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Otrávil oípané

Po vye dvojhodinovej diskusii návrh rozpoètu stiahnutý z rokovania

Polícia pátra po páchate¾ovi, ktorý v èase od 16.00 hodiny dòa 28.
marca do rána nasledujúceho dòa
otrávil oípané na farme rimavskosobotskej spoloènosti s r.o. v Krune.V oipárni, ktorá sa nachádza
v areáli spoloènosti, doposia¾ nezistený páchate¾ pridal do kàmných
zmesí neznámu látku. Po kàmení
oípaných dolo k úhynu 138 kusov a k priotráveniu ïalích 212 oípaných o hmotnosti od 18 kg do 34
kg. Spoloènosti vznikla koda pribline 260 tisíc Sk. Polícia zaèala
trestné stíhanie pre preèin írenie nákazlivej choroby zvierat, za èo hrozí páchate¾ovi trest odòatia slobody na 6 mesiacov a 3 roky.

aiskovým bodom rokovania poslancov mestského parlamentu v utorok 27.marca bol návrh rozpoètu mesta na tento
rok a výh¾adovo aj na roky 2008-2009. Pod¾a neho by v tomto
roku boli celkové príjmy 340,38 mil. Sk a výdavky 335, 638
mil. Sk. Mesto by tak hospodárilo s prebytkom 4,7 mil. Sk.

Kàmil jedom

V rozpoète chýbali priority

Návrh rozpoètu sa vak stretol s
kritikou poslancov, ktorí mu vytýkali, e v òom mali by urèené priority,
akými sú kolstvo, oprava chodníkov
a ciest i kofinancovanie projektov.
Niektorí poslanci nesúhlasili s financovaním súkromnej lokálnej televízie
sumou 300 tis. Sk roène, pretoe potom aj ostatné médiá môu iada financie od mesta. Poslanec Zoltán Bán

Otvorenie sezóny

Technické sluby mesta zaèali
v nede¾u 1.apríla prevádzku portovo-rekreaènej zóny (minigolf,
tenisové kurty, pláový volejbal)
na Kurinci.
Prevádzková doba v apríli : pondelok- piatok od 11.00 do 19.00 hod.,
sobota  nede¾a od 7.00 do 19.00 hod.
Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Baróka 24, Rim. Sobota

2295

2227
AKCIA
Údené rolované stehno 139 Sk/kg
Údené rolované pliecko 120 Sk/kg
Sedliacka klobása 150 Sk/kg

navrhol riei pláové kúpalisko, ktoré je roky nevyuité a vyèleni tie financie na obnovu historických objek-

tov v meste. Poslanec Ján Èeman informoval, e s návrhom rozpoètu nie
sú spokojní riaditelia kôl a predkolských zariadení, nako¾ko sa s financiami, urèenými na kolstvo, nenakladá transparentne. Poslankyòa Alica Csobová v mene obyvate¾ov iadala, aby boli do rozpoètu mesta zara(Pokraèovanie na 2. strane)

Zastupite¾stvo aj o stave verejného poriadku a kriminality

Stopercentná úèas poslancov

V utorok 27. marca sa konalo rokovanie poslancov mestského parlamentu. Spoèiatku bolo prítomných dvadsa poslancov, asi o hodinu neskôr bolo
prítomných vetkých dvadsapä.
Prednosta mestského úradu Ladislav
Kovács predloil správu o èinnosti
mestskej rady. Poslanci schválili uznesenie, e poslancom a ïalím èlenom
orgánov mestského zastupite¾stva sa
poskytne odmena za preukázanú
úèas na zasadnutí prísluného orgánu najviac za dvanás zasadnutí roène
a èlenom výborov mestských èastí za
es. Ïalím bodom rokovania bol stav
verejného poriadku, priestupkovosti
a kriminality v meste. Riadite¾ Obvodného oddelenia Policajného zboru
v Rimavskej Sobote Ján Mihálik
uviedol, e v sluobnom obvode bolo

vlani 799 trestných èinov. Z nich bolo
v meste 580, z ktorých bolo objasnených 312. Pomerne vysoký poèet trestných èinov páchajú mladiství, osoby
pod vplyvom alkoholu a nezamestnaní. Nepriaznivý stav naïalej pretrváva na úseku krádeí motorových vozidiel. V meste dolo vlani k jedenástim
takýmto prípadom. V oblasti násilnej
kriminality prevládajú trestné èiny
ublíenia na zdraví. Náèelník mestskej
polície Peter Berecz informoval
o èinnosti za minulý rok. Podotkol,
e pri ich práci sa osvedèil kamerový
monitorovací systém, ktorý bol vlani
doplnený ïalími dvoma kamerami na
Nám. M. Tompu, monitorujúcimi aj
vetky pri¾ahlé ulice. Vyjadril sa, e
je potrebné kamerový systém rozíri
(Pokraèovanie na 2. strane)

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,

ïalí jednoduchý notebook FSC:
FujitsuSiemens AmiloPro La 1703

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

25,90

2285

procesor mobile AMD Sempron 3200+

Zapekaný sendviè so unkou a syrom
len za 15,90
Celozrnná bageta s údeným mäsom , syrom a zeleninou
Èerstvý pudingový pohár 16,90

2600

tel./fax: 56 31 055, email:predajna@rs.datex.sk

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 tefan Koháry poukázal na ve¾ké straty a náklady na udriavanie bytového domu na Dobinského ul. 42-46 vïaka neplatièom.
Rozkráda sa majetok, rozoberá sa zariadenie.
Konate¾ a výkonný riadite¾
Mestskej bytovej správy, s.r.o., Svetozár Müller : - V decembri 2006 bolo
z dôvodu vysokého stavu nedoplatkov bytového domu na Dobinského
ul.è.40-42 prijaté opatrenie na presahovanie a sústredenie platiacich nájomníkov do vchodu è.40 s tým, e nájomníkom, ktorí boli ochotní sa presahova, sme pripravili byty vo vchode è.40, do ktorých sa mohli v priebehu
nasledujúceho mesiaca presahova.
Zároveò bola vo vchode è.42 technickým zásahom do existujúcich rozvodov odstavená dodávka tepla na ÚK,
studenej vody, TÚV a plynu. Vo vchode è.40 sa vykonali opravy na sfunkènenie výahu, obnovenie dodávky tepla na ÚK, dodávky TÚV, sfunkènenie
rozvodov elektrickej energie v bytoch
a spoloèných priestoroch, sfunkènenie ostatných vyhradených technických zariadení. Nako¾ko sahovanie
nájomníkov a rekontrukcia bytov vo
vchode è.40 prebiehala pomaly, obidva vchody boli ete v januári 2007
otvorené. V noèných hodinách zaèali
do vo¾ných bytov vo vchode è.42 násilne vnika bezdomovci a prespáva
v nich. Zo strany MsBS boli vykonané opatrenia na zamedzenie uvedeného stavu, prièom sme sa snaili uzavrie vylomené dvere na vniknutých bytoch, ale v priebehu ïalích nocí sa
situácia opakovala. iadali sme o pomoc aj mestskú políciu, ale tá v noèných hodinách nemala k dispozícii
iadnu hliadku. Preto sme vo februári,
keï sa skonèilo sahovanie, uzavreli
vchod è.42. Od uvedeného vchodu
majú k¾úèe nasledovní nájomníci :
Naumann  domovník, Topor  upratujúci, Komár  nájomník s vysokým
stavom nedoplatkov, èakajúci na vysahovanie. Uvedeným opatrením sme
zamedzili ïaliemu pokodzovaniu
majetku.

V rozpoète...

Medzi ocenenými pedagógmi bol aj Duan Kme zo Spojenej koly.

Primátor prijal pedagogických pracovníkov

Hold práci uèite¾a
Pri príleitosti Dòa uèite¾ov prijal
28. marca primátor Rimavskej Soboty tefan Cifru pedagógov. Poïakoval im za prácu, ale aj za to, e
mnoho z nich je aktívnych aj vo verejných funkciách. V slávnostnom
príhovore uviedol, e povolanie uèite¾a je nároèné, ale neprimerane ohodnotené. Ocenenie primátora mesta
prevzali pedagógovia, ktorých navrhli riaditelia kôl, kolských a predkolských zariadení: Gabriela Kalmárová a Zuzana Mandalíková zo Z
P. Dobinského, Jana Hoffmanová
a Jana Husztyová zo Z . M. Daxnera, Milan Urda a Renata Sivoková zo Z P. K. Hostinského, József
Bató a Andrea Szabóová zo Z I.
Ferenczyho, Eva Kovácsová a Elemér Csomós zo Z M. Tompu, Eva
Kengyelová zo Z s M na Dúav-

skej ceste, Tatiana Kreneová
z evanjelickej základnej koly, Szilvia Mátéová z reformovaného cirkevného gymnázia, Mária Gembická
z gymnázia, Alena Kováèová z obchodnej akadémie, Duan Kme zo
Spojenej koly, Zdenek Huszty zo
Zdruenej strednej koly po¾nohospodárskej a potravinárskej, Ladislav
Rigó z SOU strojárskeho, Katarína
Lajková zo základnej umeleckej koly, Miroslav Zelezník zo peciálnej
Z na Bottovej ul., Kornélia Tiffingerová zo peciálnej Z s vyuèovacím
jazykom maïarským, Estera Kunyová z M na Dobinského ul., Mária
Otromová z M na Rybárskej ul.,
Eva Weissová z M na Hatvaniho ul.,
Eva Kovácsová z M na Daxnerovej
ul. a elmíra Labancová z M na
Sídlisku Rimava.
-kan-

(Pokraèovanie z 1. strany)
o kamery, ktoré by monitorovali
okolie poty a Sídliska Západ. Preto
je potrebné aj personálne posilni mestskú políciu, nako¾ko devä prísluníkov na túto prácu nestaèí. Na margo
dodriavania verejného poriadku uviedol, e vye sto kontrol bolo vykonaných na Sídlisku Rimava pri bytovke
B-2, kde dochádza k èastému poruovaniu verejného poriadku a zneèiso-

vaniu verejného priestranstva prívrencami hnutia punk, ktorí sa tam pravidelne schádzajú.
- Zo strany hliadok mestskej polície vak dochádza k problému, ktorý
bráni úplnému vyrieeniu týchto prípadov. Po príchode na miesto sa tieto
skupiny obèanov správajú slune
a ticho. Problém spoèíva aj v tom, e
oznámenia sú anonymné a nikto
z obyvate¾ov bytovky nepoukáe na

(Pokraèovanie z 1. strany)
dené financie na rekontrukciu ulíc
v mestskej èasti Tomaová, ktoré sú
v dezolátnom stave. V lete sú cesty
prané, na jeseò plné ve¾kých kaluí
a mlák, voda zateká pod domy, do
dvorov, sú znehodnocované fasády
domov. V zime sa zamrznuté kalue
menia na klziská. A. Csobová navrhla
uloi oddeleniu výstavby úlohu pripravi informatívnu správu o stave kanalizácie daïovej i splakovej vody
na uliciach Odborárskej, Letnej, Lipovej, Krajnej, E.Putru, Novosadskej,
J. Krá¾a a predloi na najbliie zasadnutie mestského zastupite¾stva
návrh na technické rieenie kanalizácie a následne aj komunikácií. Po
vye dvojhodinovej diskusii poslanci mestského parlamentu návrh rozpoètu z rokovania stiahli s poiadavkou, e ho treba dopracova a prerokova v poslaneckých kluboch
i komisiách mestského zastupite¾stva. Budú sa ním zaobera na aprílovom zasadnutí.
-kan-

Jarné upratovanie

Tak ako po minulé roky, aj tentokrát
budú ma obyvatelia Rimavskej Soboty a jej mestských èastí monos
a ancu spolupodie¾a sa na skrá¾ovaní svojho ivotného prostredia.
V dòoch 9.apríla  8.mája budú
v jednotlivých èastiach mesta rozmiestnené ve¾koobjemové kontajnery
na zber objemného odpadu, resp. kontajnery na odpad zo zelene na kompostovanie. (Harmonogram rozmiestnenia budeme priebene uverejòova v Gemerských zvestiach.)

Stopercentná úèas poslancov

Vyná Pokoradz bez obchodu

Na verejnom hovore obyvate¾ov Vynej Pokoradze sa
diskutovalo najmä o problémoch, ktoré túto mestskú èas
trápia. Obyvatelia iadali dokonèenie opravy strechy
i výmenu okien na kultúrnom dome. Problémy sú aj
s autobusovou dopravou, najmä poèas víkendov, keïe
boli zredukované spoje. U vye mesiaca nie je v tejto
mestskej èasti iadny obchod, lebo doterajia prevádzkovate¾ka dala z mestských priestorov výpoveï pre nerentabilnos. Nieko¾ko rokov pretrvávajú problémy
s kanalizáciou, ktorú je potrebné preèisti. Nutná je aj oprava
rigolov ved¾a ciest a parku. Obèania iadali, aby bola
v mestskej èasti z dôvodu bezpeènosti detí a cyklistov zní-

ená rýchlos na 40 km/hod., aby bol zabezpeèený rozvoz
stravy pre dôchodcov a dorieené priestory pre mláde,
ktorá sa stretáva hlavne na autobusovej zastávke pred kultúrnym domom. Poiadavka na mesto smerovala aj
v súvislosti s úpravou parkov v rámci verejnoaktivaèných
prác. Na tom u pracujú Technické sluby mesta. Na verejnom hovore sa kontituoval aj výbor mestskej èasti. Za
predsedníèku bola zvolená Drahoslava Hronèeková, za
podpredsedu Duan Kme a za tajomníèku Jana Rojíková. Ïalími èlenmi výboru sú Alena Valaskaiová, Jaroslav Astalo a poslanci mestského zastupite¾stva Peter
Gulik, Ladislav Rigó a Zsolt Fõzõ.
-kan-

konkrétne osoby, ktoré naruujú verejný poriadok alebo zneèisujú verejné priestranstvo,- podotkol P. Berecz.
Poslanci sa zaoberali aj majetkovoprávnymi otázkami, z ktorých väèina bola
na návrh primátora mesta tefana Cifrua z rokovania stiahnutá. Niektorým poslancom toti neboli jasné otázky súvisiace s rozdielnymi cenami
niektorých pozemkov pre súkromné
a podnikate¾ské subjekty, namietali
neprerokovanie niektorých bodov
v príslunej komisii a nejasnosti uznesení mestského zastupite¾stva z minulých volebných období, ktoré sa u
raz týchto odpredajov týkali.
Poslanci vzali na vedomie správu o
èinnosti hlavného kontrolóra mesta za
druhý polrok minulého roka. Hlavnému kontrolórovi mesta ¼udovítovi
Csankovi schválili mesaèný plat vo
výke 42 100 Sk. Schválili aj iados
Mestskej bytovej správy, s. r.o.,
o vykrytie nákladov za odpredané
byty za roky 2001-2006 a plán práce
komisií na tento rok.
-kan-
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Noèná nútená evakuácia

Toluén neunikol

Kultúrna ponuka na najbliie týdne

Desmod aj Viki Ráková

V noci 26. marca o 22.21 hod. havaroval v Rimavskej Seèi ahaè Mercedes s cisternou. 30-roèný vodiè
z Maïarska v ostrej zákrute neprispôsobil rýchlos jazdy svojim schopnostiam a nákladu, ktorý preváal (25 tisíc litrov toluénu), následkom èoho
dolo k nakloneniu vozidla. ahaè
s cisternou sa prevrátil, prièom dolo
k pokodeniu zvodidiel. K úniku toluénu nedolo. Na mieste zasahovalo
pä jednotiek Hasièského a záchraného
zboru, spolu 24 prísluníkov, ktorí
zabezpeèovali okolie nehody a pomáhali pri evakuácii vye 160 obyvate¾ov obce z 26 rodinných domov,
nachádzajúcich sa v okruhu sto metrov od miesta nehody. K vyzdvihnutiu
havarovaného vozidla boli privolané
nákladné eriavy z Maïarska, ktoré
ukonèili záchranné práce o 11.28 hod.
Vodiè vyviazol s ¾ahkými zraneniami,
alkohol u neho nezistili. koda na vozidle bola odhadnutá na 200 tisíc Sk.

Mestské kultúrne stredisko v
Rimavskej Sobote pripravuje na
utorok 17.apríla taneènú iscenáciu Noèný pokoj s podtitulom Keï
sa nad krajinou rozprestrie noc, do
due vchádza pokoj. Vstupné je
v predpredaji 90 Sk, v deò vystúpenia 150 Sk. Zaèiatkom mája
v rámci Dní mesta bude v Rimavskej Sobote (Hlavné námestie ?, amfiteáter ?) koncertova skupina
Desmod. Vstupné v predpredaji
130 Sk, v deò koncertu 150 Sk.
V utorok 8.mája o 19.00 hod. uvedie Divadlo Thália z Koíc hudobnú veselohru Zboòujem sa vydáva, v ktorej sa v hlavných úlohách predstavia rimavskosobotskí
rodáci Viki Ráková a Titus Tóbisz. Vstupné je 170 Sk v predpredaji, 200 Sk v deò konania. No
a hneï v stredu 9.mája sa so svojim zábavným programom, tzv.

¼udský ivot vyhasol pri dopravnej nehode v pondelok 26. marca krátko po 7.00 hod. Na ceste I/50 v katastri
mesta Torna¾a sa 39-roèný vodiè zo
eliezoviec na osobnom motorovom
vozidle Ford Orion plne nevenoval riadeniu, pravdepodobne zaspal, a preiel do protismeru. ¼avou boènou èasou auta narazil do zvodidla a zachytil
troch chodcov, ktorí ili po krajnici.
65-roèný Jozef z Tornale utrpel aké zranenia, bol prevezený do nemocnice a operovaný, zraneniam vak následne pod¾ahol. 55-roèný Tibor

z Rimavskej Soboty utrpel aké poranenie ¾avej dolnej a hornej konèatiny, z ktorého sa bude lieèi viac ako
42 dní. 38-roèný Róbert z Tornale vyviazol s ¾ahkým zranením ¾avého stehna a predkolenia. -Vodiè sa pri nehode
nezranil a poitie alkoholu u neho zistené nebolo. kody na vozidle boli odhadnuté na 50 tisíc Sk. Vyetrovate¾
vodièa obvinil z preèinu usmrtenia, stíhaný je na slobode. Hrozí mu trest
odòatia slobody na 2 a 5 rokov,- uviedla banskobystrická policajná hovorkyòa Mária Faltániová. -kan-

Zrazil troch chodcov

Návteva druobného mesta Eger

K storoènici rodáka

Druobné mesto Eger v Maïarsku
navtívila delegácia rimavskosobotského magistrátu na èele s primátorom
mesta tefanom Cifruom. Zúèastnila
sa na slávnostiach, organizovaných
k stému výroèiu narodenia básnika,
spisovate¾a, redaktora, rodáka z Rimavskej Soboty Eleméra Apora, vlastným menom Elemér Kaparo. Narodil
sa 19. marca 1907, dejiskom jeho pôsobenia bol práve Eger, kde sa stal èestným obèanom mesta. V roku 2000
dostal najvyie maïarské tátne vyznamenanie. Delegácia navtívila tamojiu základnú a strednú umeleckú
kolu Eventus, múzeum a absolvovala
stretnutie s miestnymi podnikate¾mi.
Primátori obidvoch miest otvorili výstavu o ivote a diele básnika a na
budove gymnázia odhalili pamätnú
tabu¾u Eleméra Apora, niekdajieho
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tudenta koly. V katolíckom kostole
sa konala svätá oma pre blaho ducha
spisovate¾a.
tefan Orosz

skeè-show predstavia protagonisti
televíznej Mafstory. Vstupné je
200 Sk v predpredaji, 250 Sk
v deò programu.
Uskutoènenie vetkých plánovaných kultúrnych podujatí
je podmienené dostatoèným diváckym záujmom. Vstupenky
na vetky akcie sú u v predpredaji. Informácie a rezervovanie vstupeniek : Tatiana Koniarová, tel. 56 21 550.

Tibor Lajgút

Výstava Tibora Lajgúta v galérii Ganevia

Obzeraj sa dopredu
V galérii Ganevia v rimavskosobotskom Dome kultúry bola v piatok
30.marca otvorená výstava 45-roèného seminárneho technika miestnej základnej umeleckej koly Tibora Lajgúta. Vystavených je 40 autorových diel: keramika, perky, grafika i komorné sochy.

Kurátorom výstavy je Marian
Lacko, ktorý o T.Lajgútovi povedal:
- Napomáha realizácii takého skvelého podujatia ako sú Letavy, miluje ivot, priate¾stvo, objatia a svoje deti.
Túi po výstave v Japonsku a Spojených arabských emirátoch.
A o jeho tvorbe : - Tibor si vybral cestu ne¾ahkého princípu nazerania a h¾adania. Nazerania do prirodzenosti dreva a h¾adania jeho nového zmyslu, nového významu. Robí
to takmer klasickými sochárskymi
a rezbárskymi náradiami, no novými
alebo inovovanými postupmi. Vytvára neopakovate¾né a bizarné tvary,
ktoré priam provokujú k zamysleniu
a h¾adaniu. Nepodáva svoje umenie
priamoèiaro a nad slnko jasne. Chce
nás, divákov, prinúti myslie. Podobný princíp tvorby sa objavuje
u Tibora aj v ostatných výtvarných
prácach a technikách. Èi u je to ma¾ba, grafika, kombinované techniky,
perk. Jedno je vak v jeho výtvarnom snaení spájajúce. A tým je pokus o blíenie sa k dokonalosti spra-

covania kadej techniky. Ve¾ký cit pre
detail a jeho prepracovanie je silnou
stránkou jeho výtvarných diel.
Tibor Lajgút sa zúèastnil poèetných kolektívnych výstav, o.i. v Trenèíne, Bratislave, Koiciach, Zvolene,
Ruomberku, atï., autorské výstavy
mal v Revúcej a dvakrát v Rimavskej
Sobote. Hudobným hosom vernisáe výstavy Tibora Lajgúta bol známy
hudobník René Lacko.

Chcete získa
maturitu v odbore?

Spojená kola-SOU sluieb
Rimavská Sobota Vám umoní
získa maturitu v nadstavbovom
túdiu v odboroch spoloèné stravovanie, vlasová kozmetika,
odevníctvo, prevádzka obchodu,
elektrotechnika. Vhodné pre vyuèených v odboroch.
Prihlasujte sa na sekretariáte
koly.
Spojená kola,
plníme Vae sny o vzdelaní!

Chcete získa
absolutórium?

Primátor mesta tefan Cifru (v strede) v sprievode vedúcich predstavite¾ov mesta Eger pri oslavách storoènice rimavskosobotského rodáka.

Spojená kola - SP potravinárska Rimavská Sobota Vám
oznamuje, e v kolskom roku
2007/2008 otvára pomaturitné túdium pre absolventov S s maturitou. Otvárame hygienu potravínmimoriadne atraktívny odbor.
Prihlasujte sa na sekretariáte
koly.
Spojená kola,
u nás nie je niè nemoné!

GZ
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Deviataci Z P.K. Hostinského sa
zúèastnili Dòa otvorených dverí
v rimavskosobotskom gymnáziu.
Hlavným sprievodcom bol riadite¾
koly Ján Èeman. Informoval nás o
tudijných odboroch, prijímacích pohovoroch a kritériách na prijatie. Dozvedeli sme sa, e gymnázium kladie
dôraz na vyuèovanie cudzích jazykov a prácu s poèítaèom. V maturitnom roèníku si tudenti zvolia predmety pod¾a plánovaného túdia na vysokých kolách. Ako jediná kola v
okrese ponúka monos získa certifikáty v oblasti poèítaèových sietí.
Ve¾mi sa nám páèila monos prezrie
si priestory koly a prei prestávku
so svojimi monými budúcimi spoluiakmi. O deò neskôr sme navtívili aj
obchodnú akadémiu. Vetkým nám
budova pripadala ako labyrint, no po
èase sme sa zorientovali. Svojim príhovorom nás privítala riadite¾ka Katarína Mattyaovská. Oboznámila
nás s odbormi a monosami túdia.
Opä sme si prezreli priestory koly,
pozorovali sme budúcich spoluiakov.
Dozvedeli sme sa, e sa môeme zúèastni aj výmenných pobytov v
zahranièí. V obidvoch kolách sa nám
skutoène ve¾mi páèilo a boli sme radi,
e sme mali monos navtívi ich takpovediac naivo. Mohli sme sa definitívne rozhodnú, kam budú smerova nae ïalie tudentské cesty.
Lucia Vavráková, 9.A trieda

Foto: M. Kanalová

Deviataci v S

Autor výstavy Alexander Jirouek s manelkou (v strede) a riadite¾kou múzea O¾gou Bodorovou. Na druhej snímke jedna z vystavovaných fotografií: panoráma Spiského hradu.

Keby nefotografoval, sedel by doma v papuèiach

Fotografie od Tatier k Dunaju

Výstava farebných fotografií Alexandra Jiroueka Od Tatier k Dunaju bola otvorená 29. marca v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Rodák zo Spiskej
Novej Vsi dostal svoj prvý fotoaparát, keï mal osem rokov. Neskôr, ako
vysokokolák fotil prírodu, mesto,
portové podujatia a stále bliie sa
dostával k umeleckej tvorbe. Podie¾al
sa na vydaní viac ako 140 publikácií
reportáneho, krajinného, turistického
a historického charakteru. Európska

Uèite¾ský dotazník

iaci 5.D triedy Z P.Dobinského
v Rimavskej Sobote sa rozhodli pri
príleitosti tohtoroèného Dòa uèite¾ov urobi malý výskum. Vypracovali krátky dotazník, v ktorom sa pýtali
vyuèujúcich, na ktorých uèite¾ov a na
ktoré ich povahové vlastnosti si dodnes spomínajú z èias, keï sami boli
iakmi, tudentmi. Nie kadý z nich
si spomenul na vlastnosti ako napr.
milý a dobrý, ale prevládali vlastnosti
ako prísnos, taktnos, dobrosrdeènos, láskavos, humor, spôsob vyu-

èovania a vedenia hodín.
Preèo práve tieto vlastnosti ? iaci
zistili, e vetky tieto vlastnosti majú
aj tí, ktorí ich uèia. Sú prísni a láskaví,
taktní a dobrosrdeèní...
pd-

federácia turistickej literatúry mu udelila Európsku cenu za rok 1994, v roku
2004 získal Cenu mesta Koice a o rok
neskôr Cenu fair play Slovenského
olympijského výboru za dlhoroènú
propagáciu Slovenska a fotografovanie
Medzinárodného maratónu mieru
v Koiciach. A. Jirouek precestoval
s fotoaparátom viaceré krajiny vrátane Ruska, Japonska, Grécka a panielska. ije a tvorí v Koiciach, má

ABY BOLI ZUBY ZDRAVÉ

Základná kola P.Dobinského v
Rimavskej Sobote sa zapojila do osvetového programu Dental Alarm za
zdravé zuby a ïasná. Prednáky
dvoch tudentiek stomatológie Lekárskej fakulty z Koíc sa zúèastnilo 45
iakov zo 4. A a 4. C triedy. Lektor-

Rozlúèka s Morenou

V kolskom klube detí pri Z
P.Dobinského nezabúdajú ani na ¾udovú tradíciu vynáania Moreny. Jar
privítali nielen novou výzdobou cho-

Morena pred svojou poslednou cestou z areálu koly.

vlastnú vydavate¾skú agentúru. A. Jirouek by si bez fotenia nevedel svoj
ivot prestavi.
- Som u desa rokov na dôchodku
a keby som nefotil, sedel by som doma
v papuèiach. Take som ete stále aktívny. V máji mi budú otvára výstavu v juhoafrickom Kapskom Meste,prezradil A. Jirouek, ktorý najradej
fotografuje prírodu. Výstava potrvá
do 30. apríla.
-kan-

dieb, ale aj rozlúèkou s Morenou.
Svoj ivot zaèína u nieko¾ko týdòov pred jej vynáaním. Za sprievodu riekanky, ktorú zloili deti za
pomoci vychovávateliek, sprevádzali
Morenu z oddelenia do oddelenia:
Morena, Morena, obi si kolená.
Prichystáme a, odejeme a,
zapálime a, zhodíme a.
Vo vode a utopíme,
takto a odprevadíme.
Nech rozkvitne zelený háj,
a nech príde krásna jar.
V oddeleniach pobudla Morena
nieko¾ko dní, aby ju iaci dotvorili, a
nakoniec dostala koneènú podobu. Na
dvore sa u potom ozvali slová známej básnièky Morena, Morena, za
kohos umrela? Za jasotu detí sme
vyniesli Morenu za mesto, kde sme ju
podpálili a hodili do Rimavy. Do kolského klubu zavítala jar.
vy-

ky cez dataprojektor iakom ukázali,
ako vzniká zubný povlak a zubný kaz
a zároveò predviedli èistenie zubov
správnou technikou. Po praktickej èasti nasledovalo pouèenie o pouívaní
vhodných kefiek, pást, medzizubných
kefiek a ústnej vody. Nakoniec natreli
zúbky iakom detekèným roztokom
na zobrazenie zubného povlaku, aby
vedeli, ktoré zuby si nesprávne èistia.
Mgr.¼.Morongová, Mgr.J.Mrázová

Prezentácia kníh

V Dome Matice slovenskej v
Rimavskej Sobote je od 2. do 5.
apríla prezentácia kníh z Vydavate¾stva Matice slovenskej v
Martine. V ponuke okrem zaujímavých kniných noviniek nechýbajú ani tri tucty titulov za symbolickú cenu 10 a 30 Sk.
-kan-

Benefièný koncert

V stredu 4.apríla sa v rimavskosobotskom reformovanom
kostole uskutoèní benefièný organový koncert Gábora Stubendeka na rekontrukciu organu
kostola. Spoluúèinkujú iaci reformovaného cirkevného gymnázia M.Tompu.

Inzercia, oznamy

str. 5

Pohotovostné sluby
od 2. 4. do 9.4. 2007

PRE DOSPELÝCH
A DETI
V pracovných dòoch od 16.00 do
7.30 hod. nasledujúceho dòa.
Vo¾né dni a sviatky: od 7.30 do
7.30 hod. nasledujúceho dòa.
Daxnerova ul. è. 2 (vstup od jedálne Juno), Rimavská Sobota,
èís. tel. 56 33 333 - LSPP dospelých, 56 34 444 - LSPP detí.

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
poèas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.

6.- 7. apríla 2007
MUDr. F. Kurák,
eleznièiarska 23,
tel.: 0908 652 162.

8.- 9. apríla 2007
MUDr. E. Gajanová
OZS Nová Bata,
tel.: 56 91 161.

LEKÁRNE
V PRACOVNÝCH DÒOCH

Lekáreò U leva, Hlavné ná-

mestie 4 a Lekáreò Salvator,
Ul. SNP 19 do 17.00 hod.

Lekáreò Média, Ul. B. Bartóka 1 do 18.00 hod. (aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).
Lekáreò v hypermarkete
Kaufland do 20.00 hod.(aj v
sobotu a nede¾u). POZOR!
V pondelok 9.4. zatvorené!
V piatok 6.4., tátny sviatok:
U leva, Hlavné námestie 4.

V sobotu 7.4. od 8.00 - 12.00
hod. a od 15.00 - 19.00 hod. lekáreò Salvator, Ul. SNP 19.
V nede¾u 8. 4. od 10.00 - 19.00
hod. lekáreò Polianka na Dob-

inského ul.
V pondelok 9.4., tátny sviatok:
Pri nemocnici, robárova ul.

Na HTO Nemocnice a polikliniky, n. o. v Rimavskej
Sobote dòa 27.3. bezplatne darovali krv nasledovní
bezpríspevkoví darcovia krvi: Zoltán Czene, Július
Czízi, Zoltán Diene, Radovan Antal, tefan Oravec,
tefan Kamenský, Roman Èarnoký, Juraj Gál, Ladislav Kántor, Attila Szabó, Norbert Kováè, Milo Tomeèek, Ladislav
Kertész, Miroslav Halaj z Rimavskej Soboty, Vladimír Sakáè, Miroslav Albert, Pavel Turis, Tomá Hlôka, Mária Porubiaková z Hnúte,
Gejza Tóth, Angela Gajanová, Jozef Krága z Otroèka, Jan Barto, Ján
Vlèek, Michal Zvara z Klenovca, Jaroslav Lacko, Branislav Hradovský z Tisovca, Ján Budai zo Zacharoviec, Ladislav Bódi z Rimavskej
Seèi, Milan Horváth z Chrámca, Marián Kret z Rimavského Brezova,
Alexander Agócs z Jesenského.
Prvýkrát darovali krv: Alexandra Sláviková z Gemerských Michaloviec, Albeta Csonková z Tácht, Ladislav Szentesi z Èerenèian.
Vetkým darcom krvi ïakujeme.
Územný spolok SÈK Rimavská Sobota

Vydávanie povolení na rybolov

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej
Sobote oznamuje svojim èlenom, e vydávanie povolení na rybolov pre
rok 2007 bude prebieha v mesiacoch apríl a máj nasledovne :
PONDELOK 14.00 - 16.00 hod.
TVRTOK
9.00 - 11.00 hod.
Termíny brigád na tento rok :
I. obvodná organizácia : sobota 21.apríla Oïany; nede¾a 22.apríla
Kurinec; II.obvodná organizácia : kadú sobotu a do 19.mája;
III.obvodná organizácia: v soboty 14. a 28.apríla.
Zaèiatok brigád je o 9.00 hod.
Vetky potrebné informácie je moné získa priamo v sídle Mestskej
organizácie SRZ na Jesenského ul. è. 5. Kadý utorok od 8.00 do
11.00 hod. je prítomný tajomník MsO SRZ p. Dulovics a v tomto
èase je moný aj telefonický kontakt na è.t.55 21 953.
Uívatelia internetu nás nájdu na stránke www.sobotskyrybar.sk Informácie o pretekoch v love rýb :
sobota 7.apríla lov pstruhov mukárením na vodnej nádri Skálnik
nede¾a 8.apríla lov pstruhov prívlaèou na vodnej nádri Skálnik
sobota 5.mája lov kaprov na vodnej nádri Kurinec.
Prezentácia je vdy od 7.00 hod., zaèiatok pretekov o 8.00 hod.

Chcete darova 2 % z vaich daní ?
DARUJTE ICH MLADÝM HOKEJISTOM !

Názov : HKM Rimavská Sobota, sídlo Rimavská Sobota.
Právna forma : obèianske zdruenie. IÈO : 37829220.

Slovenský cykloklub Rimava

Skupina Horkýe Slíe

Uká tú svoju zoo

Ako sme u informovali, v
nede¾u 15.apríla o 19.00 hod.
sa v rámci svojho koncertného turné po vydaní nového albumu Uká tú svoju zoo predstaví v rimavskosobotskom
Dome kultúry skupina Horkýe Slíe. V pozícii predskokana vystúpi skupina Anawi.
Vstupné je v predpredaji 150
Sk, v deò koncertu 200 Sk.

KALENDÁR SLOVENSKÝCH AKCIÍ NA MESIAC APRÍL:
v piatok 6. apríla: Rimavská Sobota - Jesenské - urice - Pohanský
hrad - Belínske skaly - Fi¾akovo - Rimavská Sobota (80km)
v sobotu 29. apríla: Rimavská Sobota - Vyná Pokoradz - Maginhrad
- Vrbovce - Rimavská Sobota (25 km)
Tel.: 0907 136 117, maksi@pobox.sk, www.rimavskasobota.sk.

Venujte 2% zo svojich daní obèianskemu zdrueniu
Slovenský cykloklub Rimava. IÈO: 35 99 13 13.

Zaèiatky o 17.45 a 20.00 hod.

ppppppppp
Streda-sobota 4.-7. apríl

astie na dosah

Dráma USA. Príbeh otca a jeho
malého syna a ich zúfalý boj
o preitie.
Titulky.

Hrajú: Will Smith, Thandie Newton, a. i.
MP od 12 rokov, 60 Sk.
Zaèiatok len o 17.45 hod.

ppppppppp
Streda-sobota 4.-7. apríl

Smrtiaca nenávis 2
Thriller USA. Dokáe niekto
zastavi kliatbu?
Titulky.

Hrajú: Sarah Michelle Gellar,
Amber Tamblyn, a. i.
MN, 59 Sk.
Zaèiatok len o 20.00 hod.
Mesto Rimavská Sobota
ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej koly v Bakte,
b) nebytové priestory (pohostinstvo) v Ninej Pokoradzi v budove kultúrneho
domu o výmere 110,62 m2,
c) nebytové priestory (predajòa potravín a rozlièného
tovaru) vo Vynej Pokoradzi
v budove kultúrneho domu
o výmere 33,51 m2.
Informácie: Mestský úrad,
oddelenie správy majetku, è.
tel.: 56 04 626, 56 04 631.Písomné iadosti zasielajte na
Mestský úrad, oddelenie správy majetku, Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota.

str.16
str.6

port
GZ

GZ

Futbalová Ve¾ká noc

Futbal v oblasti

Tak ako vlani, aj tentokrát tartuje jarná èas oblastných futbalových súaí poèas ve¾konoèných
sviatkov. V najsledovanejej súai, v I.triede, bude odvetná èas urèite zaujímavejia ako vlani, keï o
postupujúcom (Ve¾ký Blh) bolo
rozhodnuté prakticky u pred prvým výkopom. Líder z Rimavských Janoviec má síce na prvý poh¾ad sluný bodový náskok, ale èakajú ho zápasy na ihriskách bezprostredných súperov v boji o postup (Gemer, Muráò, Stránska).
Urèite bude zaujímavý aj súboj
o zotrvanie v oblastnej lige, kde sa
okruh namoèených rozíril o
Husinú, ktorej po skonèení odrátajú es bodov z koneènej tabu¾ky
za inzultáciu rozhodcu v závereènom jesennom 11.kole v Chanave.
TABU¼KA I.TRIEDY :
1. Rim. Janovce 11
2. G e m e r
11
3. M u r á ò
11
4. K r á ¾
11
5. S t r á n s k a
11
6. H u s i n á
11
7. R e v ú è k a
11
8. O  ï a n y
11
9. B á t k a
11
1 0 . V. Teriakovce 11
11. Blhovce
11
12. Chanava
11

10
7
7
6
5
5
5
4
3
3
3
3

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

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

23 : 9
30 : 11
40 : 19
26 : 19
32 : 17
20 : 29
20 : 26
15 : 21
18 : 29
13 : 25
22 : 36
14 : 32

30
22
21
20
18
16
15
12
10
10
10
9

V ïalích dvoch súaiach sú
akéko¾vek prognózy o postupujúcich alebo zostupujúcich mustvách irelevantné, lebo presuny
sú závislé od dobrej vôle, resp.
ambícií funkcionárov, ale hlavne stavu klubovej pokladne.
TABU¼KA II.TRIEDY :
1. Rim. Seè
9
2. S t á r ò a
9
3. Roma Revúca 9
4. A b o v c e
9
5. G. Jablonec 9
6. Uz. Panica 9
7. Z a c h a r o v c e 9
8. Jelava
9
9. H o d e j o v
9
1 0 . Bottovo
9

6
6
4
4
4
4
4
3
2
1

1
1
2
1
1
1
0
2
1
0

2
2
3
4
4
4
5
4
6
6

26 :11
24 :10
15 :17
36 :25
24 :21
16 :19
20 :17
18 :20
14 :41
15 33

19
19
14
13
13
13
12
11
7
5

TABU¼KA III.TRIEDY :
1. K a l o  a
2. Tisovec B
3. S i r k
4. R a d n o v c e
5. Hnúa B
6. Stránska B
7. È e r e n è a n y
8. C h r á m e c
9. Roma Sútor

8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
5
5
5
4
3
3
1
0

1
1
0
0
1
2
1
1
1

1
2
3
3
3
3
4
6
7

31 :14
16 :17
18 :10
16 :10
23 :16
26 :13
30 :20
12 :34
9 :47

19
16
15
15
13
11
10
4
1

Pod¾a úradnej správy Oblastného futbalového zväzu,
drustvá Stránska B a Hnúa B do odvetnej èasti súae u nenastúpia.
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Gólové hody v Hnúti

5.LIGA  15.KOLO :
Hnúa  Cinobaòa 8:1 (3:0), zápas mal jednoznaèný priebeh a èoskoro
sa ukázalo, e bude len otázkou výky
skóre. Súper z úplného dna tabu¾ky
hral toti odovzdane. Svoj èestný
úspech zaznamenal za stavu 6:0 a bol
to vlastne hnúanský vlastenec.

Stolný tenis

I.LIGA  11.KOLO :
Vranov  Mlados Relax Rimavská Sobota 7:7, body : Horváth 3,
Voliar 2, Polgári 1 a tvorhra HorváthVoliar. Vo vyrovnanom zápase za stavu 6:7 mal na rakete nae víazstvo
¼ubo Voliar. V závereènom zápase
vyhrával na sety 2:0, napokon vak
prehra, take súperi si body podelili.
Vojèice  Mlados Relax 7:7,
body Voliar a Polgári po 2, Huszti 1
a obidve tvorhry (Horváth-Voliar,
Polgári-Huszti). Domáci sú u istým
víazom súae a kvalifikantom
o úèas v extralige, take boli vysokým
favoritom. Preto do dvojhier nenastúpil Horváth. Zverenci trénera ¼ubomíra Pinzíka vak príjemne prekvapili a postarali sa o cennú remízu. Pred
závereèným 12.kolom (14.apríla
s Martinom a Vrútkami) sú nai stolná tenisti na 6.-7.mieste v tabu¾ke,
a udrali si prvoligovú príslunos aj
pre budúcu sezónu.
III.LIGA  14.KOLO :
arnovica  Tisovec 2:16, body
hostí : Ivarg, Ulický a Kizek po 4,5,
Filipiak 2,5; Banská tiavnica  Tisovec 13:5, body : Ulický 2, Ivarg,
Kizek a Filipiak po 1. V koneènej tabu¾ke obsadili Tisovèania spomedzi 14 drustiev 7.miesto.

Domáci hráèi si schuti zastrie¾ali. Vetky tri góly prvého polèasu dal Rado Dobo, a keï hneï po prestávke pridal aj
svoj tvrtý gól, hrajúci tréner Marián
Petrok ho stiahol z ihriska.  Aby si
nevystrie¾al vetok puný prach
v jedinom zápase, - vysvetlil s úsmevom M.Petrok. Ïalie dva góly pridal
striedajúci Marek aliga, po jednom
Róbert Wereszký a Duan Sroka. Zostava : Kaloèai  Temiak, Wereszký,
Milan agúl, Fo¾ko  Sroka, Zemanoviè, Petrok, Antal  Hudec, Dobo;
striedali aliga a Miroslav agúl.
Ve¾ký Blh  Bo¾kovce 3:0 (1:0),
aj tento zápas súperov-nováèikov z
opaèných pólov tabu¾ky (Ve¾ký Blh
je prvý, Bo¾kovce dvanáste) mal podobný priebeh ako v Hnúti. Hostia
v podstate ani raz neohrozili domácu
bránu. Zverenci hrajúceho trénera
Romana Kudlíka diktovali tempo zápasu, u v prvom polèase mali ve¾a
streleckých pokusov i ancí, vyuili
vak len jedinú Miroslavom Iványim. Do druhého polèasu nastupovali
domáci s úmyslom rýchlo prida ïal-

Ako hrali súperi

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

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
1
1
1
1
1
0

1
1
3
2
1
0
0
2

0
0
0
1
2
3
3
2

6
5
3
2
3
3
1
1

: 1 10
: 1 10
:2 6
:2 5
:5 4
:4 3
:6 3
:3 2

Program 5.kola : FC Rimavská
Sobota  Moèenok, Inter  Trnava, Dubnica  Zlaté Moravce,
a¾a  Trenèín.

Slovanistky na 5.mieste

I.LIGA  6.KOLO :
Prakovce  K Slovan Rimavská Sobota 1:3 (-17,17,-21,-20) a 1:3
(-17,-17,21,-17), zostava : Rendeková, Kudlíková ml., tubniaková,
Barthová, Baòová, Hrivnáková  íroová, Bodnárová, èurková. V závereènom zápase sezóny cestovali slovanistky na palubovku nováèika
s jednoznaènými ambíciami zvíazi
v obidvoch zápasoch, èo zaruèovalo
koneèné 5.miesto. V nevolejbalových
podmienkach, v studenej, nevykúre-

Stále bez jarného bodu

II.LIGA  19.KOLO :
Starí dorast : FC Rimavská Sobota  Preov B 3:0 (1:0), u v 10.min.
bol vylúèený hráè hostí. Napriek tomu
sa mladí Preovèania predstavili ako
zdatný súper z popredia tabu¾ky. Aj
v poèetnom oslabení hrali aktívne, dlho
ivili ancu na bodový zisk, veï 10
minút pred koncom bol stav stále 1:0...
Tréner Ladislav Danyi sa musel zaobís bez opory zadných radov, Stana
Morháèa, ktorý má natiahnuté väzivá
a minimálne tyri týdne bude pauzova. A naviac, tvorca hry Martin Kasáè
nastúpil so sebazaprením. Góly : Halaj
2, Miga¾a. Zostava : Bobek  Tóth,
Ján Betík, Meszner, Miga¾a  Negyesi, Kasáè, Halaj, avina  Kudlík, Palia; striedali Murín a Drinóczi.
Mladí dorast : FC Rimavská Sobota  Preov 0:2 (0:0), ani v treom
jarnom zápase nedokázali zverenci tré-

ie góly a definítne rozhodnú o osude
zápasu. Zásluhou dvoch gólov Michala Doleela sa to aj podarilo a tak
domáci v hernej pohode kontrolovali
priebeh zápasu. Zostava : Czene 
Repka, Sarva, Laco  Otrom, Zvoda, Kudlík, Kret, Valkuèák  Iványi, Doleel; striedal Perdík.
Vinica  Klenovec 2:1.

nera Stana Morháèa bodova, hoci
herne opä nesklamali. V prvom polèase mali hernú aj územnú prevahu.
Obidve mustvá hrali so zabezpeèenými obranami, take pred bránami
bolo minimum vzrchu. Bliie ku gólu
mali predsa len nai hráèi. V prestávke
upozoròoval tréner Morháè, e o výsledku môu rozhodnú tandardné situácie. Stalo sa....V 46.min. dali hostia
vedúci gól z penalty a o desa minút
neskôr aj druhý po rozohratí trestného
kopu. Zostava : Babík  Durec, Dragijský, Szabó, Egri  Giba¾a, Daniel Betík, Demeter, E.Kiss  Kulèár,
Árvai; striedali Brndiar a Kojnok.

nej telocvièni zverenkyne trénerky
Aleny Kudlíkovej úlohu splnili, aj
keï nie po oslnivom výkone. Vzh¾adom na okolnosti, vrátane zmeny na
trénerskom poste, je koneèné 5.miesto
v tabu¾ke východnej skupiny I.ligy,
oèakávaným maximom.

Futbal iakov

I. LIGA  15.KOLO :
Luèenec  FC Rimavská Sobota
3:1 (1:1), gól FC dal Konèek, nai
dohrávali bez dvoch vylúèených hráèov (starí iaci) a 2:0 (mladí iaci).
II. LIGA 15.KOLO:
Èierny Balog  K Tempus Rimavská Sobota 1:2 (1:0), góly :
Mihályi a Vrábe¾ (starí iaci)
a 6:1 (4:1), gól Oláh (mladí iaci).
I. LIGA  PRÍPRAVKY :
K Tempus Rimavská Sobota
 Námestovo 3:0 (roè.nar.1996),
vetky tri góly dal Galo; 7:1 (roè.nar.
1997), góly : Boros, Múèik a Galdík
po 2, Maòovský a 4:2 (roè.nar.1998),
góly : Koèi 3 a Balciar.

Dorast v kraji

5.LIGA  15.KOLO :
Klenovec  K Tempus Rimavská Sobota 3:2 (2:1), góly hostí
Odler a Pánek.

Valné zhromadenie hokejistov

Hokejový klub HKM Rimavská Sobota pozýva vetkých èlenov
a priaznivcov hokeja na valné zhromadenie v piatok 13.apríla o 17.00
hod. v bývalej retaurácii U Kaèu na Okrunej ul. Program : vyhodnotenie uplynulej sezóny, vo¾ba nového výboru, plány na novú sezónu.
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Ani najlepí jarný výkon neznamenal bodový zápis

Inkasovali sme a v oslabení
Spartak Trnava - FC Rimavská Sobota 2:0 (0:0), v 4.kole súae o postup do Corgoò ligy. Góly: 59.min. Tomèák, 90.min. Doleaj. Pred 4 158 divákmi rozhodoval Hriòák, lté karty Hanzel,
Poljovka, Kopúnek, Doleaj - Hlouek, Geri, Hílek, Filo; èervená
karta v 51.min. Geri. Zostavy :Trnava: Kamesch - Poljovka, Doleaj, Hanzel, Vidol - P. Ïuri (46. Semanko), Kopúnek, Ujlaky,
Barèík - Kouch (72. idlo), Tomèák (83. Kriss); FC Rimavská
Sobota: imon - Janeèka, Kaèák, Geri, Mráz - Hlouek (88. Tesák), Sivèeviè, Hílek, Lazúr (77. Gibala) - Líka, Pisár ( Filo).

obranca Geri po hrubom faule na Koucha uvidel druhú ltú a následne

Hlasy trénerov po zápase

Jozef uran, tréner Trnavy : - U
do 15. miúty sme mohli da dva góly,
ale neboli sme úspení, èo nás znaène
pribrzdilo. Nedarili sa nám prihrávky,
mali sme i dobré strelecké pokusy, no
finálna fáza nám chýbala. Po prestávke bolo oslabenie hostí vodou na ná
mlyn. Nakoniec sme sa i gólovo presadili, èo ma teí, pretoe víazstvo
sme si plne zaslúili. Ako som videl
Rimavskú Sobotu hra v Trenèíne,
predviedla u nás o tridsa percent
lepí výkon.
Mikulá Komanický, tréner Rimavskej Soboty: - Kým bol plný
poèet hráèov na ihrisku, bol to vyrovnaný duel. Nai hráèi potom boli ako skuaní aj v oslabení. V slunom

Dôstojná rozlúèka Rimatexu v Slovenskom pohári

Dvakrát vyhrávali

= Rimatex Rimavská Sobota  Slov-matic FOFO Bratislava 3:8
(2:3) v odvetnom zápase tvrfinále Slovenského pohára vo futsale. U po
prvom zápase (3:21) bolo nad slnko jasnejie, kto postúpi ïalej. Napriek
tomu suverén najvyej slovenskej futsalovej súae Joma extraligy, ktorý
v doterajom priebehu v 21 kolách nestratil ani bod, priiel opä v najsilnejom
zloení. Pritom hráèi Slov-maticu tvoria kostru reprezentaèného výberu Slovenska, tréner Milan Kollár je reprezentaèným trénerom. Hráèi Rimatexu
vak zaèali bez repektu, prísnou osobnou obranou eliminovali strojovú kombinaènú hru súpera, nieko¾kými brilantnými zákrokmi sa blysol aj brankár
Raso Koreò. V 3.min. dal Tibor ándor dokonca vedúci gól. Hostia síce
vzápätí vyrovnali, ale po tvrhodine hry dostal Rimatex opä do vedenia
Roman Uhrin, keï vyuil zlú rozohrávku rohu hostí. S pribúdajúcimi minútami sa vak zaèala prejavova kombinaèná vyspelos súpera, ktorý ete
v 1.polèase otoèil skóre vo svoj prospech. Druhý polèas u vyznel strelecky
jasne v prospech favorita, ale Rimatex nesklamal a prièinil sa zaujímavý priebeh zápasu. Góly : T.ándor, Uhrin, Peter ándor  Vojtech Várady 6, Peter
Ha¾ko, Igor Nagy, rozhodovali Bronèek, Dobroò, lté karty P.ándor  Várady, Bartoek, Nagy, Habaj. Zostava Rimatexu : Raso Koreò  Milo Beòu, Milan Sihe¾ský, Tibor ándor, Jozef Pekarèík, Roman Uhrin,
Peter ándor, Martin Juhaniak, Ján Budai. Po tejto dobrej pohárovej
skúsenosti plánujú futsalisti Rimatexu v novej sezóne tartova v II.lige.

Gemerské

zápase mnostvo ltých kariet malo
vplyv na priebeh súboja. Musím podotknú, e jednu èervenú kartu mali
dosta aj domáci. V oslabení sme robili vetko moné na udranie stavu.
Nepodarilo sa nám to a ani z následných ancí nám nebolo dopriate vyrovna.
Marián Kudlík, asistent trénera M.Komanického : - Nezaslúili sme si prehra, a urèite nie dvojgólovým rozdielom. Podali sme ná
najlepí jarný výkon. Chlapci preukázali charakter, na rozdiel od rozhodcov. Vôbec to nie je tak, ako sa
to medializovalo v istom denníku,
e sme sa vzdali postupových ambícií. Pod¾a mòa okrem dvoch vyvolených (Inter, Trnava), zvyný
poltucet mustiev bude bojova
o postup do posledného kola. Vylúèenie Geriho povaujem za nespravodlivé, takých zákrokov, za
ktorý dostal druhú ltú kartu, bolo
v zápase neúrekom. Napriek vetkému ideme ïalej, nevzdávame sa.

TVRTOK 5.APRÍLA
Futbal
13.00 hod. starí iaci a 15.00
hod. mladí iaci FC Rimavská
Sobota  Fi¾akovo v 17.kole
I.ligy na umelom trávniku
SOBOTA 7.APRÍLA
Kolky
10.00 hod. Pleivec  Ve¾ký
ari B, 14.00 hod. KK Rimavská Sobota  Preov v 20.kole
I.ligy na 120 hodov
Futbal
10.00 hod. starí iaci a 12.00
hod. mladí iaci K Tempus Rimavská Sobota  Luèenec B
v 16.kole II.ligy, 14.30 hod. K
Tempus Rimavská Sobota  Tomáovce v 16.kole 5.ligy dorastu
na Drustevnej ul.
15.30 hod. FC Rimavská
Sobota  Moèenok v 5.kole
o úèas v Corgoò lige
15.30 hod. Tisovec B  Èerenèany, Chrámec  Kaloa
v 10.kole III.triedy
NEDE¼A 8.APRÍLA
Futbal
13.30 hod. dorast a 15.30 hod.
dospelí Stránska - Husiná, Krá¾ 
Oïany, Bátka  Muráò, Revúèka  Blhovce, Ve¾ké Teriakovce 
Rim.Janovce, Krá¾  Gemer v
12.kole I.triedy, Jelava  Abovce,
Rim.Seè  Bottovo, Uzovská Panica  Zacharovce, Gem.Jablonec
 Stáròa, Roma Revúca  Hodejov
v 10.kole II.triedy
15.30 hod. Jesenské  Revúca, Hajnáèka  Ruiná, Fi¾akovo  Tisovec v 16.kole 4.ligy,
Klenovec  Radzovce, Sklabiná
 Hnúa, Cinobaòa  Ve¾ký Blh
v 16.kole 5.ligy

Foto : Michal Lichanec

Futbal v Trnave priniesol mnostvo
nepresností. Spartakovci si niè iné ako
víazstvo nepripúali, ale prvopolèasové dianie tomu nenasvedèovalo.
Èerveno-èierni mali väèinu zápasu
prevahu a ance. V 10. min. Kouch
dostal ideálnu loptu od Ujlakyho a
ocitol sa sám pred imonom, ale trestuhodne prehodil brankára i bránu. V
27. min. Barèík delovkou vyskúal
postreh gólmana Rimavskej Soboty,
ktorý reflexívne zachránil. Domáci
museli by ostraití, pretoe nebezpeèné rýchle brejky Sivèevièa v 4. a
21. min zaváòali nebezpeèenstvom. V
závere polèasu v 44. min mohli domáci inkasova, keï sa pohyblivý Lazúr
prek¾uèkoval do blízkosti bránky, prihral Hloukovi, ten z uhla vypálil a
Kamesch mal plné ruky práce. Trnavèania zlepeným výkonom, kombináciou i stre¾bou a po prestávke zaèali
napåòa bodové ambície. V 51. min

èervenú kartu, èím oslabil hosujúci kolektív. V 59. min si diváci zakrièali gól,
keï najprv Ujlaky vystrelil z 18 m,
lopta opeèiatkovala ¾avú rï, odrazenú ju zachytil nekrytý Tomèák a pohotovo skóroval. Domáci neustále
dobýjali bránu hostí, ktorí v oslabení
dobre odolávali tlaku spartakovcov. V
závere ete v 87. min imon bravúrne
na bránkovej èiare chytil istý gól, ale v
90. min u nestaèil na hlavièku Doleaja, ktorý peèatil dvojgólové víazstvo domácich.
(Zdroj : SITA)

Peter ándor (na snímke úplne v¾avo) strie¾a tretí gól do siete reprezentaèného brankára Gaparovièa v odvetnom zápase tvrfinále Slovenského
pohára Rimatex Rimavská Sobota - Slov-matic FOFO Bratislava (3:8).
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