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Cena 9 Sk

Mestská rada

V utorok 17.apríla bude zasada mestská rada, ktorá prerokuje
investiènú výstavbu v investorstve mesta, správu o kontrole plnenia uznesení mestskej rady za
prvý tvrrok 2007, prípravu
tohtoroèných Dní mesta, vrátane
návrhu na udelenie Ceny mesta,
ako aj materiály predkladané na zasadanie mestského zastupite¾stva
24.apríla, na ktorom sa bude opä
prerokúva rozpoèet mesta na
rok 2007 a výh¾adovo na roky
2008 a 2009, ako aj komplexný
rozbor hospodárenia a závereèný úèet mesta za rok 2006.
2695

V piatok 13. apríla sa uskutoènil 11. roèník Dòa narcisov. Celoslovenské podujatie organizuje Liga proti
rakovine od roku 1997. Urny so zbierkami boli aj v uliciach Rimavskej Soboty. Prispeli vetci, ktorým osud
onkologických pacientov nie je ¾ahostajný. ¼udia, ktorí sa zapojili do zbierky, dostali symbolický ltý narcis.
Poèas uplynulých desiatich roèníkov bolo vyzbieraných vye 95 miliónov Sk.
Text a foto: -kan-

Kasárne preberú do správy Technické sluby mesta

Vye stomiliónový majetok
Rozhodnutím ministerstva obrany ete z novembra 2005 sa
rimavskosobotské kasárne stali pre Slovenskú republiku prebytoèným majetkom. Keïe iadna z rozpoètových organizácií tátu neprejavila o ne záujem, na rad prilo mesto.

KOZMETICKO-RELAXAÈNÉ TÚDIO

www.rkstudio.rimava.sk

Poslanci mestského zastupite¾stva
ete v septembri minulého roku schválili bezodplatný prevod objektu kasární do vlastníctva mesta. Po dlhých týdòoch èakania a obèasnej neistoty koneène vláda 14.februára tohto roku
schválila tento bezodplatný prevod
tohto nehnute¾ného majetku tátu do

stavebné objekty, ktoré nepodliehajú
zápisu do katastra nehnute¾nosti, budú
(Pokraèovanie na 2. strane)

vlastníctva mesta. Prevod sa uskutoènil na základe darovacej zmluvy, podpísanej zmluvnými stranami 2.marca.
Pod¾a znaleckého posudku znalca
z odboru stavebníctva, odvetvie pozemné stavby Vladislava Pramu,
hodnota prevodu-daru je 111 mil. Sk.
Kasárne (budovy, pozemky), ako aj

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,
tel./fax: 56 31 055, email:predajna@rs.datex.sk
2295

Kvalitné multifunkèné zariadenie

2285

kopírka, potlaè CD/DVD
vysoké rozlíenie tlaèe a 9 600dpi, obojstranná tlaè
skener 2 400 dpi, èítaèka pam. kariet, 6,3 cm LCD displej

v cene (vrátane DPH 19%):

6 500 Sk

Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Baróka 24, Rim. Sobota
2227
AKCIA
Sedliacka klobása 150 Sk/kg
Bravèové stehno
130 Sk/kg

2416

farebná tlaèiareò, skener,

2049

CANON Prixma MP600
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Vysielanie: ráno 8.00-9.00 hod.
Spravy/Videoinzercia; podveèer:
16.10-17.00 hod. Videoinzercia.
17.00 -17.15 hod. Správy/Beseda.
Zmena organizaènej truktúry
na ÚPSVaR v RS =2. roèník
súae Mladý Európan =Deò
narcisov =1. roèník motokrosu o pohár rimavskosobotského
motokrosového klubu Motoport RS =Futbal.
Beseda Vdy otvorené:
Rozhovor s Alexandrom Szabóm, èlenom streleckého klubu
Magnum a predsedom rozhodcovskej a trénerskej komisie portovo situaènej stre¾by.
TVLOCALLRS@rsnet.sk

Po troch prehrách

= KK Rimavská Sobota  Preov 3 047 : 2 954, na body 5:3,
v 20.kole I.ligy v kolkoch na 120 hodov. Koneèný výsledok skres¾uje
podpriemerný výkon 436 hosujúceho hráèa v druhej tvorke. Napriek tomu domáci museli o víazstvo
bojova do posledného hodu. V domácom tíme výborné výkony podali
tentokrát Sendrei a najmä Tavarszký.
Zostava a výkony KK : Toma 459
(svoj mikrosúboj prehral o 11 bodov),
matlík 542 (+ 39), Kojnok 506 (23), Tavarszký 524 (+ 88), Povinszký 509 (+8), Sendrei 507 (-8).
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= na konci uplynulého mesiaca

V sobotu 14.apríla otvoril sezónu zrazom na námestí a potom pretekmi na Vèelínci rimavskosobotský motoklub. Foto : Michal Lichanec

Vye stomiliónový majetok
(Pokraèovanie z 1. strany)
spravova Technické sluby mesta, èo podlieha schváleniu v mestskom
zastupite¾stve. Malo by sa tak sta
na budúcotýdòovom zasadaní. Predmetom prevodu do správy TSM
budú pozemky o celkovej výmere 122

Mariáový turnaj v Èerenèanoch

Mariáový klub v Rimavskej Sobote usporiada v sobotu 21.apríla
v Kultúrnom dome v Èerenèanoch
Mariáový turnaj  Memoriál Gejzu Farkaa, ktorý bude zároveò aj
majstrovstvami okresu. Zaèiatok turnaja je o 9.15 hodine. tartovné je 300
Sk (v òom sú o. i. aj raòajky, obed
a obèerstvenie). Prví traja v poradí
obdria finanèné odmeny, umiestnení
na ïalích miestach hodnotné vecné
ceny. Úèas na memoriáli pris¾úbili po-

Odznelo na tlaèovke

Ladislav Jurkemik, tréner Interu Bratislava : - Myslím si, e to bol
zaujímavý zápas. Ak sa pred ním hovorilo o tom, e to bude obojstranne
útoèný futbal, tak aj bolo. ance boli
na obidvoch stranách. Domáci ili do
rýchleho vedenia. Po vylúèení náho
hráèa bola prevaha domáceho mustva
zjavná, pridalo druhý gól. Som rád, e
moje mustvo aj v poèetnom oslabení
malo dve gólové ance a e domáci
brankár musel po dvoch naich tandardkách priam zázraène zachraòova
na bránkovej èiare. Nae mustvo bojovalo do konca, ale víazstvo domácich bolo zaslúené. Vyuili, e sme
hrali oslabení. Rimavskú Sobotu som
videl dvakrát hra vonku, hrala dobre,
jej dnený výkon ma neprekvapil.
Súa je vyrovnaná, preto je dôleité
vyhráva v domácom prostredí.
Mikulá Komanický, tréner Ri-
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140 m2 v cene 38,9 mil. Sk, budovy
v cene 68,4 mil. Sk a ostatné stavby
v cene 3,6 mil. Sk.
K 31.decembru 2006 spravovali
TSM majetok v hodnote 350 mil. Sk,
z èoho podstatnú èas tvorili stavby
a budovy (vye 290 mil. Sk).

mavskej Soboty : - Paradoxom je, e
v dnenom zápase sme nemali také
vyloené ance ako v niektorých predchádzajúcich zápasoch, v ktorých sme
nebodovali naplno. Doteraz nám chýbalo portové astie, nehrávali sme
zle, nespokojný som bol len s výkonom v Trenèíne a v druhom polèase so
a¾ou. Verím, e týmto víazstvom
sme prekonali doterajiu streleckú nemohúcnos, aj keï s útoènou formáciou máme stále problémy, veï nai
útoèníci ako dávajú góly.
Program 7.kola : 20.4. Trenèín Zlaté Moravce; v sobotu 21.4. a¾a
 Trnava, Inter Bratislava  Moèenok, o 19.30 hod. Dubnica  FC Rimavská Sobota (pôvodne mal by
ná zápas aj v priamom prenose na
STV 2 v nede¾u 22.4., nakoniec
vak dostal prednos súboj Corgoò
ligy Ruomberok  ilina).

prední hráèi z niektorých oddielov zo
stredoslovenského regiónu.. Bliie informácie o turnaji na tel. è.: 0907
866 286 ( J. Karas) a 56 23 795 (J.
Májo).
-E.H.-

oslávil okrúhle narodeniny známy
rimavskosobotský hudobník
a kultúrno-osvetový pracovník
= uprostred prvého aprílového týdòa oslávil okrúhle jubileum aj duevne aj fyzicky
obdivuhodne sviei a vitálny
vedúci jedného z oddelení rimavskosobotského mestského
magistrátu
= o nie najvhodnejie naèasovaný prvoaprílový artík sa pri
príprave vydania naich novín
postaral redakèný poèítaè, keï
nie dlho pred polnocou futuristicky nechal do bodky zmiznú
pripravené novinárske texty

Dorast
v kraji
5.LIGA  17.KOLO :

Cinobaòa  K Tempus Rimavská Sobota 2:3, góly hostí : Gembický 2, Fazeka. Zostava K Tempus :
Albert  Urban, Odler, Daniel Sallai,
Kamenský  Miklo, Gembický, Vrábe¾, Krejèí  Tomá Sallai, Pánek; striedali Gábor, Fazeka, Muránsky
a Horváth; Klenovec  Divín 3:2.

Taký zápas (ani výsledok 1:4) sa u nebude opakova

Prvé jarné body morháèovcov

II.LIGA  21.KOLO :
Starí dorast : FC Rimavská Sobota  Michalovce 1:4 (1:1), v prípade
plného bodového zisku sa zverenci
trénera Ladislava Danyiho mohli
priblíi k èelu tabu¾ky. Narazili vak
na mimoriadne disponovaného súpera, ktorý naich chlapcov predèil po
vetkých stránkach, najmä v druhom
polèase. Na vedúci gól hostí odpovedal vyrovnaním Murín, ale po prestávke hostia ovládli hru a zaslúene
rozhodli o svojom presvedèivom víazstve. Len èiastoèným ospravedlnením môe by neúèas niektorých
hráèov základnej zostavy, najcite¾nejia bola absencia tvorcu hry Martina
Kasáèa (4 lté karty) a zraneného stopéra Stana Morháèa. Zápas nevyiel
ani brankárovi Bobekovi. Zostava :
Bobek (od 70.min.Drak)  Tóth, Betík, Murín, Miga¾a  Negyesi, Halaj,
Baldovský, avina  Palia, Kudlík;
striedali ete Meszner a Reier.
Mladí dorast : FC Rimavská
Sobota  Michalovce 2:0 (0:0), kvalitný zápas zásluhou obidvoch drustiev. Hostia výkonom potvrdili, e

nie nadarmo sú na 2.mieste tabu¾ky.
Nai chlapci túili po prvých bodoch,
keïe doterajie tyri jarné zápasy
prehrali. Hrali s obrovským nasadením, bojovne, a výsledok sa dostavil.
Hoci u z prvého útoku hostí mohli
inkasova....Po vyrovnanom prvom
polèase sa nai chalpci presadili kombinaène aj strelecky. Vedúci gól dal Giba¾a po peknej prihrávke Árvaia, druhý pridal Bystriansky, keï loptu predtým priam ukákovo z vlastnej polovice vyviezol stopér Dragijský. Zostava : Babík  Durec, Dragijský, Szabó, Egri  Giba¾a, Brndiar, Kiss, Kulèár  Árvai, Harenèák; striedali Murín, Bystriansky, Kojnok a Klement.

Futbal iakov

II.LIGA  17,KOLO :
Savon Banská Bystrica  K
Tempus Rimavská Sobota 2:3
(0:1), pä minút pred koncom bol
stav ete 2:1, góly : Lupták 2, Námený (starí iaci) a 5:1 (5:0), gól
dal Petrus (mladí iaci).

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.
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Je funkèný ?

Krimimix

=

Sudca Okresného súdu
v Rimavskej Sobote vzal do väzby
44-roèného Karola z Bulhár v
okrese Luèenec. Vyetrovate¾ ho
obvinil z preèinu poruovania domovej slobody a krádee. Obvinený spolu s 38-roèným Zoltánom
z Radnoviec (ten je stíhaný na slobode) v noci 7.apríla neoprávnene
vnikli po vypáèení vchodových dverí do rodinného domu v Petrovciach, odkia¾ ukradli rôzne veci a
alkohol. Majite¾ke spôsobili kodu 4 tisíc Sk. Obvineným hrozí trest
odòatia slobody na 1 a 5 rokov.

Poh¾ad na èas úèastníkov verejného hovoru. Foto: M. Kanalová

Na verejnom hovore rezonovali problémy kadodenného ivota

Hlavne o retardéroch

Len okolo tridsa obèanov, aj to
vrátane poslancov mestského zastupite¾stva, bolo prítomných na verejnom hovore mestskej èasti Roòavská ul., ibenièný vrch, Sabová, Vinice. V jeho úvode boli za èlenov výboru zvolení Tibor Brindza, Katarína
Daniová, Alexander Aladár, Miroslav Marti, Jozef Slovák st. a poslanci mestského zastupite¾stva za
tento volebný obvod Magdaléna Valuová, Peter Dragijský, Zoltán
Bán, Ondrej Péter a Attila Hacsi.
Obèania v diskusii, poznaèenej kontroverznými názormi, o.i. návrhli, aby
boli na ibeniènom vrchu osadené re-

Centrum vo¾ného èasu Relax ku Dòu Zeme

Pokus o nový rekord

¼udstvo si podmanilo Zem tak ako
iadny iný ivoèíny druh. A Zem
sa ocitla vo vánom nebezpeèenstve.
Kadý z nás je vo väèej alebo menej miere zodpovedný za stav a kvalitu ivotného prostredia. Pred 37
rokmi, 22. apríla, zorganizovali tudenti v USA protestné podujatie proti
vláde, ktorá zo tátneho rozpoètu nevyèlenila dostatoèné mnostvo financií na zabezpeèenie ochrany ivotného prostredia. Po prvýkrát bol Deò
Zeme oficiálne vyhlásený v San Francisku v roku 1970, hoci pochádza
z èias èínskej histórie a v roku 1969
bol vyhlásený na konferencii UNESCA. O rok neskôr, 21. marca 1971,
v deò jarnej rovnodennosti, kedy je
dåka dòa a noci na severnej a junej
pologuli rovnaká a kedy sa chce pripomenú aj túba po jednote medzi
èlovekom a prírodou, sa v San Francisku rozozvuèal zvon mieru. Odvtedy sa tento deò oslavuje na mnohých
miestach Zeme kadý rok. Poèas
tohto dòa sa má na celom svete verejnosti pripomína dôleitos ochrany
planéty Zem. Ani súèasnej generácii

nie je ¾ahostajné, èo zanechá svojim
potomkom. Preto sa Centrum vo¾ného èasu Relax v Rimavskej Sobote rozhodlo uskutoèni na Hlavnom námestí v piatok 20. apríla
od 13.00 do 16.00 hod. podujatie ku
Dòu Zeme pre vetky deti, mláde a
dospelých obyvate¾ov mesta a irokého okolia.
V bohatom programe je o.i. vernisá súaných výtvarných prác iakov M a Z Ekosvet, súa v preahovaní lanom aháme za jedno lano,
kultúrny program taneèných krúkov
a klubov CVÈ a od 14.30 hod. Deò
slneènice, pokus o prekonanie slovenského rekordu v mnostve vysadených slneènicových semienok do
plastových obalov. V roku 2006 deti
rimavskosobotských kôl ustanovili
slovenský rekord poètom 1 470 kusov. Organizátori majú ambíciu tento
slovenský rekord výrazne prekona!
Poèas celého podujatia sa uskutoènia
zábavné súae s environmentálnou
tematikou, vedomostné kvízy, triedenie, separovanie odpadového materiálu.
Dana Spiáková

tardéry, lebo vodièi nerepektujú dopravné znaèky a jazdia rýchlo. Taktie poadovali, aby v tejto èasti mesta boli èastejie hliadky mestskej polície. Na ibeniènom vrchu nie je iadny
obchod s potravinami, iba pohostinstvo. Jeho majite¾ má záujem prevádzkova aj obchod za podmienky, e by
mu mesto v ïalej prenajatej miestnosti zníilo nájomné. Kritika sa dotýkala aj cesty od autobusovej stanice
na ibenièný vrch, kde nie je iadne
verejné osvetlenie. Riadite¾ TSM Pavel Rábely uviedol, e by malo by
zrealizované do septembra. Obyvate¾ka Lieskovej ulice hovorila o tom, ako
jej ivot znepríjemòujú susedia, ktorí
chovajú vo ve¾kom mnostve domáce
zvieratá. Perie nedávajú do kontajnerov, ale spa¾ujú ich v sporáku. V okolí

sa tak íri zápach a dym. Situáciu opakovane rieilo oddelenie ivotného
prostredia mestského úradu. Obyvate¾ov Roòavskej ulice trápi súkromný podnikate¾, ktorý v garái rozoberá autá a dáva ich do zberu. Hluk
a pranos je z tejto èinnosti aj poèas
víkendov. Kritika sa dotkla aj smetiska za garáami, kde sa nachádza hromada nebezpeèného odpadu. Problémy sú aj s cestou pri bytovke C 4,
ktorá bola prehradená panelovými
blokmi. Sauje situáciu hasièom
a záchranárom. Jeden z obèanov navrhol, aby bola na Drustevnej ulici zriadená poboèka poty na menie sluby, podávanie listových zásielok a
ekových poukáok, pretoe pota je
len v centre mesta a na Sídlisku Západ.
M. Kanalová

ASSISTANT FOR MANAGING DIRECTOR
Pigagro s.r.o. is looking for a male or female assistant/translator to
the Danish managing director in the daily work in Jesenske. The work
consists in translating both oral and written but also other daily tasks
will be put into your responsibility once you get settled in the work
You must: speak English, Slovak and Hungarian (not a must)

=be organized and able to handle many things at one time =enjoy
to be around many people =know how to work with computers
=be trustworthy =be ready for many exiting challenges =be
willing to work extra hours when needed

Pigagro s.r.o. can offer: a young, international and informal environment in our organization =an exiting job with many different
tasks. No day is the same =salary according to qualifications and
performance =guarantee for stable and long term work relationship
Pigagro s.r.o. is a well established pig farm in eastern/mid Slovakia. We produce 60.000 slaughter pigs annually on our 4 farms. We
also cultivate 3.000 ha of land, producing grain for own fodder production and oil seeds for sale.
If this has caught your attention please write,
e-mail or call as soon as possible.

2694

= Polícia pátra po páchate¾ovi, ktorý pokodil telekomunikaèný kábel medzi Oïanmi a
Hrnèiarskymi Zaluanmi. Spôsobil tak poruchu 34 domovým
staniciam verejného telekomunikaèného zariadenia. Bratislavskej spoloènosti vznikla koda
najmenej sedemtisíc korún.
= Ïalí neznámy zlodej ukradol 150 metrov dvadsailového telekomunikaèného kábla medzi Hnúou a Brádnom, èím spôsobil poruchu iestim úèastníckym staniciam
verejného telekomunikaèného zariadenia. Spoloènosti z Bratislavy
vznikla koda estisíc korún.

Na zasadaní komisie kontroly pri
mestskom zastupite¾stve nastolil èlen
komisie, bývalý poslanec tefan Szöke poiadavku, aby komisia iniciovala monos vyuívania ihriska s umelotrávnatým povrchom v areáli futbalového klubu FC Rimavská Sobota, na
výstavbu ktorého mesto investovalo
9 mil. Sk, aj iakmi základných kôl
v meste a èlenmi iných futbalových
klubov z Rimavskej Soboty bez poplatku. Taktie iadal preverenie, èi
produktovod z termálneho vrtu pri
Rim.Janovciach do rekreaènej oblasti
Kurinec je funkèný.

Pigagro, s.r.o., Att: Peter M. Laursen (English), 514 Jesenské,
980 02 Jesenské, mobil: 908 67 67 10, E-mail: pml@pigagro.sk
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Dar od rakúskeho huslistu Hosticiam

Foto: M. Kanalová

Pribudne ïalích estnás bytov

Petra Kepeòová so svojim manaérom Róbertom Ligártom.

Na Petru Kepeòovú èaká záver vysokokolského túdia

tátnice aj album
Finalistka súae Slovensko h¾adá SuperStar II. Petra Kepeòová z Rimavskej Soboty sa v súèasnosti predovetkým pripravuje na tátnice, ktoré bude ma v septembri. tuduje
pedagogiku na univerzite v Preove.

Chcete získa výuèný list?
Spojená kola- SOU sluieb
Rimavská Sobota Vám umoní
v rekordne krátkom èase vyuèi
sa v odboroch kuchár, èaník, kaderník, murár, predavaè, elektromechanik. Prihlasujte sa na sekretariáte koly.
Spojená kola  plníme
Vae sny o vzdelaní!

peòovej, na ktorej si fanúikovia budú
môc nájs diskografiu, fotogalériu,
novinky, koncerty a mnoho ïalích
zaujímavých vecí.
-kan-

nás ïalích takýchto bytov,- povedal na margo najbliích plánov starosta obce. Celkové náklady na výstavbu 12 nájomných bytov s niím
tandardom èinili cca 7,3 mil. Sk. Obci
bola poskytnutá dotácia ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja vo
výke cca 5,5 mil. Sk. Ostatné financie poskytlo mesto Graz a samotná
obec. Na výstavbu ïalích estnástich takýchto bytov aj tento rok poiadala obec o dotáciu z ministerstva
vo výke 5,503 mil. korún.
-kanChcete 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!

Mlynárska expozícia vo Ve¾kých Teriakovciach

Opravia starý mlyn

Schátralá budova historického mlyna vo Ve¾kých Teriakovciach.
Schátralý historický vodný mlyn
vo Ve¾kých Teriakovciach získalo
od obce a ïalích vlastníkov do dlhodobého prenájmu Obèianske
zdruenie Ozveny v Hrachove.
Teraz sa OZ intenzívne snaí získa financie na jeho rekontrukciu.
Plánuje z neho vytvori centrum
kultúrneho dedièstva Gemera-Malohontu, kde by mala by mlynárska expozícia, tvorivé dielne, ukáky tradièného peèenia chleba i histórie ro¾níctva v regióne.
- Projekt sme minulý rok v marci
zaslali na Úrad vlády SR, prièom
sme iadali grant vo výke 19 miliónov Sk. Preiel hodnotiacou komisiou a umiestnil sa na treom mieste. V súèasnosti pokraèuje hodnotenie v Bruseli. Cez Európsku úniu
by ho mohlo podpori Nórsko,-

svojské zariadenie na nás pôsobilo tajomne,- prezradil Svetozár
Müller. Na otázku, èi tam strailo,
s úsmevom odpovedal, e nie a ani
tam nestraí. Mlyn naposledy
mlel v roku 1962 a odvtedy chátra. V obci neïaleko neho vak ete
stále ije posledný mlynár, vye
sedemdesiatroèný Július Bubelíni. Pod¾a slov S. Müllera, obnovená historická pamiatka by pomohla zvýi záujem turistov o
obec i región.
-kan-

povedala predsedníèka Ozvien
Elena Kubaliaková. Ve¾koteriakovský mlyn z roku
1800 je na Slovensku ojedinelý, lebo je v gréckom
týle. To znamená, e na
pohon vyuíval horizontálne uloené koleso, èo
je u nás raritou. Obnovu
historického mlyna ocenil aj poslanec obecného
zastupite¾stva Svetozár
Müller, ktorý si ete pamätá, keï bol v prevádzke.
- Tak ako vetky deti
z Ve¾kých Teriakoviec, aj
ja som sa chodieval kúpa do rieky Rimava.
Keï to mlynár nezbadal,
obèas sme zabehli do Svetozár Müller pri horizontálne uloenom
priestorov mlyna. Jeho mlynskom kolese, ktoré je u nás raritou.

Foto: M. Kanalová

- Pracujem ale aj na albume. Trochu
sa to zastavilo, lebo èakám na sponzorov, bez èoho sa nahráva nedá. Bude
na òom dvanás piesní, tyri v angliètine a ostatné v slovenèine od Vlada
ulíka a Johna Deila,- prezradila bezprostredná tmavovláska, ktorá v SupeStar vypadla v rockovom kole
a skonèila tak siedma v poradí. Jej singel Tikitiká zoal úspech, v hitparáde
Trenèianskeho rádia sa umiestnil na
tvrtom mieste. Pea sa chce po kole
venova hudbe a nájs si stálu prácu
v Bratislave. O SuperStar si myslí, e
je to dobrý tart, lebo je u vybudovaná urèitá reklama. Potom u záleí na
samotnom spevákovi, ako s tým naloí. Manaérom Petry Kepeòovej je
Róbert Ligárt, ktorý ju aj na live vystúpeniach hudobne sprevádza. Spolupracuje s òou u es rokov.
- Petra bol môj malý objav v roku
1999, keï obsadila druhé miesto
v súai Signál 2000. Asi od decembra
minulého roka spolupracujeme naostro. Myslím si, e má ancu presadi
sa v hudobnej brandi a prajem jej, aby
sa jej to splnilo. Vetko sa vak odvíja
od financií, ktoré sú dôleité pre to,
aby sa spevák presadil. Úlohu zohráva aj astie, talent a osobnos,- vyjadril sa Róbert Ligárt. Èoskoro bude
spustená webová stránka Petry Ke-

Rakúsky huslista Thomas Vehetmaier, laureát Ceny Karla Böhma,
sa rozhodol, e daruje 12 000 euro, èo
je 400 tis. korún, obci Hostice. Obec
sa k tomuto finanènému daru dostala
prostredníctvom katolíckeho farára
z Grazu Wolfganga Puchera, s ktorým
spolupracuje u jedenás rokov.
-Financie sme zatia¾ neobdrali
a ete ani nevieme, na èo ich pouijeme. Dohodneme sa na tom s darcom,
ktorý nás chce navtívi,- povedal starosta obce Ondrej Berki. Pod¾a jeho
slov obec má v súèasnosti 926 obyvate¾ov, z ktorých je vye 60 % Rómov.
Miera nezamestnanosti sa pohybuje
na úrovni asi 90 %. V rámci verejnoaktivaèných prác je zamestnaných 252
evidovaných nezamestnaných. V súèasnosti sa vyuívajú na jarné upratovanie, prièom èistia ulice i okolie cintorína.
- Pred rokom sme odovzdali do uívania dvanás bytov niieho tandardu. S nájomníkmi nemáme iadne
problémy, pochva¾ujú si ich. Preto
sme sa rozhodli, e ideme stava est-
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Mobilný zber v sobotu 21.apríla

Pravdepodobne v kadej domácnosti sa nachádza nebezpeèný odpad, ktorý nepatrí do beného komunálneho odpadu. ako napríklad:
ortuové iarivky, monoèlánky, opotrebované pneumatiky, autobatérie, staré náterové hmoty, obaly z náterových hmôt, starý automobilový olej, olejové filtre, obaly zo sprejov a iné. Ak sa rozhodnete
osobne prispie k ochrane ivotného prostredia náho mesta, môete
bezplatne odovzda uvedené druhy odpadov na profesionálne
znekodnenie pracovníkom firmy DETOX, s.r.o., Banská Bystrica, ktorí vykonajú mobilný zber odpadu v sobotu dòa 21. apríla
2007 pod¾a nasledovného harmonogramu:
07.55  08.20 hod.: Sabová, pri bytovkách
08.30  08.55 hod.: kolská ul., oproti pohostinstvu Hviezda
09.00  09.25 hod.: eleznièiarska ul., pred obchodom s potravinami
09.30  09.55 hod.: Ul.B.Bartóka, parkovisko pred hotelom Zlatý býk
10.00  10.25 hod.: Ul.K.Mikszátha, oproti obchodnej akadémii
10.30  10.55 hod.: Sídlisko Rimava, parkovisko pri M-Markete (CBA)
11.00  11.25 hod.: Tomaová, plocha pred areálom bývalého Otexu
11.30  11.55 hod.: Sídlisko Západ, parkovisko na Ul.J.Bodona
12.00  12.25 hod.: Sobôtka, plocha pred obchodom s potravinami
13.05  13.30 hod.: Chrenovisko, pred obchodom
13.40  14.05 hod.: Vyná Pokoradz, pred kultúrnym domom
14.15  14.40 hod.: Niná Pokoradz, pred kultúrnym domom
14.55  15.20 hod.: Bakta, pred kultúrnym domom
15.30  15.55 hod.: Vinice, pred obchodom s potravinami
16.10  16.25 hod.: Dúava, pri kultúrnom dome
16.35 - 17.00 hod.: Mojín, pri autobusovej zastávke
Podmienkou pre prevzatie odpadu je predloenie obèianskeho
preukazu. Zároveò Vám ponúkame monos odovzdania uvedených
druhov odpadov poèas celého roka v prevádzke firmy DETOX na
Koickej ceste è.2923 (areál bývalej firmy ZS GEMER) kadý pracovný deò od 7.00 do 15.00 hodiny bezplatne. Informácie : oddelenie ivotného prostredia mestského úradu, tel. 560 46 48,
resp. Detox, s.r. o.,
tel.048/ 416 11 88.
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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 :
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).
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.

Futbal v oblasti

II.TRIEDA  11.KOLO :
Gem.Jablonec  Jelava 3:0
(1:0), góly : 66. a 85.min.Erik Magyar, 24.Gregor Molnár, rozhodoval Igor
Krahulec, lté karty Peter Agócs, Frantiek Gentský, Gregor Molnár  Vladimír Dovalovský-Urban, Slavomír
Fide, ¼ubomír Spiák;, Hodejov  Uz.
Panica 2:0 (1:0), góly : Erik Oláh, ¼udovít Kikín, rozhodoval Slabej, ltá
karta tefan Tamá (Hodejov), èervená karta v 62.min. ¼udovít Baèo
(Uz.Panica) za uráku; Zacharovce 
Rim.Seè 1:4 (0:2), góly : 90. min. Bohumil astný  29. Ján Bua, 37.Ladislav Váradi z 11 m, 55.Jozef Váradi,
76.Csaba Lakatos, rozhodoval upka,
ltá karta Róbert Váradi (Rim.Seè);
Bottovo  Abovce 1:4 (0:2), gól domácich Jablonský, rozhodoval Holek.
1. Rim. Seè
11
2. S t á r ò a
10
3. A b o v c e
11
4. G. Jablonec 11
5. Uz. Panica 11
6. Roma Revúca 9
7. Z a c h a r o v c e 11
8. Jelava
11
9. H o d e j o v
10
1 0 . Bottovo
11

8
6
5
5
5
4
4
3
3
1

1
2
2
2
1
2
0
3
1
0

2 36 :12
2 25 :11
4 42 :28
4 28 :22
5 20 :22
3 15 :17
7 22 :25
5 20 :25
6 16 :41
10 16 43

25
20
17
17
16
14
12
12
10
3

III.TRIEDA  11.KOLO:
Sútor  Sirk 0:0, obojstranne sluné stretnutie bez kariet rozhodoval Ján
Krahulec; Kaloa  Tisovec B 1:1
(0:0), góly : 90.min.¼ubomír Gao 
69.min.Miroslav Danko, rozhodoval
Koós, lté karty Matú Kubove, Roman Koièiar, Miroslav Figuli (Tisovec).
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

8
8
6
7
7
7
7

6
6
4
3
2
1
0

2
1
0
1
0
0
2

0
1
2
3
5
6
5

30 :11
18 : 9
12 : 7
12 : 8
23 :17
12 :26
6 :35

20
19
12
10
6
3
2

port aj na 2.strane
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Výsledky naich pod¾a papierových predpokladov

V derby víazstvo srdca

5.LIGA  17.KOLO :
Ve¾ký Blh  Hnúa 3:1 (1:0),
domáce mustvo je priam zdecimované o.i. zraneniami, aj tentokrát pä hráèov nastúpilo so sebazaprením, cez
boles. O to viac si hrajúci tréner
Roman Kudlík cení toto víazstvo.
 Urèite. A podstatne viac ako niektoré iné, aj výrazne vyie. Bolo to toti
víazstvo srdca a vôle, - dodal. A ocenil výkon Mareka Zvodu, autora
dvoch gólov, ktorý na súperovu obranu platil svojou rýchlosou, technikou, schopnosou podra loptu. Vedúci gól dal v 20.min. po individuálnej
akcii. Hostia ohrozili Czeneho v domácej bráne a v závereènej minúte
1.polèasu, ale Marek aliga z 11 m
mieril rovno do jeho rúk. Hneï v úvode
2.polèasu dal striedajúci Roman Gubala druhý gól domácich. Onedlho sa
zaèal prejavova zdravotný hendikep
domácich, hostia získali územnú aj
hernú prevahu a v 75.min. Duan
Sroka zníil. Ïalie strelecké pokusy Wereszkého a Zemanovièa domáci
gólman kryl. V závere hostia hrali vabank, otvorili viac obranu, èo vyuil
Marek Zvoda v 89.min. na poistenie

Dorast v oblasti

I.TRIEDA  13.KOLO :
Krá¾  Stránska 5:2, Gemer  Ve¾ké
Teriakovce 4:1, Rim.Janovce  Revúèka 4:0, Blhovce  Bátka 0:2, Muráò 
Chanava 9:1, Oïany  Husiná 2:0,
Revúèka  Hajnáèka 2:7, Lubeník 
Husiná 3:0 kont. (hostia nenastúpili).
II.TRIEDA  11.KOLO :
Gem.Jablonec  Jelava 1:6, Hodejov  Uzovská Panica 8:2, Zacharovce
 Rim.Seè 4:3, Bottovo Abovce 2:11
(domáci nastúpili len ôsmi), Tachty 
Jelava 4:4.

víazstva. Zostavy : Ve¾ký Blh : Czene  Laco, Sarva, Perdík  Otrom,
Kret, Kudlík, Krahulec, Vrábel  Zvoda, Doleel; striedali Gubala, Repka
a imon; Hnúa : Kaloèai  Boboniè, Wereszký, Chicho, Fo¾ko  Sroka, Petrok, Zemanoviè, Antal  Dobo, aliga; striedali Temiak, Ladika
a Miroslav agúl.
Olováry  Klenovec 4:0 (2:0),
hostia doplatili na hrubé chyby
v obrane a nepodral ich ani brankár,
ktorý pustil dva lacné góly. Zostava: Vetrák  Vince, Milan Boháèik,
Svinèiak, Parobek  Medveï, Barto,
Miroslav Kubinec, Róbert Boháèik 
Garlaty, Martin Kubinec; striedali
Benco a Kollár.

Futbal v kraji

4.LIGA  17.KOLO :
Poniky  Jesenské 1:4 (1:3), herný prejav, ale i výsledok dokázali, e
Jesenské sa na dne tabu¾ky ocitlo len
nedopatrením. Najmä v prvom polèase
jednoznaène dominovali na ihrisku
hostia. Od zaèiatku hrali útoène
a v 12.minúte po dvoch góloch Ota
Mogyoródiho mali dvojgólový náskok. Domácim sa síce podarilo zníi, ale v 34.min. opä unikol Mogyoródi, v 16-ke bol faulovaný a Váradi
z penalty zvýil opä na rozdiel dvoch
gólov. Po prestávke hostia kontrolovali hru, skóre uzavrel po úniku obranca Fekiaè. Zostava : Benko  Fekiaè, Petøíèek, Trizna, Figei  Lukács,
Singlár, Váradi, Laczko  Mogyoródi,
Adrián Czene; striedali Gombala, Lakatos a Boros. Tréner tefan Szánto vyzdvihol výkony mladého Laczka, Mogyoródiho (musel odstúpi pre
zranenie) a za 1. polèas aj Czeneho.
Hliník nad Hronom  Tisovec
1:1, Ve¾ký Krtí  Hajnáèka 0:0.

V druhom jarnom kole doma neuspel iba nováèik z Blhoviec

Torna¾ská Stránska stráca dych ?
Druhé jarné kolo sa nieslo v znamení obvyklej prevahy domácich. Iba nováèik z Blhoviec utrpel doma krutú
prehru a zostal na dne tabu¾ky. Výsledky 13.kola :

Krá¾  Stránska 3:1 (1:1), po
vyrovnanom prvom polèase hostia
po prestávke absolútne odpadli a
súperovu bránu ohrozili len dvomi nepresnými strelami z dia¾ky.
Hralo sa len na ich polovici. Kuriozitou zápasu boli dva vlastné góly
hosujúceho Branislava Lajgúta v 28.
a 89.min., tretí úspech domácich zaznamenal v 66.min. Miroslav vihla. Vedúci gól hostí dal u v 16.min.
Zsolt Vincze-Baka. Rozhodoval
Kúchen, ltá karta Július Gubala

(Stránska), sledovalo 100 divákov.
Gemer  Ve¾ké Teriakovce 4:1
(0:1), hostia sa ujali vedenia u
v 7.min.vlastným gólom ¼udovíta Filepa. Pozornou obranou drali domácich na ditanc celý prvý polèas. Po
prestávke vak favorit naplnil oèakávania a v priebehu 17 minút (od 52.
do 69.) tyrikrát skóroval : 56.
a 65.min. Csaba Barczi, 52.Zsolt Balog, 96.Zoltán Vrkový. Pred 40 divákmi rozhodoval Wollinger, lté karty Michal Halaj, Roman Darèi, Peter
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Minifutbal

Výsledky 12.kola I.ligy z piatka
13.apríla : Exprestrans  SBS Consult Security 6:2 (3:2), góly :
M.Zvoda 3, M.Doleel, .Drugda,
R.Kret  R.Koèi, P.Izrael; FCK
Athletico Tatra  Euromotel 4:6
(1:4), góly : M.Kasáè 3, P.Fazeka 
R.Farka 3, J.Budai 2, R.Végh; Matyas  K Tempus 10:3 (5:1), góly :
T.Koèi 4, M.Hriò 2, T.Tóth, P.Czízi,
A.Kökeny, F.Ternóczky  A. Muránsky, I. Sihelský, M.Odler; Flamengo
 Rimatex 3:10 (2:5), góly : D. Brezovický, E.Vincze, A.Lajka  T.ándor
3, M.Beòu a M.Sihelský po 2,
J.Pekarèík, L.avina, P.ándor.
1. Rimatex
2. Matya s
3. Euromotel
4. Exprestrans
5. SBS Consult
6. Roòava
7. Autopulír
8. FCK Tatra
9. Flamengo
10. N e m o c n i c a
11. K Tempus

11
11
11
11
11
10
10
11
11
10
11

9
8
7
6
6
5
4
4
2
1
0

1
3
2
2
0
1
2
0
1
2
0

1 87 :24
0 47 :24
2 45 :36
3 48 :33
5 54 :34
4 47 :36
4 34 :43
7 52 :63
8 46 :78
7 23 :64
11 28 :76

28
27
23
20
18
16
14
12
7
5
0

1. Tango Klub
2. D.N.A. Report.
3. Tempus B
4. Euromotel B
5. I K - C O M
6. G r e k o

9
9
9
9
9
9

6
5
4
4
3
2

1
2
1
0
1
1

2
2
4
5
5
6

54 :41
43 :24
42 :42
25 :33
32 :38
27 :46

19
17
13
12
10
7

V súai strelcov vedie Tibor
ándor s 21 gólmi.
= Výsledky 9.kola II.ligy zo soboty 14.apríla : Euromotel B  Tango Klub 9:4 (5:1), góly : P.Utrata 4,
R.Barta a Zs.Csúsz po 2, Z.ere 
M.Dragijský a E.Kiss po 2; K Tempus B  Greko 6:3 (2:2), góly :
T.Horváth 2, L.Gembický, K. Udvardy, P.Dragijský, J.Vrábe¾  R.Bo¾f 2,
F.tork, ltá karta Jakub Marek (Greko); D.N.A.Reportér  IK-COM (bývalý Aventinus) 8:2 (1:1), góly :
T.Albert 4, E.Balciar 3, J.Lás 
R.Dostál, vlastný (J.Lás).

kvapujúco vyrovnaný zápas, v ktorom napokon rozhodla výhoda domáceho prostredia. Góly : Juraj Vrbiar 2,
¼ubomír Dzura z 11 m, Juraj Velk 
Ján Zsíros, Ondrej Ruszó, rozhodoval Skrutek, bez ltých kariet.
Blhovce  Bátka 0:5 (0:1), opä
sa potvrdilo, e nováèik po odchode
Róberta Gombalu bude ma problémy so zakonèovaním. Na jar ete mustvo neskórovalo a teda ani nebodovalo. Rozhodoval Marián Bálint.

Hriò (vetci Ve¾ké Teriakovce).
Rim.Janovce  Revúèka 3:0 (1:0),
o jednoznaèné víazstvo lídra sa dvomi gólmi postaral Roman Uhrin, jeden
pridal Tibor Albert. Do inkasovania
prvého gólu hostia bojovali, potom u
hrali viac-menej odovzdane. Rozhodoval Pocklan.
1. R. Janovce 13
Oïany  Husiná 3:1 (1:0), na 2. K r á ¾
13
nerovnom, hrbo¾atom teréne úroveò 3. G e m e r
13
13
susedského derby zodpovedala po- 4. M u r á ò
13
staveniu mustiev v tabu¾ke. Góly : 5. S t r á n s k a
13
Norbert Oláh, Jaroslav Janíèek, Ma- 6. R e v ú è k a
13
rek Pisár  Tomá Kováè (tyri mi- 7. B á t k a
8. H u s i n á
13
núty pred koncom, u za stavu 3:0).
9. O  ï a n y
13
Rozhodoval Petrinec, lté karty Ti- 1 0 . C h a n a v a
13
bor ága  Peter Fazeka.
1 1 . V. Teriakovce 13
Muráò  Chanava 4:2 (3:1), pre- 1 2 . B l h o v c e
13

12
8
8
8
6
6
5
5
5
4
3
3

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

1
3
4
5
4
7
7
7
8
9
9
9

28 : 9
32 : 21
35 : 15
45 : 27
35 : 21
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astena sa k nám navrátila
FC Rimavská Sobota  Inter Bratislava 2:0 (1:0), v 6.kole
súae o úèas v Corgoò lige. Góly : 7.min. Roman Lazúr,
63.min.Luká Tesák. Pred 1 020 divákmi rozhodoval ná najuznávanejí rozhodca ¼ubo Miche¾ (tyri dni pred týmto duelom rozhodoval Ligu majstrov Manchester United  AS Rím),
lté karty Geri, Mráz, ivanoviè  Petrán, Majtán; èervená karta v 32.min.po druhej ltej Petrán. Zostavy : FC : imon  Janeèka, Kaèák, Geri, Mráz (80.ivanoviè)  Hlouek, Filo, Hílek,
Lazúr (46.Tesák)  Pisár, Líka (25.Sivèeviè); Inter : Bernady 
Èiko, evela, Majerník, Petrán  Musil (66.Hejèík), Horváth,
Urban (46.Kaprálik), Hodek  Majtán, lahor (61.Mezovský).

V priam letnom poèasí sa stretli
súperi s odliným rozpoloením : nai
nebodovali naplno v tyroch predchádzajúcich zápasoch, Inter v piatich
neokúsil trpkos prehry. Ale u prvé
minúty naznaèili, e obidvom týmto
minisériám môe by urobený koniec.
U v 7.min. urobil ete len 18-roèný
obranca hostí Èiko kolácku chybu,
keï mu loptu zobral Lazúr, potiahol
ju k 16-ke hostí a odtia¾ strelou pod
brvno dal vedúci gól. Autor gólu sa
takmer postaral aj o vyrovnanie, keï
v 20.min. teèoval Horváthovu strelu
do rde imonovej brány. Po tvrhodine hry la strela Fila len pár centimetrov nad Bernadyho bránu, peknú
kombináciu Hlouka s Pisárom zakon-

èil ná kapitán nepresne. V 32.min.
nosite¾ ltej karty u z 12.min. Petrán nasadil bodyèek Lazúrovi, dostal
druhú ltú a musel ís predèasne pod
sprchy. Z nariadeného trestného kopu
Bernady neudral prudkú prízemnú
strelu, ale striedajúci Sivèeviè u nestaèil dorazi. V polèase obidvaja tréneri vystriedali, tentokrát vylo striedanie domácemu kormidelníkovi. Nai
hráèi boli aktívnejí, hneï z prvého
útoku nikto nezakonèil dobrý Mrázov únik a center do 16-ky Interu.
V 58.min. mohol poisti vedenie Pisár, z bezprostrednej blízkosti, aj keï
tiesnený súperovým obrancom dal
tesne ved¾a. Po hodine hry pekne vystrelil z 20 metrov Hílek, ale Bernady

akrobaticky vyrazil na roh.O tri minúty neskôr vak obrana hostí nechala
vo vlastnej 16-ke zakombinova dvojicu Sivèeviè  Tesák a druhý menovaný nekompromisnou strelou dal druhý gól. To u bolo zrejmé, e Inter
zápas nedokáe otoèi. Jeho hráèi sa
síce snaili, v nasledujúcej fáze zápasu boli dokonca èastejie pred imonovou bránou, ale k priamemu ohrozeniu sa dostali a v 67.min., keï
Horváthovu strelu ná gólman vyrazil. Najbliie ku skorigovaniu výsledku mali v 74.minúte, keï po dobre zahranom trestnom kope hlavièkoval
Kaprálik, jeho pokus vak imon vyrazil na brvno. Ofenzívna aktivita hostí, aj keï neproduktívna, ponúkala

Ako hrali súperi

=

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

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

priestor na protiútoky a preèíslenie,
èo vak nai hráèi tie dostatoène nezuitkovali. Zápas naozaj potvrdil
výkonnostnú vyrovnanos úèastníkov
tejto prelínaèky, take vetko ostáva
otvorené....

Foto : M.Lichanec

Doterajiemu lídrovi sme utedrili prvú prehru

Rozhodca ¼ubo Miche¾ zvládol stretnutie s preh¾adom.
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