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V Hnúi vystúpi P. Kotu¾a

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.
Mestá Hnúa a Tisovec, obce
Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baòa a Lehota nad Rimavicou usporiadajú v utorok 1.mája
Prvé regionálne oslavy Sviatku
práce a vstupu Slovenska do Európskej únie. Zaènú sa o 13.oo hod.
v hnúanskom amfiteátri, v kultúrnom programe vystúpia klenovskí heligonkári, taneèný súbor
Sunny dance z Hnúte, tevo
Hrutinec a Juro Chlebana v
programe Trenèianska kasáreò
a o 16.00 hod. aj finalista súae
Slovensko h¾adá SuperStar Peter
Kotu¾a. O 18.00 hod. je na programe futbalový zápas bývalých hráèov Hnúte a Tisovca.
KOZMETICKO-RELAXAÈNÉ TÚDIO

www.rkstudio.rimava.sk

a
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Pondelok 30. apríl 2007

Cena 9 Sk

Mestské zastupite¾stvo bude pokraèova v stredu 2.mája

es hodín len o majetku
Na rokovaní mestského zastupite¾stva 24. apríla
bolo spoèiatku prítomných devätnás poslancov. V jeho
úvode sa diskutovalo o výberovom konaní na funkcie
vedúcich oddelení mestského úradu, ktoré prebiehalo
v súvislosti s jeho novou organizaènou truktúrou.

Záujem o tieto posty prejavilo 37
uchádzaèov. Poslanec Viliam Va vyjadril názor, e bol poruený Zákon è.
552/2003 o výkone práce vo verejnom
záujme, lebo uchádzaèi neboli v zákonnej lehote písomne oboznámení
o ich výsledku, ale aj, e komisia bola
pre vetky funkcie rovnaká a nebola
zloená z odborníkov. Poèas prvého
dòa bol párny poèet jej èlenov, èo je
tie v rozpore so zákonom, nako¾ko
predseda komisie, primátor mesta, bol
sluobne vzdialený. A na funkciu vedúceho referátu informatiky sa výberové konanie nekonalo. Primátor tefan Cifru vysvetlil, e to nebolo výberové konanie, ale len výber uchádzaèov, ktorého priebeh je právne
v poriadku, nako¾ko je v zmysle organizaèného poriadku mestského úradu.
Zároveò informoval prítomných, e
noví vedúci oddelení a referátov budú
vymenovaní do 30. apríla. Tieto informácie vzali poslanci na vedomie. Poslanci schválili aj správu o èinnosti
mestskej rady a návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevkov na

podporu úpravy rodinných pomerov
dieaa, ktoré predloil prednosta
mestského úradu Ladislav Kovács.
Ïalím bodom rokovania bolo udelenie Ceny mesta na rok 2007. V tajnom
hlasovaní poslanci pätnástimi hlasmi
rozhodli o tom, e ocenenie bude udelené Divadelnému súboru Divosud,
ktorý pracuje pri mestskom kultúrnom stredisku.
Kontroverzná a takmer eshodinová diskusia sa rozpútala v súvislosti
majetkovoprávnymi otázkami. V rámci nich poslanci o. i. schválili odpredaj
pozemkov na Gorkého ulici pre Gabriela Tormu na vybudovania netát-

nej úrazovej ambulancie, budovu bývalej materskej koly na Lieskovej ul.
pre spoloènos Majrio, ktorej zámerom je tam vybudova hospic, ïalej
bytového domu aj s pozemkom na
Dúavskej ceste za 50 tis. Sk pre Juraja Farkaa a odpustenie vetkých
dlhov za nájomné a sluby voèi
Mestskej bytovej správe u vetkých
terajích uívate¾ov bytov. Poh¾adávky sú vye 4 mil. Sk. Prevod majetku sa uskutoèní s podmienkou prevzatia nájomcov 64 bytov. Poslanci
schválili aj prevod objektu bývalých
kasární v hodnote vye 111 mil. Sk
do správy TSM. Na nájom budovy
bývalej jedálne ONV na Gorkého ul.
bude vypísaná verejná ponuka.
V súvislosti s nájmom bývalej budovy Materskej koly na Ul. kpt. mála v Tomaovej vystúpila aj poslankyòa Alica Csobová. Budovu má
(Pokraèovanie na 2. strane)

Mesto Rimavská Sobota pri príleitostí osláv Dní mesta organizuje v dòoch 4.-5.mája

JARNÉ TRHY

na Malohontskej ul., Jánoíkovej ul. a na Hlavnom námestí.

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

Kvalitné multifunkèné zariadenie

CANON Pixma MP600
farebná tlaèiareò, skener,
kopírka, potlaè CD/DVD

2285

40. roèník

m e s t a

ELEKTRICKÁ
KOSAÈKA
OD 1 990 Sk

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%):
2295

6 500 Sk

Poèítaèe a periférie na splátky - aj vlastný splátkový predaj

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota
2227
AKCIA
Údená slanina 67 Sk/kg
Klobása Hegyesi
130 Sk/kg
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es
hodín len
o majetku
ko pre lepí ivot. Ostatné body po(Pokraèovanie z 1. strany)

od roku 2004 v nájme OZ Vienala,
ktoré vak jej rekontrukciu a svoje zámery doteraz nerealizovalo. Tým poruilo podmienky nájomnej zmluvy.
Budova sa nevyuíva a chátra, a preto
o jej prenájom poiadalo OZ Východisko pre lepí ivot za úèelom zabezpeèenia svojej èinnosti, ktorá sa
zameriava predovetkým na sociálne
znevýhodnených a nezamestnaných
obyvate¾ov Tomaovej. Poslanci napokon prijali uznesenie, v ktorom zruujú nájomnú zmluvu s OZ Vienala za
nesplnenie jej podmienok a súhlasili
s prenájmom budovy OZ Východis-

Vysielanie: ráno 8.00-9.00 hod.
Spravy/Videoinzercia; podveèer:
16.10-17.00 hod. Videoinzercia.
17.00 -17.15 hod. Správy/Beseda.
=Výsledky výberu uchádzaèov na MsÚ =Poslanci odpredali bytovku na Dúavskej ceste
Jurajovi Farkaovi =Cenu mesta
získa len divadelný súbor Divosud =Úspenos MsKS v oblasti získavania financíí z grantov
=Príprava na Dni mesta.
Beseda Vdy otvorené:
Rozhovor so spevokolom
Ozvena pri Dome Matice slovenskej v Luèenci.
Zmena programu vyhradená.
Archív vysielania je k dispozícii na www.locall.rimava.sk
TVLOCALLRS@rsnet.sk

slanci nestihli prerokova, preto budú
pokraèova v stredu 2. mája od 9.00
hod.
M. Kanalová

Mladí umelci

Mesto Rimavská Sobota a Stredná obchodná umelecká kola Eventus z maïarského Egru pozývajú na
vernisá výtvarných prác mladých
umelcov vo tvrtok 3.mája o 17.00
hod. v Galérii Ganevia v rimavskosobotskom Dome kultúry. Výstava
potrvá do 23.mája.

Futbal iakov

I.LIGA  19.KOLO :
FC Rimavská Sobota  Dolný Kubín 0:6 (starí iaci) a 0:5 (mladí iaci).
II.LIGA  19.KOLO :
Zvolen  K Tempus Rimavská
Sobota 1:0 (starí iaci), jediný gól
zápasu padol tri minúty pred koncom stretnutia po koláckej chybe
brankára hostí a 5:0 (mladí iaci).

Víazi zacharovských turnajov : na prvej snímke Tomá Dubovský (vpravo) a tefan Popróèi; na druhej tefan Hanic v sústrední pri hre dámy.

Chcú kninicu aj internet pre vetkých

Zacharovèania súaili

Obèianske zdruenie ZLOM (Zacharovce lepie oproti minulosti)
Zacharovce usporiadalo turnaj v achu

enský
futbal oíva (2)
=

Èervené  Modré 11:3; aj keï sa stretnutie nehralo na avizovanej
umelej tráve v Rimavskej Sobote (kolízia s majstrovským zápasom dorastencov), dievèatá si s chuou zahrali v Èerenèanoch v domácom prostredí klubu
1.DFC. Svoj talent preukázali nové dievèatá : Zuzana Krkoková, Helena
Ramajová a Eva Otromová z Rimavskej Soboty. Cestu merali aj Viktória Lakatoová z Pavloviec, Melinda Sztasová a Viktória Fekiaèová z Chrámca.
Ïalie stretnutie sa uskutoèní v sobotu 5.mája o 14.00 hod. na umelom
trávniku tadióna Na záhradkách. Èakáme ïalie dievèatá, ktoré doteraz
nenali v sebe dos odvahy, alebo z iných dôvodov sa futbalu nevenovali.
Vetky dievèatá majú zraz o 13.00 hod. pred Spojenou kolou-SOU sluieb na
portovej ul. v Rimavskej Sobote.
Mgr. Robert Galamb

Slovenské národné stredisko pre ¾udské práva
U v najbliích dòoch zaène v Rimavskej Sobote svoju
èinnos Regionálna kancelária Slovenského národného
strediska pre ¾udské práva (SNS¼P). Pracovníèku kancelárie Andreu Kostkovú sme poiadali o rozhovor :
- Èo bude obsahom èinnosti kancelárie ? - SNS¼P ako jediná intitúcia na Slovensku posudzuje dodriavanie zásady rovnakého zaobchádzania. Èinnos regionálnej kancelárie
bude zameraná na monitoring dodriavania ¾udských práv a slobôd, vrátane práv dieaa, a na poradenstvo a
pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie v oblasti ¾udských
práv s osobitným zrete¾om na dodriavanie zásady rovnakého zaobchádzania pod¾a antidiskriminaèného zákona, na osvetu a prevenciu v tejto
oblasti. Antidiskriminaèný zákon neupravuje zásadu rovnakého zaobchádzania veobecne, vo vetkých oblastiach spoloèenského ivota, ale zameriava sa na oblasti sociálneho zabezpeèenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a sluieb, vzdela-

nia, pracovnoprávnych vzahov a obdobných vzahov. Dôvody diskriminácie môu by rôzne: rasový, národnostný, etnický pôvod, farba pleti,
pohlavie, náboenské vyznanie alebo
viera, zdravotné postihnutie, vek, sexuálna orientácia, manelský alebo rodinný stav.
- Ktoré hlavné princípy sa budú
v èinnosti strediska uplatòova ?
- Snahou strediska je v spolupráci
s lokálnymi partnermi ( mimovládnymi organizáciami, osobnosami pôsobiacimi v oblasti ¾udskych práv) vytvori reálny obraz o stave dodriavania ¾udských práv v regiónoch a pod¾a výsledkov h¾ada s orgánmi verejnej správy, zamestnávate¾mi, poskytovate¾mi sluieb a ïalími potenciálnymi diskriminujúcimi spoloèné rieenia na odstránenie diskriminácie. Na-

ou ambíciou je systematické zvyovanie právneho vedomia obyvate¾ov
regiónu, ako je moné sa diskriminácii ubráni. Preto sa regionálna kancelária bude zapája do vzdelávacích aktivít, pripravovaných v tejto súvislosti. Máme záujem pomáha tam, kde
nám to antidiskriminaèný zákon dovo¾uje, prípadne zorientova klienta,
aké postupy sú vhodné a kto je kompetentný pri vybavovaní aj iných
problémov.
- Bol nejaký osobitný dôvod, preèo
bola za miesto strediska vybratá aj
Rimavská Sobota?
- Pri výbere vhodných lokalít na
umiestnenie regionálnych kancelárií sa
vychádzalo z hodnotenia situácie v jednotlivých regiónoch aj z priestorovej
dostupnosti pre obete diskriminácie.
Do úvahy sa brali viaceré faktory, sociálna, vzdelanostná a populaèná situácia v regióne, národnostné zloenie,
hospodárska situácia, nezamestnanos, rozloenie rómskeho etnika a
pod. Tieto charakteristiky priamo ale-

a v dáme. Spomedzi sedemnástich
úèastníkov bol najúspenejí tefan
Popróèi, ktorý zvíazil v dáme
a v krá¾ovskom achu obsadil 2.
miesto za jednoznaèným víazom Tomáom Dubovským.
OZ ZLOM zaktivizovalo svoju
èinnos v tomto roku. Jeho hlavným
cie¾om je skvalitnenie ivota obyvate¾ov v obci, realizovanie verejnoprospených projektov a usporiadanie
kultúrnych a portových podujatí.
Medzi hlavné ciele na tento rok patrí
vybudovanie kninice a sprístupnenie
internetu pre vetkých obyvate¾ov
obce, práca s demi, mládeou a starími ¾uïmi.
Mgr. Jozef Baka,
prezident OZ ZLOM Zacharovce
bo nepriamo ovplyvòujú vznik diskriminaèných javov. Na základe analýzy boli vybrané lokality s najvyou potrebou rieenia boja proti diskriminácii. Jednou z nich bol aj okres
Rimavská Sobota. Pod územnú pôsobnos naej kancelárie spadajú aj
okresy Luèenec, Poltár, Roòava, Revúca, Ve¾ký Krtí a èas okresu Koice-okolie.
- S ktorými organizáciami bude
kancelária predovetkým spolupracova ?
- Regionálna kancelária postupne
vytvorí sie lokálnych partnerstiev z
verejného, obèianskeho aj súkromného sektora. Cie¾om tejto spolupráce
bude umoni, aby sa aktívni obèania
a zástupcovia organizácií spoloène
podie¾ali na rieení otázky dodriavania ¾udských práv a slobôd a predchádzania prejavov diskriminácie v naom
regióne.
Dodajme, e Regionálna kancelária SNS¼P sídli v Rimavskej
Sobote na Ul. SNP 15, na druhom
poschodí.
Kontakt : 286 50 11, mobil: 0918
370 006, e- mail.: koskova@snslp.sk
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Oprava námestia

V Tornali rekontruujú námestie.
Základný kameò Námestia európskeho umenia slávnostne poloili 14. apríla v rámci Dní európskeho umenia.
Pod¾a slov primátora mesta Ladislava Dubovského, rekontrukcia si
vyiada celkové náklady vo výke 46
mil. Sk. Z nich bude z rozpoètu mesta
6 mil. Sk a zvyné financie získajú
z grantov EÚ a prostredníctvom slovenských i zahranièných nadácií
a obèianskych zdruení. Mala by by
zrealizovaná do konca budúceho roka.
V rámci rekontrukcie sa postupne
opravia okolité budovy a osadia sochy i drevorezby významných umeleckých osobností, ktoré ili, tudovali alebo tvorili v naom regióne. Prvou z nich bude socha zavradeného
maliara tefana Dúdora. Odhalia ju
koncom septembra v rámci Dní mesta Torna¾a. V súèasnosti sa intenzívne pracuje na dládení námestia, ktoré
má by ukonèené do konca mája. Nová
dlaba pritom bude korepondova so
starou. Torna¾u oiví aj mnostvo
kvetov, do ktorých mieni mesto tento
rok investova a 550 tisíc Sk. -kan-

Krok so SM

Havrany sa sústreïujú najmä v lokalite bývalého dopravného ihriska.

Slovenský zväz Sclerosis
multiplex a jeho rimavskosobotský klub usporiadajú v stredu 9.mája v Rimavskej Sobote
na Hlavnom námestí 6.roèník
celoslovenského podujatia
Krok so sklerózou multiplex.
SM je najèastejie ochorenie
centrálneho nervového systému. Je lieèite¾né, aj keï
v dnenej dobe liek, ktorý by
ho vylieèil, ete nie je známy.

Premnoené havrany znepríjemòujú ivot

Neiadúce vtáky
V poslednom období sa v Rimavskej Sobote premnoili havrany. Ich hluènos, vadeprítomnos, zneèisovanie trusom,
atï. znepríjemòuje ivot obyvate¾om mesta. Situáciu zmapovalo oddelenie ivotného prostredia mestského úradu.

- Dospeli sme k názoru, e výskyt
havranov v posledných rokoch stúpa.
Najmä v niektorých lokalitách, ako je
napríklad plocha bývalého dopravného ihriska na Gorkého ul.. Nové koló-

Tri piatkové výstavy

Mestská galéria v Rimavskej Sobote pozýva na otvorenie dvoch výstav v jeden deò, piatok 4.mája v priestoroch galérie. O 15.00 hod. sa bude
kona vernisá výstavy malieb maïarského výtvarníka Csabu Fürjesiho
(kurátorkou výstavy je Gabriela Garlatyová) a o 15.30 hod. vernisá výstavy Historické parky a záhrady v Maïarsku.
U o 14.00 hodine bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea
otvorená výstava Ars Tarnatica, zostavená z archívu medzinárodného umeleckého sympózia v maïarskom Cerede v uplynulom roku. Kurátormi výstavy sú Gabriela Garalatyová a Csaba Fürjesi. Výstava potrvá do 31.mája.

nie a hniezda sa objavili aj v mestskej
záhrade. Dokonca na platanoch, ktoré
povaujeme za hodnotné stromy
v rámci tejto lokality. Havrany majú
negatívny vplyv aj na ich zdravotný
stav,- uviedol Ján Bozó, ktorý je poverený vedením oddelenia ivotného prostredia a pokraèoval: -Tieto
havrany sa premnoujú, nako¾ko nemajú v podstate prirodzeného nepriate¾a. Stávajú sa záaou v estetickom
rozmere a tvoria aj akúsi potravinovú
konkurenciu pre ostatné drobné spevavce. Sú neiaducim javom.
Zákon è. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny vak hovorí, e za chránené ivoèíchy sú povaované aj vetky druhy vo¾ne ijúcich vtákov priro-

Verejné hovory obèanov v dvoch mestských èastiach

Rezonovali aktuálne problémy

V úvode verejného hovoru mestskej èasti Sídlisko Rimava - Malohontská ul. boli za èlenov výboru zvolení ¼ubica Kubiòáková, Barnabá
Csomós, Jana Surová, Elena K¾uèovská, Barnabá Antal a poslanci
mestského zastupite¾stva za tento volebný obvod Pavel Piliarik, Ján Èeman, Boena Gecková, Pavel Brndiar, Peter Korcsog a Tibor Pelle.
Viceprimátor P. Piliarik informoval o. i.
o tom, e sa pripravuje vytvorenie
mestského rozvojového programu, e
na sídlisku je aktívna skupina obèanov, ktorí vytvorili detské ihrisko, a e
sa oivila práca MsBS vymenovaním
nového konate¾a a výkonného riadite¾a Svetozára Müllera. Prednosta
mestského úradu Ladislav Kovács
uviedol, v súvislosti s novou organizaènou truktúrou mestského úradu
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sa uskutoènili výberové konania na
posty vedúcich pracovníkov. Skontatoval, e záujemcovia mimo úradu boli
ve¾mi slabí a nevyrovnali sa súèasným
vedúcim, ktorí sa prihlásili do výberového konania. Noví vedúci budú vymenovaní 1. mája. Prednosta informoval aj o tom, e bude personálne a
technicky posilnená kancelária prvého kontaktu a výrazne sa zvýi objem
finanèných prostriedkov z eurofondov. Do roku 2013 by mesto chcelo
získa aspoò 700 mil. Sk. V diskusii
sa obèania saovali na odpadky okolo kontajnerov pri pätorèatách na
Malohontskej ulici, ktoré sú ivnou
pôdou pre potkany. Rozhadzujú ich
vyberaèi kontajnerov. Odpadky lákajú aj havrany, ktoré sa v meste premnoili. Hovorilo sa aj o potrebe vybudovania parkoviska na portovej ulici a

dorieení dopravnej situácie na Sídlisku Rimava a Malohontskej ul., kde sa
za posledné roky enormne zvýila
frekvencia áut. Kritika sa týkala prekraèovania povolenej tyridsiatky
zo strany vodièov kamiónov jazdiacich po dvojprúdovke, ktorí spôsobujú
nepríjemný hluk a trhliny na okolitých
budovách. Centrom mesta sa dokonca
preváa aj nebezpeèný náklad. Obyvate¾ov tzv. èínskeho múru, ktorí majú
vchody od dvojprúdovky, roky trápi aj
o pol metra klesajúci asfalt. Z toho dôvodu niekde chýbajú dva schody.
Verejný hovor sa konal aj pre obyvate¾ov Sídliska Západ a Sobôtky.
Predsedom výboru tejto mestskej èasti
sa stal Jozef Slávik, podpredsedníèkou Zuzana Lukáèová, tajomníèkou
Anna Králiková. Ïalími èlenmi výboru sú: Jozef Belko, Róbert Zagyi

dzene sa vyskytujúcich na území èlenských tátov európskeho spoloèenstva. To sa vzahuje aj na havrany.
Oddelenie ivotného prostredia h¾adá rieenie, ako eliminova tieto negatívne vplyvy.
Pripravilo podklady vrátane zozbieranej fotodokumentácie, ktoré budú
zaslané na sekciu ochrany prírody
a krajiny ministerstva ivotného
prostredia.
-Budeme iada o výnimku z tohto
zákona, aby mohli by zhadzované,
resp.likvidované hniezda havranov
èiernych na tlmenie ich poèetnosti.
Toto zhadzovanie by sme chceli vykonáva v priebehu celého roka. Aj
v èase hniezdenia,- povedal J. Bozó.
Ïalej uviedol, e podobné problémy
majú v meste Poprad. Ministerstvo
ivotného prostredia im udelilo výnimku, ktorá sa vak nevzahuje na
obdobie hniezdenia.
-kan-

a poslanci mestského zastupite¾stva
za tento volebný obvod Viliam Va,
Július Sojka, Ján Fi¾o, Anita Antalová, Valéria ebõková, Ján Zvara a Aneta Vargicová. Obèania poukazovali hlavne na potrebu úpravy
chodníka a cesty na Ul. T. Vansovej,
rozírenia parkovacích plôch. Kritika
sa týkala aj mestskej hromadnej dopravy poèas kolských prázdnin,
keïe ráno po 7.00 hod. nejde iadny
autobus a krátko pred 7.30 hod.idú dva
za sebou. To nevyhovuje najmä pracujúcim, ktorí musia by o 7.30 hod.
v práci. Preto obèania iadali, aby sa
cestovný poriadok upravil. Hovorilo
sa aj o tom, aby na Sídlisku Západ bolo
stanovite mestskej polície, nako¾ko
pribúdajú výtrnosti a vandalizmus.
Na to je vak potrebné zvýi poèet
mestských policajtov, èo sa bude
v budúcnosti realizova. Obyvate¾ov
Sobôtky trápila najmä bezoh¾adnos
vodièov, ktorí nedodriavajú rýchlos,
a chýbajúce detské ihriská. Tie boli zruené pred nieko¾kými rokmi. -kan-
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Deò Zeme v Základnej kole .M.Daxnera

Zachraòovali Zem

Priestorové práce z druhotných surovín vytvorené iakmi koly.

v Doèkajú sa realizácie ?

navo
na
ul.

V roku 2004 bolo vo Vrbovciach,
ktoré sú súèasou obce Ve¾ké Teriakovce, zaloené obèianske zdruenie Vrbovèek. Pripravili sme projekt
výstavby detského ihriska s oddychovou zónou a teili sme sa, e sa
dostane do reálnej podoby. Zatia¾ vak
èakáme márne. Nemáme toho, kto by
ná projekt potlaèil na vyie miesta. Keïe v tomto smere nemáme
skúsenosti, tak kadý rok len èakáme
a èakáme... Samozrejme, radi privítame pomoc kadého sponzora. Len sa
bojím toho, e nae deti (v súèasnosti
ich je vo Vrbovciach tyridsa vo veku
do 15 rokov !) skôr dorastú, ako sa
doèkajú realizácie projektu.
Kto pozná nau obec, vie aká hustá je na tátnej ceste premávka, ko¾ko
áut, nákladných áut a kamiónov cez
òu denne prejde. Nemáme vybudované chodníky, aj keï projekty na ne

Vstupenky na diskotéku

Mestské kultúrne stredisko
v Rimavskej Sobote oznamuje záujemcom, e vstupenky na diskotéku, ktorá sa bude kona v sobotu
5.mája na Hlavnom námestí od
20.30 hod., sú v predpredaji do
3.mája v cene len za 30 Sk.

boli hotové u za socializmu. Mono
sa predstavite¾om obecného úradu nezdali by také dôleité, ale faktom je,
e áut neustále pribúda a my sme nútení pomaly chodi po jarkoch, aby
sme sa autám úspene vyhli, resp. aby
sme neskonèili pod kolesami kamiónov. Hlavná vec, e v obci je obmedzená rýchlos, tyridsiatka... Preto by
som chcela apelova aj na dopravných
policajtov, aby nae Vrbovce neobchádzali a èastejie ju monitorovali napríklad aj s radarom. Lebo neskoro je plaka nad ¾udským ivotom, keï vyhasne .....
¾h-

Vysadili miniarborétum s piatimi drevinami

Do zaujímavého projektu sa
zapojili iaci Základnej koly .
M. Daxnera na Sídlisku Západ v
Rimavskej Sobote.V areáli koly vysadili pä stromèekov: jed¾u, borovicu, smrek, buk a dub.
Projekt s názvom Stromy poznania organizujú Lesy SR, . p.,
v koordinácii s ministerstvom
kolstva.
- Zámerom projektu je v areáloch vybratých základných kôl
vysadi tzv. miniarborétum. Ide
o výsadbu piatich základných

Recitál G. Ujpálovej a H.Vargovej

Hudobná jar

V rámci 27.roèníka rimavskosobotskej Hudobnej jari odznie vo tvrtok
3.mája od 19.00 hod. v divadelnej sále
Domu kultúry klavírny recitál dvoch
tudentiek koického konzervatória,
rodáèok z náho okresu Gabriely Ujpálovej a Hajnalky Vargovej. G. Ujpálová získala hudobné základy
v Základnej umeleckej kole v Rimavskej Sobote v triede Lívie Kónyovej.
V súèasnosti navtevuje 4.roèník konzervatória. Nahrávala u aj pre Slovenský rozhlas, zúèastnila sa medzinárodnej súae B.Smetanu v Plzni.

K tohtoroènému Dòu Zeme usporiadala Z . M. Daxnera celokolskú výtvarnú a literárnu súa Zachráòme Zem! iaci svojimi
výtvarnými i literárnymi prácami oslovili nielen spoluiakov, ale aj
irokú verejnos. Vye osemdesiat súaiacich sa prostredníctvom
svojich prác vyjadrilo k závaným ekologickým problémom naej
planéty Zem. Vznikli pekné a hodnotné ma¾by, plagáty, poster, ba
aj priestorové práce : pyramída z plastových flia vysoká dva metre
i ,,chrabrý rytier zo starého veiaka a rôznych nepotrebných vecí.
Súbene s výtvarnými prácami, kto- globálnych ekologických problémov.
ré vznikli pod odborným doh¾adom iaci prvého roèníka navtívili aruèiteliek J. Husztyovej, G. Kajbovej borétum v mestskom amfiteátri
a L. Èinèurovej sa zrodili prekrásne a neskôr vytvárali výtvarné práce
vere plné citu a nehy. Literárne práce s tematikou Zeme. Medzi iakov
vytvorili iaci 9.B triedy pod vedením druhých roèníkov prila elmíra
uèiteliek M. imákovej G. Kajbovej, Ruièková zo strediska Drieòok v
ktoré pracovali so iakmi aj v poèíta- Teplom Vrchu, ktorá si pripravila zaèovej uèebni s vyuitím IKT.
ujímavé aktivity zamerané na ivot
Vetky výtvarné i literárne diela zvierat. Po ich skonèení aj druháci
iakov sa naèas stali ozdobou kol- navtívili arborétum. iaci tretích roèského plota a brány koly.
níkov pracovali s encyklopedickou
Príjemnú atmosféru dotvoril svo- literatúrou, tvrtáci navtívili Ekorejimi hudobnými nahrávkami iak 9.A lax, kde besedovali na tému ochrana
triedy Tomá Fodor. Odborná poro- ivotného prostredia.
ta vyhodnotila práce iakov a ocenila
Dobrá mylienka, ikovné ruky,
desa kolektívnych diel.
výborné nápady iakov a snaha vyUèite¾ky pripravili pre iakov uèova modernými netradiènými
rôzne aktivity, ktorými chceli upo- metódami a formami mali ve¾ký
zorni na aktuálnos problematiky úspech.
Mgr. Jana Husztyová

Poèas recitálu uvedie skladby L. van
Beethovena a J.Brahmsa. H.Vargová
navtevovala ZU v Jesenskom
v triede Zuzany Baloghovej-Medeovej. V súèasnosti konèí 6.roèník koického konzervatória a zároveò externe tuduje aj v 1.roèníku hudobnej
výchovy na Katolíckej univerzite
v Ruomberku. Na koncerte sa predstaví skladbami F.Liszta a E.H.Griega.
Vstupné je 40 Sk, pre èlenov Kruhu priate¾ov hudby 20 Sk. ( Èlenovia
KPH môu èlenský príspevok na rok
2007 uhradi pred koncertom.)

drevín Slovenska, ktoré sú
oznaèené tabu¾kami s ich názvami, zároveò aj o
vytvorenie názornej výchovnej pomôcky, umoòujúcej iakom
spoznáva jednotlivé dreviny a
súèasne prispieva k vyej estetickej úrovni
kolských areálov, -uviedol riadite¾ koly Stanislav Èop. -kan-

iaci Z . M. Daxnera pri výsadbe miniarboréta.

LETO V BULHARSKU

Centrum vo¾ného èasu Relax v Rimavskej Sobote organizuje poèas letných prázdnin zájazd do Bulharska, èas Prímorsko, v termíne od
1.do 12.júla. Ponúka výbornú starostlivos o diea a nezabudnute¾né záitky. Cena pobytu je 5 500 Sk (doprava, ubytovanie, kúpe¾no-pobytová taxa, animátor vo¾ného èasu a materiálne zabezpeèenie). Strava
v cene nie je zahrnutá, ale CVÈ Relax preberá starostlivos o výber stravovacieho zariadenia, kam sa bude chodi spoloène na obedy. Zájazdy organizované CVÈ Relax majú dobrú tradíciu a vdy uspokoja mladých klientov. Pre rodièov úèastníkov zájazdu sa uskutoèní stretnutie, na ktorom
budú oboznámemí s organizaènými pokynmi. Úèas rodièa na zájazde nie
je vylúèená. Uzávierka prihláok je do konca mája! Kontakt: 56 24
691, 0904909655, icmrelax@rsnet.sk.
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Celotátna verejná zbierka na financovanie projektu

Historické osobnosti Gemera  Malohontu

Ná kraj napriek neve¾kej rozlohe
je neobyèajne bohatý na osobnosti,
ktoré vyorali hlbokú brázdu na národa
roli dediènej. Dom Matice slovenskej
v Rimavskej Sobote a 18 miestnych
odborov chce umiestnením trvalej expozície sôch, búst, reliéfov a pamätných tabú¾ na Námestí tefana Marka Daxnera a pri¾ahlej peej zóne propagova ivot a prácu týchto naich
velikánov a tak splati dlh naej minulosti. Projekt svojim významom presahuje hranice nielen náho okresu, alej
aj Gemera  Malohontu. Je urèený
vetkým vekovým skupinám, najmä
mladej generácii. Vstupom Slovenska
do Európskej únie chceme oboznámi
irokú verejnos s historickým významom tohto kraja, pomôc zachova nae
národné kultúrne dedièstvo a prispie
k zvidite¾òovaniu náho mesta a jeho
okolia. Po odhalení súsoia M.M.
Bakulínyho a J.Francisciho 20.októbra 2006 je tohto roku plánované odhalenie pamätníkov týchto dejate¾ov :
Ján Botto, ¼udovít Kubáni, Peter Kellner Hostinský, Terézia Vansová, Ivan
Krasko a Matej Hrebenda.
Miestny odbor Matice slovenskej
v Rimavskej Sobote vyhlasuje celotátnu verejnú zbierku na financovanie tohto projektu. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky èíslo SVS-203-2007/

04155 na obdobie od 1.apríla 2007 do
31.januára 2008. Celotátna verejná
zbierka bude vykonávaná : = sústreïovaním finanèných prostriedkov od
prispievate¾ov na úète è.2264599554/
0200 = vyberaním finanèných
prostriedkov darcov do uzavretej pokladnièky, umiestnenej v Dome
Matice slovenskej na Bakulínyho
ul. è.14 v Rimavskej Sobote.
Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote

Rimavskosobotskí jaskyniari zdokumentovávali dve jaskyne Drienèanskeho krasu. Na menej snímke kostra hada zo losiarovej jaskyne.

Ako u býva nieko¾ko rokov dobrým zvykom, predåené víkendy
v kombinácii s pekným poèasím kadoroène vyuívajú rimavskosobotskí
jaskyniari na organizovanie pracovných akcií v Drienèanskom krase. Inak
tomu nebolo ani poèas tohtoroènej
Ve¾kej noci, keï sa akcie zúèastnilo
estnás jaskyniarov z Rimavskej Soboty, Luèenca, ale i Ostravy. Po príchode na terénnu stanicu na Slizkom
sa po ubytovaní a drobných prípravách rozdelili na dve pracovné skupiny. Prvá dokumentovala nedávno objavenú jaskyòu Viktória, pomenovanú pod¾a dcéry vedúceho oblastnej
skupiny, ktorá sa narodila len nieko¾ko dní pred jej objavením. Dåka jaskyne je 23 metrov. Jaskyòa je vyzdo-

bená peknými brkami (tenké stalaktity) a bradaviènatým sintrom. Druhá
skupina pracovala na zhotovení výdrevy na panopo¾skej vrchnej sonde
s doterajou håbkou 6 metrov.
Druhý deò sa venovali nedávno
odkrytej losiarovej jaskyni v Levároch. Nazvaná bola pod¾a jej objavite¾a tefana losiara, ktorý jej objav
ohlásil jaskyniarom a tak napomohol
k jej následnému zdokumentovaniu.
Jaskyòu zamerali v dåke 58 metrov.
Jej výzdoba pozostáva z brkovitých
kvap¾ov, no nachádzajú sa tam aj krásne sintrové náteky. Jaskyòu obývajú
aj netopiere (podkováre malé). V jaskyni sa na viacerých miestach nali aj
kostry hadov zatia¾ bliie neurèených. Druhá skupina pokraèovala

v håbení sondy pri panom Poli. Veèer si vetci pochutnali na dobrom gulái a starých jaskyniarskych historkách. Ïalie ráno sa vetci vybrali
prehlbova sondu, v ktorej oèakávajú
prienik do jaskyne. Vykopali ju do håbky 10 metrov, no na objav si ete
vzh¾adom na mnostvo sedimentu asi
trochu budú musie poèka. Jaskyniarsku akciu ukonèili vo Ve¾konoèný pondelok, avak k novozameraným jaskyniam bude potrebné vyhotovi mapy, evidenèné karty a zaradi
ich do zoznamu jaskýò. Oblastná skupina Slovenskej speleologickej spoloènosti ïakuje sponzorovi, mestu Rimavská Sobota, za poskytnutie finanèného príspevku na zabezpeèenie výskumu a prieskumu. Igor Balciar

Memoriál Evy Zacharovej

Dobinského, ktoré obhajovalo minuloroèné prvenstvo. Nakoniec skonèilo
druhé, z tretieho miesta sa radovalo
drustvo Z P.K. Hostinského.
V nesúanej skupine zvíazilo drustvo ZRTV. Sprievodnou udalosou
volejbalových zápasov býva vdy aj
poloenie kytice na hrob Evy Zacharovej v Rimavskom Brezove. Tohto
aktu sa zúèastnilo vedenie Z P. Dobinského na èele s riadite¾om koly
Ivanom Geckom, ako aj manel Evy
Zacharovej. Prítomný bol aj predseda
Klubu riadite¾ov Z okresu.
Vo veèerných hodín, keï sa turnaj
skonèil, prebehlo u v pokojnej
a uvo¾nenej atmosfére vyhlásenie víaza turnaja. Okrem toho boli ocenené
aj individuálne výkony hráèov za jednotlivé herné èinnosti. Víazom bol
vak kadý, kto sa turnaja zúèastnil.
Na záver môeme len kontatova,
e i tento roèník sa vydaril aspoò tak
dobre ako predchádzajúce. Preto sa
patrí poïakova vetkým, ktorí akýmko¾vek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu tejto peknej akcie. Poïakovanie patrí vetkým sponzorom,
zriaïovate¾ovi, ale aj organizátorom
turnaja. Vïaka kadému, kto pomohol materiálne, finanène, organizaène
zabezpeèi portovo-spoloèenskú
akciu Memoriál Evy Zacharovej u po
15-krát bez preruenia. Turnaj sa skonèil, ale vetci sa teíme na ïalí roèník.

Ve¾ká noc v Drienèanskom krase

V piatok 20.apríla sa v Základnej kole P.Dobinského konal
u 15.roèník volejbalového turnaja zmieaných drustiev Memoriálu Evy Zacharovej. Pripomenuli sme si ním èloveka, pedagóga, portového nadenca, ktorý zasvätil svoj ivot deom, mládei
a portu. Bol to znovu jeden z tých pekných a neopakovate¾ných
záitkov, keï sa znovu po roku stretli tí, ktorí majú radi port,
a hlavne volejbal, ktorým úcta a tradície nie sú cudzie, ktorí sa
radi podelia o rados a zábavu s tými, ktorí o to stoja.
Je to podujatie, ktoré nemá obdobu fana Cifrua a viceprimátora Pavnielen v rámci okresu, ale ani kraja. e la Piliarika. Aj keï úèas volejbalostále má svoju úroveò, dôstojnos vých drustiev nebola a taká bohatá
a vános, dokazuje úèas najvyích ako v minulosti, na kvalite zápasov
predstavite¾ov mesta, primátora te- a chuti do hry to neubralo. Hralo sa
Pri hrobe Evy Zacharovej .
v dvoch skupinách, v telocvièniach Z
P. Dobinského a Spojenej koly.
Zápal, obetavos, nasadenie zdobili jednotlivé zápasy a výkony aktérov. Ich prístup môe by vzorom aj
pre mnohých naich reprezentantov.
Vetko bolo sprevádzané neopakovate¾nou radosou z kadého získaného bodu, ale aj nervozitou èi sklamaním z jeho straty. Rados neprejavovali len samotní hráèi, ale aj ich fanúikovia, ktorí prili povzbudi svoje
kolektívy. A neboli to len bývalí aktívni úèastníci, ale aj iaci, tudenti,
známi, priatelia. Víazstvo z turnaja
Víazné drustvo Spojenej koly Rimavská Sobota s vedúcou oddele- si odniesla Spojená kola Rimavská
nia kolstva mestského úradu Evou Alevovou (prvá z¾ava) a riadite¾om Sobota, i keï získa pohár malo
v pláne aj domáce drustvo Z P.
turnaja Ivanom Geckom (prvý sprava).
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Mladí rimavskosobotskí futbalisti K Tempus

Proti Juventusu, Arsenalu, Bayernu

Mladí talentovaní futbalisti K
Tempus Rimavská Sobota pokraèujú v skvelých výkonoch aj v odvetnej
èasti 1.ligy prípraviek - skupina
Stred, hoci hlavne domáce zápasy hrajú v saených podmienkach. V posledných kolách vyhrali na ihriskách
v iari nad Hronom, porazili na domácej pôde Námestovo, Podbrezovú,
vyhrali na pôde Dukly Banská Bys-

trica. V ïalích kolách pokraèujú na
domácej pôde proti Juventusu ilina
a cestujú do Martina. Chlapci vynikajúco reprezentujú svoje mesto a svojimi výsledkami si vydobyli kredit na
celom Slovensku. Na základe výborných výkonov sú pozývaní na ve¾mi
kvalitne obsadzované turnaje, najbliie napríklad na Memoriál Petra Dubovského v Bratislave. Dobrou vi-

Kvarteto úspených

Dòa 14.apríla sa v Handlovej konalo druhé kolo majstrovstiev stredoslovenskej oblasti v plávaní iakov
a juniorov, na ktorých sa zúèastnilo
dvanás plaveckých oddielov z celej
stredoslovenskej oblasti. Z dôvodu
vysokej chorobnosti reprezentovali
Plavecký klub Rimavská Sobota len
tyria plavci, ktorí vak napokon dosiahli cenné výsledky . Dve prvé mies-

ta si vybojoval najmladí Juraj Husár v disciplínach 50 metrov prsia a 50
metrov kraul, jedno prvé a dve druhé
miesta o dva roky starí Mihály Máté,
jedno druhé a dve tretie miesta Hanka
Poljaková a v silnej konkurencii desiate
miesto Samuel ebok. Ïalie kolo
majstrovstiev stredoslovenskej oblasti sa uskutoèní 12. mája v krytej plavárni v Rimavskej Sobote.

Totkoviè znovu bronzový

Mladý nádejný zápasník Lokomotívy Rimavská Sobota Richard Totkoviè po bronzovej medaile z majstrovstiev Slovenska dorastencov v zápasení
vo¾ným týlom získal medailu rovnakého lesku aj na ampionáte
v gréckorímskom týle v homotnostnej kategórii do 100 kg v Komárne. Zápasil ve¾mi dobre a hlavne v stretnutí s neskorím víazom tejto hmotnosti, èlenom domáceho oddielu, podal svoj najlepí výkon, aký som od
neho videl, -povedal jeho tréner Jozef Radnóti. A dodal : - Prehral a po
ve¾kom boji o jeden bod. A to ete v posledných sekundách vykonal akciu,
za ktorú by dostal tri body a zápas by bol vyhral a získal by titul majstra.
Bolo vak rozhodnuté, e akcia bola vykonaná a po riadnom èase. Body do
súae drustiev získali aj ïalí dvaja nai pretekári a to Pavol Holub
a Rudolf Utrata za 5.miesta. Lokomotíva obsadila pekné 6.miesto. jr-

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. 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.

zitkou sú aj niektoré individuálne výkony chlapcov, za èo sú pozývaní hra
aj do iných popredných slovenských
klubov, ako sú napríklad Vengloova
futbalová akadémia Bratislava,
Dukla Banská Bystrica, MFK Ruomberok. V najbliích dòoch sa
hráè K Tempus Tomá Galo (a mono aj Patrik Gilian) zúèastní Minimajstrovstiev Európy klubov, na ktorých bude v hra v drese Dukly Banská Bystrica proti takým súperom ako
Bayern Mníchov, Arsenal Londýn,
Juventus Turín, atï. Turnaj poriadajú
spoloène Èeská republika a Nemecko
v prvý májový víkend.
Tabu¾ky I.ligy prípraviek (Námestovo hrá len jarnú èas sezóny ):
U 11, ROÈ. NAR. 1996
1. MK ilina
2. Te m p u s
3. Dukla BB
4. Martin
5. R u  o m b e r o k
6. Z v o l e n
7. Juve ilina
8. B e l á
9. iar
10. Námestovo
11. P o d b r e z o v á
12. Jupie BB

15
14
14
11
13
12
11
9
14
4
12
11

14
13
9
6
6
3
3
2
2
2
2
1

0 1 131: 9
1 0 65: 9
1 4 49:17
2 3 36:20
1 6 42:39
4 5 12:24
2 6 17:33
2 5 21:54
1 11 30:71
0 2 10:12
0 10 11:59
0 10 5 82

U 10, ROÈ. NAR. 1997

1. MK ilina
2. Te m p u s
3. Martin
4. Dukla BB
5. Z v o l e n
6. P o d b r e z o v á
7. Juve ilina
8. R u  o m b e r o k
9. Jupie BB
10. Námestovo
11. iar
12. B e l á

15
14
11
15
12
12
12
13
12
4
14
10

15
10
9
8
7
5
5
4
3
1
0
0

0 0 169: 26
2 2 71: 37
0 2 98: 23
1 6 53: 52
0 5 47: 38
1 6 39: 50
0 7 29: 38
2 7 34: 34
1 8 29: 65
0 3 15: 19
:
2 12 13146
1 9 14 83

45
32
27
25
21
16
15
14
10
3
2
1

11
11
11
8
6
5
4
4
3
1
1
0

1 3 90: 50
0 3 108: 26
0 2 89: 21
0 3 50: 22
2 4 34: 29
0 7 34: 46
2 6 26: 36
2 8 23: 58
2 7 30: 57
1 7 25: 48
0 3 16: 19
2 12 15128

34
33
33
24
20
15
14
14
11
4
3
2

U 9, ROÈ. NAR. 1998

1. MK ilina
2. Dukla BB
3. R u  o m b e r o k
4. Martin
5. Juve ilina
6. P o d b r e z o v á
7. Z v o l e n
8. Te m p u s
9. Jupie BB
10. B e l á
11. Námestovo
12. iar

15
14
13
11
12
12
12
14
12
9
4
14

42
40
28
20
19
13
11
8
7
6
6
3

UTOROK 1. MÁJA
Futbal
15.00 hod. Jesenské  Tisovec, Hajnáèka  Poniky v dohrávke 14.kola 4.ligy
PIATOK 4. MÁJA
Malý futbal
16.50 hod. Flamengo  FCK
Athletico Tatra, 17.40 hod. Rimatex  Exprestrans, 18.30 hod.
K Tempus  Nemocnica NaP,
19.20 hod. Euromotel  Autopulír, 20.10 hod. SBS Consult Security  Hrnè. Zaluany v 15.kole
I.ligy na umelom trávniku K
Tempus pod ibenièným vrchom
SOBOTA 5. MÁJA
Futbal
10.00 hod. starí iaci a 12.00
hod. mladí iaci K Tempus Rimavská Sobota  Revúca v 20.kole
II.ligy na ihrisku na Drustevnej ul.
16.30 hod. FC Rimavská
Sobota  Trenèín v 9.kole prelínacej súae o postup do
Corgoò ligy
16.30 hod. Sútor  Èerenèany, Sirk  Kaloa v 14.kole
III.triedy
Malý futbal
16.00 hod. Tango Klub  K
Tempus B, 16.50 hod. Euromotel B  D.N.A.Reportér, 17.40
hod. Greko  IK-Com v 12.kole
II.ligy na umelom trávniku K
Tempus pod ibenièným vrchom
NEDE¼A 6.MÁJA
Futbal
14.30 hod. dorast a 16.30 hod.
dospelí Stránska  Muráò, Oïany  Blhovce, Husiná  Rim. Janovce, Chanava  Gemer, Bátka 
Krá¾, Revúèka  Ve¾ké Teriakovce v 16.kole I.triedy, Jelava  Zacharovce, Bottovo  Hodejov,
Abovce  Stáròa, Rim.Seè 
Gem.Jablonec v 14.kole II.triedy
16.30 hod. Jesenské  Ve¾ký
Krtí, Tisovec  Selce, Podlavice  Hajnáèka v 20.kole 4.ligy,
Ve¾ký Blh  Radzovce, Hnúa
 Olováry, Klenovec  Hrnè.
Zaluany v 20.kole 5.ligy

40. výroèie rimavskosobotského duda

Ve¾ká cena v dude
Telovýchovná jednota Mlados Relax CVÈ v Rimavskej Sobote usporiada v sobotu 12.mája v priestoroch Domu kultúry
Ve¾kú cenu Gemerskej mliekárne v dude iakov a iaèok, roè.
nar. 1993-1999. Turnaj sa bude kona v znamení 40.výroèia zaloenia oddielu duda v meste. Predpokladá sa úèas takmer
400 detí nielen zo Slovenska, ale aj z Èeskej republiky, Maïarska, Rumunska, Ukrajiny, Po¾ska a Rakúska.
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Futbal v oblasti

II.TRIEDA  13.KOLO :
Hodejov  Abovce 1:0 (1:0), gól
dal Pavel Illés, rozhodoval Igor Krahulec; Gem.Jablonec  Uzovská Panica 2:1 (2:1), góly domácich Jozef
Koszorú, Kristián Berky, rozhodoval Holek; Stáròa  Rim.Seè 2:1
(1:0), gól hostí Ladislav Váradi, rozhodoval Ïurík; Zacharovce  Bottovo 6:1 (3:0), góly: Peter Golian 4,
Jaroslav Ïurko, Bohumír astný 
Ladislav Ruszó, rozhodoval Slabej,
bez kariet.
1. Rim. Seè
2. S t á r ò a
3. A b o v c e
4. Uz. Panica
5. G. Jablonec
6. Z a c h a r o v c e
7. Jelava
8. H o d e j o v
9. Bottovo

12
11
12
12
11
12
11
11
12

8
7
6
6
5
5
3
4
1

1
2
2
1
2
0
3
0
1

3 44 :13
2 27 :12
4 46 :27
5 23 :23
4 24 :21
7 28 :28
5 27 :25
7 16 :50
10 15 :57

25
23
20
19
17
15
12
12
4

V oblastnej lige si vymenili pozície Bátka s Husinou

Favoriti bodovali zväèa naplno

Výsledky 15.kola :
Krá¾  Revúèka 4:0 (2:0), domáci mali stálu prevahu, hostia si nevypracovali ani jednu ancu a po prestávke odpadli aj kondiène. Góly : 12.
a 64.min.Peter Hugyár, 15. a 68. Ján
Suba. Pred 100 divákmi rozhodoval
onko¾, lté karty Rastislav Valent,
Mikulá Itók (obaja Revúèka).
Rim.Janovce  Chanava 6:1
(5:0), jednoznaèná záleitos domácich, ktorí rozhodli u v 1.polèase.
Góly : Nicolas ibrita a Endre Vincze

Futbal v kraji

4.LIGA  19.KOLO :
Hajnáèka  Fi¾akovo 2:3, Poniky
 Tisovec 1:3, Ruiná  Jesenské 4:1.
5.LIGA  19.KOLO : Vinica 
Ve¾ký Blh 0:2, góly Tomá Laco
III.TRIEDA  13.KOLO :
Radnovce  Sútor 3:0 (3:0), góly: a Roman Gubala. Lubeník  KlenoJozef Radiè, Peter György, tefan vec 5:1 (0:1), hostia sa u v 5.minúte
Váradi, 100 divákov, rozhodoval Ma- ujali vedenia gólom Mareka Medveïa.
rián Sendrei, bez kariet; Èerenèany  A do 65.min. bol zápas vyrovnaný.
Sirk 5:0 (4:0), góly : Marek Astalo Potom vak v priebehu pár minút ina Peter Babic po 2, Milan ári, rozho- kasovali tri góly. Radzovce  Hnúa
2:0 (1:0), domáci sa ujali vedenia u
doval Martin Hodoò, bez kariet.
v 5.min., potom mali viac z hry hostia.
:
1. Tisovec B
22
22
9 7 1 1
10
2. K a l o  a
8 6 2 0 30 :11 20 Keï v úvode 2.polèasu dali domáci
3. R a d n o v c e
8 5 1 2 15 : 7 16 druhý gól, zápas sa u len dohrával.
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
8
8

3
3
1
0

2
0
0
2

4
5
7
6

12 :13 11
28 :17 9
13 :30 3
6 :38 2

DORAST II.TRIEDA  13.KOLO :
Hodejov  Abovce 3:8, Gem. Jablonec  Uzovská Panica 2:6, Stáròa 
Rim.Seè 1:5, Zacharovce  Bottovo
9:2, Petrovce  Zacharovce 16:0.

Dorast v oblasti

I. TRIEDA - 14. KOLO
Ve¾ké Teriakovce  Stránska 3:1,
Krá¾  Revúèka 2:0, Gemer  Bátka 1:1, Rim.Janovce  Chanava 3:0,
Muráò  Oïany 11:0, Blhovce 
Husiná 10:0, Chanava  Hajnáèka
2:3, Lubeník  Stránska 13:1.

Dokázali otoèi z 0:2 na 3:2 a nepremeni penaltu

Palia trénerovým olíkom

II.LIGA  23.KOLO :
Starí dorast : FC Rimavská
Sobota  Ruomberok B 3:2 (0:1),
keï v 3.minúte druhého polèasu hostia dali druhý gól, tak ako ten prvý
v 20.min. po zaváhaní stredu obrany,
zdalo sa, e o zápase je rozhodnuté.
Ale u o pä minút neskôr po darovanom nepriamom kope v 16-ke hostí
striedajúci Karol Palia zníil a o
ïalích sedem minút ten istý hráè vyrovnal. A èoskoro mohol zavài svoj
èistá hetrik, ale nepremenil penaltu.
Napokon vak predsa len bol strojcom náho víazstva, keï pä minút
pred koncom sa jeho strela zo 16-ky od
obrancu hostí odrazila do siete.

Gemerské

Mladí dorast : FC Rimavská Sobota  Ruomberok B 0:2 (0:0), prvý
polèas bol vyrovnaný, z náho drustva mal ve¾kú ancu na skórovanie
Demeter. Po prestávke vak boli pánmi na ihrisku jednoznaène hostia, boli
dôraznejí a dokázali aj vyui dve
chyby, resp. zaváhania naej obrany.
Zostava : Juhász (priiel z Bátky, mal
druholigovú premiéru, zachytal spo¾ahlivo, za góly nemohol)  Durec,
Dragijský, Szabó, Egri  Giba¾a, Brndiar, Demeter, Kiss  Árvai, Kulèár;
striedali Kosenko (po dvoch minútach
pobytu na ihrisku sa zranil, je podozrenie na zlomeninu k¾úènej kosti),
Miro Murín a Klement.

po 2, Tibor Albert a Adam Lajka 
Erik Zsíros za stavu 6:0. Rozhodoval
Machyniak, lté karty Roman Uhrin
 Eduard Brindzák, Csaba Szajkó.
Ve¾ké Teriakovce  Stránska
1:1 (0:1), hostia sa ujali vedenia
v 33.min. gólom Marcela Gubalu. Domáci vyrovnali hneï po prestávke,
v 47.min. Duanom Laákom. Hrali
dobre, ale opä doplatili na nepremieòanie ancí. Rozhodoval Ivanik, lté
karty Ivan Sihelský  Richard míro.
Muráò  Oïany 2:1 (1:1), góly:
5. Roman Verkin, 60.Juraj Velk 
34.Marek Pisár. Rozhodoval Wollinger,
lté karty Roman Goldschmidt, Marián Korim  Csaba Dósa, Ján Krahulec.
Gemer  Bátka 3:1 (1:0), góly :
Mikulá Lukáè, Zoltán Csutor, Peter
Ulický  Gabriel Juhász (vyrovnával
na 1:1). Rozhodoval upka, ltá karta
Gabriel Juhász (Bátka).
Blhovce  Husiná 1:2 (1:1), góly:
15.min.Tomá Agócs  11.Kristián
Badinka, 53.Róbert Mezõ. Rozhodoval Skrutek, lté karty Jaroslav Gregu  Peter Balá, Ján Motyèiak.

1. R. Janovce 15
2. G e m e r
15
3. K r á ¾
15
4. M u r á ò
15
5. S t r á n s k a
15
6. H u s i n á
15
7. B á t k a
15
8. O  ï a n y
15
9. R e v ú è k a
15
10. Chanava
15
1 1 . V. Teriakovce 15
12. Blhovce
15

13
10
9
9
6
7
6
6
6
5
3
3

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

2 34 : 11
4 41 : 16
3 38 : 23
6 48 : 31
5 36 : 23
7 27 : 36
8 31 : 33
9 20 : 25
9 23 : 36
10 23 : 43
9 17 : 34
11 26 : 52

39
31
30
27
22
22
19
18
18
15
12
10

Existenèná výhra

= KK Rimavská Sobota  Podbrezová C 3 033 : 2 826, na body 7:1,
v závereènom 22.kole I.ligy v kolkoch
na 120 hodov. Líder náho drustva
Róbert matlík okomentoval stretnutie slovami : - Jednoznaèný priebeh
existenèného zápasu. V prípade prehry hrozil námu tímu zostup do
II.ligy. Víazstvo nám zabezpeèilo
skok na koneèné 7.miesto, èo svedèí
o vyrovnanosti súae. V naom drese sa opä predstavili otec a syn Sendreiovci. Viac sa darilo mladému Marekovi, ktorý je prís¾ubom do budúcnosti. Zostava a výkony KK : matlík 537 (svoj mikrosúboj vyhral o 73
bodov), Tavarszký 492 (+ 39), Kojnok 532 (+ 47), Marek Sendrei 498
(-35), Povinszký 494 (+23), Július
Sendrei, po 60.hode ho striedal Topor 480 (+51).

Minifutbal

= Výsledky 14.kola I.ligy
z piatka 27.apríla : Autopulír  SBS
Consult Security 7:1 (4:1), góly :
I.Perdík 3, S.Krahulec 2, G.Boros,
M.Repka  M.Strýèek; Nemocnica
NaP  Euromotel 3:4 (0:2), góly :
.Hájek, M.Micsurda, P.Astalo 
V.Ruszó 2, R.Farka, L.Kecsõ; Exprestrans  K Tempus 8:2 (3:1), góly:
T. Laco 3, R.Gubala 2, R.Kret,
G.míro, .Drugda  P.Kovács,
J.Negyesi, ltá karta Milan paèek (K
Tempus); FCK Athletico Tatra  Rimatex 1:11 (1:5), góly : M.Kasáè 
P.ándor a M.Sihelský po 3, R.Uhrin
2, M.Beòu, T.ándor, L.avina; Matyas  Flamengo 8:4 (3:3), góly :
P.Csízi 4, O.Václavík a L.avina po
2  G.Tóth 3, R.Tóth; dohrávka
13.kola : Rimatex  Matyas 6:2 (2:2),
góly : R.Uhrin a T.ándor po 2,
P.ándor, M.Sihelský  . Czene,
A.Kökény, ltá karta M.Beòu.

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

13
13
13
13
13
11
10
13
12
12
13

11
9
8
8
6
5
5
5
2
1
0

1 1
3 1
2 3
2 3
1 6
2 4
1 4
0 8
1 9
3 8
0 13

94 : 27
57 : 34
63 : 36
50 : 46
59 : 45
41 : 44
47 : 36
66 : 81
50 : 86
30 : 72
:
37 100

34
30
26
26
19
17
16
15
7
6
0

6
5
6
5
3
3

2
3
0
2
2
1

3
3
5
4
6
7

58 :50
49 :33
41 :36
52 :49
39 :54
33 :51

20
18
18
17
11
10

V súai strelcov je na èele trojica hráèov Rimatexu v poradí Tibor
ándor s 24 gólmi, Milan Sihelský
s 21 a Peter ándor s 18 gólmi.
= Výsledky 11.kola II.ligy zo
soboty 28.apríla : Greko  Tango
Klub 5:0 kont. (hostia nenastúpili),
IK-COM  Euromotel B 2:11 (1:4),
góly : V.Va 2  P.Utrata 4, O.Bial 3,
Zs.Csúsz 2, L.Klement, N,Koós;
D.N.A.Reportér  K Tempus B 2:5
(1:2), góly : T.Albert 2  M.Pánek 3,
L.Gembický, M.Halász.

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

11
11
11
11
11
11

V súai strelcov vedie Michal
Dragijský (Tango Klub) s 27 gólmi
pred T.Albertom s 23 a Igorom Daòkom (IK-COM) s 10 gólmi, atï.

Dorast v kraji

5.LIGA  19.KOLO :
K Tempus Rimavská Sobota
 Kalinovo 3:0 (1:0), góly : Vrábe¾, Kurek, Pánek.
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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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Sobotòají zápas s Trenèínom bude z kategórie esbodových

Infarktový záver s tromi gólmi
a¾a - FC Rimavská Sobota 2:3 (0:2), v 8.kole prelínacej súae o postup do Corgoò ligy. Góly: 90.+ min. Lancz, 90.+ Èiriè - 22.
a 25. Sivèeviè, 90.+Filo. Pred 450 divákmi rozhodoval Trutz, ltá
karta u v 9. min. Janeèka, èervené karty : 40.min. Vyskoè, 89.
Mikla - 36. Janeèka. Zostavy: a¾a: Valenský - Mikla, Gaparík,
Gabriel (70. Tyèiak), Demeter - Obert (67. Èiriè), Lancz, Vyskoè,
Lalák, Vencel - Masný (58. Dékány); FC : imon - Janeèka, Geri,
Kaèák, Mráz - Hlouek, Hílek, Filo, Pisár (55. Gibala), Lazúr (72.
Tesák) - Sivèeviè (63. ivanoviè)

nul domácu bránu. Záver bol ve¾mi

Foto: -ml-

Zápas lepie zaèali domáci, ale
Masný a Vencel svoje ance nevyuili. Na druhej strane po presnom Pisárovom centri Lazúrovu hlavièku
Valenský zázraène vyrazil. Gemerèania sa ujali vedenia v 22. min. Po
rýchlej kontre Sivèeviè parádnou strelou z hranice estnástky trafil pod
brvno. O tri minúty neskôr po zlom
výkope Valenského opä Sivèeviè trafil z uhla do horného roku brány. V
36. min po faule na Vencela musel
odís po druhej ltej karte Janeèka
predèasne pod sprchy a Duslo malo
výhodu pokutového kopu, Vyskoè
vak trafil len do rde. O chví¾u sa
sily na ihrisku vyrovnali po vylúèení
Vyskoèa za neportové správanie. Aj
v druhom polèase videli diváci útoèný futbal. Vencel trafil do brvna a na
druhej strane skúsený Pisár tesne mi-

Milomir Sivèeviè (v¾avo s è. 12)
dal v ali prvé dva nae góly.

Ako hrali súperi

= Výsledky ostatných zápasov

8.kola : Trenèín  Trnava 1:1, Dubnica  Inter Bratislava 0:0, Moèenok  Zlaté Moravce 1:0.

dramatický. Domáci prili o ïalieho hráèa, keï bol vylúèený Mikla, ale
napriek tomu sa im podarilo v priebehu dvoch minút vyrovna po góloch
Lancza a Èirièa. Posledné slovo vak
mali hostia, keï vo tvrtej minúte nadstaveného èasu zaznamenal Filo víazný gól. Pod¾a poètu vylúèených by
sa mohlo zda, e to bol akýsi brutálny zápas. Hralo sa slune, v dobrej
portovej atmosfére. /Zdroj : SITA/

Program 9.kola 5.5. : FC Rim. Sobota  Trenèín, Dubnica  Moèenok,
Inter  a¾a, Trnava  Z. Moravce.

Peter Anèic, tréner ale: - Opä
kontatujem, e chudobnému aj z hrnca vykypí. V prvom polèase sme mali
dos ancí, ale nevyuili sme ich. Moji
zverenci si zaslúia pochvalu za to, e
v oslabení vyrovnali, ale v nadstavenom èase sa nám astena otoèila chrbtom a dostali sme rozhodujúci gól.
Mikulá Komanický, tréner Rimavskej Soboty: - Zápas sa musel divákom páèi. Myslím si, e sme boli lepí
o gól a zaslúene si odváame tri body.
Marián Kudlík, asistent trénera Rimavskej Soboty : - Infarktový
záver zápasu, do ktorého domáci nastúpili so zjavnou dávkou entuziazmu
a s túbou po prvom víazstve. Rýchlo
ich vak schladili dva pekné góly Sivèe-

vièa, ktorého sme viac-menej z núdze
postavili na hrot v naom základnom
rozostavení 4-2-3-1, keïe nemohol
nastúpi chorý Líka, ktorý bol pod
antibiotikami. Do závereènej minúty
sme kontrolovali priebeh zápasu, mali
sme nieko¾ko ïalích ancí, Mohli sme
dávno rozhodnú. V momente, keï
tvrtý rozhodca avizoval tyri minúty nadstavovaného èasu, sme dostali
prvý gól. Vzápatí brankár imon kryl
èistú ancu Dékanya, ale v 92.min. domáci predsa vyrovnali. Futbalová spravodlivos vak zvíazila. Michal Filo
vyviezol loptu z håbky náho obranného pásma, zakombinoval s Gibalom
a z 12 m nikým neatakovaný dal víazný gól. Zostávame v hre o postup.

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

8
8
8
8
8
8
8
8

4
4
4
3
2
3
2
0

3
3
3
3
4
1
0
3

1 9: 4
1 8: 3
1 9: 6
2 10 : 8
2 5: 8
4 7 :11
6 9 :12
5 6 :11

15
15
15
12
10
10
6
3

Hlasy trénerov po zápase
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