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Pozvánka na 1.máj

Mesto Rimavská Sobota,
Okresný výbor KSS, Okresná rada SMER-sociálna demokracia, Okresné predstavenstvo HZDS a Okresná
rada SNS v Rimavskej Sobote pozývajú na oslavy 1.mája,
Sviatku práce, ktoré sa uskutoènia v utorok 1.mája od
10.00 hod. na Hlavnom námestí. V kultúrnom programe vystúpia maoretky Centra vo¾ného èasu Relax, dychová
hudba Sobotienka, taneèníci
a sólisti mestského kultúrneho strediska.
2695
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ELEKTRICKÁ
KOSAÈKA
OD 1 990 Sk
KORUNA MARKET, Nová 2

www.koruna.rimava.sk

r e g i ó n u

Pondelok 23. apríl 2007

Cena 9 Sk

Mestské zastupite¾stvo opä o rozpoète

V utorok 24.apríla bude v budove
bývalého upného domu na Námestí
M.Tompu opä rokova rimavskosobotské mestské zastupite¾stvo. V jeho
programe je o.i. správa o èinnosti mestskej rady, návrh veobecne záväzného
nariadenia o podmienkach poskytovania príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieaa, majetkovoprávne otázky (odpredaj, nájom, kúpa,
správa nehnute¾ného majetku mesta),
komplexný rozbor hospodárenia
a závereèný úèet mesta za rok 2006,
opätovne aj rozpoèet mesta na rok
2007 a výh¾adovo aj na roky 2008
a 2009, správa o výsledku vykonaných kontrol, stav majetku mesta
k 31.12.2006, personálno-organizaèné
otázky, preh¾ad o èinnosti referátu
ekonomiky, správy majetku, persona-

listiky, práce a miezd oddelenia kolstva, návrh na udelenie Ceny mesta na
rok 2007, zhodnotenie èinnosti redak-

cií Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap, interpelácie poslancov a veobecná
rozprava.

Vernisá výtvarných prác, preahovanie lanom, sadenie semienok

Deò Zeme na námestí

Aj tento rok pripravilo Centrum
vo¾ného èasu Relax v Rimavskej Sobote mnostvo zaujímavých aktivít pre
deti, mláde a dospelých ku Dòu Zeme.
V piatok 20. apríla na Hlavnom námestí sa konala vernisá súaných
výtvarných prác iakov prvého stupòa základných kôl a materských kôl
Ekosvet. Deti v nich prezentovali environmentálne poznatky svojským
poh¾adom a dali podnet na zamyslenie sa o vzahu k prírode a ivotnému
prostrediu. I keï boli vetky práce

pekné, odborná porota ocenila týchto
malých výtvarníkov: Patrik Krák,
Lucia Ferencova a Karin Kupalová z
M na Dobinského ul., Vanesa Kúnová, Ivanka Rízová a Noemi Nagyová z M na Hatvaniho ul., Petra Pálkovácsová z M na Sídlisku Rimava,
oddelenie pod vedením uèite¾ky ilkovej za kolektívnu prácu Húsenièka
technikou krèených papierov, Pavel
Tuèek a Dominika Slaninova zo Z .
M. Daxnera, Daniela Kiimonová i
(Pokraèovanie na 2. strane)

KOZMETICKO-RELAXAÈNÉ TÚDIO

www.rkstudio.rimava.sk

Hlavnou atrakciou Dòa Zeme v Rimavskej Sobote bolo vysádzanie slneènicových semienok. Foto: M . Kanalová

Vaa lekáreò

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,

Kvalitné multifunkèné zariadenie

www.jazmin.sk

CANON Prixma MP600

eleznièná ul. 23
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

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

2293

farebná tlaèiareò, skener,

2286

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

V piatok 20.marca sa konal jubilejný 15.roèník volejbalového
turnaja zmieaných drustiev o
Putovný pohár riadite¾a Základnej koly P.Dobinského v Rimavskej Sobote Memoriál Evy
Zacharovej na poèes bývalej pedagogièky koly.

Stretnutie
zpozárov

Mesto nae, miesto naej lásky, kde
kvitne kvet a zvonia klásky. To sú
úvodné slová programu Zboru pre obèianske záleitosti mesta Rimavská
Sobota, ktorými domáci kolektív 22.
mája privíta zpozárov z celého Slovenska. Bude to u po druhýkrát, èo
Rimavská Sobota bude hosti najlepích zpozárov z celého Slovenska na
súanej prehliadke. Bude to prehliadka krásnej poézie, v¾údneho slova a príjemnej hudby.

Mariáový turnaj Memoriál Gejzu Farkaa

Vysoká úroveò

Na 16 stoloch Kultúrneho domu
v Èerenèanoch súailo v sobotu
21.apríla 48 mariáistov z desiatich
oddielov kraja v 1.roèníku turnaja
Memoriálu Gejzu Farkaa (vye 20
rokov pôsobil ako riadite¾ v miestnom Reedukaènom detskom domove).
Turnaj bol zároveò majstrovstvami

Víaz turnaja Pavel Oravkin.

Vernisá výtvarných prác, preahovanie lanom, sadenie semienok

Deò Zeme na námestí
(Pokraèovanie z 1. strany)
kolektív iakov KD Slneènicového oddelenia a 1. oddelenia Z P.
Dobinského, Daniel Tankina, Kristián Tankina, Nicole Bánová z Evanjelickej základnej koly, Ivan Súkenník z CVÈ Relax zo záujmového
útvaru Dielòa tvorivosti Príroda i iakov Z M. Tompu Viktóriu Házik,
Evelyn Egri, Noémi Halászi a Lauru
Bence za ich kolektívnu prácu. Nechýbala ani súa v preahovaní la-

nom. V kultúrnom programe vystúpili deti z taneèných krúkov a klubov CVÈ Relax. Podujatie vyvrcholilo Dòom slneènice, v rámci ktorého sa sadili slneènicové semienka do
plastových obalov. Minulý rok deti
rimavskosobotských kôl vysadili 1
470 kusov semienok, èím vytvorili slovenský rekord. Tento rok sa ich
vysadilo 2 265, èím vlaòají rekord
prekonali o neuverite¾ných 795
kusov.
-kan-

Z listu obyvate¾ov Sídliska Rimava

Staèilo by tak málo

Bývame na Sídlisku Rimava u
vye tridsa rokov. Vyrastali tu nae
deti, ktoré mali to astie, e po nasahovaní sa do bytov boli odovzdané aj pekné pieskoviská, lavièky, kde
aj ratolesti aj rodièia mohli trávi
vo¾né chvíle. Nedá sa to poveda
o terajom stave okolia, keï u pomaly nevidno, kde sú pieskoviská,
z lavíc trèí len betónová kontrukcia,
niekde ete operadlá. O monosti na
nich si posedie sa u nedá ani hovori. Málo je len kontatova, e sú
v dezolátnom stave. Èloveku s estetickým cítením sa dvíha alúdok.
A staèilo by tak málo ! Mono dobrá
organizaèná schopnos zodpovedných, potom trochu piesku, náradie
a v rámci verejnoprospených prác
zainteresova nezamestnaných spoluobèanov.
Okrem toho, e by rodièia nadobudli istotu, e malé diea na tých

dezolátnych hojdaèkách, preliezkach
a na zarastenom pieskovisku neutrpí
úraz, zmenil by sa aj celkový vzh¾ad
detských ihrísk. Myslíme si, e ani
obnovenie lavièiek by zo spoloènej
kasy ve¾a prostriedkov neodèerpalo,
nehovoriac o tom, e my, obèania, do
nej svojimi daòami prispievame.
Sme sklamaní z toho, e rok èo
rok, kadú jar, keï sa kadý púa
do skrá¾ovania ivotného prostredia,
si tento jav nikto z mestského úradu
nevíma. Chceme veri, e vô¾a
a zodpovednos kompetentných
prispeje k tomu, e v blízkej budúcnosti sa zaène s obnovou ihrísk, lavíc
a celého okolia bytoviek.
Obyvatelia Sídliska Rimava
***********************

Problém je aj
vo výchove

V minulosti zriadené detské ihris-

okresu. Po viachodinovom maratóne,
hralo sa pä kôl, sa víazom turnaja
stal Pavel Oravkin z He¾py, ktorý
získal putovný pohár starostu Èerenèian M.Oèenáa a tie peòanú odmenu 3 000 Sk. Na 2.-3.mieste s rovnakým poètom bodov sa umiestnili Jozef Klimo z Luèenca a Anton Kerti z Rimavskej Soboty, ktorí získali
po 1 500 Sk. Vïaka sponzorom hodnotné vecné ceny obdralo ïalích 21
úèastníkov turnaja. Turnaj mal dôstojný priebeh a vysokú spoloèenskú
úroveò. Urèite aj vïaka sponzorom :
Obecný úrad Èerenèany, firmy Spohypo, Gemerská mliekáreò, Gemerprodukt OVD Valice, Elektro J. Spodniak, Alena Májoová, MUDr. Alaka,
JUDr. Gasper, dr. Klein, J.Tirala,
pp.Petrík, Brzáè, Karas, Belan,Milan
Tomko. Za bezchybný priebeh patrí
uznanie aj hlavným organizátorom Jánovi Májoovi z Èerenèian a predsedovi mariáového klubu Jánovi Karasovi.
Ing.Ervín Hacsi

= mimo kultúrno-umelec-

kými organizáciami poriadaných koncertných vystúpení sa
v budúcom mesiaci v naom
meste predstaví neskutoène
dlho pôsobiaca popredná diva
èeskej popovej scény, známa aj
z taneèných ou a v súèasnosti
aj z ve¾koploných bilbordov
= primátor neïalekého mesteèka bol so svojou suitou na
atraktívnom futbalovom zápase
Ligy majstrov na Apeninskom
polostrove, prièom jedna vstupenka stála nie menej ako 150 eur
= na sklonku uplynulého
týdòa oslavovali, nezávisle od
seba, svoje rovnako okrúhle
ivotné jubileum dve pôvabné
dámy, jedna z rezortu justície,
druhá zo kolstva
= opä pre absolútny nezáujem o predpredaj vstupeniek
(predali sa tri...) musel by odrieknutý koncert nekonvenènej
nitrianskej hudobnej skupiny

Majetok mesta je pokodzovaný, ia¾, nielen na Síldisku Rimava.
ká a pieskoviská, èasto len vo forme
rôznych improvizácií, a to nielen na
Sídlisku Rimava, dnes u vôbec nezodpovedajú platným prísnym bezpeènostným normám za dodranie
ktorých je vdy zodpovedný prevádzkovate¾. archa zodpovednosti v danom prípade, ako aj znáanie nákladov, ktoré sú potrebné na zriadenie
a prevádzkovanie detských ihrísk, je
na pleciach Technických sluieb mesta Rimavská Sobota. ia¾, finanèné
prostriedky, ktoré by mohli by pouité na tieto úèely, zhltnú náklady na
odstraòovanie kôd po vandaloch (znièené dopravné znaèenia, rozbité svetlá verejného osvetlenia, rozbité kvetináèe, lavièky, nádoby na odpad, atï.).
Vetci sa toti nepúajú do skrá¾ovania ivotného prostredia, ako sa
uvádza v liste obyvate¾ov Sídliska
Rimava a keï tak ve¾mi svojským
spôsobom. ia¾, tie nestaèí len trochu piesku a organizaèných schopností, ako sa uvádza v liste, ale treba schopnos nás vetkých dodriava aspoò
elementárne pravidlá sluného správania sa a schopnosti uchráni aspoò

existujúce hodnoty. Pieskoviská ako
magnet priahujú nezodpovedných
psíèkarov, èím sa tieto stávajú nefunkènými, ba èo viac, zdraviu nebezpeènými. Deti, ktoré sa mono hrali ete
pred desiatimi rokmi v spomínaných
pieskoviskách, dnes rozbíjajú lavièky.
Za výchovu a osvojenie si správnej hierarchie hodnôt sme zodpovední vetci
vo svojich rodinách. Nenahradí nám ju
kola ani iadna iná intitúcia. Situácia
trápi aj zodpovedných pracovníkov
mestského úradu a Technických sluieb mesta, ale v rámci finanèných
moností sme schopní zabezpeèi len
elementárne poiadavky. Treba vedie
e za úèelom zriadenia nových detských ihrísk, ktoré u vyhovujú aj
vetkým bezpeènostným normám,
bolo do návrhu rozpoètu na rok 2007
zo strany Technických sluieb navrhnutých vye 1 mil.Sk. Rozpoèet
sa bude schva¾ova v najbliích dòoch
mestským zastupite¾stvom.
Pavel Rábely, riadite¾ Technických sluieb mesta
Ján Bozó, vedúci oddelenia ivotného prostredia mestského úradu
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Rozhádzané odpadky

Krimimix
= Ruèný granát z druhej svetovej vojny bol nájdený poèas búrania starého neobývaného rodinného domu v Ninom Skálniku. Natrafil naò majite¾ domu, ktorý susedí s neobývaným domom. Muníciu zaistil policajný pyrotechnik.

Grant z envirofondu

Ministerstvo ivotného prostredia
schválilo na tento rok Rimavskej Sobote poskytnutie grantu vo výke 5,1
mil. Sk z Environmentálneho fondu na
akciu Rimavská Sobota- Bakta  prívod vody a vodovod. Projekt bude
mesto kofinancova 5 % zo svojho
rozpoètu, èo je 255 tisíc Sk. Z poskytnutej dotácie budú financované
práce na dokonèenie druhej etapy vodovodu. Bude sa teda pokraèova
v prívode vody z Vinice do Bakty.
- Celkový rozpoèet predstavuje
21, 191 mil. Sk. Do konca tohto roka
bude prestavaných 19, 907 mil. Sk.
Na dokonèenie stavby je potrebné prefinancova ete 1,284 mil. Sk,- uviedla
Eva Muráriková, poverená vedením
oddelenia strategického rozvoja mesta
mestského úradu.
-kan-

Pri zráke sanitky a nákladného auta Tatra zahynula 86-roèná ena.

Nehoda sanitky si vyiadala ¾udský ivot

Sanitkár mal vypité

¼udský ivot vyhasol pri dopravnej nehode, ktorá sa stala 16. apríla
v neïalekom Kalinove. 51- roèný
Pavel V. z Poltára viedol sanitku Citroën Jumper. Pri odboèovaní v¾avo
preiel bez pouitia zvukového zariadenia do protismeru, kde sa èelne
zrazil s oprotiidúcim nákladným
motorovým vozidlom Tatra 815.
V sanitke sa dvaja ¾udia zranili ¾ahko, jedna pacientka ako a 86-roèná ena zo Zlatna zraneniam pod-

¾ahla. Na sanitke vznikla koda 200
tisíc Sk a na tatrovke 20 tis. Sk.
-U vodièa sanitky bol po dopravnej
nehode dychovou skúkou zistený alkohol 1,11 mg/l, u vodièa vozidla Tatra alkohol zistený nebol. Vodiè sanitky bol obvinený z preèinu usmrtenia
a umiestnený do policajnej cely. Hrozí
mu trest odòatia slobody na tyri a
desa rokov,- skontatovala banskobystrická policajná hovorkyòa Mária Faltániová.

Pomohlo by vybudovanie obojsmerných chodníkov

Kde konèí arogancia vodièov?

U nieko¾ko rokov trápia Ve¾ké Teriakovce bezoh¾adní vodièi, ktorí pri prejazde obcou nedodriavajú rýchlos. V obci je
povolená esdesiatka, ktorú vak prekraèujú. Iba na jednej
strane cesty je vybudovaný chodník. Keï sa nahromadia vozidlá, ktoré jazdia ve¾mi rýchlo, ¾udia majú problémy prejs na druhú stranu. Najkritickejie je to pred potou, kôlkou a obchodom.
Bezoh¾adní vodièi v minulosti neraz zrazili aj chodcov.

pina motorkárov. Ïalou kategóriou
sú preaené nákladné motorové vozidlá. Najhorie sú tie, ktoré prepravujú drevo. Otriasa to okolitými domami, kde v obvodových múroch
vznikajú praskliny,- vyjadril sa poslanec obecného zastupite¾stva Svetozár Müller. Pod¾a jeho slov bezoh¾adní vodièi zili aj z cesty a dostali

Foto: M. Kanalová

-Vodièi by si mali uvedomi, e prechádzajú cez uzavretú obec, kde platí
zákon o cestnej premávke, ktorý, bohuia¾, nedodrujú. Tým sa vytvárajú podmienky na monos havárie alebo pokodenia obèanov, resp. ich majetku. Mám na mysli osobné motorové vozidlá, ktoré nedodrujú rýchlos,
ku ktorým sa na jar pridala u aj sku-
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Ve¾ké Teriakovce u roky trápi dopravná situácia v obci.

Asi dva týdne znepríjemòujú ivot obyvate¾om bezbariérovej bytovky na kultétyho ulici rozhádzané
odpadky okolo i pod kontajnermi.
V nádobe na separovaný odpad je namiesto skla mnostvo iných smetí,
ktoré tam nepatria.
- Boli sme radi, keï nám oddelenie
ivotného prostredia mestského úradu dalo kontajnery na sklo, PET-f¾ae
a papier. Odpad separujeme a snaíme
sa udriava èistotu aj okolo bytovky.
ia¾, vïaka niektorým vandalom,
ktorí nebývajú v naom paneláku, to
nie je vidite¾né. Výsledok vidno na
zemi,- hovorí rozhorèená vozièkárka
Barbora Gírethová, èlenka Komisie
ivotného prostredia. TSM pritom
vynakladajú znaèné finanèné
prostriedky na to, aby bol v meste
poriadok. Text a foto: M. Kanalová

v obci nie je úsekom èastých dopravných nehôd. Dopravné znaèenie, ktoré sa tam nachádza, vychádza z pasportu dopravného znaèenia, ktoré je
spracované v zmysle Zákona NR SR
è. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a vyhláky
Ministerstva vnútra SR è. 225/2004.
Tieto ustanovenia sú povinní repektova vetci úèastníci cestnej premávky.
- Rieenie bezpeènosti chodcov
spoèíva v úprave pozemnej komunikácie, a to vybudovaním chodníkov
obojsmerne. Stavebné práce realizuje
a zabezpeèuje miestna tátna správa
s prísluným cestným správnym orgánom. Z naej strany je snahou vyhovie vetkým poiadavkám obèanov v súvislosti s rieením dopravnej
situácie. Tú je vak moné zabezpeèova len v rámci moností ODI,skontatoval I. Borlok. M. Kanalová

sa do záhradiek v blízkosti rodinných
domov, èím ohrozovali aj chodcov na
chodníku. Pri týchto nehodách èasto
asistoval alkohol. Starosta obce Andrej Karas tvrdí, e nebezpeèenstvo
hrozilo aj v èasti Vrbovce, kde nie je
ved¾a cesty vybudovaný chodník. Situácia sa vyrieila zníením rýchlosti
na 40 km/hod.
-Myslím si, e problémy vo Ve¾kých Teriakovciach by sa porieili,
keby sa aj tam zníila rýchlos.
A pomohlo by aj viac kontrol zo strany dopravných policajtov,- domnieva
sa Andrej Karas.
V súvislosti s týmto problémom
sme oslovili riadite¾a Okresného dopravného
inpektorátu v
Rimavskej Sobote pplk. Igora
Borloka. Vyjadril sa, e v obci
Ve¾ké Teriakovce
bola vlani len jedna dopravná nehoda bez zranenia. Tento rok zatia¾ nezaevidovali ani jednu. tát- Starosta obce Andrej Karas (v¾avo) v rozhovore s poslancom
na cesta II/531 obecného zastupite¾stva Svetozárom Müllerom.

str.4

GZ

Èo odhalila inventarizácia majetku mesta v Bakte ?

Foto: M. Kanalová

Stále je èo napráva

Alexander Fröhlich so svojim tyridsaroèným automobilom.

Súèasou pravidelnej kadoroène vykonávanej inventarizácie majetku mesta bol aj technický popis budov. V mestskej
èasti Bakta bol vykonaný na tyroch objektoch.

V exteriéri kultúrneho domu sa prejavujú vo väèom rozsahu statické poruchy, u vo¾ným okom sú vidite¾né
praskliny.Na komíne sú zvetralé tehly, tít na streche nemá oplechovanie.
Dvojposchodová budova má stavebné kontrukcie v dobrom stave, vlhké
je len schodisko v najniej èasti, take murivo je napadnuté plesòou. Hor-

Svojej Octávii sa venoval viac ako manelke

tyridsaroèný veterán
z Mladej Boleslavi. Tieto automobily vtedy exportovali do Anglicka.
Veterán má najazdených 142 983 km
a ete stále je v dobrom stave. Pán
Alexander na òom sem-tam jazdieva.

Vznikol Klub M. Tompu

V Rimavskej Sobote vznikol Klub
Mihálya Tompu, ktorého cie¾om je
prehåbenie kultúry, umenia, kultúrneho dedièstva, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych akcií, ako aj budovanie slovensko-maïarských vzahov.
Toto obèianske zdruenie nadviazalo
na tradíciu klubu s rovnakým názvom,
ktorý pracoval pod miestnou organizáciou Csemadok a prestal fungova
po nenej revolúcii. Ako povedal predseda klubu Karol Vaskõi, plánujú organizovanie prednáok a besied na rôzne témy, chcú sa stara o uchovávanie
pamiatok, usilova sa o vybudovanie
nových pamätníkov k významným
udalostiam a osobnostiam, ale i podporova talentované deti a mláde pri
ich sebarealizácii v oblasti umeleckej
tvorivosti. Obèianske zdruenie má

Divadelná
Revúca

Na 33.roèníku krajskej súanej prehliadky alternatívneho
a èinoherného divadla Zochova divadelná Revúca poèas uplynulého
víkendu sa predstavil aj rimavskosobotský divadelný súbor Divosud
s inscenáciou Zabíjaèka, ako aj Divadelný súbor Daxner z Tisovca
s hrou Zvonodrozdovo. V závere
prvého dòa trojdòovej prehliadky
koncertovala rimavskosobotská
folková skupina M.E.L.L.

v súèasnosti okolo dvadsa èlenov,
jeho zakladatelia vak privítajú ïalích. Privítajú aj akúko¾vek pomoc od
sponzorov. Bliie informácie o Klube
M. Tompu na tel. è. : 0911 900 476
(K. Vaskõi), prípadne na e-mailovej
adrese TMK_RS@zoznam.sk -kan-

- O auto som sa vdy staral, preto mi tak dlho vydralo. Pomáhali
mi aj deti. Mal som ho rád ako svoju
enu. Niektorí mi hovorili, e sa mu
venujem viac ako manelke,- smeje
sa Alexander Fröhlich, ktorý má vodièský preukaz vye esdesiat rokov. Ani raz nemal dopravnú nehodu a nedostal ani pokutu.
Aký osud èaká veterána? Pán
Alexander ho chce preda do zahranièia, lebo má váne zdravotné problémy s kåbmi. Hovorí vak, e mu
za starým kamarátom bude ve¾mi
smutno.
-kan-

Rozírenie obvodu

Mesto Rimavská Sobota sa stalo,
na základe rozhodnutia Obecného
zastupite¾stva v Janiciach, kolským
obvodom aj pre kolopovinných iakov 1.-9.roèníka základnej koly z Janíc, keïe v tejto obci pri Rimavskej
Seèi nie je zriadená základná kola.

Divadlo Alterna pri ZU má za sebou premiéru Popolvára

Scenár dotvárali vetci
Rimavskosobotský Dom kultúry
patril v pondelok 16.apríla divadlu. Na
doskách, ktoré znamenajú svet, sa hrala premiéra hry Popolvár...?! v podaní
Divadla Alterna, ktoré pracuje pri
miestnej základnej umeleckej kole. Na
premiére bolo vye dvesto divákov
a pod¾a reiséra a vedúceho súboru
Mariana Lacka dopadla ve¾mi dobre.
O tom, e predstavenie zarezonovalo,
svedèil dlhý potlesk. Na svoje si prili
hlavne tí, ktorí majú radi vizuálne
a výtvarné divadlo. Zaujímavé je, e
na jeho vzniku sa podie¾al 13-èlenný
kolektív Divadla Alterna.
-Po minuloroènej sezóne, kedy sme
s ve¾kým úspechom natudovali predstavenie Drevená krava na motívy rozprávky Pavla Dobinského, èím sme
si chceli ucti náho rodáka, sme sa
rozhodli, e budeme v tomto trende
pokraèova, a urobíme predstavenie
pre deti i dospelých. Máme za sebou
vye dvadsa repríz Drevenej kravy.
Pomedzi tieto predstavenia sme zaèali
robi ïaliu hru alternatívnym spôsobom. Mali sme podklad rozprávky
Popolvár najväèí na svete, ili sme na

javisko, èítali si èasti rozprávky a vetci
spolu vymý¾ali, ako by sa to dalo
spravi. Pritom sme si urèili základné
rekvizity: stolièky a ve¾kú èervenoèiernu plachtu. S nimi sme vytvárali
na javisku pohybové kreácie, mega
bábky, trojhlavého draka, jeibabine
vojsko,- povedal Marian Lacko, kto-

rý si zo skúok robil zápisy. Takto
spätne vznikal scenár. Divadelníci ho
dostali len es dní pred premiérou,
ktorú majú úspene za sebou. S modernou hrou Popolvár...?! sa chystajú
na krajskú súa divadiel dospelých
hrajúcich pre deti do iaru nad Hronom. Budú sa òou prezentova aj na
prehliadke Dobinského rozprávkový Gemer a na festivaloch Átrium Art
i Letavy.
-kan-

Foto: M. Kanalová

Na svoju vye tyridsaroènú
kodu Octavia Combi je hrdý 79roèný Alexander Fröhlich z Rimavskej Soboty. Má ju od roku 1966
a doniesol si ju priamo z fabriky

ia je situácia s bývalou kolou. Omietka je zvetraná, na mnohých miestach
opadaná a po tehly. Pokodená je rímsa, strená krytina je u po dobe svojej ivotnosti. Drevené okná aj dvere
potrebujú nový náter, na troch
miestach sú porozbíjané sklenené výplne. Elektrointalácia je pokodená,
káble povytrhávané, vypínaèe a zásuvky demontované. Krov je èiastoène pokodený a napadnutý èervotoèom. Strecha zateká, v dôsledku èoho
dochádza k pokodzovaniu stropu.
Poiarnu zbrojnicu tvorí prefabrikovaná gará. Dvere sú napadnuté koróziou, v spodnej èasti sú pokodenéNiektoré èasti kontrukcie sú zvetrané do takej miery, e je vidie výstu.
Autobusová èakáreò je v relatívne dobrom technickom stave, pokodené sú
len ståpy z dôvodu lepenia plagátov.

Z premiéry divadelnej hry Popolvár...?!

Foto: Martin Nvoka
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V pokladnièke aj jedna tisíckorunáèka

Deò narcisov v èíslach

dvestokorunáèky, 63 stokorunáèok,
181 pädesiatkorunáèok, 774 dvadsakorunáèok, 9 kg mincí, z toho 566
desakorunáèok, 351 päkorunáèok,
504 dvojkorunáèok, 341 jednokorunáèok, 174 pädesiathaliernikov.
Oproti minulému roku sa vyzbieralo o 2 936 Sk viac.

Milan Tomove z Tisovca, ktorý je od detstva pripútaný na invalidný vozík,
sa teí z neobmedzeného pripojenia na internet, ktoré bude môc zadarmo
vyuíva desa rokov. Dar mu odovzdal primátor mesta Tisovec Peter Mináè a majite¾ firmy City Net tefan Pocklan.
-Som ve¾mi rád, e som Milanovi mohol odovzda takýto dar, lebo spojenie so svetom potrebuje,- povedal Peter Mináè. Dodal, e v budúcnosti by
mu chceli darova nové motorové vozidlo koda Fabia.
- Chcel by som poïakova primátorovi mesta, majite¾ovi firmy City Net
a agentúre Agrum Music. Ako prvý budem èíta ná spravodajský regionálny server Echoviny,- vyjadril sa Milan Tomove.
-kan-

Milan Tomove pri preberaní daru z rúk primátora Tisovca Petra Mináèa.

Dôleitú úlohu pri rybaèke zohrával aj vietor

Pstruhári zaèali sezónu

Zdá sa, e u niè nie je tak ako bývalo kedysi. V tomto
roku rybári vo februári a marci veselo kaprárèili (¾ady
sú hádam u iba v Antarktíde, ale aj tam priam pred oèami
miznú...) a ani na pstruhovú sezónu nemuseli dlho èaka.
Prvou lastovièkou bola súa mukárov v prvú aprílovú sobotu na vodnej nádri v Skálniku, ktorú usporiadala Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote. Nebývalý záujem
o tento u¾achtilý port sa prejavil
v úèasti 55 prihlásených pretekárov.
Ráno síce bolo chladné, ale potom sa
oteplilo, take úspených záberov
postupne pribúdalo. Po dvoch kvalifikaèných kolách do finále postúpilo
25 pretekárov. Z nich sa najviac darilo
Maroovi Galambovi (ulovil 12 ks
s celkovou dåkou 366 cm), ktorého
streamer bol pre pstruhy priam neodolate¾ný, prièom èím bol viac oklbaný, tým bol pre ryby príalivejí.
Na 2.mieste skonèil Roland Janský
(10 ks, 308 cm) a na 3.mieste Martin
Petrinec (8 ks, 246 cm). Cenu za naj-

väèí úlovok získal Frantiek Lajgút
za 38-centimetrového pstruha.
Aby neboli ukrátení ani lovci na
prívlaè, o deò neskôr mali súa tie
na VN Skálnik. Vye sto pretekárov
absolvovalo tri kvalifikaèné kolá, ktoré rozhodli o 35 finalistoch. V súboji
o koneèné poradie zohral svoju úlohu
aj vietor, ktorý tlaèil vodu, aj ryby, na
severnú stranu nádre. Tam bolo najviac úlovkov. Dokumentuje to fakt, e
traja najlepí boli práve z tohto sektoru v poradí : 1.Karol Nagy (8 úlovkov s celkovou dåkou 235 cm), 2.Robert Nosko (7  217), 3.Milan ¼upták (7  213). Najväèí úlovok, pstruh
s dåkou 39 cm, sa podaril Marekovi
Holubovi. Osobitnú cenu obdral Ján
Gibala za uku dlhú 57 cm.
Hodnotné ceny pre najlepích odovzdával predseda MsO SRZ Igor

Najúspenejia hliadka Dòa narcicov 2007. Takmer tretinu z celkovej
sumy vyzbierali (z¾ava): Veronika, Dáa, Júlia, Martina a Marek.

Prelomi beznádej
Mnohí z nás krútia hlavou keï poèujú: -Dnes je piatok trinástého! Medzi ¾udmi predstavuje akúsi vytvorenú beznádej, ktorú
sa Liga proti rakovine rozhodla prelomi Dòom narcisov. Liga
proti rakovine SR je jedinou národnou mimovládnou organizáciou, ktorá sa ako dlhoroèný èlen Svetovej asociácie UICC a
Európskej asociácie líg proti rakovine ECL zapojila do programu kontroly rakoviny. Tento program uskutoèòuje výluène zo
zdrojov poskytovaných verejnosou, bez finanènej podpory tátu.

Svoje poslanie napåòa aktivitami a
projektami v oblasti výchovy, informovania, prevencie, starostlivosti o
pacientov a ich rodiny, klinických a
výskumných projektov. Na Slovensku sa registruje roène viac ako 23
000 nových prípadov rakoviny (z
toho asi165 u detí) a takmer 11 000
úmrtí na túto chorobu. Oèakáva sa, e
do roku 2020 stúpne výskyt rakoviny a o 50%.
Do organizovania 11. roèníka verejnej finanènej zbierky v Deò narciBorlok, hlavným rozhodcom bol tajomník MsO SRZ Eugen Dulovics,
technickým vedúcim podpredseda
MsO SRZ Michal Megela. Uznanie
si zaslúili organizátori i táb rozhodcov, keïe sa nevyskytli iadne problémy.
Frantiek Dobo

sov 13.apríla sa zapojili aj skauti 4.
zboru Harmanèek Rimavská Sobota, ktorí rozírili svoje rady
o neskautov, tudentov rimavskosobotských stredných kôl. Tridsiatka
dobrovo¾níkov poèas vye tyroch
hodín rozdala v uliciach mesta 2 800
umelých kvetov narcisu, letákov
a v piatich pokladnièkách vyzbierala
41 481 Sk, ktoré sú u na úète Ligy
proti rakovine SR. Vïaka takto získaným prostriedkom, ale aj iným darom (2% podielu z dane príjmu) sa
dá riei mnostvo problémov spojených so zákernou chorobou. Poïakovanie patrí vetkým, ktorí prispeli
a tie vetkým tridsiatim dobrovo¾níkom za nezitnú pomoc.
Maro Ternák (Seke), koordinátor Dòa narcisov 2007 za 4.zbor
Harmanèek Rimavská Sobota

Foto : Zoltán Kovács

Personál: tridsa dobrovo¾níkov,
pä hliadok, dve stanovitia.
Materiál: dva stoly, jeden UAZ
(auto ruskej výroby), 2 800 rozdaných umelých kvetov narcisu, pä
pokladnièiek a v nich kuriozity: 100
forintov, 1 euro.
Vyzbierané platidlá: 1 tisícka, 4

K náruivým rybárom patrí aj odchovanec rimavskosobotského futbalu Róbert Rák (na snímke v strede), v súèasnosti hráè corgoòligového
MFK Ruomberok. Na zaèiatku minulého týdòa si bol v spoloènosti
svojho svokra Zoltána Kósika (v¾avo) a jeho syna Róberta obzrie vodnú
nádr Teplý Vrch, na ktorej chce vo vo¾ných chví¾ach rybárèi.
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Kultúrna ponuka na najbliie májové dni

Rozmiestnenie ve¾koobjemových kontajnerov

Desmod aj Viki Ráková Jarné upratovanie

Zaèiatkom budúceho mesiaca, vo
tvrtok 3.mája o 19.00 hodine
v rámci Dní mesta bude v Rimavskej
Sobote v amfiteátri koncertova skupina Desmod. Vstupné v predpredaji
130 Sk, v deò koncertu 150 Sk.
V utorok 8.mája o 19.00 hod. uve-

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.
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.

die 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.
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.

Poèas tradièného jarného upratovania mesta a jeho mestských èastí
budú rozmiestnené ve¾koobjemové kontajnery (VOK) na zber objemného odpadu v týchto termínoch :
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.

Vo¾né pracovné miesta

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá z preh¾adu vo¾ných
pracovných miest nasledovné vo¾né pracovné miesta nahlásené zamestnávate¾mi:
Zamestnávate¾
Názov profesie
Poiadavky
ROLLER, s.r.o., Jesenské, areál STS
V
Kontruktér strojov
GEMERSKÁ MLIEKAREÒ, s.r.o.,
Vyuèený
Elektrikár -slaboprúd
Rimavská Sobota
N-AGE-X, s.r.o., Rimavská Sobota
Stredokolské vzdelanie
Poradca v bankovníctve
SEWON ECS SLOVAKIA, s.r.o.,
Z
Výrobný pracovník
Rimavská Sobota
Vyuèený
AZANAS ING.UCHAN
Stredokolské vzdelanie
Vedúci výroby
Rimavská Sobota
Vyuèený
Pekár
Bliie informácie osobne alebo telefonicky na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej
Sobote, Èerenèianska è. 18, kancelária è. 319, tel. 54 16 103, 54 163 19 a na webovej adrese www.upsvar.sk.

Infekèné ochorenia sprevádzajú ¾udstvo od nepamäti. A do konca 18. storoèia boli okrem vojen
a prírodných katastrof najèastejou príèinou smrti.
Významne skracovali ivot èloveka. Preto u staroveké civilizácie v Èíne, Indii, Grécku, Ríme, atï.
sa snaili ochranu pred nimi vyriei zákrokmi, ktoré
sú podobné dnenému oèkovaniu... Ploné zavedenie oèkovania v 20.storoèí zdvojnásobilo dåku ivota ¾udí a spôsobilo
buï vymiznutie niektorých infekèných ochorení, ako je napríklad variola (pravé kiahne), alebo
zníenie poètu ochorení
na detskú obrnu, zákrt,
novorodenecký tetanus, osýpky, rubeolu, èierny
kae¾, mumps.
Na Slovensku sa oèkovanie zavádzalo do praxe
vdy v súlade s najnovími odbornými poznatkami vedy. Dôsledným plnením imunizaèného programu sa podarilo u v roku 1960 zníi poèet ochorení na detskú obrnu a novorodenecký tetanus. Od
60-tych rokov sa neevidovalo ochorenie na tetanus
u detí a mladistvých. Posledné ochorenie na zákrt
bolo hlásené v roku 1980, na osýpky v roku 1998.
U ostatných nákaz, proti ktorým sa detská populácia oèkuje, je poèet ochorení nízky. V júni 2002 sa
potvrdilo aj vymiznutie detskej obrny na Sloven-

sku. V súèasnosti sa na Slovensku oèkuje proti ochoreniam, ktoré spadajú do povinného pravidelného oèkovania a tie proti tým, ktoré ohrozujú náho obèana pri cestách do zahranièia.
Z h¾adiska povinného pravidelného oèkovania je
zdravé diea do 13 rokov svojho ivota oèkované
proti desiatim ványm prenosným ochoreniam ( tuberkulóza, tetanus, zákrt, èierny kae¾, prenosná

komplikácie. Najèastejie vak ide iba o mierne reakcie (teplota, boles a zaèervenanie v mieste vpichu),
trvajúce len nieko¾ko hodín, prípadne dní. Závané
reakcie sa vyskytujú iba v ojedinelých prípadoch,
hlavne u osôb s inými poruchami zdravia. Pritom autori týchto antivakcinaèných aktivít urèite nevideli
deti choré napr. na zákrt alebo èierny kae¾, ktoré
zomierajú následkom akého udusenia, èi deti po
prekonaní ochorenia na
detskú obrnu, ktoré zostali
celoivotne ochrnuté...
Keby sa oèkovanie nevykonávalo, následky niektorých infekèných ochorení,
èasto s trvalým postihnutím, by boli ove¾a horie ako reakcie po oèkovaní.
Oèkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny
sa vykonáva v súlade s medzinárodnými dohovormi a pod¾a aktuálnej epidemiologickej udalosti
v tátoch, do ktorých alebo z ktorých osoba cestuje.
Informácie o oèkovaní pred cestou do zahranièia poskytuje Poliklinika cudzokrajných chorôb v Bratislave, oddelenia cudzokrajných chorôb pri Fakultných nemocniciach v Martine a v Koiciach, resp.
Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave alebo
regionálne úrady verejného zdravotníctva v celej Slovenskej republike. MUDr. N. Andóová, Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote

Antivakcinaèné aktivity nemajú opodstatnenie

Pozitívne prínosy oèkovania
detská obrna, invazívne hemofilové nákazy, ltaèka
typu B, ruienka, osýpky, mumps ), èo treba povaova za obrovskú investíciu pre zdravie, ktorá vysoko prevyuje drobné nepríjemnosti, ktoré deti preívajú pri oèkovaní. Celková zaoèkovanos za okresy Rimavská Sobota a Revúca u vetkých druhov
pravidelného povinného oèkovania detí a dorastu
dlhodobo prekraèuje 95%.
V posledných rokoch vak dochádza vo svete i na
Slovensku k vlne antivakcinaèných aktivít, ktoré spochybòujú oèkovanie a dávajú ho do príèinnej súvislosti s niektorými závanými poruchami zdravia. Argumentujú tým, e po oèkovaní vznikajú závané
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Zaèiatok motoristickej sezóny

Fotoreportáou Michala Lichanca sa ete vraciame k otvoreniu motoristickej sezóny v Rimavskej Sobote. V sobotu 14. apríla sa na 1 800metrovej trati pri Vèelinci konal prvý roèník
motokrosových pretekov o Pohár rimavskosobotského motokrosového klubu Motoport RS
v kategóriách motocyklov a tvorkoliek (quady).
Pretekom predchádzala tradièná jazda vye stovky motoristov mestom z Hlavného námestia. V
tvorkolkách tartovalo 12 pretekárov, èo bolo,
mimochodom, viac ako na majstrovstvách Slovenska...Zvíazil Roman Otrom z usporiadajúceho klubu pred dvojicou pretekárov z Maïarska R.Kovácsom a I.Petem. V motocykloch
sa na tart postavilo 21 pretekárov. S prevahou
zvíazil Miroslav Lojka (Motorport RS) na Suzuki RMZ 250 pred Jánom Katriòákom z Levoèe a Igorom Budzákom zo
diaru.
Suverénne najstarím úèastníkom
pretekov bol 73-roèný tefan Gergely z
Gemera na Kawasaki 250, najmladím
iba 15-roèný René
Sekelský z Koíc na
Yamahe 80. Ak, pravda, nerátame 12-roènú Paulínu Poláèkovú z Trnavy, ktorá na
tejto trati tartovala u
aj pred rokom.
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Viacboj vestrannosti

Základná kola P.K.Hostinského
v Rimavskej Sobote usporiadala
17.apríla jubilejný desiaty roèník oblastných majstrovstiev v zimnom viacboji vestrannosti na rok 2007. tartoval rekordný poèet úèastníkov nielen z náho okresu, ale aj z Tornale.
Víazi jednotlivých kategórií :
I.roèník Z : Laura Gálová (Z
M.Tompu) a Frederik Streèka (Z
.M.Daxnera); II.roèník : Alexandra
Parobeková (Z Klenovec) a Matej Bálint (Z Tisovec); III.roèník : Orsolya Farkasová a Patrik Tóth (obaja Z
Gem.Jablonec); IV.roèník : Gabriela
Mihalèáková (Z M.Tompu) a ¼ubo
Manica (Z Tisovec); mladie iactvo : Viktória Magová (Z Gem. Jablonec) a Kristián Slí (Z P.K. Hostinského); starie iactvo : Réka Bálintová (Z P.Dobinského) a Gabriel
Mikló (Z Hodejov); mladí dorast:
Martina Chlepèoková (Z P. Dobinského) a Richard Durec (ZSPaP);
starí dorast : Mariana Chodúrová
(Gymnázium Rimavská Sobota)
a Marek Beòa (Torna¾a).
Oblastné majstrovstvá letného viacboja vestrannosti sa budú kona v máji
a usporiada ich Z .M.Daxnera
v Rimavskej Sobote.
Igor Antal

Víazné drustvo 5.stolnotenisovej ligy, DSTK Rimavská Sobota.
V hornom rade z¾ava : Július Sojka, ¼ubo Mitter, Gabriel Sekere;
dole z¾ava Tibor Sabacký, Peter Kovács.
Foto : Michal Lichanec

¼ubo Mitter vyhral vetkých 44 svojich duelov

Suveréni piatej ligy

Stolní tenisti DSTK Rimavská
Sobota suverénne zvíazili v 5.lige ob-

BRONZ NA USA OPEN KARATE

V dòoch 6.-7.apríla sa v portovom
centre najväèieho hotela Caesars Palace v Las Vegas konal USA Open
Karate Championships v karate.
Viac ako 970 pretekárov z 21 krajín
celého sveta si zmeralo sily v kata
a kumite. V muskej kategórii nechýbali najlepí súèasní pretekári, napr.
L.Valdesi z Talianska, A.Diaz z Venezuely a N.Tamashiro z Peru. Ná
zástupca Igor Molnár z Karate klubu Uraken Rimavská Sobota po
kvalitnom výkone získal pre nae farby bronzovú medailu, keï v kata starích dorastencov pred ním skonèili na
prvom mieste Charlos Chea z Peru a na
2.mieste Rogelio Gudino z Mexika. Po

minuloroènom víazstve v niej vekovej kategórii tak Igor zaknihoval druhú medailovú pozíciu na tomto renomovanom svetovom turnaji. Poèas svojej cesty v USA sa Igor zúèastnil aj turnaja Open Junior Olympics Karate
Championships, kde v kategórii do 17
rokov v kata suverénne zvíazil.

Prvá liga prípraviek

K Tempus Rimavská Sobota 
Podbrezová 6:0 (U 11, roè.nar. 1996),
góly : Galo a Boros po 2, Bial, Faragó;
5:2 (U 10,roè.nar.1997), góly : Boros
3, Maòovský 2 a 2:1 (U 9, roè.
nar.1998), góly : Lehocký, Morong.

Na snímke medailisti (z¾ava): Ch.Chea, I.Molnár, R.Gudino.

lastných majstrovstiev, keï v dvanástich kolách nestratili ani bod, èím si
vybojovali právo úèasti v 4.lige v novej
sezóne 2007-2008. Vetkých dvanás
stretnutí vyhrali presvedèivým rozdielom. Aj v individuálnych hodnoteniach dominovali hráèi DSTK. Líder
drustva ¼ubo Mitter dosiahol
100%-nú úspenos, keï vyhral
vetkých 44 zápasov, v ktorých nastúpil. Hneï za ním na 2.mieste rebríèka úspenosti je oddielový spoluhráè Peter Kovács s 89,74 %-nou
úspenosou (z 39 zápasov nevyhral
len tyri), na 9.mieste figuruje Tibor
Sabacký so 68,18 %-nou úspenosou (zo 44 zápasov vyhral tridsa) a na
13.mieste Július Sojka (z 34 zápasov vyhral 22, úspenos 64,71 %).

Richard Totkoviè
na stupòoch víazov

= Na majstrovstvách Slovenska dorastencov v zápasení vo¾ným
týlom v Bratislave získal Richard
Totkoviè (Lokomotíva Rimavská
Sobota) bronzovú medailu za
3.miesto v hmotnostnej kategórii
do 100 kg. Prehral jeden-jediný zápas, v semifinále s neskorím víazom. V súboji o bronzovú medailu poloil svojho súpera na lopatky.
Ïalí dvaja rimavskosobotskí zápasnici doplatili na nie najpriaznivejí reb. Pavol Holub obsadil do
85 kg 5.miesto a Rudolf Utrata do
69 kg 9. miesto.

PIATOK 27.APRÍLA
Fu tba l
14.00 hod. starí dorast a 16.15
hod. mladí dorast FC Rimavská
Sobota  Ruomberok B v 23.kole
na umelom trávniku tadióna Na
záhradkách
Malý futbal
16.00 hod. Autopulír  SBS
Consult Security, 16.50 hod. Nemocnica NaP  Euromotel, 17.40
hod. Exprestrans  K Tempus,
18.30 hod. FCK Athletico Tatra 
Rimatex, 19.20 hod. Matyas  Flamengo v 14.kole I.ligy na umelom
trávniku K Tempus pod ibenièným vrchom
SOBOTA 28.APRÍLA
K o lk y
10.00 hod. Pleivec  Vrútky,
14.00 hod. KK Rimavská Sobota
 Podbrezová C v závereènom
22.kole I.ligy v rimavskosobotskej
kolkárni v mestskej záhrade
Fu tba l
10.00 hod. starí iaci a 12.00
hod. mladí iaci FC Rimavská
Sobota  Dolný Kubín v 19.kole
I.ligy na umelom trávniku tadióna Na záhradkách
14.00 hod. K Tempus Rimavská Sobota  Kalinovo v 19.kole
5.ligy dorastu na Drustevnej ul.
16.00 hod. Èerenèany  Sirk,
Radnovce  Sútor v 13.kole
III.triedy
Malý futbal
16.00 hod. Greko  Tango Klub,
16.50 hod. IK-COM  Euromotel
B, 17.40 hod. D.N.A. Reportér 
K Tempus B v 11.kole II.ligy na
umelom trávniku K Tempus pod
ibenièným vrchom
NEDE¼A29.APRÍLA
Fu tba l
14.00 hod. dorast a 16.00 hod.
dospelí Ve¾ké Teriakovce  Stránska, Krá¾  Revúèka, Gemer  Bátka, Rim.Janovce  Chanava, Blhovce  Husiná, Muráò  Oïany v 15.kole I.triedy, Gem. Jablonec  Uzovská Panica, Stáròa 
Rim.Seè, Hodejov  Abovce, Zacharovce  Bottovo v 13.kole
II.triedy
16.00 hod. Hajnáèka  Fi¾akovo, Ruiná  Jesenské, Poniky 
Tisovec v 19.kole 4.ligy, Radzovce  Hnúa, Vinica  Ve¾ký Blh,
Lubeník  Klenovec v 19.kole
5.ligy
UTOROK 1.MÁJA
Fu tba l
15.00 hod. Jesenské  Tisovec,
Hajnáèka  Poniky v dohrávke
14.kola 4.ligy
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Futbal v oblasti

II.TRIEDA  12.KOLO :
Jelava  Bottovo 10:0 (5:0), góly:
Ivan Vranka 4, Ján Gonosz 2, Ondrej
Varga, Kraèún, vec, iga, rozhodoval
Skrutek, bez kariet; Abovce  Zacharovce 4:1 (3:1), góly : tefan Schûtz
2, Ladislav Kovács, Alexander Joná 
Peter Golian, rozhodoval Fakla, ltá
karta Július Magyar (Zacharovce);
Rim.Seè  Hodejov 10:0 (3:0), góly :
Csaba Lakatos 4, Ladislav Váradi 3,
Jozef Bua, Milan Danyi, Milan Bua,
rozhodoval Wollinger, lté karty Róbert Váradi, Milan Danyi  Alexander
Oláh, Pavel Illé; Uzovská Panica 
Stáròa 2:1 (1:0), góly : 8.min. Pavel
Balog, 66.Ervín Barassó  69.Attila
Patinák, rozhodoval Marián Sendrei,
lté karty Róbert Végh  Peter Obrtal.
1. Rim. Seè
2. A b o v c e
3. S t á r ò a
4. Uz. Panica
5. G. Jablonec
6. Jelava
7. Z a c h a r o v c e
8. H o d e j o v
9. Bottovo

11
11
10
11
10
11
11
10
11

8
6
6
6
4
3
4
3
0

1
2
2
1
2
3
0
0
1

2
3
2
4
4
5
7
7
9

43 :11
46 :26
25 :11
22 :21
22 :20
27 :25
22 :27
15 :50
14 :51

25
20
20
19
14
12
12
9
4

III.TRIEDA  12.KOLO :
Sirk  Radnovce 0:0, rozhodoval
Wollinger, lté karty 44.min. ¼uboslav
Antal  57. Peter Kárász, 85. tefan
Váradi, 88. Peter György; Tisovec B
 Chrámec 4:1 (2:0), rozhodoval
Marián Bálint.
1. Tisovec B
2. K a l o  a
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

9
8
7
8
7
8
7

7
6
4
3
2
1
0

1
2
1
2
0
0
2

1
0
2
3
5
7
5

22 :10
30 :11
12 : 7
12 : 8
23 :17
13 :30
6 :35

22
20
13
11
6
3
2

Dorast v kraji

5.LIGA  18.KOLO : K Tempus Rim. Sobota  Kokava nad Rim.
10:0 (6:0), góly : Fazeka 4, Pánek
a Gembický po 2, Vrábe¾, Sallai.

Ani mladí si nezaslúili prehra

Dôleité a cenné víazstvo

II.LIGA  22.KOLO :
Starí dorast : Humenné  FC
Rimavská Sobota 1:2 (1:0), úroveò
zápasu ovplyvòoval silný vietor. Hra
bola najmä v 1.polèase obojstranne
málo plynulá. Súperi si vypracovali
minimum ancí. V 2.polèase vyuili
nai chlapci výhodu silného vetra
a gólmi Martina Kasáèa a striedajúceho Dávida Betíka rozhodli o zisku
troch cenných bodov. Zostava : Drak
 Tóth, Ján Betík, Meszner, Miga¾a 

Premiéra M. Sendreia

= Lokomotíva Vrútky  KK Ri-

mavská Sobota 3 301 : 2 989, na
body 7:1, v 21.kole I.ligy v kolkoch
na 120 hodov. Najlepie výkony : Marián Ruttkay 581  Róbert matlík
558 (získal jediný bod hostí; jeho výkon bol najlepím výkonom hosujúceho hráèa na dráhe vo Vrútkach v tejto
sezóne). V drese hostí nastúpil
k svojmu prvému prvoligovému zápasu mladý Marek Sendrei. Vynikajúcim výkonom 496 potrápil skúseného domáceho hráèa Adamèíka, s ktorým prehral len o 23 kolov.

Dorast v oblasti

Halaj, Kasáè, Baldovský, Murín 
Palia, avina; striedali Dávid Betík
a Negyesi.
Mladí dorast : Humenné  FC
Rimavská Sobota 2:1 (2:1), nezaslúená, krutá prehra. Nai hráèi sa ujali
vedenia u v 8.min. Demeterom.
V prvom polèase vak boli domáci
dôraznejí v osobných súbojoch, èo im
umonilo nielen vyrovna, ale tesne
pred odchodom do polèasových kabín aj uja sa vedenia (z penalty). Po
prestávke sa hralo v podstate na jednu bránu, ale Giba¾a, Brndiar, ani
Demeter nevyuili ani tie najvyloenejie ance. Zostava : Babík  Durec,
Dragijský, Szabó, Egri  Giba¾a, Brndiar, Demeter, Kiss  Árvai, Kulèár;
striedal Kosenko.

Futbal iakov

Sobota 3:0 (1:0)  starí iaci a 3:0
(3:0)  mladí iaci.
II.LIGA  18.KOLO :
K Tempus Rimavská Sobota 
Kremnica 5:1 (0:1), góly : Bálint,
Námený, Csincsik, Lupták, Golian
(starí iaci) a 4:1 (3:0), góly : Petrus
2, Balciar a Galo (mladí iaci).

Tabu¾ka I. triedy
12
9
8
8
6
6
6
6
6
5
3
3

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

2 28 : 10
4 38 : 15
3 34 : 23
6 46 : 30
5 35 : 22
7 30 : 30
7 25 : 35
8 19 : 23
8 23 : 32
9 22 : 38
9 16 : 33
10 25 : 50

36
28
27
24
21
19
19
18
18
15
11
10

Ambície návratu torna¾ského futbalu sa rozplývajú

Líder po druhýkrát prehral
Revúèka  Gemer 0:3 (0:1), hostia boli poèas celého zápasu a vo
vetkých herných èinnostiach jasne
lepí a mohli vyhra aj výraznejie.
Domáci v podstate ani raz neohrozili
súperovu brábu. Góly : 39.min. Zoltán Vrkový, 63.Csaba Valaszkay,
65.Csaba Barczi. Pred 150 divákmi
rozhodoval Ïurík, lté karty Daniel
Siládi, ¼ubomír Ziman, Ján Hodo,

Pavel epík  Zoltán Vrkový.
Stránska  Oïany 0:1 (0:0),
zostava, v akej domáci (v Tornali) nastúpili prezrádzala, e je to naozaj
Stránska. Bojovný zápas rozhodol
v 89.minúte Tibor Sága z trestného
kopu z dobrých 30 metrov. Rozhodoval Galamb, lté karty Vladimír
Randlísek - Jozef Gablas.
Husiná  Muráò 3:1 (2:0), hralo

= Výsledky 13.kola I.ligy 20.
apríla : K Tempus  FCK Athletico Tatra 7:13 (2:6), góly : L. Gembický 3, A.Muránsky, N.ibrita,
P.Kováè, vlastný (M.Kasáè)  J.Halaj
6, P. Fazeka 3, M.Kasáè a I.Golian
po 2; Euromotel  Exprestrans 1:7
(0:3), góly : A.Molnár  T.Laco 3,
.Drugda a M.Valkuèák po 2; SBS
Consult Security  Nemocnica NaP
4:4 (1:2), góly : P.Repka 2, Goceliak,
Izrael  P. Astalo a .Vámo po 2;
mimo súa : Autopulír  Hrnè. Zaluany 2:2 (1:1), góly : R.Belic,
R.Ciprus  I.Daòko 2; Rimatex 
Matyas v stredu 25.4.o 19.30 hod.

1. Rimatex
2. Matya s
3. Exprestrans
4. Euromotel
5. SBS Consult
6. Roòava
7. FCK Tatra
8. Autopulír
9. Flamengo
I.LIGA  18.KOLO :
10. N e m o c n i c a
Ruomberok  FC Rimavská 11. K Tempus

I.TRIEDA  14.KOLO :
Lubeník  Chanava 10:1, Stránska  Oïany 5:1 nedohraté (hostia
nastúpili len so siedmimi hráèmi, v
1. R. Janovce 14
polèasovej prestávke zistili, e majú
2. G e m e r
14
zraneného hráèa a do 2.polèasu u ne3. K r á ¾
14
nastúpili), Husiná  Muráò 0:4,
4. M u r á ò
14
Chanava  Blhovce 17:0 , Ve¾ké Te5. S t r á n s k a
14
riakovce  Krá¾ 3:1, Revúèka 
6. B á t k a
14
Gemer 4:2.
7. H u s i n á
14
II.TRIEDA  12.KOLO :
8. O  ï a n y
14
Jelava  Bottovo 10:1, Abovce 
9. R e v ú è k a
14
Zacharovce 7:0, Rim.Seè  Hodejov 1 0 . C h a n a v a
14
4:1, Uz. Panica  Stáròa 4:0, Abovce 1 1 . V. Teriakovce 14
14
 Tachty 7:1, Rim.Seè  Petrovce 1:4. 1 2 . B l h o v c e

U v treom jarnom kole utrpeli Rim.Janovce druhú prehru v sezóne a keïe Gemer bodoval naplno aj na súperovom ihrisku, zníil svoju bodovú stratu. Práve Gemerèania
budú zrejme najvánejími súpermi Janovèanov v boji
o postup do 5.ligy. Torna¾a, maskovaná Stránskou, stráca
body toti u aj doma... Výsledky 14.kola :

Minifutbal

sa v Rim.Janovciach. Prvých 30 minút boli lepí domáci, èo vyjadrili aj
gólmi Jána Adamca a Petra Fazekaa (ten oblúèikom zo 40 m prekvapil
hosujúceho gólmana). Po prestávke
boli kombinaène lepí hostia, v 54.min.
Roman Verkin zníil na 2:1. V
65.min. vak unikol Adamec a z jeho
prihrávky poistil víazstvo nováèika
Róbert Mezö. Ve¾mi dobre rozhodoval Pál, bez ltých kariet.
Bátka  Rim.Janovce 1:0 (0:0),
hralo sa u v sobotu. Vyrovnaný zápas rozhodli domáci v závereènej desaminútovke víazným gólom. Rozhodoval Laciak.
Ve¾ké Teriakovce  Krá¾ 2:2

11
11
12
12
12
10
12
10
11
11
12

9
8
7
7
6
5
5
4
2
1
0

1 1
3 0
2 3
2 3
1 5
1 4
0 7
2 4
1 8
3 7
0 12

87 :24
47 :24
55 :34
46 :43
58 :38
47 :36
65 :70
34 :43
46 :78
27 :68
35 :89

28
27
23
23
19
16
15
14
7
6
0

= Výsledky 10.kola II.ligy 21.
apríla : Tango Klub  D.N. A. Reportér 4:4 (2:0), góly: M.Giba¾a 2,
M.Dragijský, M.Baldovský  D.
midt a T.Albert po 2, ltá karta Tomá Lentovský (Tango Klub); IKCOM  K Tempus B 5:5 (2:2),
góly: I.Daòko 3, A.Vyèislík, R.Dostál
 L.Krejèí 2, M.Halász, T.Horváth,
A.Muránsky, lté karty Peter Telek 
Luká Krejèí; Greko  Euromotel B
1:5 (0:2), góly : F.tork  N.Koós 2,
A.Molnár, Z.ere, Zs.Csúsz, ltá
karta Zsolt Csúsz.

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

10
10
10
10
10
10

6
5
5
4
3
2

2
3
0
2
2
1

2
2
5
4
5
7

58 :45
47 :28
30 :34
47 :47
37 :43
28 :51

20
18
15
14
11
7

V súai strelcov vedie Michal
Dragijský s 27 gólmi.

(1:0), domáci sa ujali vedenia v polovici
1.polèasu gólom Petra Gulika a boli
favoritovi viac ne vyrovnaným súperom. V 78.minúte z penalty vyrovnal Jozef Bolacsek. V 89.min. výhodu pokutového kopu vyuil aj domáci Ivan Sihelský, ale v nadstavenom
èase sa hosom podarilo vyrovna.
Rozhodoval Hodoò.
Chanava  Blhovce 5:3 (2:1), do
vedenia li prekvapujúco hostia gólom
Ladislava Antala u v 7.min. O dve
minúty vak Eduard Brindzák vyrovnal. A potom sa zaèalo gólové predstavenie Jána Zsírosa. Od 16. do
64.min. strelil tyri góly a rozhodol
o osude zápasu. Domáci sa potom za
stavu 5:1 uspokojili, èo hostia vyuili
na skorigovanie výsledku. V 77.min.
skóroval Tomá Katyi a v 87.min.
Tomá Agócs. Rozhodoval onko¾,
ltá karta Július Molnár (Chanava).
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Na súperovom ihrisku sme ani v treom zápase nedali gól

Útok je naou Achillovou pätou
Dubnica - FC Rimavská Sobota 2:0 (1:0), v 7.kole prelínacej
súae o postup do Corgoò ligy. Góly: 38. min. Kika, 64. min.
Drík. Pred 1 600 divákmi rozhodoval Vnuk, lté karty Zimen Filo, Mráz, Janeèka. Zostavy : Dubnica: Perni - Pleva, pendla,
Adámik, Zimen - T. Zápotoka (76. Kuzma), Drík, Kopaèka, Ivolt (83. Lendvay) - Grendel (57. L. Zápotoka)  Kika ; FC :
imon - Janeèka, Kaèák, Geri, Mráz - Filo - Hlouek, Hílek,
ivanoviè (46. Pisár), Lazúr - Líka (76. Tesák).

Domáci boli od zaèiatku aktívnejí,
no strely Kiku a Grendela minuli cie¾.
Hostia sa snaili o kontry, no Dubnièania im ve¾a nedovolili. Prevahu sa
hráèom ZTS podarilo vyjadri v 38.

min, keï pendla naiel Kiku, ktorý
si poradil so imonom - 1:0. O dve
minúty sa naskytla anca na vyrovnanie Lazúrovi, chybu domácej obrany
vak nepotrestal. V 52. min sa Drík

predral cez obranu súpera, no zakonèi nedokázal. Monos rozhodnú
zápas odmietol i L. Zápotoka. imona síce vytiahol z bránky, ale o loptu priiel. V 64. min vak najlepí hráè
v drese ZTS Drík uplatnil svoje skúsenosti a technickou strelou zvýil na
2:0. Domácim od¾ahlo, hoci súper sa
do konca nevzdal nádeje aspoò na skorigovanie výsledku. Pisár vak trafil iba
do brvna a Filovi pokazil rados skvelým zákrokom Perni. (Zdroj : SITA)

Ako hrali súperi

=

Výsledky ostatných zápasov
7.kola : Trenèín  Zlaté Moravce
3:2, a¾a  Trnava 1:2, Inter Bratislava  Moèenok 2:0.
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

7
7
7
7
7
7
7
7

4
4
4
3
1
2
2
0

2
2
2
2
4
1
0
3

1
1
1
2
2
4
5
4

9
8
8
9
4
4
9
4

:4
:3
:5
:7
:8
:9
:11
:8

14
14
14
11
7
7
6
3

Program 8.kola : 27.4. Trenèín 
Trnava, 28.4. a¾a  FC Rimavská
Sobota, Dubnica  Inter Bratislava;
29.4. Moèenok  Zlaté Moravce.

Anton Dragúò, tréner Dubnice :
- Proti súperovi s kvalitnou obranou
sa nám hralo ako. Viac ne polhodinu sme boli neplodní, hoci dranie lopty bolo jasne v ná prospech. Jednogólové vedenie nebolo istotou, vïaka
Dríkovi sa vetko skonèilo zaslúeným ziskom troch bodov. Grendel utrpel trnú ranu a na kos, lieèi sa bude
minimálne 15 dní.
Mikulá Komanický, tréner Rimavskej Soboty : - V I. polèase domáci dosiahli gól, hoci nemali ani ancu. Naopak, Lazúrova príleitos zo-

Miniglosa

eby naschvál ?

Napriek tomu, e prakticky u po
celom Slovensku beia vetky, aj
tie najniie majstrovské futbalové
súae, pre ktoré je zväèa hracím
dòom nede¾a, verejnoprávna Slovenská televízia na svojom 2.programe
tvrdoijne práve v úradnom hracom
èase týchto súaí vysiela priamy prenos z niektorého zo zápasov Corgoò
ligy. A èuduje sa, e má nízku sledovanos ! eby v STV alebo ani
v Slovenskom futbalovom zväze ete
neprili na to, preèo je to tak ?

stala nevyuitá. V II. polèase priiel
do útoku Pisár, ale ve¾mi to nepomohlo. Súper opä potrestal nau chybu a za dôraznú hru po prestávke i za
premenené ance si víazstvo zaslúil.
Marián Kudlík, asistent trénera
M.Komanického : - Som strane znechutený z futbalu. Minimálne z dvoch
dôvodov. Opä : hráme dobre, hráme
pekne, kadý nás pochváli, ale nebodujeme. Vytvoríme si ance, ale my
ich nedokáeme premeni. Trpíme na
slabú hru útoèníkov, veï v siedmich
kolách dali len po góle. Odchodom
Tomka sme stratili útok. Hlavný rozdiel medzi úèastníkmi Corgoò ligy a
prvej ligy je asi v premieòaní ancí.
Kým corgoòligisti dajú z troch ancí
dva góly, my napríklad z piatich ani
jeden. No a okrem toho mi to pripadá,
ako keby sa kdesi rozhodlo, e do
Corgoò ligy sa vrátia jej pôvodní úèastníci. Usudzujem tak pod¾a niektorých
výkonov rozhodcov. Aj teraz v Dubnici. Stopér domácich pendla spadol
na lopte, Pisár dal gól, ale vraj pre ofsajd nebol uznaný. Nehovoriac o tom,
e asistent hlavného rozhodcu nás nieko¾kokrát zastavil v akoe ofsajdových pozíciách, ktoré domácim v prvom polèase bene púal.

enský futbal oíva

Futbalový klub 1.DFC Rimavská Sobota oslavuje v tomto roku
15.výroèie svojho vzniku. Ako sme
u informovali, v rámci týchto osláv
pripravuje projekt, ktorého súèasou
bude aj, v spolupráci s mestom a FC
Rimavská Sobota, organizovanie priate¾ských zápasov enských drustiev. Uskutoènia sa v ôsmich za se-

Gemerské

bou nasledujúcich sobotách do
16.júna, vdy od 15.00 hod. na umelom trávniku tadióna Na záhradkách.
Klub dáva týmto ancu aj dievèatám
a enám, ktoré doteraz futbal ete
nehrali. ale chceli by si vyskúa svoje futbalové schopnosti. Kontakt :
Róbert Galamb, tel. 56 263 67 (veèer), resp. 0907 267 515.

Foto: M. Lichanec

Hlasy trénerov po zápase

Na snímke vpravo Branislav Mráz, ktorý do Rimavskej Soboty priiel práve z Dubnice, kde v sobotu nai futbalisti prehrali 0:2.

Nová tipovacia súa Gemerských zvestí

Kto postúpi do Corgoò ligy ?
Kto bude majstrom Slovenska ?
Napriek vnútroklubovým problémom v FC Rimavská Sobota, prelínaèka o postup do Corgoò ligy zostáva pre irokú fanúikovskú obec
náho regiónu najzaujímavejou a najsledovanejou súaou. Doterajie
kolá èo-to naznaèili, ale ete niè nerozhodli. Preto sme pre naich èitate¾ov pripravili opä tipovaciu súa s otázkou :

Ktoré mustvá skonèia po 14.kole prelínacej èasti na prvých
tyroch postupových miestach ?
............................................................................................................
A keïe v Corgoò lige sa poèet kandidátov na zisk majstrovského
titulu zúil, zrejme, u len na dvojicu uchádzaèov, druhá otázka naej
tipovacej súae znie :

Kto bude tohtoroèným futbalovým majstrom Slovenska ?

............................................................................................................
Obidve súae konèia v posledný májový týdeò, svoje tipy
zasielajte do 11.mája 2007 na tipovacom kupóne na adresu :
Redakcia Gemerské zvesti, P.O.Box 79, 979 01 Rimavská Sobota. Spomedzi správne tipujúcich vyrebujeme troch, z ktorých
kadý získa 500 Sk. Mená výhercov uverejníme v 23.týdni.
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