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Rozvoj mesta

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja poskytlo mestu Rimavská Sobota nenávratný finanèný príspevok zo trukturálnych
fondov Európskej únie na realizáciu projektu Koncepcia rozvoja
mesta Rimavská Sobota pre obdobie rokov 2007- 2013.
- Projekt bol podporený v rámci
opatrenia Budovanie a rozvoj intitucionálnej infratruktúry v oblasti regionálnej politiky Operaèného programu Základná infratruktúra. Celkové oprávnené výdavky
na jeho realizáciu predstavujú 1 069
000 Sk, z toho 75% je príspevok z
ERDF vo výke 801 750 Sk, 20%
príspevok zo tátneho rozpoètu vo
výke 213 800 Sk a 5% je kofinancovanie mesta vo výke 53 450 Sk,informovala nás Eva Muráriková,
poverená vedením oddelenia
strategického rozvoja mesta
mestského úradu.
Koncepcia rozvoja mesta je základný strategický dokument, ktorý slúi ako smerný plán pre èerpanie financií z EÚ a urèuje stratégiu mesta na najbliie obdobie.
Projekt má by ukonèený v januári
budúceho roka.
-kan-

KOZMETICKO-RELAXAÈNÉ TÚDIO

www.rkstudio.rimava.sk

KORUNA MARKET, Nová 2

www.koruna.rimava.sk

r e g i ó n u

Utorok 10. apríl 2007

Cena 9 Sk

Výbor mestskej èasti Staré mesto nebol zvolený

Nezáujem o veci verejné

Minimum obèanov prejavilo záujem
o verejný hovor obyvate¾ov mestskej
èasti tzv. Starého mesta v Rimavskej
Sobote. Z toho dôvodu nebol zvolený
ani výbor tejto mestskej èasti. Primátor mesta tefan Cifru na verejnom

hovore informoval prítomných o tom,
e sa do mesta podarilo pritiahnu kórejskú spoloènos Sewon, ktorá u
spustila skúobnú prevádzku. Do bývalej tabakovej továrne èoskoro príde
taliansky investor. Prednosta mest-

Regionálna prehliadka programov ZPOZ v Jesenskom

Rodinné putá
Mama, otec, rodina, rodinné puto, to boli k¾úèové
slová, ktoré tvorili základ scenárov obradov Zborov pre
obèianske záleitosti, ktoré pripravili kolektívy rimavskosobotského regiónu na prehliadke v Jesenskom.

Pre rok 2007 vyhlásila Ústredná
rada ZPOZ tému Rodinné putá, ktorá zahàòa programy urèené k oslave
matiek, otcov, rodiny a pod. V obradnej sieni po príjemnom hudobnom
vstupe èlenov nového kolektívu
ZPOZ z Jesenského privítal vetkých
hostí starosta obce Gabriel Mihályi.
V samotnej prehliadke sa predstavili tieto kolektívy:
Hnúa s obèianskou slávnosou
Návraty, programom venovanom stretnutiu rodáka Jána Valacha so svojou
najbliou rodinou; Jesenské s precíteným programom ku Dòu matiek;
Rimavská Sobota uviedla program

Vïaèím ti, mama,...; Tisovec pripravil program, v ktorom slová vïaky
patrili otcom k Dòu otcov.
Hlboko precítené obèianske obrady a slávnosti si mali monos pozrie
aj pozvaní primátori a starostovia z
regiónu aby poznatky a nápady
mohli zúroèi aj vo svojich mestách a
obciach.
Odborná komisia doporuèila kolektívy z Hnúte a Rimavskej Soboty
na prezentáciu na krajskej prehliadky,
ktorá sa uskutoèní 19.apríla v Sliaèi.
Príjemnú atmosféru dotvorili hlavne
pracovníèky obecného úradu. Vyda(Pokraèovanie na 2. strane)

ského úradu Ladislav Kovács uviedol, e ïalie výrobné firmy prejavili
záujem o areál bývalých kasární. Vojsko ho vak zanechalo zneèistený, èo
bude potrebné napravi, aby sa záujemcom mohli ponúknu vo¾né plochy. Záujem zo strany firiem je aj
o budovu bývalého Rimavanu. Informoval aj o schválení novej organizaènej truktúry mestského úradu,
ktorej podstatou je zníenie poètu
oddelení a samostatných referátov, i
o výberových konaniach na vedúce
miesta. Na verejnom hovore sa diskutovalo aj o nevyuitých opustených areáloch cukrovaru a pivovaru,
o smetisku okolo eleznièných vleèiek na Èerenèiarskej ulici, o potrebe
dokonèi Kurinec, o termálnej vode
i oprave cesty na Chrenovisku, atï.
Obèania poadovali, aby sa stavebné
povolenia vybavovali na mestskom
úrade na poèkanie.
-kan-

2049

Pripravuje sa koncepcia

a

1 090 Sk

2416

40. roèník

m e s t a

KALOVÉ
ÈERPADLO

Vaa lekáreò

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,

Kvalitné multifunkèné zariadenie

www.jazmin.sk

CANON Prixma MP600

eleznièná ul. 23

farebná tlaèiareò, skener,

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

2285

kopírka, potlaè CD/DVD
vysoké rozlíenie tlaèe a 9 600dpi, obojstranná tlaè

v cene (vrátane DPH 19%):

6 500 Sk

Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

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

2293

skener 2 400 dpi, èítaèka pam. kariet, 6,3 cm LCD displej

2286

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

2227
AKCIA
Údené rolované stehno 139 Sk/kg
Údené rolované pliecko 120 Sk/kg
Sedliacka klobása 150 Sk/kg
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Foto : Katarína Csanková

Pre deti a ich mamièky

Z vystúpenia rimavskosobotských zpozárov s programom Vïaèím ti, mama....

Starosta Jesenského Gabriel Mihályi s predsedníèkou Regionálnej rady
ZPOZ Èlovek èloveku v Rimavskej Sobote Emou Vraniakovou (vpravo)
a pracovníèkou Gemersko-malohontského osvetového strediska Anetou
Cvachovou.
Foto: Agata Bartová

Rodinné putá

(Pokraèovanie z 1. strany)
rený deò, ktorý zpozári preili
v Jesenskom, ostáva v ich srdciach.
Nielen tým, e sú opä bohatí
o nové obèianske obrady, ktoré
môu obce venova matkám otcom,
rodine, ale hlavne zo stretnutí s

vzácnymi ¾uïmi, ktorí tieto slávnosti uskutoèòujú. Svojimi nápaditými ukákami èinnosti ZPOZ
sa opä posunuli vyie a môu
úprimnými vyznaniami potei
a vzda úctu spoluobèanom.
Ema Vraniaková

Dorastenci bez streleného gólu, a teda aj bez bodov

Futbal sa hrá na góly

II.LIGA - 20.KOLO :
Starí dorast : iar nad Hronom  FC Rimavská Sobota 2:0
(1:0), nai dorastenci mali prakticky
poèas celého zápasu hernú prevahu,
ale nedokázali ju vyjadri strelecky.
Naopak, v závere 1.polèasu inkasovali gól. Po prestávke bola naa prevaha ete výraznejia, ale zopakoval
sa scenár z 1.polèasu. Desa minút
pred koncom pridali domáci druhý
gól. Tréner Ladislav Danyi :
- S herným prejavom mustva som
bol spokojný. S výsledkom, samozrejme, nie.... Zostava : Bobek  Tóth,
Betík, Murín, Miga¾a  Negyesi,
Kasáè, Halaj, avina  Palia, Kudlík; striedali Baldovský a Murín.

Mladí dorastenci : iar nad
Hronom  FC Rimavská Sobota 1:0
(0:0), tréner Stanislav Morháè : Odohrali sme neastný zápas. Vyhralo astnejie, urèite nie lepie mustvo, èo priznali aj domáci. A to sme
nastúpili bez troch hráèov základnej
zostavy. Náhradníci, ktorí nastúpili po
prvýkrát na jar (Bystriansky, Harenèák, aj striedajúci Murín), ma vak milo
prekvapili, zahrali dobre.Rozhodujúci
gól sme inkasovali tri minúty pred
koncom po náhodnej akcii domácich
a následnej trme-vrme pred naou bránou. Zostava : Babík  Durec, Dragijský, Szabó, Egri  Giba¾a, Brndiar,
E.Kiss, Kulèár  Bystriansky, Harenèák; striedali Kojnok a Murín.

U nieko¾ko mesiacov úspene funguje Materské centrum Drobèek.
Sídli v Materskej kole na Sídlisku Rimava. Jeho cie¾om je napomáha v
rozvoji duevných a fyzických síl
a schopností matiek na materských
dovolenkách a zároveò pripravova
deti vo veku od 1 do 3 rokov na pravidelnú dochádzku a úèas v predkolských zariadeniach.
- eny na materskej dovolenke
majú ve¾mi málo moností na trávenie
vo¾ného èasu, a preto im èasto hrozí
sociálna izolácia. Prichádzajú o spoloèenské kontakty, èím trpí ich sebahodnotenie. A ak sa nemajú kde èinorodo realizova, majú blízko k sebapodceòovaniu. Materské centrum jed-

Vysielanie: ráno 8.00-9.00 hod.
Spravy/Videoinzercia; podveèer:
16.10-17.00 hod. Videoinzercia.
17.00 -17.15 hod. Správy/Beseda.
Na území mesta bolo spáchaných 580 trestných èinov = Èinnos mestskej polície =Poslanci
schválili peniaze pre MsBS na vykrytie nákladov za odpredané
byty = Záujem o odkúpenie bytového domu na Dúavskej ceste
prejavil rómsky podnikate¾ =
Okresné kolo Zboru pre obèianske
záleitosti sa konalo na Obecnom
úrade v Jesenskom = Výstava Tibora Lajgúta Obzeraj sa dopredu.
Beseda Vdy otvorené:
Rozhovor s Diankou a jej otcom Tomáom Demecsom o nakrúcaní videoklipu.
Zmena programu vyhradená.
TVLOCALLRS@rsnet.sk

nak poskytuje bohatý program pre
detièky, na druhej strane je tu aj preto,
aby sa mamièky neizolovali, aby boli
v kolektíve a naèerpali nové skúsenosti
a zrelaxovali,- uviedla podpredsedníèka obèianskeho zdruenia MC
Drobèek Andrea Suchánková. Dodala, e v materskom centre sa vyuèuje angliètina pre najmeních, tvorivé
dielne, ob¾úbené je cvièenie pre mamièky. Jeho fungovanie a aktivity
úspene rozbehli mamièky, ktorým
onedlho konèí materská dovolenka
a odchádzajú do zamestnania. Preto
h¾adajú nový tím ien s organizaènými
schopnosami, ktoré sa chcú takto realizova na materskej dovolenke. Bliie informácie získajú záujemkyne
osobne v MC Drobèek alebo na tel. è.
: 0903 617 378 (A. Suchánková). -kan-

=

recesisticky zaloená pracovníèka jednej z rimavskosobotských poisovní pribalila
do tohtoroèných valentínskych
balíèkov hneï dvom kolegom
aj pánske ochrany
= úspený rimavskosobotský
podnikate¾ obmenil svoj autopark
o terénne Porsche s výkonom
pästo koní a v hodnote nieko¾ko
miliónov korún
= a tohtoroènú ve¾konoènú
dovolenku trávil na Arabskom
polostrove, vo vychýrenom letovisku v Dubaji
= rimavskosobotská tudentka urnalistiky, spolupracovníèka naej redakcie, sa v týchto
dòoch vydáva, zatia¾ len na sluobnú cestu na èierny kontinent,
do krajíny pyramíd

Odznelo na tlaèovke

Tibor Meszlényi, tréner Moèenku : - Urèite som rád, e sme
získali bod na akej pôde, lebo Rimavská Sobota má ve¾mi dobré
mustvo. Prvý polèas sme hrali ve¾mi zle, ustráchane, absolútne sme
neboli v hre, ako by po stredajom
vypadnutí zo Slovenského pohára
do¾ahlo na nás uspokojenie, e vak
sa nemôe niè sta. Cez polèas som
chlapcov nabádal, e takto sme sem
zbytoène cestovali. Prestriedal som
zostavu, prinieslo to svoje ovocie.
Druhý polèas sme hrali vcelku dobre, okrem gólu sme mali také dve
dobré, èisté ance. ako poveda,
èi je tento bod pre nás zaslúený,
domáci mali v závere ance, my sme
mali astie. Zlomovým bodom bola
nepremenená penalta, keby domáci
dali na 2:0, ako by sme to asi oto-

èili. S bodom som ve¾mi spokojný.
Mikulá Komanický, tréner Rimavskej Soboty : - Odohrali sme jeden neastný zápas. Moèenku staèilo 7-8 minút na to, aby získal bod.
Zápas sa lámal v závere 1.polèasu, keï
opä tvrdohlavo Pisár, ako faulovaný
hráè, ide kopa penaltu. Aj na zaèiatku
druhého polèasu sme v priebehu troch
minút mali tri ance. Keby bol padol
druhý, prípadne tretí gól, je po zápase. Zbytoène máme 70 % hru v moci,
keï jedna útoèná akcia súpera nás
poloí do kolien. Závereèný zúfalý
tlak nepriniesol ten vytúený gól, aj
preto, lebo hráèi, ktorí striedali
z lavièky, neboli takí ako u Moèenku,
ktorí pomohli svojmu mustvu. Nai
naopak, boli ete slabí ako tí, ktorých
striedali. koda, mali sme tento zápas
vyhra suverénne 5:1.

GZ
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Od Kotu¾u po
Cmoríka a Tinu

Foto: M. Kanalová
Nadstavbári SOU strojárskeho po písomkách darovali krv.

Zmaturovali dvakrát

Netradiène ili oslávi písomnú
maturitnú skúku zo slovenského jazyka tudenti II. N triedy SOU strojárskeho v Rimavskej Sobote. Nadstavbári Alexander Agócs, Albeta
Csonková, Alexandra Sláviková,
Gabriel Pataki, Attila Szabó, Marek Kalièiak, Peter Kasár a Norbert Kováè zali na druhý deò na transfúznu stanicu a darovali krv.
- Prvýkrát sme boli hromadne darova krv vlani v novembri poèas
tudentskej kvapky krvi. Pretoe
sme chceli pomôc, rozhodli sme sa,
e to spravíme po písomkách opä.
Bolo to spontánne,- povedal Marek
Kalièiak. Na týchto tudentov je
hrdá aj ich triedna profesorka ¼udmila Zaková. Veï je to prvá trieda
v kole, ktorá sa podujala na takýto
obdivuhodný èin. - Urobili to sami
od seba. Ve¾mi si ich za to váim.
V súèasnosti sa o mladých ¾uïoch
hovorí ve¾a negatívnych vecí, ale netreba vetkých hádza do jedného vreca. Nai nadstavbári ukázali, e vedia

robi humánne èiny, èo je ve¾mi cenné. Na takéto skutky vak mladí potrebujú dozrie a dospelí sa musia
o nich zaujíma. Pre mòa u týmto humánnym èinom zmaturovali,- vyjadrila sa ¼. Zaková.
-kan-

Desmod aj Viki Ráková

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 úlo-

Rómovia sú s hygienickým centrom a práèovòou na Dúavskej ceste spokojní

Vyprali u 1800 kíl prádla
Vye troch mesiacov funguje na Sídlisku Dúavská cesta v Rim.
Sobote hygienické centrum a práèovòa. Vzniklo prestavbou
budovy bývalého kultúrneho domu, ktorú Rómovia totálne zdevastovali. Celkové náklady èinili cca 3,3 mil. korún. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny poskytlo mestu na projekt
financie vo výke cca 1,208 mil. korún. Hygienické centrum a
práèovòa je vybavená dvoma práèkami, dvoma suièkami, tyrmi sprchami, vaòou i sociálnymi zariadeniami pre muov a eny.

-Myslím si, e to bol dobrý projekt, keï sme 1. decembra odovzdali
do uívania hygienické centrum
a práèovòu na sídlisku, kde ije rómska komunita. Toto stredisko slúi
v prvom rade na zlepenie celkového
ivotného trendu týchto ¾udí, hlavne
hygieny. Môu si tam opra, osprchova sa a i sociálne zariadenia sú na
vysokej úrovni. Treba tu vysoko hodnoti prístup mesta a jeho vedenia, e

investovalo do tejto segregovanej oblasti, kde ije okolo 800 ¾udí, èiastkou
vye 2 mil. korún,- skontatoval tefan Balá, ktorý je poverený vedením oddelenia kultúry a starostlivosti
o obèana mestského úradu. Pod¾a jeho
slov hygienické centrum sa stretlo spoèiatku s ostrou kritikou zo strany
niektorých obyvate¾ov sídliska. Najväèí odporcovia vak boli medzi prvými, ktorí ho navtívili a vyuívajú.

= Zatia¾ neznámy páchate¾
2.apríla v dopoludòajích hodinách
na Jánoíkovej ulici v Rimavskej
Sobote prepadol dvoch muov. 22roènému Richardovi a jeho 46-roènému otcovi nastriekal do oèí doposia¾ nezistenú tekutinu a následne bejzbalovou palicou viackrát
na obidvoch zaútoèil. Richarda udrel do kolena pravej nohy, v dôsledku èoho tento spadol na zem. Vtedy mu lúpeník vybral zo zadného
vrecka nohavíc peniaze. Richard
utrpel zranenia, ktoré si vyiadali
lekárske
oetrenie bez práceTibor Lajgút
neschopnosti. Horie pochodil jeho
otec. Ten utrpel zranenia na chrbte, krku, aj na obidvoch dolných
konèatinách s doteraz neupresnenou práceneschopnosou. Krádeou peòazí spôsobil násilník Richardovi kodu 10 tis. Sk. Za tento
trestný èin hrozí páchate¾ovi trest
odòatia slobody na 3 a 8 rokov.

Aj komunitná sociálna pracovníèka,
správkyòa zariadenia, zastáva názor,
e je prínosom pre túto lokalitu. Pod¾a jej slov sa najviac vyuíva pranie.
Za 3,5 mesiaca túto slubu vyuilo
169 klientov, prièom sa vypralo okolo
1800 kíl prádla. Postupne pribúdajú
noví klienti. Ako uviedla A. Gembická, sprchy sa vyuívajú menej, lebo
je problém zo získavaním potvrdenia
o bezinfekènosti prostredia. Rómovia
toti nechodia za lekárom, aby im ho
dal. Sprchy zatia¾ navtívilo 49 klientov. Z nich bolo najviac, a 35 muov
vo veku do 40 rokov. ien bolo len
desa, nako¾ko sú ostýchavé. Chcú sa
sprchova samé a nepustia k sebe inú
enu. Oèakáva sa, e táto sluba sa
bude viac vyuíva v letných mesiacoch. Poplatky sa sluby sú nízke. Za

hách 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.
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.

pranie a suenie 1 kg prádla zaplatia
uívatelia 7 Sk, za 15 minút sprchovania 15 Sk a za WC 3 Sk.
Avivá a pracie prostriedky pritom poskytuje mesto. Výtrnosti
a iadne väèie problémy v súvislosti
s prevádzkovaním hygienického centra a práèovne zatia¾ neboli.
-Je potrebné pokraèova v podobných aktivitách a nielen zo strany
mesta, ale aj zo strany vlády treba pripravi nové projekty, lebo Rómovia
nemajú v bytoch vodu, kúrenie, elektriku. To je vak dlhodobá záleitos.
Ale aj samotní Rómovia si musia vái to, èo sa pre nich vybuduje, aby to
neznièili,- povedal . Balá a dodal:
-Rozmý¾ali sme o tom, e za hygienickým centrom a práèovòou je
priestor, ktorý by sa dal vyui na výrobu jednoduchých predmetov, napr.
prútených metiel a zamestna tak 8 a
10 ¾udí. Ïalie projekty, týkajúce sa
Sídliska Dúavská cesta budú závisie
od toho, èo ponúkne vláda.
-kanFoto: M. Kanalová

Kultúrna agentúra Agrum Music pripravila na najbliie dni a týdne
nemálo hodnotných vystúpení popredných spevákov a skupín, a to nielen zo Slovenska. Na 1.mája vystúpi
v hnúanskom amfitátri finalista speváckej súae Slovensko h¾adá SuperStar Peter Kotu¾a. V závere mesiaca,
25.mája, sa na hnúanskom futbalovom tadióne predstavia Brouci Band
Revival Beatles. Na obidve vystúpenia je vstup vo¾ný. No a v sobotu
26.mája, opä na futbalovom tadióne
Iskry Hnúa, bude koncertova legendárny Olympic, a pred ním ete aj
skupiny Arzén, Cliché a rimavskosobotský Portikus.
Neobyèajne bohatá bude koncertná ponuka agentúry Agrum Music
v júni. U 2.6. v amfiteátri v Hnúti
vystúpi Tomá Bezdeda so skupinou AYA (vstupné je 50 Sk), v rámci
Dní mesta Tisovec sa predstavia skupiny IMT Smile (v areáli SP, vstupné
v predpredaji 80 Sk, v deò koncertu
15.6. u 120 Sk), Hex (16.6. na námestí, zdarma) a Vidiek (futbalový
tadión, 50 Sk). V sobotu 23.júna
v Revúcej vystúpi Dara Rolins (námestie pri mestskom úrade, vstup
vo¾ný), v nede¾u 24.júna na záver
Gemersko-malohontských folklórnych slávností v Klenovci víaz druhej série Slovensko h¾adá SuperStar
Peter Cmorík (futbalový tadión,
vstupné v predpredaji 100 Sk, v deò
koncertu 140 Sk) a 29.júna v hnúanskom amfiteátri speváèka Tina
(vstupné v predpredaji 60 Sk, v deò
koncertu 100 Sk).

Lúpeník s bejzbalkou
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Pätnásty roèník Dobinského Zlatej krajiny

Èáry  máry s rozprávkami

V Kninici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote sa
v posledný marcový tvrtok konal XV.roèník autorskej
prehliadky literárnych prác iakov základných kôl
a osemroèných gymnázií Dobinského Zlatá krajina.
Doteraz sa jej zúèastnilo vye 530 detí.

Tomá Danis so svojou knihou. Foto: -kanPán Tomá Danis je obdivuhodný èlovek. Napriek svojmu úctyhodnému
veku 81 rokov sa venuje literárnej tvorbe. Svoje èlánky o osobnostiach náho
regiónu publikuje u dlhé roky v maïarèine i slovenèine v mestských printových médiách. V minulosti písal èlánky výchovného charakteru, týkajúce sa
spoloèenského bontónu a zo slovenèiny do maïarèiny preloil es odborných uèebníc. Bol medzi prvými uèite¾mi bývalej strednej ekonomickej koly.
Pôsobil tam tyridsa rokov. Zaèiatkom januára tohto roku mu vyla kniha
Visszapillantások (Spätné poh¾ady). Je výsledkom asi 20-roènej publikaènej práce. Zachytáva udalosti, kultúrno-spoloèenský ivot, kolstvo i osobnosti
Rimavskej Soboty. Mono v nej nájs aj historické stavby a kostoly
v Petrovciach, Rim. Janovciach i v rodisku autora, v Jesenskom.
- V knihe sú predovetkým moje poh¾ady na minulos, udalosti, ktoré som
preil a osobnosti, ktoré som poznal. Impulz k jej napísaniu mi dala Magdaléna Klincková, sestra Eduarda Putru, ktorá sa obávala toho, e ak zomrie,
nenájde sa nikto, kto irokej verejnosti priblíi dielo jej brata. Kým il jej syn
Ján Klincko, tak sa staral o to, aby bolo v Rimavskej Sobote známe,- povedal
Tomá Danis. Okrem E. Putru sú v knihe zachytené aj ïalie osobnosti,
napr.Béla Bartók, hereèka Margita Maróthyová, èi zakladate¾ hudobnej koly Ladislav Lakner. Autor v kine spomína aj na pedagógov a absolventov
kôl. Mono tu nájs aj zmienky o ¾uïoch menej známych verejnosti, o
remeselníkoch i obchodníkoch.
- Bol by som ve¾mi rád, keby sa naiel niekto, kto by knihu preloil
do slovenèiny, lebo moja kondícia u na to nestaèí,- povedal T. Danis. -kan-

V tohtoroènej Zlatej krajiny sa svojimi literárnymi dielkami prezentovalo 25 dievèat a desa chlapcov zo estnástich kôl. Ich práce hodnotila spisovate¾ka Gabriela Futová (1971)
z Preova, ktorá u napísala osem kníh
pre najmeních èitate¾ov, medzi nimi
napr. Naa mama je bosorka, H¾adám
lepiu mamu, Nezblázni sa, mamièka,
Keby som bola bosorka, Lepí otec
v hrsti ako kamo na streche, Ako èarovná f¾aka zachránila Vianoce, Koniec legendy o solivarských príerách,
atï. U samotné názvy naznaèujú, e
knihy sú vtipné, plné èarovania, bosorovania. Za svoju literárna tvorbu
získala viaceré ocenenia, napr. Cenu
Bibiany (Medzinárodného domu
umenia pre detí v Bratislave), Hlavnú
cenu kniného salónu medzinárodného festivalu Dni karpatského euroregiónu 2002 a mnohé ïalie. Na margo
tohtoroènej Zlatej krajiny povedala :
- Práce detí ma príjemne prekvapili.
Verím, e medzi nimi rastie zopár budúcich spisovate¾ov.
Popoludní sa stretla na besede so
iakmi 3. a 4.roèníkov Z. Na nej svo-

Historická kninica múzea obsahuje 32 734 kninièných jednotiek

jim poslucháèom povedala : - Èítanie je
úasná vec. Èitate¾ dokáe vïaka nemu
prei akoby viac ivotov bez toho,
aby musel vytiahnu päty z domu...
Keïe knihy Gabriely Futovej, ktorá pracuje ako metodièka v Kninici
P.O.Hviezdoslava v Preove a jej najob¾úbenejou knihou je Malá bosorka
od nemeckého spisovate¾a O. Preusslera, sú vtipné, organizátorky Zlatej krajiny jej darovali vtipný darèek, rozprávkovú metlu. Aby sa jej dobre cestovalo
po ríi fantázie.
ez-

Spisovate¾ka Gabriela Futová.

kniného fondu. V rámci neho múzeum v roku
2005 zabezpeèilo zretaurovanie pätnástich kníh
z kninice I. Daxnera z Tisovca. Projekt bol podporený grantom z ministerstva kultúry,- inforHistorická kninica Gemersko-malohontské- mi knihami v historickej kninici sú tlaèe zo 16. movala nás knihovníèka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote obsahuje 32 734 storoèia v poète 70 kninièných jednotiek. Mi- ho múzea Iveta Krnáèová. Okrem historickej
kninièných jednotiek, pochádzajúcich z ob- nisterstvo kultúry ich v roku 2005 vyhlásilo za kninice je v múzeu aj príruèná odborná kninica. Obsahuje 10 158 zväzkov príruèdobia 16. a 20. storoèia. Je nesmierného kniného fondu, ktorý tvorí priene cenným dedièstvom nadregionálbene dopåòaná súèasná regionálna
neho významu. Poèas 125-roènej exisa odborná literatúra z geológie, paletencie múzea pribúdali dary i nákupy
ontológie, biológie, archeológie, histójednotlivých kníh, periodík i celky
rie, národopisu, romológie a dejín výkniníc po intitúciách, rodoch alebo
tvarného umenia. V roku 2005 bol vïaosobnostiach regiónu. Tak sa súèaska grantu obohatený jej fond o 66 hodou kninice stali: èas kninice Ivanotných titulov v cene 30 tisíc korún.
na Daxnera z Tisovca, dokomentujúVïaka Nadácii otvorenej spoloènosti
ca hlavne obdobie národného obrodea Vydavate¾stva EBSCO v, má knininia Slovákov a Èechov, èas kninice
ca od roku 2000 k dispozícii pre èitatespolku Kasíno z Rim. Soboty, po¾ov elektronickú databázu významzostávajúca prevane zo zviazaných odborných èasopisov z humanitných titulov uhorských periodík 19.
ných a spoloèenskovedných oblastí cea zaè. 20. storoèia, èas kninice
lého sveta. Taktie v rámci schválenéSpojeného protestanského gymnáho projektu ministerstva kultúry bola
zia z Rim. Soboty, kninica zaklazabezpeèená elektronická ochrana knidate¾a a prvého riadite¾a gemerské- Knihovníèka Gemersko-malohontského múzea Iveta Krnáèová.
nièného fondu. Pod¾a slov I. Krnáèoho upného múzea Jána Fábryho
vej, kninica múzea poskytuje záujemcom základa kninica rodiny Gömöri zo irkoviec, obsa- historické kniné dokumenty.
hujúca umeleckú i odbornú literatúru 19.
- V snahe zachova cenné dedièstvo predkov né kninièno-informaèné sluby bezplatne. Èia zaè. 20. storoèia v maïarskom, nemeckom, pre nasledujúce generácie naa kninica uskutoè- tate¾om-bádate¾om je k dispozícii priestranná
M. Kanalová
francúzskom a anglickom jazyku. Najstarí- òuje komplexný systém ochrany historického tudovòa.

Cenné dedièstvo predkov
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Jarné trhy

Mesto Rimavská Sobota pri príleitostí osláv Dní
mesta organizuje JARNÉ
TRHY v dòoch 4.-5.mája
na Malohontskej a Jánoíkovej ul. a na Hlavnom
námestí.
Povolenia sa vydávajú
na oddelení strategického rozvoja mesta Mestského úradu, Svätoplukova ul. è. 5 (budova bývalého Národného frontu), Rimavská Sobota od
10.apríla.
Informácie na tel. èíslach : 56 04 628, 56 04
665, 56 31 139. Predajné
miesta budú oèíslované.
Obèerstvovacie stánky
potrebujú povolenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v mieste
bydliska iadate¾a.
Príïte  budete vítaní.

Lucia Pídová pri svojom vystúpení v hre na zobcovú flautu. Na druhej snímke Adam Kovalèík si preberá
ocenenie od predsedníèky odbornej poroty E.Hrehovej z Koíc.

ali úspechy svojej mravenèej a vytrvalej práce

Pódium mladých umelcov

Pre iakov dychovej triedy uèite¾a
Jozefa Vladára Luciu Pídovú
a Adama Kovalèíka, ktorí tudujú hru
na zobcovej flaute, a tie saxofonistu
Viktora Bora nastal deò D 22.marca v Revúcej. Stretli sa tam mladí dychári od Ve¾kého Krtía a po Revú-

Ve¾trh tudenstkých spoloèností

Úspení Tisovèania

V Koiciach sa uskutoènil ve¾trh
tudentských spoloèností, na ktorom
sa so svojou firmou EGprofiT prezentovali aj tudenti Evanjelického
gymnázia Tisovec. V marketingovej
prezentácii skonèili na prvom a v manaérskom tíme na druhom mieste.
tudentské spoloènosti sú praktickou
èasou programu Aplikovaná ekonómia, ktorý funguje pod zátitou Junior Achievement Slovensko. iaci v tomto nepovinnom predmete získavajú teoretické znalosti o procesoch v trhovej ekonomike, o úlohe
podnikate¾ov a ich dôleitosti. V praktickej èasti si zaloia vlastnú spoloènos, do ktorej prenáajú nadobudnuté vedomosti do praxe a svojím fun-

govaním simulujú skutoèné podnikate¾ské subjekty. Mladí Tisovèania dokázali, e napriek obmedzenému trhu
a príleitostí na podnikanie v porovnaní napríklad s Bratislavou alebo
Koicami dokáu zvýhodneným
spoloènostiam úspene konkurova.
Dávid Svaèina

Druhý polrok práve prebiehajúceho kolského roka sa
v Základnej umeleckej kole v Rimavskej Sobote nesie v znamení
súanej prehliadky Pódium mladých umelcov, v rámci ktorej si
iaci hudobných odborov z jedenástich umeleckých kôl regiónov
Gemer a Novohrad merajú svoje zruènosti v hre na hudobných nástrojoch. Mladí umelci, ktorí sa rozhodli svoj vo¾ný èas venova nádhernej
zá¾ube, hudbe, ali úspechy svojej mravenèej a vytrvalej práce.

cu. Odborná porota ohodnotila výkony naich iakov ako vynikajúce.
Z pekného, aj keï trémou zaváòajúceho vystúpenia si Lucia i Adam odniesli prvenstvá vo svojich kategóriách. Viktor súail medzi prieènymi
flautami a klarinetmi, ocenenie síce nezískal, ale pekne reprezentoval rimavskosobotskú hudobnú kolu.
V ten istý deò sa v Roòave uskutoènila nadregionálna súa v tvoruènej hre na klavíri. Nau kolu úspene reprezentovala dvojica klaviristov

Netradièný Deò uèite¾ov
28. marec, výroèie narodenia uèite¾a národov Jana Amosa Komenského si netradièným spôsobom pripomenuli aj v Evanjelickej základnej kole v Rimavskej Sobote. Na
svojom raòajom stíení si starí iaci

Poèas portových zápolení sa veselo povzbudzovali súperiace strany.

pripravili slávnostný prejav, mladí
zasa príjemné vere venované pochvale
za uèite¾skú prácu. Ako spomienku
na tento deò im starí iaci odovzdali
pozdrav s venovaním a zdruenie rodièov pri tunajej kole si na nich spomenulo kvetom.
Sviatok sa tým vak neskonèil. Rozhodli sa ho slávi netradiène. portovo. Výber iakov z prvého stupòa hral
vybíjanú proti svojim uèite¾kám, iaci druhého stupòa prehadzovanú proti svojim uèite¾om. O zábavu a smiech
nebolo núdze. Povzbudzovalo sa na
plné ústa.
Kadého z uèite¾ov po hrách
sprevádzal okrem svalovej horúèky
predovetkým dobrý pocit, e si
Deò uèite¾ov uctili spolu so iakmi.
A iakov zasa poznanie a rados, e
aj uèite¾ sa im dokáe prispôsobi
a neby len nadriadenou autoritou, ale
najmä dobrým kamarátom. kres-

Gabriel Kiss a Laura Povinská pod
pedagogickým dozorom Márie
Hacskóovej. Ich umiestnenie v zlatom
pásme poteilo. Milé malé darèeky,
ktoré deti dostali za svoje výkony, im
urèite dodajú novú silu a chu do ïalej nádhernej, hoci i nároènej práce
s hudbou. Pretoe hudba je jazykom,
ktorým mono vyjadri svoj vnútorný svet, svoje pocity.
Mesiac marec bol úspený aj pre
dvoch tudentov, ktorí sa práve
v uplynulých dòoch rozhodovali
o svojej budúcnosti. A úspene. Mária Lakatosová z klavírnej triedy Kataríny Lajkovej vyhovela na prijímacích skúkach Konzervatória v Koiciach. Strednú umeleckú kolu v metropole východa bude od septembra
navtevova Robert Lakatos. Klavírnej hre sa venoval pod doh¾adom pedagógov Lívie Kónyaovej, Tibora
Lehotského a Kataríny Lajkovej.
Mgr. Eva Èarnoká,
zástupkyòa riadite¾a ZU
Chcete získa maturitu v
odbore?
Spojená kola-SOU sluieb
Rimavská Sobota umoòuje získanie maturity 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!
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Ponuka CVÈ Relax

Rozmiestnenie ve¾koobjemových kontajnerov

Jarné upratovanie

Poèas tradièného jarného upratovania mesta a jeho mestských èastí
budú rozmiestnené ve¾koobjemové kontajnery (VOK) na zber objemného odpadu v týchto termínoch :
9.-17.apríla : ibenièný vrch  eleznièiarska ul., oproti obchodu;
kriovatka Roòavskej a kolskej ul.; Tomaová  Tomaovská
ul., pri bývalom ve¾kosklade Otex; Chrenovisko  oproti obchodu;
17.-24.apríla : Ul.K.Mikszátha  parkovisko; Ul.A.Markua;
Sídlisko Rimava  medzi bytovkami B-1 a B-2; Sídlisko Západ 
pri ve¾kom obchode CBA (bývalý M-Market);
24.apríla - 1. mája : Bakta  pri futbalovom ihrisku; Kurinec  pri
autobusovej zastávke; Sobôtka  nová èas; Vinice  pri obchode.
1. mája - 8.mája : Dúava  pri cintoríne; Mojín  pri autobusovej zastávke; Vyná Pokoradz  pri kultúrnom dome; Niná Pokoradz  ponie kostola;
Prípadné ïalie miesta, resp. termíny pristavenia VOK budú rieené priebene pod¾a potreby a poiadaviek. Podrobnejie podmienky je moné dohodnú na oddelení ivotného prostredia mestského úradu, èís. tel. 560 46 48, 560 46 65.
Do VOK v iadnom prípade nepatrí stavebný odpad, nebezpeèný
odpad (napr. iarivky, výbojky, monoèlánky, pneumatiky, akumulátory, obaly z náterových hmôt). Na odpad zo zelene, ktorý nebol
skompostovaný, bude v tých istých termínoch pristavený druhý,
osobitne oznaèený kontajner, prípadne môu obèania zeleò uloi
ved¾a VOK a následne ho odvezú Technické sluby mesta.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
V priebehu celého roka môu obèania odpady ( papier, drevo, elezný rot, drobný stavebný odpad, objemný odpad vrátane spotrebnej elektroniky, pouité atstvo, PET-f¾ae a plasty, akumulátory, monoèlánky, ale aj zeleò, odovzdáva zdarma v zbernom
stredisku odpadov v areáli firmy Brantner Gemer na Koickej
ceste 344 (tel. 58 112 23).
Nebezpeèné odpady mono v priebehu celého roka odovzdáva
zdarma aj v areáli firmy Detox, s.r.o., v areáli bývalých ZS na
Koickej ceste (56 041 53). Monoèlánky mono odovzda aj
v predajniach Hypernova, Billa, Kaufland, Elektro SFOS na kolskej ul., J.R.A. na Ul.SNP, Elektrón na Roòavskej ul., GM - Porst
a VM 2 na Hlavnom námestí a vo vestibule mestského úradu.
Mobilný zber nebezpeèných odpadov sa uskutoèní v sobotu 21.apríla.

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 12. apríla. 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 (10. mája).

Centrum vo¾ného èasu Relax v Rimavskej Sobote ponúka pre
deti a mláde z celého okresu poznávací zájazd do hlavného mesta Èeskej republiky Prahy v dòoch 4. 9.mája v cene 2 700 Sk. V cene je
zahrnutá doprava, poistné, ubytovanie, vstup do vybraných múzeí,
jedna teplá strava denne, turistický lístok na MHD, pedagogický sprievod a nepretritá starostlivos o zverené diea. Bliie informácie na
tel.èís. 56 24 691, 0904 909 655, icmrelax@rsnet.sk, alebo osobne
v CVÈ Relax do 20.apríla 2007. Poèet úèastníkov je obmedzený.
CVÈ Relax organizuje poèas letných prázdnin aj zájazd do Bulharska, oblas Primorsko od 1.do 12.júla. Cena 5 500 Sk zahàòa dopravu, ubytovanie, kúpe¾no-pobytovú taxu, materiálne zabezpeèenie
a animátora vo¾ného èasu. Strava v cene nie je zahrnutá, bude zabezpeèená v stravovacom zariadení, kde v prijate¾ných cenách deti jedia pod¾a vlastného výberu a v cenách porovnate¾ných u nás.
Úèas rodièa na zájazde nie je vylúèená.

Ako i zdravie ? Rieenie je také jednoduché!

Vyzvi srdce k pohybu
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 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.
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Dve cenné medaily Michala Radnótiho

Junior majstrom medzi seniormi

Svoje vysoké portové umenie
prezentoval zápasník Lokomotívy
Rimavská Sobota 17-roèný Michal
Radnóti na majstrovstvách Slovenska seniorov v obidvoch týloch vo
Ve¾kom Mederi vo svojej hmot-

Malý futbal

V uplynulý týdeò zasadala
Rada okresnej ligy malého futbalu, aby organizaène pripravila
odvetnú jarnú èas sezóny 20062007. Rada kontatovala, e drustvá tak v I. i II.lige odohrali
stretnutia zväèa v portovom duchu. Opä vak boli problémy
s disciplínou niektorých hráèov,
prièom najviac napomínaných
bolo v tímoch Exprestrans a Autopulír. Preto budú rozhodcovia
vedení k prísnejiemu posudzovaniu vetkých prejavov neportového správania. Jarná èas
I.ligy (hracím dòom je piatok,
VTJ Juve Roòava svoje zápasy
predohráva u vo tvrtok) sa zaèína 13.apríla, II.liga (hrací deò
sobota) 14.apríla.

nostnej kategórii do 60 kg. Hoci vekom ete stále len junior, v konkurencii starích a podstatne skúsenejích súperov získal dve medaily. Vo
vo¾nom týle bronzovú za 3.miesto,
keï prehral len jeden duel, v semifinále s neskorím majstrom, hoci ho
dvakrát dral v lopatkovej pozíci....O to príjemnejie prekvapenie
pripravil v gréckorímskom týle,
kde vetkých svojich súperov, zväèa pecialistov na tento týl, porazil
rozdielom triedy a stal sa majstrom
Slovenska seniorov.
V klasickom týle bodoval aj Michal Sojka, ktorý tie vo váhe do
60 kg obsadil 4.miesto.

V drese K Tempus bude aj
v jarnej èasti sezóny v malom futbale nastupova predseda Rady
OMLF Július Vrábe¾. Foto : - ta-

Druhé víazstvo v extralige

V Koiciach sa konalo druhé kolo
extraligy muov v zápasení vo¾ným
týlom. Druhé extraligové víazstvo
v òom zaznamenali zápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota. Kým
v prvom kole deklasovali Baník Prievidza 6:0, na koických inenkách porazili taktie viacnásobného bývalého

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.

majstra Slovenska i Èeskoslovenska
Vihorlat Sninu. Priebeh duelu :
v najniej hmotnostnej kategórii ani
jedno drustvo nemalo borca. Do 60
kg Michal Radnóti porazil aktuálneho juniorského majstra Slovenska technickou prevahou po tretinách 6:0 a 6:0.
Do 66 kg prehral Ladislav Petøíèek
na body, rovnako tak Marián Radnóti do 74 kg. Ale potom u nasledovali víazstvá len naich zápasníkov,
postupne Ladislav Bobá¾a, Igora
Jambora a Ivana Pivníka, èo znamenalo prekvapujúce víazstvo 4:2.
V ïalích troch zápasoch vak nai
borci neuspeli a postupne prehrali
s Dunajplavbou Bratislava 1:6 (bodoval Petøíèek), Prievidzou 2:5 (Petøíèek, Michal Radnóti) a Lokomotívou Koice 0:7. Na drustvo obsadilo v 2.kole tvrté miesto. Poradie po
2.kolách : 1.Dunajplavba 16 bodov,
2.Koice 12 bodov, 3.Prievidza 6 bodov, 4. RIMAVSKÁ SOBOTA 4
body, 5.Snina 2 body. Tretie kolo extraligy bude v máji v Bratislave.

Majster Slovenska

Víazom 7. roèníka Memoriálu A.Mihálika, J.Husztiho
a J.Pintéra v stolnom tenise hráèov nad 50 rokov o Putovný pohár
prezidenta KP Rimavská Sobota sa stal tefan Hanyus z Hajnáèky,
ktorý vo finále vyhral nad Duanom Monco¾om (KP) 3:0 na sety.
Na snímke z¾ava : Duan Monco¾, tefan Hanyus, Jozef Csolti, Ján
Kubaský (obaja Metabond Torna¾a, ktorí ex aque skonèili na
3.mieste) a najstarí úèastník turnaja, 77-roèný Ján Andrái.

Gemerské

Na majstrovstvách Slovenska
mladích iakov v zápasení gréckorímskym týlom v amoríne tartovalo 124 chlapcov z 15 oddielov.
Výborne si na nich poèínal èlen zápasníckeho oddielu TJ Lokomotíva
Rimavská Sobota Martin Parobek,
ktorý v kategórii do 73 kg vyhral vetky svoje duely (vo finále dokonca na
lopatky) a získal titul majstra Slovenska. V kategórii do 44 kg skonèil Richard Zorvan na 8.mieste
-ip-

TVRTOK 12.APRÍLA
Malý futbal
18.00 hod. VTJ Juve Roòava  Autopulír v 13.kole I.ligy
na umelom trávniku K Tempus
pod ibenièným vrchom
PIATOK 13.APRÍLA
Malý futbal
16.50 hod. Exprestrans  SBS
Consult Security, 17.40 hod. FCK
Athletico Tatra  Euromotel, 18.30
hod. Matyas  K Tempus, 19.20
hod. Flamengo  Rimatex v 12.kole
I.ligy na umelom trávniku K
Tempus pod ibenièným vrchom
SOBOTA 14.APRÍLA
Futbal
15.30 hod. FC Rimavská
Sobota  Inter Bratislava
v 6.kole súae o postup do
Corgoò ligy
15.30 hod. Kaloa  Tisovec
B, Sútor  Sirk v 11.kole III. triedy, Olováry  Klenovec v
17.kole 5.ligy
Stolný tenis
10.00 hod. Mlados Relax Rimavská Sobota  Martin, 16.00
hod. Mlados Relax  Vrútky
v závereènom 12.kole I.ligy v telocvièni na Hviezdoslavovej ul.
Malý futbal
16.00 hod. Euromotel B  Tango klub, 16.50 hod. K Tempus B
 Greko, 17.40 hod. D.N.A. Reportér  Aventinus v 9.kole II.ligy
na umelom trávniku K Tempus
pod ibenièným vrchom
NEDE¼A 15.APRÍLA
Futbal
11.00 hod. starí dorast
a 13.15 hod. mladí dorast FC
Rimavská Sobota  Michalovce
v 21.kole II.ligy na umelom trávniku tadióna Na záhradkách
13.30 hod. dorast a 15.30 hod.
dospelí Krá¾  Stránska, Gemer 
Ve¾ké Teriakovce, Rim.Janovce 
Revúèka, Blhovce  Bátka, Muráò  Chanava, Oïany  Husiná
v 13.kole I.triedy, Gem.Jablonec
 Jelava, Stáròa  Roma Revúca,
Hodejov  Uz.Panica, Zacharovce  Rim.Seè, Bottovo  Abovce
v 11.kole II.triedy
15.30 hod. Poniky  Jesenské, Hliník nad Hronom  Tisovec, Ve¾ký Krtí  Hajnáèka
v 17.kole 4.ligy, Ve¾ký Blh 
Hnúa v 17.kole 5.ligy

Vydáva Mestský úrad v Rimavskej Sobote. Adresa redakcie: Gemerské zvesti, P.O.Box 79, Svätoplukova 5,
Rimavská Sobota. Funkciou éfredaktora poverený Igor Antalík, redaktorka Marta Kanalová (tel.: 58 11 311),
technický redaktor Michal Lichanec. Inzercia: tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742. Autorsky neoznaèené materiály sú
redakèné. Tlaè: Reality-Print, Rimavská Sobota, Fábryho 10. Vychádza v sieti Media Box. Roziruje: Mediapress,
Týdenník mesta a regiónu spol. s r. o. Luèenec a súkromní distribútori. Zaregistrované na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote pod èís. 1/2000.

ZVESTI

Futbal v oblasti

II.TRIEDA  10.KOLO .
Gem.Jablonec  Stáròa 1:1 (0:0),
góly : 54.min.Tomá Rácz  84.min.
Peter Obrtal, rozhodoval Pál, ltá karta Alexander Ferko (Stáròa); Uzovská
Panica  Zacharovce 4:1 (2:0), góly
domácich: Braòo Babic, Mikulá Kovács, Aladár Gao, Zoltán iket, rozhodoval Holek; Jelava  Abovce 2:2
(0:1), góly : Marián vec, Ondrej Varga z 11 m  Oliver Barna, Koloman
Szajko, rozhodoval Hodoò, ltá karta
Emil Schûtz (Jelava); Roma Revúca
 Hodejov nehralo sa, domáci sa
v predveèer tartu jarnej èasti súae
odhlásili kvôli (vraj) finanènej nepodpore zo strany mesta; Rimavská Seè
 Bottovo 6:0 (2:0), góly : 40., 70.
a 76.Csaba Lakatos, 21.Róbert Váradi, 59.Ladislav Váradi, 78. Ján Busa,
rozhodoval onko¾, ltá karta Július
Ruszó (Bottovo).
1. Rim. Seè
10
2. S t á r ò a
10
3. Uz. Panica 10
4. A b o v c e
10
5. G. Jablonec 10
6. Roma Revúca 9
7. Z a c h a r o v c e 10
8. Jelava
10
9. H o d e j o v
9
1 0 . Bottovo
10

7
6
5
4
4
4
4
3
2
1

1
2
1
2
2
2
0
3
1
0

2
2
4
4
4
3
6
4
6
9

32 :11
25 :11
20 :20
38 :27
25 :22
15 :17
21 :21
20 :22
14 :41
15 39

22
20
16
14
14
14
12
12
7
3

III.TRIEDA  10.KOLO :
Chrámec  Kaloa 1:3 (1:2), góly:
vlastný (Gabriel Farka)  Viktor Lakato 2, Gejza Horváth, ve¾mi sluné
stretnutie rozhodoval Ján Krahulec;
Tisovec B  Èerenèany 3:1 (1:0),
góly : 33. a 89.min.Milo Beòu,
80.Tomá Demian (za stavu 1:1 nepremenil penaltu)  55.Peter Babic,
ve¾mi sluné stretnutie rozhodoval
Igor Krahulec.
1. K a l o  a
2. Tisovec B
3. R a d n o v c e
4. S i r k
5. È e r e n è a n y
6. C h r á m e c
7. Roma Sútor

7
7
6
6
7
7
6

6
6
4
3
2
1
0

1
0
0
0
0
0
1

0
1
2
3
5
6
5

29 :10 19
17 : 8 18
12 : 7 12
12 : 8 9
23 :17 6
12 :26 3
6 :35 1

Dorast v oblasti

I.TRIEDA  12.KOLO .
Rim.Janovce  Lubeník 4:1, Hajnáèka  Muráò 1:0, Stránska  Husiná 0:0, Chanava  Oïany 0:1,
Bátka  Muráò 0:2, Revúèka  Blhovce 9:2, Ve¾ké Teriakovce 
Rim.Janovce 2:4, Krá¾  Gemer 0:1.
II.TRIEDA  10.KOLO :
Jelava  Abovce 2:1, Rimavská
Seè  Bottovo 4:0, Uzovská Panica
 Zacharovce 0:0, Gemerský Jablonec  Stáròa 3:3.

Dorast v kraji

5.LIGA  16.KOLO :
K Tempus Rimavská Sobota
 Tomáovce 1:1 (1:0), gól dal Sallai; Vidiná  Klenovec 2:0.

GZ

Ve¾konoèná bilancia naich drustiev v piatej lige

Víazstvo-remíza-prehra

5.LIGA  16.KOLO :
Klenovec  Radzovce 0:0; domáci mali poèas celého zápasu územnú prevahu, vypracovali si aj tri ance, ale nedokázali sa gólovo presadi.
Hostia ani raz neohrozili domácu bránu. Zostava : Igor Hruka  Vince,
Boháèik, Valent, Svinèiak  Medveï,
Barto, Hlôka, Miroslav Kubinec 
Vl. Parobek, Vetrák; striedal Benco.
Sklabiná  Hnúa 2:1 (1:0),
domáci síce zaèali obvyklým 10-15minútovým tlakom, ale hostia s preh¾adom odolávali a do ancí súpera
nepustili. Potom sa u hralo viac-menej medzi 16-kami. V 40.minúte vak
po nedorozumení v obrane Iskry sa
domáci dostali do vedenia. Aj druhý
polèas sa zaèal rovnako, hostia vak
eliminovali snahu domácich o zvýenie náskoku. To sa im podarilo v 66.
minúte. Ani za stavu 2:0 hostia nezloili zbrane, bojovali ïalej. V
75.min. striedajúci Peter Weiss zníil na rozdiel gólu. Hostia vycítili

Kontumácia derby

portovotechnická komisia
Stredoslovenského futbalového
zväzu kontumovala výsledok 14.
kola 5.ligy Klenovec  Ve¾ký Blh
(1:2) na 3:0 kont. za neoprávnený tart hráèa hostí tefana
Drugdu (mal na svojom konte u
tyri lté karty ).

ancu na minimálne vyrovnanie,
v závere hrali vabank. Dostali sa do
nieko¾kých náznakov ancí, pokúali sa aj o strely z dia¾ky (Zemanoviè,
Weiss), ale domáci so astím ubránili najtesnejie víazstvo. Zostava :
Kaloèai  Temiak, Milan agúl, Wereszký, Miroslav agúl  Sroka, Zemanoviè, Petrok, Repka, Antal 
Dobo; striedal Weiss.
Cinobaòa  Ve¾ký Blh 1:3 (0:1),
z rôznych príèin chýbalo hosom sedem hráèov, napriek tomu cestovali
na ihrisko takmer beznádejne poslednej Cinobane s jednoznaèným úmyslom bodova naplno. Domáci vak
nastúpili s ve¾kým odohodlaním
a hlavne agresivitou na hranici povolenej tvrdosti. Niektoré ich zákroky
ju aj prekroèili. Paradoxne, rozhodca
vak u v 15.minúte vylúèil Gaba
míra. Aj napriek oslabeniu sa hostia
ujali vedenia gólom Zvodu. Tréner
Roman Kudlík vak nebol spokojný s výkonmi hráèov na niektorých
postoch, preto im v polèasovej prestávke musel dôraznejie dohovori.
Jeho slová padli na úrodnú pôdu.
Gólmi Doleela a opä Zvodu sa
hostia dostali do bezpeèného vedenia. Domácim sa podarilo skorigova a pä minút pred koncom po
náhodnej, odrazenej lopte. Zostava
: Czene  Otrom, Sarva, míro,
Laco  Kret, Vrábel, Krahulec, Valkuèák  Zvoda, Doleel.
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Futbal v kraji

4.LIGA  16.KOLO :
Fi¾akovo  Tisovec 2:0 (0:0),
hostia odohrali na pôde lídra tabu¾ky
neastný zápas. Pä minút pred koncom zápasu bol stav ete bezgólový,
v 86.min. sa domáci dostali do vedenia. Vzápätí rozhodca za bený faul
vylúèil Wollingera, a naviac neodpískal jasnú penaltu proti domácim za
ich faul vo vlastnej 16-ke. V 92.min.
pridali domáci aj druhý gól. Hostia
podávajú námietky proti výkonu rozhodcu, aj keï je im zrejmé, e na výsledku sa u niè nezmení.
Jesenské  Revúca 1:2, Hajnáèka  Ruiná 1:1.

Kolky a teraz

Stretnutie 20.kola I.ligy v kolkoch
na 120 hodov KK Rimavská Sobota 
Preov, ktoré sa malo hra v sobotu
7.apríla, sa odohrá v náhradnom termíne v sobotu 14.apríla o 10.00 hod.

Futbal iakov

I.LIGA  17.KOLO :
FC Rimavská Sobota  Fi¾akovo 0:0 (starí iaci) a 3:1(mladí
iaci), góly FC amu, Bán, Szoke.
II.LIGA  16.KOLO :
K Tempus Rimavská Sobota 
Luèenec B 4:1(0:0), góly : Pupala 2,
Preèuch, Pál (starí iaci) a 2:2 (1:0),
góly Petrus a Balciar (mladí iaci).

port aj na 2.strane

Zaèala sa odvetná èas oblastných futbalových súaí

Zmena na dne tabu¾ky
Poèas ve¾konoèného víkendu sa zaèala odvetná èas oblastných futbalových súaí. Odchod z futbalovej scény ohlásili tri
drustvá z niích súaí (Roma Revúca, Hnúa B, Stránska B),
aspoò oblastná liga zostala s pôvodným poètom úèastníkov. Novinkou je aj to, e delegáti zväzu, po minuloroènom radikálnom
zníení ich poètu, sú na zápasy nominovaní inkognito !

Výsledky 12.kola I.triedy :
Ve¾ké Teriakovce  Rim. Janovce 0:2 (0:0), napriek rozdielnemu
postaveniu mustiev v tabu¾ke to bol
vyrovnaný zápas. Líder a v 2.polèase vyuil poèetnú výhodu, keïe
domáci u od 24.minúty hrali bez
vylúèeného Patakiho (po druhej ltej karte). vedúci gól dal v 50.min.
Roman Uhrin, druhý pridal v 90.min.
Ivan Slabý. Rozhodoval Koós.
Krá¾  Gemer 3:1 (0:1), derby
tradièných rivalov malo dva rozdielne polèasy. V prvom boli jasne lepí
hostia, èo vyjadrili gólom Zsolta Baloga. Domácim vak excelentne vyiel úvod 2.polèasu, keï v rozpätí 8
minút dali vetky tri góly (Ján Suba,

hodli o svojom víazstve v 56.minúte
gólom Jána Zsírosa. Rozhodoval Fakla.
Bátka  Muráò 6:1 (1:1), prekvapujúco vysoké víazstvo domácich, ktorí na svojho súpera strácali
jedenás bodov. Po vyrovnanom polèase zabrali obvyklé strelecké opory
domácich Ladislav Gaál, autor troch
gólov, a Imre Bán, ktorý skóroval
dvakrát. iesty gól pridal Norbert Lakatos, za hostí bol úspený Matú
Vavrek. Rozhodoval Ïurík, lté karty Gabriel Juhász  Martin Hudák,
Radovan Matajz.

Tibor Lenkey, Miroslav vihla).
A bolo po zápase... Rozhodoval Ivanik, lté karty tefan Drenko, Peter
Ulický, Attila Gergely, Róbert Sobonya (vetci Gemer).
Revúèka  Blhovce 3:0 (3:0), domáci rozhodli o svojom víazstve u
v prvom polèase gólmi Jána Hodoa
1. Rim. Janovce 12
(2) a Rastislava Valenta. Rozhodoval
2. K r á ¾
12
Skrutek, bez ltých kariet.
3. G e m e r
12
Torna¾a  Husiná 2:1 (2:1), zá4. M u r á ò
12
5. S t r á n s k a
12
pas mal by hladkou záleitosou, ale
6. R e v ú è k a
12
favorizovaní domáci sa dotrápili
7.
H
u
s
i
n
á
12
k najtesnejiemu víazstvu. Hostia
8. B á t k a
12
prekvapujúco zanechali lepí futba9. O  ï a n y
12
lový dojem. Rozhodoval Pocklan.
10. Chanava
12
Chanava  Oïany 1:0 (0:0), 1 1 . V. Teriakovce 12
12
v esbodovom zápase domáci roz- 1 2 . B l h o v c e

11
7
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3

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

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

25 : 9
29 : 20
31 : 14
41 : 25
34 : 18
23 : 26
21 : 31
24 : 30
15 : 22
15 : 32
13 : 27
14 : 35

33
23
22
21
21
18
16
13
12
12
10
10
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V sobotu príde svetom uznávaný, doma èasto zatracovaný rozhodca Miche¾

Pisárov gólový úèet : z hry áno, z penalty nie
FC Rimavská Sobota  Moèenok 1:1 (1:0) v 5.kole súae
o úèas v Corgoò lige. Góly : 23.min.Pisár  64.min.Bernáth.
Pred 821 divákmi rozhodoval Pavlík, ltá karta Drahno. Zostavy : FC : imon  Janeèka, Kaèák, Sivèeviè, Mráz  Hlouek, Filo, Hílek, Lazúr (72.Tesák)  Pisár (87.ivanoviè),
Líka (53.Gibala); Moèenok : Fian  Drahno, Palic, Pavloviè, Pa¾o  Bernáth, Hrnèár (55.Kubala), Pavlík, T.Ïurica,
Chovanec (88.Masaroviè)  Jelic (63.Uzola).

jeho prízemnú nie príli prudkú strelu
do pravého rohu vyrazil. Aj druhý
polèas zaèali nai hráèi tlakom, po presnej Pisárovej prihrávke sa do gólovej
ance dostal Líka, ale z dobrej pozície prestrelil bránu. Po príchode hosujúceho Kubalu zaèali hra hostia

Dámske trièko
Topánky dámske
Detské botasky
Koe¾a krátky rukáv

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

5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
2
1
1
1
1
0

2
2
2
4
2
1
0
3

0
0
1
0
2
3
4
2

7
6
4
4
3
2
4
1

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

Program 6.kola 14.-15.apríla :
FC Rimavská Sobota  Inter Bratislava (14.4. o 15.30 hod., rozhoduje poslanec NR SR ¼ubo Miche¾), Trnava  Dubnica, Moèenok
 Trenèín, Zlaté Moravce  a¾a.

Zlomový okamih zápasu FC Rimavská Sobota  Moèenok: brankár hostí Fian kryje Pisárovu penaltu. Na druhej snímke Martin Hlouek, ktorý v 1.polèase vypracoval ná jediný gól.

49,- Sk
69,- Sk
79,- Sk
79,- Sk

Kravata
Dádnik
Ve¾ká osuka
Kabelky

29,- Sk
35,- Sk
79,- Sk
79,- Sk

2678

Foto : Michal Lichanec

Hostia v jesennej èasti súae utàili na naom ihrisku debakel (5:0), keï
hrali tvrdohlavo ofenzívne. Tentokrát
zvolili defenzívnejie rozostavenie
i spôsob hry. V prvom polèase v
podstate len odkopávali lopty smerom dopredu. Zákonite malo nae
mustvo prevahu. V 10.min. vyskúal gólmana hostí strelou z trestného
kopu Pisár, v 18.min. z dobrých 30
metrov aj Filo. v 23.min. sa lahôdkovou individuálnou akciou prezentoval
Hlouek, pretrikoval sa pomedzi piatich brániacich hráèov hostí a presným
centrom naservíroval loptu na hlavu
Pisárovi, ktorý z 5 m nemohol neda
gól - 1:0. O pár minút neskôr po naom rohu a hlavièke Kriku vyhlavièkovával z bránkovej èiary Hrnèár.
V 38.min. po náhodne odrazenej lopte sa do brejku dostal Jelic, ale slabo
zakonèil. V 42.min. Drahno fauloval
v 16-ke Pisára, nariadenú penaltu vak
ná kapitán nepremenil, brankár Fian

kombinaènejie, zrazu sa zaèali dostáva do blízkosti imonovej brány. Pavlovièovu strelu ná brankár vyrazil,
Jelicovu z bránkovej èiary vyhlavièkovával Janeèka, ale po vye hodine
hry Bernáth predsa len prízemnou
strelou poved¾a imona vyrovnal. Prevaha hostí vak netrvala dlho. Závereèná tvrhodina patrila opä domácim. V 74.min. Sivèevièovu ïalekonosnú strelu pod brvno vykriabal brankár Fian, o dve minúty po rýchlom
protiútoku, preèíslení súperovej obrany a vtipnej prihrávke Pisára nevyuil
ancu Hlouek. V závereènej minúte
brankár hostí opä vyráal strelu Hlouka z 5 m, aj doráku Gibalu.

Ako hrali súperi

