bodnár a Negyesy.
Mladí dorast : FC Rimavská
Sobota  Dukla Banská Bystrica B
2:4 (0:2), napriek prehre nemohol tréner Stanislav Morháè svojim zverencom prakticky niè vyèíta (azda len
to, e sme inkasovali lacné góly). Snaili sa, bojovali, ale na vyspelejieho
súpera to nestaèilo. Nepriaznivý polèasový výsledok dokázali v priebehu
10 minút vyrovna, Kosenko mal ve¾kú ancu aj na vedúci gól. Potom vak
nai dvakrát inkasovali po sporných situáciách. Zostava : T.Kiss  Durec, Dragijský, Szabó, Egri  Giba¾a, Betík, Demeter, Kulèár  Árvai, Kosenko; striedal Brndiar (nový hráè z Klenovca).

Stolnotenisový memoriál

portový klub polície Rimavská Sobota usporiada v sobotu 24.marca
7.roèník Memoriálu Alexandra Mihálika, Júliusa Husztiho a Jána Pintéra v stolnom tenise o Putovný pohár prezidenta KP v telocvièni Z
M.Tompu na robárovej ul. Turnaja sa môu zúèastni len hráèi, zaradení
na súpiske drustiev 4. a 5.ligy oblastnej súae (okresy Rimavská Sobota,
Luèenec, Poltár, Revúca) a v tomto roku dovàili, resp. dovàia najmenej 50
rokov svojho veku, t.j. roè. nar. 1957 a starí. Prihláky mono poda do
9.00 hod. v deò konania. Hrá sa dvojhra, na tri víazné sety, pod¾a pravidiel
stolného tenisu, súaného poriadku a propozícií turnaja. rebovanie sa
uskutoèní o 9.15 hod., hrací systém bude urèený pod¾a poètu prihlásených.
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Hosom sa priam rozprávkovo vydaril záver prvej polhodiny

Výsledok odrazom diania v klube ?

FC Rimavská Sobota  Zlaté Moravce 0:3 (0:3), v 3.kole
súae o postup do Corgoò ligy. Góly : 27. a 29.min. Kuraèka,
12.min.Greguka. Pred 934 divákmi rozhodoval Richtárik,
lté karty Líka, imon, Hílek  Pavlenda, Plichta, Èernák.
Zostavy : FC : imon  Mráz, Kaèák, Geri, ivanoviè (53.Filo)
 Lazúr, Hílek, Sivèeviè, Tesák (58.Latiak)  Pisár (80.Gibala), Líka; FC ViOn : Pahulyi  Pavlenda, Klabal, Medera,
Mackovèín (76.Choma)  Ondrejka (83.Hnilica), Greguka,
Kuraèka, Èernák  Chren, Plichta (88.Juska).
Zaèiatok zápasu veru nenaznaèoval také hladké víazstvo hostí.
V 3.min. Pisárov milimetrovo presne
kopnutý roh hlavièkoval Geri koníèkom do zeme, o dve minúty po
ïalom centri Pisára nastala trmavrma, ktorú sme nezuitkovali. Naviac, kapitán hostí Èernák sa v jednom z osobných súbojov zranil,
musel by oetrovaný mimo ihriska
a zdalo sa, e sa u ani na ihrisko nevráti. Priiel, aj keï s tampónovou
ozdobou.... Potom vak priiel rýchly protiútok hostí po naej ¾avej strane, cez ivanovièa, presná spätná
prihrávka a vydarená strela takmer u
37-roèného Greguku skonèila v sieti
imonovej brány. Potom sa do náznaku ance dostal aj Lazúr, ale záver
prvej polhodiny sa neskutoène vydaril hosom. V 26.min. po preèíslení naej obrany ete brankár imon
bravúrne vyrazil strelu Chrena, ale
vzápätí po centri zo ivanovièovej
strany nikým nekrytý Kuraèka hlavou dal druhý gól. Nai hráèi sa nestaèili spamäta z gólového úderu
a po ïalej peknej kombinaènej akcii
a hlavièkovom biliarde Plichtu
s Ondrejkom si nabehol opä Kuraèka a nezadrate¾ne skóroval. Vetky
tri góly skonèili v ¾avom hornom rohu

imonovej brány, ktorý nemal iadnu ancu ich kry. Nai hráèi sa otriasli a v závereènej minúte 1.polèasu,
keï po Mrázovom centri hlavièkoval ivanoviè priamo do rúk branká-

ra hostí. Úvod 2.polèasu naznaèil, e
nai hráèi sa snaili o dosiahnutie kontaktného gólu. Blízko k nemu mal u
v 49.min. Líka, ale lobom prehodil
nielen brankára, ale aj bránu hostí.
Vzápätí tesne ved¾a strie¾al Sivèeviè
z hranice 16-ky, keï si predtým elegantne obhodil súperovho obrancu.
V ïalích minútach mierili do priestoru brány z priamych kopov Pisár aj
Kaèák, ale vysoký brankár Pahulyi
ich strely bezpeène kryl. Najbliie ku
gólu bol Lazúr, ktorý v 76.min. nastrelil
rï. Naim hráèom sa teda nepodarilo
ani len skorigova, pod¾a priebehu hry,
pre nich ve¾mi krutú prehru.

Odznelo na tlaèovke

Ján Rosinský, tréner Zlatých
Moraviec : - Priam rozpávkovo nám
vyla úvodná polhodina zápasu. Vyuili sme vetky gólové príleitosti,
ktoré sme mali. Domácich sme poèas
celého prvého polèasu nepustili do
iadnej vyloenej gólovej ance.
V týchto fázach sme hrali naozaj ve¾mi dobre. V druhom polèase vietor
pomáhal domácim, odzrkadlilo sa to
na ich prevahe, ale výsledok sme ustráili. V prvom polèase sme podali ve¾mi kvalitný výkon, zaslúili sme si
zvíazi. V tejto súai je vak kadý
zápas vyrovnaný, aj tento bol taký.
Kadý si v òom mohol nájs to svoje.
Mikulá Komanický, tréner Rimavskej Soboty : - Nie vo vetkom
by som súhlasil s kolegom. Porobili
sme hrubé chyby v obrane, najmä na
jej ¾avej strane. Hostia boli, aj za podpory silného vetra, trikrát pred naou
16-kou a dali tri góly. Treba ich obdi-

vova za takú vysokú efektívnos, za
to ako dokázali vyui ance. V 2.
polèase vak ani oni proti silnému vetru nemali iadnu gólovú ancu.
A nielen to, iba zriedka sa dostali pred
nae pokutové územie. Tým vak nechcem zniova ich výkon v 1.polèase.
My sme v naom klube dos skúaní
z inej strany (........). A teraz tie góly,
to boli také klince, ktoré, myslím, si
nai chlapci za výkon nezaslúili. koda, e sa nám tesne pred zápasom rozpadla obrana, pre vysoké horúèky nemohol nastúpi Janeèka. Museli sme
to tam poprehadzova. Práve Janeèková rýchlos nám chýbala pri gólových situáciách súpera. ivanoviè je
neobratnejí, pomalí. Sú aj takéto zápasy, vybrali sme si zlý deò. Keby
sme dnes hrali ete jeden zápas, urèite
by sme gól nedali.

SOBOTA 24.MARCA
Futbal
10.00 hod. starí iaci a 12.00
hod. mladí iaci FC Rimavská
Sobota - Podlavice v 14.kole
I.ligy na umelom trávniku
10.00 hod. starí iaci a 12.00
hod. mladí iaci K Tempus Rimavská Sobota  Ve¾ký Krtí
v 14.kole II.ligy na ihrisku na
Drustevnej ul.
14.30 hod. K Tempus Rimavská Sobota  Radzovce
v 14.kole 5.ligy dorastu
Volejbal
14.00 hod. K Slovan Rimavská Sobota  Koice v 5.kole
nadstavbovej èasti I.ligy, skupiny o 5.-8.miesto
NEDE¼A 25.MARCA
Futbal
15.00 hod. Jesenské  Tisovec, Hajnáèka  Poniky v 14.kole
4.ligy, Klenovec  Ve¾ký Blh, Bo¾kovce  Hnúa v 14.kole 5.ligy

AKO HRALI SÚPERI

= Výsledky ostatných zápasov

3.kola : Dubnica  a¾a 1:0, Inter 
Trenèín 3:1, Trnava  Moèenok 0:0.
1. Inter
2. Trnava
3. M o è e n o k
4. D u b n i c a
5. Zl. Moravce
6. Trenèín
7. Rim. Sobota
8.  a ¾ a

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
1
1
1
1
1
0

1
1
2
1
0
0
0
1

0
0
0
1
2
2
2
2

4
3
2
2
3
3
1
0

:1
:1
:1
:2
:2
:5
:4
:2

7
7
5
4
3
3
3
1

V súai je teraz reprezentaèná
prestávka. V 4.kole hrá nae mustvo v sobotu 31.marca v Trnave.

Rimatex s bratislavským prvoligistom

Pohárové tvrfinále

Po suverénnom postupe cez Neografiu Martin (12:3, 5:0 kont.)
v osemfinále Slovenského pohára vo futsale sa hráèi Rimatexu Rimavská Sobota predstavia vo tvrfinále, v ktorom tartujú zväèa u
len elitné extraligové drustvá. No a reb naim hráèom prisúdil
jedného z najväèích favoritov nielen Slovenského pohára, ale aj
JOMA Extraligy  Slov-matic FOFO Bratislava. Prvý zápas sa hrá u
v utorok 20.marca, odveta je na programe v stredu 28.marca v portovej
hale T-18 pod ibenièným vrchom. Pre Rimatex to bude nepochybne
ve¾ká portová skúsenos a pre rimavskosobotských fanúikov nie
tak èasto vídaná podívaná.

Gemerské

ZVESTI
Týdenník mesta a regiónu

Za stavu 0:3 mal v 70.min. jednu z moností da kontaktný gól ná
kapitán Jozef Pisár (è.9). Brankár Pahulyi jeho strelu z 5 m vak kryl. Zo
stretnutia FC Rimavská Sobota  Zlaté Moravce . Foto : Michal Lichanec
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