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Koniec poplaným správam

Geotermálna voda je kvalitná
Voda z geotermálneho vrtu na Kurinci má
poadovanú kvalitu
a potrubie je funkèné.
Minulý pondelok o 15.
hod. dosahovala teplotu 33,2 stupòov C a
mala prietok takmer 50
tis. litrov za hodinu.
Obsah eleza predstavoval 1,3 mg/l vody.

Kurinec témou mimoriadneho mestského zastupite¾stva

Podarí sa vybudova aquapark?
rárikovej, za uplynulé roky bolo
v rekreaènej oblasti preinvestovaných
takmer 200 mil. korún. Investície o. i.
zahàòali aj dokonèenie technickej infratruktúry Rekreaèného komplexu
Zelená voda pod¾a projektu Phare
vrátane geotermálneho vrtu a dopravy
geotermálnej vody, marketing
a propagáciu rekreaènej oblasti, vybudovanie portovo- rekreaènej zóny
areálu Zelená voda s tenisovými dvor-

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
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Súèasným stavom vyuitia rekreaènej oblasti Zelená voda- Kurinec
a o monostiach ïalieho postupu
aktivít pre vybudovanie aquaparku
sa zaoberali na svojom spoloènom
rokovaní tyri komisie pri MsZ: výstavby, podnikate¾ská, finanèná,
mestského a regionálneho rozvoja.
Pod¾a vyjadrenia vedúcej oddelenia
strategického rozvoja mesta Mestského úradu v Rim. Sobote Evy Mu-

cami, detským ihriskom, minigolfom
a ihriskami pre pláový volejbal.
Koncom septembra toku 2006 bola
podpísaná zmluva o spolupráci
s developerskou spoloènosou
VVMZ, s. r.o., Bratislava. Jej predmetom je vyh¾adávanie investorov
pre vybudovanie aquaparku a ubytovacej zóny.
Boli predloené dve priebené správy, vlani v decembri a v
marci tohto roku. Zároveò sa
uskutoènili aj osobné rokovania
s cie¾om zosúladi predstavy
a zámery mesta so zámermi spoloènosti VVMZ a projektovou
kanceláriou Bajoprojekt. Výsledkom tohto procesu je spracovanie
(Pokraèovanie na 2. strane)

Také sú závery zo skúky, ktorú inicioval èlen Komisie kontroly pri
MsZ a exposlanec tefan Szõke.
S výsledkami skúky som spokojný, lebo v meste sa írili poplané správy, e vrt je nefunkèný
a voda pinavá, hustá a èervená.
Dôleité vak bude to, aby sa geotermálny vrt zaèal èo najskôr vyuíva, vyjadril sa tefan Szõke,
ktorý bol poèas skúky prítomný.
Pod¾a vyjadrenia vedúcej oddelenia strategického rozvoja mesta Mestského úradu v Rim. Sobote Evy
Murárikovej, v súèasnosti vodu nie
je moné vyuíva, nako¾ko chýba
technológia úpravovne vody. Geotermálna voda z vrtu je vhodná na
rekreaèné a wellnes úèely. Pod¾a balneologického rozboru má aj lieèivé
úèinky na pohybové, nervové a koné choroby.
-kan-
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Náklady vye osemdesiatdva miliónov korún

Zrekontruovali interný pavilón

Rimavskosobotská nemocnica
má u komplexnú rekontrukciu
interného pavilónu za sebou. Prebiehala od mája roku 2005 a minulý piatok objekt slávnostne otvorili. Pásku prestrihli podpredseda BBSK Jozef imko a predseda
správnej rady NO Rastislav Kubáò. Rekontrukcia si vyiadala
celkové náklady vye 82 mil. korún, prièom boli tri zdroje financovania: z fondov EÚ, zo tátneho
rozpoètu a z rozpoètu BBSK.
Èo sa týka vybavenia jednotlivých izieb, tak na tom sa podie¾a
aj nezisková organizácia. Zatia¾
sme preinvestovali takmer 600 tis.
korún. Budeme vak investova
ïalej, aby sme zabezpeèili komfort pre pacientov. Naim hlavným
cie¾om je to, e sa tak dosiahne
vyí tandard a úroveò poskytovania zdravotnej starostlivosti,

Názor

uviedol riadite¾ Veobecnej nemocnice v Rim. Sobote Pavel Hirjak. V zrekontruovanom internom pavilóne je 55 lôok.
Izby sú prevane dvojlôkové ale
aj tvorlôkové so samostatnými
sociálnymi a hygienickými zariadeniami. Nechýbajú ani nadtandardné jednolôkové izby. Vedenie
nemocnice plánuje interné oddelenie presahova z doterajích
nevyhovujúcich priestorov do vynoveného objektu do zaèiatku budúceho mesiaca.
-kan-

Kurinec témou mimoriadneho mestského zastupite¾stva

Podarí sa vybudova aquapark?
(Dokonèenie z 1. strany)
konceptu aquaparku. Mesto má
v súèasnosti dve alternatívy rieenia jeho výstavby. Prostredníctvom
investora, ktorého má vyh¾ada
a vybra spoloènos VVMZ a mesta Rim. Sobota z finanèného príspevku zo trukturálnych fondov
EÚ, informovala nás E. Muráriková.
Ïalej uviedla, e vzh¾adom k tomu, e
v programovacom období 2007-13 zo
F EÚ budú prednostne financované
ve¾ké investièné projekty aquaparkov,
lyiarskych stredísk a pod., mesto má
monos dohodnú prípravu jednotlivých projektov pre stavebné povolenie s projektovou kanceláriou Bajoprojekt, ktorá u v roku 2004 vyhrala
verejnú súa na dodávate¾a projektovej dokumentácie pre aquapark. Mesto
tak nestratí ancu uchádza sa
o výstavbu aquaparku v hodnote 375
mil. korún a nebude odkázané len na
príchod investorov. Ak bude na pro-

jekt schválený grant v plnej výke,
mesto musí jeho kofinancovanie zabezpeèi sumou 18,750 mil. korún, èo
je 5 %.
Návrh ceny projektovej dokumentácie je 3,3 mil. korún a obsahuje technológie, atrakcie, bazény,
izolácie a celú stavebnú èas aquaparku. Projektová dokumentácia
bude spracovaná do troch mesiacov
od podpisu zmluvy, vysvetlila E.
Muráriková. Èlenovia tyroch komisií pri MsZ: výstavby, podnikate¾skej, finanènej, mestského a regionálneho rozvoja odporuèili vyèleni financie vo výke 3,3 mil. korún
z rozpoètu mesta na tento rok na spracovanie projektovej dokumentácie, aby
mohla by podaná iados o grant zo
F EÚ na výstavbu aquaparku. Na
základe tejto skutoènosti zvolal primátor Rim. Soboty tefan Cifru mimoriadne zasadnutie poslancov mestského parlamentu, ktorí by mali schvá-

= Názor = Názor = Názor = Názor

Vláda Róberta Fica koncom novembra minulého roka, takmer bez
pozornosti médií, výrazne zmenila
predchádzajúci systém poskytovania investièných stimulov. Dovtedy
platné pravidlá stanovovali, e investori investujúci v zaostalejích regiónoch mali nárok na vyiu pomoc
ako investori na západnom Slovensku, èo ich malo motivova k presúvaniu investícií na juh Banskobystrického kraja a na východné Slovensko. Následne na
rokovaniach vlády 6-teho, 13-teho
a 20. decembra u na základe nových
pravidiel táto vláda rozdelila pre 45
podnikov vye 9,7 miliardy korún.
Spôsob, ako to urobila, má ve¾mi
ïaleko od to¾kokrát zdôrazòovaného vyrovnávania regionálnych rozdielov. Drvivá väèina pomoci bola

schválená práve do najrozvinutejieho západného Slovenska ! Pod¾a tabu¾ky rozdelenia so stimulmi
pre KIA a jej dodávate¾om bola pomoc
pre jednotlivé
regióny

pomoci, pri ú¾avách na dani z príjmov to bolo vo výke 5. 623 886 931
Sk, pri priamych dotáciách tátu 1.
635 904 581 Sk a pri iných formách
pomoci 2. 490 257 078 Sk.
Strana SMER SD pred vo¾bami bodovala u volièov aj vïaka
kritike Dzurindových vlád, e
sa málo venuje zaostalým regiónom. Dnes, keï je pri moci,
na to akosi pozabudla. U sme si
vak zvykli aj pri iných veciach, e
predstavitelia tejto vlády iné hovoria a iné konajú. Desa miliárd je obrovské mnostvo prostriedkov, ktoré by viacerým okresom výrazne pomohli. Ich investovanie na západné
Slovensko vak rozdiely na Slovensku výrazne prehåbia !
Jozef Miku,
poslanec NR SR za SDKÚ-DS
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nasledovná: východné Slovensko
11 %, stredné 27 % a
západné Slovensko 62 %.
Bez stimulov pre KIA a jej dodávate¾om bola pre východné Slovensko 13 %, stredné 19 % a západné
Slovensko 68 %. Èo sa týka foriem

z

li financie na projektovú dokumentáciu. Rokovanie sa uskutoèní 29. mája.
Marta Kanalová

Dobré slovo lieèi

V tieto dni hovoríme ve¾a o problémoch náho zdravotníctva. Denne môeme èíta èlánky a v médiách poèúva, aké nedostatky sa vyskytujú v nemocniciach naich
miest. Medzi ne patrí aj tá v Rimavskej Sobote.
Po mnohých rokoch som bola od
2. do 7. mája hospitalizovaná na
internom oddelení. Po tvrtom dni
lieèenia som sa rozhodla, e dám
na papier a uverejním svoje skúsenosti. Musím predovetkým zdôrazni, e aj napriek mnohým nedostatkom lekári a personál interného oddelenia Nemocnice v Rimavskej Sobote pristupujú k svojej práci
ve¾mi svedomite.
Mohla som spozorova, ako primár Dr. Nándor Nagy pekne hovorí
aj s obyèajnými ¾uïmi z okolitých
obcí. Povzbudzuje ich, uk¾udòuje,
a ak je to potrebné, aj ve¾mi ochotne vysvetlí stav svojich pacientov. Na
oddelení panuje pokojná a láskavá
atmosféra. Pacientov lieèia nielen
lieky, ale aj dobré slová a ochotná
starostlivos. Preto by som vo svojom mene, aj v mene ostatných pacientov oddelenia chcela poïakova za svedomitú prácu primárovi
oddelenia MUDr. Nándorovi Nagyovi. Ïakujem aj za milé a povzbudzujúce slová MUDr. Pelikána a MUDr. Gálika. Lieèia dobrým
slovom aj doktorky, sestry a oetrovatelia. Sú ve¾mi milí a sympatickí. V
celom kolektíve je cíti súdrnos
a spoloèný cie¾, aby sa kadý pacient
mohol vráti uzdravený k svojej rodine.
Barbora Szegediová
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Telesne postihnutí
hlavne o parkovaní

SUJA A AVINA
VO TVRFINÁLE

V dòoch 12.-13.mája sa na tenisových dvorcoch v Mestskej záhrade v Rim. Sobote uskutoènili
Majstrovstvá stredoslovenského
regiónu muov v tenise.

Tieto regionálne majstrovstvá sa
konajú kadoroène a hráèi bojujú nielen o umiestnenie a body do tenisového rebríèka, ale sú aj kvalifikáciou
na Majstrovstvá Slovenska. Z rimavskosobotských hráèov sa ich zúèastnili len dvaja: Luká Suja a Máa
avina.
Luká Suja, ktorý bol aj tretím nasadeným, najskôr zvíazil nad Matúom Baniarom z TK Baník Prievidza
6:3, 6:3. Vo tvrfinále nestaèil na o 4
roky starieho hráèa TJ Elán Ve¾ký
Krtí Juraja Chrapku.
Ná druhý hráè, ete len 15-roèný
Máa avina, ktorý bol aj najmladím úèastníkom turnaja, si najskôr
poradil s o tri roky starím Michalom
Palicom z TK Kysucké Nové Mesto,
ktorého zdolal v 3-setovom zápase
6:2, 4:6 a 6:3. Vo tvrfinále narazil na
druhého nasadeného a omnoho starieho hráèa TK Banská Bystrica, s ktorým odohral nároèný zápas. V òom
bol úspenejí súper, ktorý postúpil
do semifinále.
Víazom turnaja sa stal Jaroslav
Horváth z TJ Elán Ve¾ký Krtí. Ten
bol aj prvým nasadeným a v minulosti
hrával v súai tenisových drustiev
aj za TK Rimavská Sobota, ktoré sa
prebojovalo aj na Majstrovstvá Slovenska drustiev v tenise.
- vu -

Foto: M. Lichanec

Hlavne o parkoviskách sa hovorilo
na zasadnutí Okresného centra Slovenského zväzu telesne postihnutých
v Rim. Sobote. Medzi vozièkárov priiel aj náèelník mestskej polície Peter
Berecz. Vyjadril pochopenie, e vozièkárom a ako telesne postihnutým
obèanom, je potrebné vyhradi miesta na parkovanie, aby neboli obsadené. To by mali repektova vodièi najmä pri nákupných centrách. Problémom je aj to, e policajti nemajú monos vade kontrolova priestupky, týkajúce sa parkovania áut. Aj z toho
dôvodu by bolo potrebné zamestna
viac prísluníkov mestskej polície.
Vodièi by mali pochopi situáciu telesne postihnutých, a preto by mali
by voèi nim tolerantnejí. Pomohlo
by aj to, keby boli oznaèené parkovacie plochy pre telesne postihnutých
obèanov.
Barbora Gírethová,
tajomníèka OC SZTP

V Hnúti pripravujú
priemyselnú zónu

Stavajú predajòu Lidl
V areáli bývalého Risa sa zaèalo koncom apríla s výstavbou predajne potravín Lidl. Investorom je Lidl Slovenská republika, v.o.s., so
sídlom v Nemovej. Ako nás informovala vedúca oddelenia stavebného
poriadku, investiènej èinnosti a dopravy mestského úradu Anna Csincsíková, stavebné povolenie bolovydané vlani v júli. Okrem samotného
obchodného centra bude súèasou výstavby aj kruhový objazd
a parkovisko s kapacitou 108 parkovacích miest, prièom pä z nich bude
pre telesne postihnutých. Súèasou projektu sú aj sadové úpravy, stoiarové logo, dvojmetrová protihluková bariéra a vonkajie osvetlenie.
Lidl s predajnou plochou 1 286,4 metrov tvorcových by mal by vybudovaný maximálne za tri mesiace.
-kan-

Mesto Hnúsa sa v súèasnosti
pripravuje na grantové schémy
na programovací rok 2007-13 vo
viacerých oblastiach: kultúry i
budovania základnej infratruktúry. V oblastiach investícií sa
pracuje na príprave priemyselnej zóny, ktorá by mala zlepi
podmienky pre investorov, ako je
napr. aj firma Sewon ale aj iní,
ktorí o túto lokalitu èastejie
prejavujú záujem. Informoval
nás o tom primátor mesta Hnúa Michal Bagaèka.
V súvislosti s firmou Sewon
uviedol, e zamestnáva do 500
¾udí. Väèina z nich je spokojných aj s platmi.
 Zvýenie zamestnanosti snáï
èasom pocítia aj sluby, kultúra
a port, èo by bolo dobré, hovorí
optimisticky primátor. Najbliím podujatím budú Dni mesta
Hnúsa. Uskutoènia sa tradiène
v posledný májový víkend. ahákom budú vystúpenia kapiel The
Beatles- Brouci a Olympic, ktoré
urèite poteia stariu i mladiu
generáciu.
-kan-

Varili èeské peciality

iaci Spojenej koly pri príprave pecialít èeskej kuchyne. Na druhej snímke Ladislav Cechmeister.,
ktorý hrou na harmonike navodil poèas Týdòa èeskej kuchyne príjemnú atmosféru. Foto: M. Kanalová
V zariadeniach spojenej koly
v Rim. Sobote Junior Komplex a Èierny
orol varili poèas uplynulého týdòa
èeské peciality. Podávala sa umavská
kapustová polievka s údeným mäsom,
peèené kuracie stehno na èeský spô-

sob, písecké zapeèené morèacie prsia
so ampiónmi i bravèový rezeò na staroèeský spôsob. kola toti zorganizovala Týdeò èeskej kuchyne.
Jedlá pripravovali nai iaci
s majstrami odbornej výchovy a za-

Komunitné
centrum v Rimavskej Píle
V mestskej èasti Tisovca, v Rimavskej Píle, otvorili Komunitné centrum. S

rekontrukciou objektu sa zaèalo vlani v novembri a skonèila v decembri. Zahàòala
obnovenie vnútornej èasti budovy, kúrenie, izoláciu a spríjemnenie interiéru. Sumu
600 tis. korún na projekt poskytol Fond sociálneho rozvoja, zvyných 5 % kofinacovalo mesto, ktoré bude zabezpeèova aj urèité prevádzkové náklady. Zariadenie bude v prvom rade slúi obèanom Rimavskej Píly: mládei, dôchodcom,
spoloèenským organizáciám i Rómom, ktorí sem budú chcie prís a urobi nieèo
pre seba a svoje deti. Pod¾a slov primátora Tisovca Petra Mináèa sa vybudovaním
komunitného centra rozírili sociálne sluby v meste.
www.echoviny.sk

mestnancami koly. Pri ich príprave
uplatnili niektoré receptúry a rady,
ktoré získali poèas spolupráce s naimi
partnerskými kolami v Èechách.
V rámci nej prebiehajú výmenné pobyty. Nedávno sme sa vrátili zo súaí zruèností iakov v Podìbradoch,
kde sme uspeli, povedal riadite¾ Spojenej koly Jaroslav Bagaèka. Ïalej
uviedol, e v októbri sa chystajú na
trojtýdennú stá do Èiech v rámci
projektu Leonardo da Vinci. kola pravidelne organizuje rôzne týdne
kuchýò, vrátane slovenskej, maïarskej, racionálnej výivy i zabíjaèkových pecialít. Majú priaznivý ohlas
verejnosti.
-kan-
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Previerka pripravenosti dobrovo¾ných poiarnických oddielov

Cie¾om je ochrana majetku a ivotov
Séria obvodných previerok pripravenosti dobrovo¾ných poiarnických
oddielov (DPO) prebehla v Padarovciach v sobotu, 12. mája. koda, e na
miestnom futbalovom ihrisku nastúpilo z prihlásených 14 drustiev len
8. Tri enské a pä muských. Súaili osemèlenné drustvá v dvoch disciplínach: tafeta 8 x 50 metrov
a poiarny útok. Úèastníkov pozdravil starosta obce Attila Szabó. Nasledovalo ocenenie oddielov a jednotlivcov. Z rúk riadite¾ky Okresného výboru DPO Kornélie Nosá¾ovej prevzal zástupca DPO
Draice z príleitosti 80. výroèia vzniku DPO a zástupca
DPO pané Pole z príleitosti 85. výroèia zaloenia
oddielu. Za zásluhy o výcvik
prevzali medaily tefan Juhász z Draíc a Miroslav Chromek z Teplého Vrchu.

netrpezlivo kýval hlavou. Obával sa,
e keï bude súa pokraèova takýmto tempom, padarovské eny nestihnú dovari gulá.
Bolo po desiatej hodine, keï mohli
drustvá nastúpi k ude¾ovaniu cien.
Dovtedy bol hotový aj gulá. Vtedy
som si vimol, ko¾ko národa sa zilo
v Padarovciach v
tento
deò. Osobné autá stáli na ceste od
Padaroviec takmer po Teplý
Vrch.
Nasledovalo udelenie cien.
V súai ien boli najúspenejie Lukovitianky, na druhom mieste skonèilo drustvo ien z Drienèan.
Z muov sa najviac osvedèilo drustvo z Teplého Vrchu.
Druhé
skonèili
Horné Zahorany, tretiu prieèku obsadili chlapci
z Drienèan, tvrté
miesto patrilo Kraskovu, piate Ve¾kému Blhu. Súaiaci
aj diváci mali krásny portový záitok. Pokraèovanie
nasleduje obvodnými previerkami 19.
mája v Belíne, 26.
mája v Bátke a 2.
Starosta obce Padjúna v Rimavskej
Píle.
Z. Kovács rovce Attila Szabó.
Foto: M. Lichanec

Majstrovstvá Slovenskej
Slovenskej republiky
republiky stredných
stredných kôl
kôl vv hode
hode ípkami
ípkami
Majstrovstvá

Dievèatá zo Spojenej koly strieborné
Miroslav Chromek
Vzápätí sa rozbehli súae v
oboch disciplínach. Usporiadatelia
dali monos na opakovanie súanej disciplíny drustvám, ktorým
sa prvý pokus nevydaril. Na prvej
dráhe zápolili drustvá ien v poiarnom útoku, na druhej mui
v tafetovom behu na 8 x 50 metrov. Ukázalo sa, e najviac trénovali chlapi z Teplého Vrchu.
Kým som bol v spoloènosti starostu Attilu Szabóa, môj spoloèník

V poradí tretie Majstrovstvá Slovenskej republiky
stredných kôl, ktoré organizuje Slovenská ípkarska
federácia, sa konali 11. mája v Koiciach. Dievèatá
Spojenej koly v Rim. Sobote nesklamali. Na prvých
M SR si vybojovali zlato, na druhých bronz a tento
rok sadu kovov skompletizovali získaním druhého
miesta. Úèas na tohoroèných M-SR si vybojovali
v akých kvalifikaèných kolách v rámci Banskobystrického kraja, kde obsadili tretie postupové miesto za
SP Luèenec a SZ Luèenec. V Koiciach sa cesta za
striebrom rodila nasledovne: v skupine B postupne
zdolali drustvá Luèenca, Krá¾ovského Chlmca
a Humenného. Z prvého miesta v skupine postúpili
do semifinále, kde porazili celok z Obchodnej akadémie v Koiciach. ia¾, vo finále natrafili na súpera z Krupiny, ktorý ich porazil, a tak obsadili
pekné druhé miesto. O tento úspech sa zaslúili
tudentky Spojenej koly: K. Gáková, M. Kováèiková, Z. Segeèová. V. Smeèková pod vedením pedagóga P. Ïurása.
-pd-
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Krimimix

Okresný dopravný
inpektorát v Rimavskej Sobote upozoròuje irokú motoristickú
verejnos, e z dôvodu
výstavby kruhovej kriovatky bude v mesiaci
máj a jún úplná uzávierka tátnej cesty II/
531 v meste Rimavská
Sobota. Obchádzka je
upravená doèasným dopravným znaèením.

Foto: M. Kanalová

Príèinou poiaru v Detoxe hrubé poruenie predpisov

Poiar, ktorý 13. júla minulého
roka pokodil Centrum fyzikálnochemických analýz spoloènosti DETOX v Rimavskej Sobote, vznikol
v dôsledku hrubého nedodrania
prevádzkových predpisov.
Vyplýva to zo záverov expertízy Poiarnotechnického
a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Policajné expertízy potvrdili, e poiar spôsobil
svojou nedbalosou zamestnanec, ktorý pracoval na preèerpávaní látok do zariadenia
EKODEST a nechal bea
èerpadlo na prázdno. Bez
chladenia sa èerpadlo prehria-

lo a vznietili pary toulénu a vzduchu
vo vyprázdnenom prepravnom kontajneri. Tento zamestnanec, bezprostredne po poiari, na vlastnú iados ukonèil s naou spoloènosou

pracovný pomer. Firme vak svojim
nezodpovedným konaním spôsobil
miliónové kody, uviedol konate¾
firmy DETOX Loránt Vojèek.
Pri poiari bola váne pokodená
technológia spracovania a recyklácie odpadových olejov
i rozpúadiel. Roèná spracovate¾ská kapacita predstavovala pred poiarom 15 000
ton odpadových olejov
a 4 000 ton rozpúadiel. Ide
o jednu z najväèích spracovate¾ských kapacít na tieto
druhy látok na Slovensku. Poèas poiaru neboli ohrození
obyvatelia mesta a ani zasahujúci poiarnici.
-kan-

Na autobusovej stanici v Hnúti strèil páchate¾ do 14- roèného chlapca.
Keï spadol na zem, z vrecka nohavíc
mu vypadol mobilný telefón v hodnote
pribline tri tisíc korún. Páchate¾ ho
zdvihol, vybral z neho SIM kartu a
hodil ju pred obe. Keï chlapec iadal
telefón spä, odmietol mu ho da. Vyhráal sa mu fyzickým napadnutím
a zabitím. Hovoril mu pritom, e ak
chce svoj telefón, nech mu zaplatí
peniaze. Chlapec to vak neurobil, lebo
nemal u seba iadnu hotovos. Prípad
vyetruje polícia a po páchate¾ovi pátra.
Zo zloèinu týrania blízkej osoby
a zverenej osoby obvinili 38- roèného ¼ubomíra G. z Káloe. Od roku
2002, prevane pod vplyvom alkoholu, bezdôvodne fyzicky a psychicky
týral svoju manelku. Vyhráal sa jej
zabitím, odopieral jej spánok a vyhadzoval z domu. Bezradná ena sa napokon pokúsila o samovradu tak, e
sa predávkovala liekmi a musela by
hospitalizovaná v nemocnici. Poèas
bitia ju manel v minulosti aj zranil,
prièom jej spôsobil zlomeniu k¾úènej
kosti a ruky. Ako nás informovala banskobystrická policajná hovorkyòa Mária Faltániová, súèasné zranenia si nevyadujú dobu lieèenia ani práceneschopnos. Obvinený je u v policajnej cele a bude spracovaný návrh na
jeho vzatie do väzby. Hrozí mu trest
odòatia slobody na 7 a 15 rokov.-kan-

Dokazovanie obchodu s bielym mäsom nie je jednoduché

Naivné eny láka vidina zárobku
Obchod s bielym mäsom sa stal výnosným biznisom pre jednotlivcov ale aj pre
organizované skupiny. Dievèatá väèinou naletia rozprávkam o dobrom zárobku v zahranièí. Ak tam vak vycestujú, vezmú im pasy, zatvoria ich a nútia
k prostitúcii. Dokazovanie takýchto trestných èinov nie je jednoduché ani pre
políciu. Nehovoriac u o tom, e pasáci si väèinou vyberajú naivné mladé, nie
ve¾mi inteligentné a mentálne zaostalejie eny.

Prípady trestného èinu obchodovania s ¾uïmi
rieila aj tunajia polícia. Minulý rok boli
v okresoch Rim. Sobota a Revúca tyri, tento zatia¾ iba jeden. Po oznámení takýchto prípadov sa
neodkladne vykonávajú vetky úkony, ktoré
umoòuje Trestný poriadok, nako¾ko ide
o závanú trestnú èinnos. Pod¾a nového Trestného zákona hrozí za tento skutok trest odòatia
slobody na tyri a desa rokov.
Evidujeme aj prípady, ktoré nie sú realizované na základe trestného oznámenia, ale
prípady sú ale vyh¾adané kriminálnou políciou, hovorí riadite¾ Úradu justiènej a kriminálnej
polície v Rim. Sobote pplk. Milo Tomeèek.
Taký bol aj prípad 39-roèného mua z Gortvy,
ktorý sa stal v rokoch 2005 a 2006. Mu mal podvodným konaním a pod hrozbou násilia viackrát
prepravi 26-roènú enu z Rim. Soboty do jedného z hotelov v Nemecku, za úèelom vykonávania
prostitúcie. Mu bol obvinený z trestného èinu
obchodovania s ¾uïmi a vyetrovate¾ ho zadral.

podané trestné oznámenia len z toho dôvodu,
e nie sú naplnené vyhliadky na rýchly
a ve¾ký finanèný zisk záujemkýò o takúto
èinnos. Aj takéto okolnosti majú potom vplyv
na výsledok trestného konania. Èo sa týka
Okresného riadite¾stva Policajného zboru v Rim. Sobote, tak
Poèas vykonaného vyetrovania vak nev roku 2006 boli realizované
boli zistené dôvody väzby, preto bol zo zadrtyri prípady, v ktorých vzh¾aania prepustený a po vykonaní vetkých dodom na dôkazy dolo k zastastupných úkonov bolo jeho trestné stíhanie zaveniu trestného stíhania, obstavené. Zabezpeèenými dôkazmi bolo preujasnil situáciu pplk. M. Tokázané, e skutok sa nestal tak, ako ho 26meèek. Ako sa teda bráni
roèná ena opísala, povedal pplk. M. Totomu, aby sa takýchto
meèek. Pod¾a naich informácií vak mladá ena
skutkov stávalo èoraz
naïalej tvrdí, e jej mu s¾úbil dobre platenú
menej? Prevencia je
prácu èaníèky v Nemecku. Namiesto toho ju
taká, e ak si mladé
vraj nútil k prostitúcii a zneuili ju stovky
eny h¾adajú prácu
muov. Pod¾a slov pplk. M. Tomeèeka sa
v zahranièí, mali by
tento druh trestnej èinnosti dokazuje ve¾mi
vyui sluby renomoako. Existuje málo dôkazov o tom, èi je
vaných agentúr a neda sa
osoba zlákaná na vykonávanie prostitúcie
zláka podnikavými jednotlivpodvodným konaním, ¾sou, násilím alebo
cami, v nejednom prípade aj
zneuitím svojho postavenia, hoci aj s jej súorganizovanou skupinou.
hlasom. Väèina trestných vecí je po zadokumentovaní a objasnení celého pozadia
Text: Marta Kanalová
ukonèená zastavením trestného stíhania.
Ilustraèné foto: ¼. Telek
Urèite sa nájdu aj prípady, keï sú
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Témou prijímacie skúky a finanèné prostriedky

Porada riadite¾ov stredných kôl

Jozef Gödri si preberá èestné uznanie z rúk riadite¾a bratislavského
konzervatória prof. Èermana.

iaci ZU opä úspení!
Hudba je obrovským mostom k porozumeniu a
sprostredkovaniu informácií, ktoré vo verbálnom stave
nie sme schopní èloveku odovzda. A to preto, lebo ona
obchádza ná rozum, ide rovno k citovej podstate, prebúdza nae city. Je pre èloveka tak sugestívna, e aj keï
nechceme, podvedome ju vnímame. Pôsobí na nae podvedomie, ktoré harmonizuje s hudbou.
16. a 20. apríl tohto roku, to boli
dni, keï pokraèovala súaná prehliadka pódia mladých umelcov základných umeleckých kôl. Klaviristi
sa stretli v ZU v Luèenci a huslisti si
zmerali sily u nás v Rimavskej Sobote. Hovorí sa - dôleité je zúèastni
sa, nabra skúsenosti, stretáva sa
s novými kamarátmi.
Chvíle sústredenej domácej prípravy a mravenèej práce v priebehu
kolského roka sú vystriedané chví¾ami sústredeného súaného vystúpenia, napätia, oèakávania, radosti
i únavy na súanej prehliadke. Klaviristov bolo na prehliadke zo
vetkých nástrojárov najviac, okolo
80. Nau kolu na súai reprezentovali nasledujúci iaci: Ján Antal, Dominika Kasarová, Jozef Gödri z triedy
zástupkyne Evy Èarnokej, Radka Èinèurová, Mária Vernerová z triedy uèite¾ky Márie Hacskóovej a Marta Révészová z triedy uèite¾ky Albety imonovej.
... po príchode na miesto èinu,
bolo naou prvoradou úlohou obohra si nástroj, na ktorom sa bude súai. Je to ve¾mi dôleité, aby si kadý klavirista mohol siahnu na daný
nástroj, aby sa mu mohol prispôsobi
 farbe tónu, sile úderu, spôsobu sedenia a celkovej atmosfére koncertnej
miestnosti.
...otvorenie súae, predstavenie
poroty, losovanie  a môeme zaèa.
Posledné pokyny k hraniu, posledné
uk¾udnenie iaka a vetko závisí len

od neho samého v tej jedineènej chvíli...u to máme za sebou, potlesk publika a astný úsmev na tvári naich
malých umelcov.
Na vyhodnotenie sme si museli
istý èas poèka, ale oplatilo sa! Za
pekné výkony si Radka Èinèurová a
Mária Vernerová vo svojich kategóriách zaslúili prvé miesta, a tým aj
úèas na koncerte víazov, ktorý sa
uskutoènil 4.5.2007 v ZU vo Ve¾kom Krtíi. Domov sme si doniesli aj
jedno èestné uznanie, ktoré patrí Jozefovi Gödrimu. Aj keï ostatní èlenovia naej súanej delegácie ocenenie nezískali, odchádzali domov
s novými záitkami a skúsenosami.
Podobné záitky plné trémy a zvedavosti mali aj huslisti Vojtech Botos
a Viktor Busa, obaja z triedy uèite¾ky Evy Szabóovej. Svoj repertoár
zvládli ve¾mi pekne, za èo boli aj odmenení. Vojtech, okrem prvého miesta vo svojej kategórii, získal aj cenu
laureáta súae a Viktor sa umiestnil
na druhom mieste.
Vo chví¾ach súae deti zisujú, e
muzikanti sú jedna ve¾ká rodina. Veï
uèite¾ka stretla svoje spoluiaèky,
porotca uèil kedysi ich uèite¾a a nový
kamarát cvièieva viac ne ja...
Atmosféra súanej sály, plnej poslucháèov vnútorne spriaznených láskou k hudobnému nástroju, ktorý práve znie, je neopakovate¾ná. Zanecháva silné a inpirujúce záitky nielen
na deoch, ale aj na pedagógoch.
Mgr.Eva Èarnoká zást.riad.

V zariadení Spojenej koly Èierny orol sa v pondelok 14. mája konala porada
riadite¾ov stredných kôl náho okresu s vedúcou odboru vzdelávania a ¾udských
zdrojov Úradu BBSK Gabrielou Oravcovou. Boli na nej prítomní aj podpredseda BBSK Jozef imko a poslanci Pavel Struhár, Michal Bagaèka a Zoltán Boros. Diskutovalo sa o problémoch, ktoré riadite¾ov stredných kôl najviac trápia: legislatíva prijímacích skúok, nedostatok finanèných prostriedkov, pokles
iakov i stúpajúci poèet zdravotne postihnutých detí.
Nosnou témou boli prijímacie skúky, ktoré nás trápia. Zisujeme, e v tejto
legislatíve je viacero problémov, najmä pri praktickej realizácii prijímacieho
konania. Riaditelia stredných odborných kôl majú pocit, e na obchodné akadémie a gymnáziá sa prijímajú aj podpriemerní iaci, ktorí by mohli by základom pre nae odborné koly. Gymnáziá a obchodné akadémie tak strácajú na
kvalite, ale najviac strácame my. Pretoe je záujem o stredné odborné koly
minimálny, nevieme pokry záujem trhu o rôzne remeselné a manuálne profesie, podotkol riadite¾ Spojenej koly v Rim. Sobote Jaroslav Bagaèka. Na
margo spolupráce rimavskosobotských kôl sa vyjadril, e je na ve¾mi dobrej
úrovni. Niektoré kroky sa dokonca koordinujú, i keï je tu urèitá konkurencia
a rôzne názory na niektoré otázky.
Vedúca odboru vzdelávania
a ¾udských zdrojov Úradu BBSK Gabriela Oravcová (na
snímke) sa na
margo problémov vyjadrila takto: Riadite¾ov stredných
kôl trápi najviac plán výkonov, ktorý
je v kompetencii
zriaïovate¾a. My pritom postupujeme pod¾a stratégie,
èi dodriavame percentá, ko¾ko iakov na
gymnázia, odborné koly a
stredné odborné uèilitia. Situácia úzko súv i s í
s demografickým vývojom.
Nako¾ko je
roky pokles detí, nastáva tu
konflikt
záujmov. Druhá problematická oblas je tradiène finanèná, ktorú sme zatia¾ nevedeli zlepi. Dúfam, e sa
to v najbliích rokoch podarí, lebo
ak sa musí riadite¾ koly zaobera
financiami a tým, ako prei, nie je
to ve¾mi dobré. Preto upan vypracoval v spolupráci s odborom vzdelávania
stratégiu - akèné plány. Snaíme sa usporiada sie stredných kôl, ktoré sú
v naej zriaïovate¾skej pôsobnosti tak, aby boli v súlade s perspektívou, trhom práce a zamestnanosou. Keï ukonèíme túto najaiu a najcitlivejiu
oblas, zameriame sa na investície a budovanie kôl.
M. Kanalová

Pre rodièov iakov
1.,2.,3. a 4.roèníkov Z !

Riadite¾stvo Základnej umeleckej koly v Rimavskej Sobote, Salvova 1, tel. 56 227 81, oznamuje, e ak majú rodièia záujem da svoje
diea do ZU, prihláky na talentové skúky si môu vyzdvihnú na
riadite¾stve koly v èase od 9.00 do 17.00 hod. do 29.mája 2007. Talentové skúky sa uskutoènia v dòoch 12.-14.júna, na ktoré budú deti pozvané písomne. Deti mono prihlási do nasledovných odborov :
hudobný odbor : nástroj- klavír, husle, gitara, akordeón, spev, zobcová flauta, klarinet, saxofón, trúbka, prieèna flauta. Na talentové
skúky si treba pripravi zaspievanie dvoch jednoduchých ¾udových
piesní. kolné je v prípravnom roèníku 120 Sk mesaène, v 1.-7.roèníku a na II.stupni 150 Sk mesaène;
výtvarný odbor : na talentové skúky si treba prinies : vodové
farby, tetec, dva výkresy A 3, mäkkú ceruzku, fixky, nádobu na vodové farby, handrièku na utieranie. kolné je 120 Sk mesaène;
literárno-dramatický odbor : na talentové skúky si treba pripravi jednu báseò alebo prózu a jednu ¾udovú pieseò. Prineste si prezúvky. kolné je 120 Sk mesaène;
taneèný odbor : na talentových skúkach sa budú zisova rytmické
a pohybové schopnosti dieaa, preto si treba prinies cvièky. kolné
je 120 Sk mesaène. V 1. a 2.roèníku taneèného odboru sa vyuèuje:
taneèná príprava 2x1 hodina, taneèná prax 1x1 hodina týdenne.
Na talentové skúky sa môu prihlási iaci z 1.-4.roèníka Z.
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astena bola opä naklonená námu súperovi

Vyrovnanie prilo okamite
FC Rimavská Sobota  Trnava 1:1 (1:1) v 11.kole prelínacej
súae o postup do Corgoò ligy. Góly : 22.min. Sivèeviè z 11 m 
23.Tomèák. Pred 1 310 divákmi rozhodoval ipo, lté karty
Geri  Hanzel, Juhász. Zostavy : FC : Kuciak - Janeèka, Kaèák
(36. Gibala), Geri (54. ivanoviè), Mráz - Hlouek, Filo, Hílek,
Lazúr (87. Tesák) - Pisár, Sivèeviè; Trnava: Kamesch - Hlavatoviè, Hanzel, Poljovka, Filip (86. Vido) - Juhász (81. Jakubièka),
Procházka, Ïuri, Barèík (89. elezník) - Tomèák, Kouch.

V bráne domácich po prvýkrát na
jar dostal príleitos Kuciak. U
v 1.minúte mu narobila problémy nevydarená malá domov Janeèku, naastie bez následkov. Potom sa hral
zaujímavý futbal v dobrom tempe. V
11. minúte letela technická strela Pisára nad, z protiútoku mieril ved¾a aj
hosujúci Ïuri. O tyri minúty skúal Kuciakovu pozornos strelou z

voleja Tomèák. V 21. minúte Pisár
presnou prihrávkou naiel Lazúra, ktorý bol v pokutovom území faulovaný
a nariadenú penaltu Sivèeviè premenil. Hostia odpovedali okamite, Tomèák po rýchlej akcii strelou po zemi
vyrovnal. O dve minúty po centri Lazúra hlavièkoval Sivèeviè ved¾a. Dve
minúty pred prestávkou zachraòoval
pred Gibalom Kamesch a v poslednej

D.Balciarová obhájila titul majsterky Slovenska

Pä víazných súbojov

V Koiciach sa konali majstrovstvá Slovenska detí a mládee v karate.
Rimavskú Sobotu reprezentovali dvaja
pretekári Karate klubu Uraken.
V kategórii mladích iakov Martin
Antal prehral v prvom kole s neskorím majstrom SR Jánom Boreckým z
Nitry, ktorý ho vak potiahol do re-

pasáe. V zápase o 3. miesto po hrubej taktickej chybe prehral s Filipom
Forrom z Rapidu Bratislava a do ïalích bojov nezasiahol. Dorotka Balciarová v kategórii starích iaèok
zúroèila kvalitnú prípravu pred
ampionátom. Postupne vyhrala
vetkých pä svojich súbojov a obhájila minuloroèný titul majsterky
Slovenska!

minúte prvého polèasu letela Pisárova
strela nad. Aj po zmene strán sa zaèalo
naou neprezieravou malou domov,
ale aj ïalími ancami na obidvoch stranách. V 54. minúte trafil Tomèák brvno Kuciakovej bránky. V 62. minúte
strie¾al Pisár tesne ved¾a. V 71. minúte
fauloval mimo pokutového územia unikajúceho Lazúra brankár Kamesch, za
svoj priestupok uvidel len ltú kartu a
následný priamy kop Pisára vyrazil

Na snímke u dvojnásobná majsterka Slovenska Dorotka Balciarová.

Ako hrali súperi

= Ostatné výsledky 11.kola : Inter Bratislava  Zlaté Moravce 0:1, a¾a
 Moèenok 3:3, Dubnica  Trenèín 3:1.
1. D u b n i c a
2. Trnava
3. Inter
4. Zl. Moravce
5. Trenèín
6. M o è e n o k
7. Rim. Sobota
8.  a ¾ a

11
11
11
11
11
11
11
11

5
5
4
5
3
2
3
1

5
4
4
0
5
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1
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3
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5
5

13 : 6
13 :10
11 : 9
14 :14
15 :15
10 :14
12 :17
13 :16

20
19
16
15
14
12
12
8

Odznelo na tlaèovke

Ivan Hucko, tréner Trnavy :
- V prvom polèase sme videli celkom
dobrý zápas, ance boli na obidvoch
stranách. Domáci sa ujali vedenia, my
sme hneï vzápätí vyrovnali, èo nás
postavilo na nohy. V prvom polèase
sme hrali celkom rozumný futbal.
V druhom polèase nás súper zatlaèil,
nakopávanými loptami sa dostával
pred nau bránu, boli tam nejaké nebezpeèné skrumáe. My sme na druhej strane nastrelili brvno a v závereèných minútach mohli by nejaké monosti, keby hráèi technicky zvládli
protiútoky. Nakoniec sme boli astnejím mustvom, uhrali sme remízu.
Tú sme potrebovali. Verím, e aj
v ïalom kole sa nám podarí bodova
a tým pádom sa definitívne zachráni
v Corgoò lige.
Mikulá Komanický, tréner Ri-

Prvenstvo v Koiciach

Najmladí futbalisti K Tempus
Rimavská Sobota, roè.nar. 1999,
tartovali na medzinárodnom turnaji v Koiciach, na ktorom priam
excelovali. V piatich zápasoch nestratili ani bod a dosiahli skóre 25:1!
Výsledky : Encs (Maïarsko) 4:0,
góly : J.Morong, Koèi, míd, Talán; Stará ¼ubovòa 2:1 (Morong
2); Bardejov 8:0 (Hruka 4, J.
Morong 2, Koèi, Balciar); Koice
B 8:0 (J.Morong 4, Hruka 2, Janí-

na roh. O tyri minúty sa znovu ocitol
pred Kameschom Lazúr, ale brankár
hostí bol pozorný. A tak sa súperi
rozili s de¾bou bodov.

èek, L.Morong); Koice 3:0 (Janíèek, J.Morong, Koèi). Koneèné
poradie : 1.K Tempus, 2.Stará
¼ubovòa, 3.Bardejov, atï.

mavskej Soboty : - Plne súhlasím
s tým, èo povedal kolega. Boli astnejí, ia¾bohu, v posledných piatich
kolách sú súperi astnejí ako my.
Ani v jednom z týchto zápasov sme
neboli slabím mustvom, ale body na
nae konto nejakým podstatným spôsobom nepribúdali. Do tej 27.minúty
to bol z naej strany dobrý futbal, bol
som spokojný do urèitej miery. Zranenie Kaèáka nám ve¾mi naruilo zloenie náho tímu, potom aj ltá karta
Geriho, ktorý bol pomalý a mali sme
obavy, aby nedostal aj druhú ltú
kartu. Aj keï rozhodca rozde¾oval
karty....viï prípad, teda faul brankára hostí Kamescha mimo pokutového územia. Sivèeviè preiel prakticky cez vetky tri formácie drustva.
koda, e ete v závere prvého polèasu Pisár rieil svoju gólovú situáciu
tak ako ju rieil, e zakonèoval sám,
keby bol prihral Gibalovi, ten mohol
da do prázdnej brány gól a zápas by
sa mono vyvíjal inak. V druhom polèase sme ve¾mi chceli da gól, aj súper sa snail. Útoèil, chcel tie vyhra, take diváci videli do urèitej
miery dobrý futbal.

Tretie kolo majstrovstiev Stredoslovenskej oblasti

Úspechy plavcov

V krytej plavárni v Rimavskej
Sobote sa konalo tretie kolo majstrovstiev Stredoslovenskej oblasti
v plávaní. Na pretekoch tartovalo
viac ako sto plavcov z deviatich plaveckých klubov. Rimavskosobotskí
plavci aj napriek silnej konkurencii
obstáli výborne. Zo siedmich naich
plavcov sa takmer kadý umiestnil
vo svojej kategórii v prvej trojke. Celkovo si odniesli 11 ocenení, z toho

dve prvenstvá Juraj Husár, jedno
Samuel ebok, jedno prvé a jedno
druhé miesto Hanka Poljaková, dve
tvrté miesta Alenka Balciarová,
jedno druhé a jedno tretie miesto Diana Szepeiová, jedno druhé, jedno
tretie a jedno deviate miesto Jakub
Zorvan a napokon jedno prvé a jedno
druhé miesto Mihály Máté. Tieto
umiestnenia im môu umoni kvalifikáciu na majstrovstvá Slovenska.

Víazné drustvo K Tempus. Dole z¾ava : Jakub Hruka, Martin Balciar, Andrej Poliak, Tomá Koèi, Julko Nôta; v hornom
rade z¾ava : tréner Ondrej Václavík, Jozef Morong, Luká Morong, Jakub míd, Viktor Talán, Juraj Janíèek.
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Minifutbal Ve¾ký Blh stráca u len bod

= Výsledky 17.kola I.ligy
z piatka 18.mája : Matyas  Exprestrans 3:5 (0:3), góly : O.Václavik,
T.Koèi, M.Hriò  R.Gubala 2, T.Laco,
R.Otrom, R.Kret; Flamengo  Nemocnica NaP 4:2 (2:0), góly : D. Brezovický 3, N.Köböl  . Kamenský,
.Hájek; Rimatex  Autopulír 6:4
(1:1), góly : M.Sihelský, T.ándor
a R.Uhrin po 2  H.Králik, I.Perdík,
R.Kudlík, P.Vrábel; Euromotel 
SBS Consult Security 4:3 (1:1),
góly : R.Farka a V.Ruszó po 2 
I.Daòko 2, F.Goceliak.

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

16
16
15
15
14
15
15
11
15
15
15

13
11
9
9
7
7
6
5
3
1
1

1 2 114: 41
2 3 75: 41
3 3 65: 46
2 4 56: 52
2 5 62: 54
1 7 67: 52
1 8 76: 89
1 5 50: 41
2 10 60: 96
3 11 40: 90
:
0 14 45119

40
35
30
29
23
22
19
16
11
6
3

V súai strelcov je na èele dvojica
Tibor ándor a Milan Sihelský s 27
gólmi, tretí v poradí je Tomá Koèi
s 19 gólmi, atï. V stredu 23.5. o 17.00
hod. sa hrá dohrávka Roòava  Tatra
a vo tvrtok 24.5. o 17.30 hod. ïalia
dohrávka Roòavy s Euromotelom.
= Výsledky 13.kola z II.ligy zo
soboty 19.mája : Tango Klub  Euromotel B 3:6 (3:4), góly : Zs.Egri,
M.Giba¾a, vlastný (R.Barta)  Z. ere
a L.Klement po 2, N.Koós, R.Barta;
Greko  K Tempus B 1:4 (0:0), góly
: J.Marek  L.Krejèí, R.Bálint, P. Dragijský, .Golian; IK-COM  D.
N.A.Reportér 0:4 (0:2), góly : T.Albert
3, .Harandza.
1. D.N.A. Report.
2. Tango Klub
3. Euromotel B
4. Tempus B
5. I K - C O M
6. G r e k o

13
13
13
13
13
13

7
7
7
6
4
3

3
2
0
2
2
1

3
4
6
5
7
9

58 :36
72 :58
50 :44
58 :61
48 :63
39 :64

24
23
21
20
14
10

V súai strelcov vedie Michal Dragijský (Tango Klub) s 35 gólmi pred
Tiborom Albertom s 28 a Igorom Daòkom (IK-COM) s 12 gólmi, atï.

Dorast v oblasti

I.TRIEDA  18.KOLO :
Stránska  Blhovce 1:7, Muráò
 Rim.Janovce 8:2, Oïany  Gemer 4:2, Husiná  Krá¾ 2:2, Chanava  Ve¾ké Teriakovce 2:5, Bátka 
Revúèka 3:0 kont. ( nehralo sa, hostia prili len so 7 hráèmi, aj z nich
bol jeden èernoch), Hajnáèka 
Blhovce 9:0, Gemer  Lubeník 1:2.
II.TRIEDA  16.KOLO :
Jelava  Hodejov 11:0, Zacharovce  Stáròa 3:6, Rim.Seè  Uzovská
Panica 5:3, Zacharovce  Tachty 4:0,
Bottovo  Gem.Jablonec 0:3 kont.
5.LIGA  22.KOLO:
Jesenské  K Tempus Rimavská Sobota 1:0 (0:0), rozhodujúci
gól dali domáci v 76.minúte.

5.LIGA  22.KOLO :
Hnúa  Lubeník 7:0 (4:0), duel
susedov v tabu¾ke vyznel absolútne
jednoznaène pre Iskru. Najmä v prvých 35 minútach hrali domáci priam
excelentne, dali tyri góly a rozhodli
o osude duelu. Aj keï v 2.polèase u
hrali s mením dôrazom, výsledok
prikrálili ïalími gólmi. Tri góly dal
F. Zemanoviè, dva R. Dobo, po jednom Antal a aliga. Zostava : Dominik  Peter Petrok, Wereszký, Miro
agúl, Fo¾ko  Sroka, Zemanoviè,
Marián Petrok, Antal  Dobo, aliga;
striedali Repka, Kaloèai a Mihál.
Ve¾ký Blh  Tomáovce 2:1 (1:1),
v lágri sezóny, veï hral druhý
s prvým, bolo cíti napätie, vyplývajúce z dôleitosti zápasu. Súperi sa
snaili vyvarova chýb. Domáci mali
výborný úvod, v prvej desaminútovke mali aj 2-3 ance. Svoj nápor korunovali vedúcim gólom Michala Doleela z penalty. Hosom vak

Futbal v oblasti

II.TRIEDA  16.KOLO :
Bottovo  Gem. Jablonec 0:3
kont., Jelava  Hodejov 6:1 (5:0),
góly Ivan Vranka 3. Marián vec 2,
Ján Gonosz  Tibor Illé, rozhodoval
Verkin, lté karty Július Máté, Karol
Kikín (Hodejov); Zacharovce  Stáròa 0:4, rozhodoval Ïurík; Rim.Seè 
Uzovská Panica 5:1(3:0), góly : 1., 23.
a 58.min. Ladislav Váradi st., 6.Ladislav Lakato, 60.Milan Bua  87.Gabriel Barassó, pred 150 divákmi rozhodoval Marián Sendrei, bez kariet.
1. S t á r ò a
2. Rim. Seè
3. G. Jablonec
4. Uz. Panica
5. A b o v c e
6. Jelava
7. H o d e j o v
8. Z a c h a r o v c e
9. Bottovo

14
14
14
14
14
14
15
15
15

10
10
7
7
6
5
6
5
1

2
1
2
1
2
3
0
0
1

2 37 :13
3 52 :15
5 35 :26
6 28 :29
6 50 :38
6 37 :30
9 22 :57
10 29 :37
13 15 :66

32
31
23
22
20
18
18
15
4

III.TRIEDA  16.KOLO :
Radnovce  Kaloa 5:1 (2:0),
góly: 34. a 71. min. Alexander György, 9.Attila Kárász, 65. Zsolt Szajkó,
85.Viktor Váradi  87.¼ubomír Gazso, rozhodoval M.Bálint, ltá karta
Alexander György (Radnovce); Sútor  Chrámec 1:3 (0:2), góly : Dezider Ruszó  Ernest Radiè 2, Attila Bari,
rozhodoval Pál, lté karty Jozef Ruszó  Gabriel Stasz; Sirk  Tisovec B
1:1 (1:0), gól domácich dal Tomá Paiak, hostia dohrávali bez vylúèeného
kapitána mustva, rozhodoval Siman.
.1. K a l o  a
11 8 2 1 46 :16 26
2. Tisovec B
3. R a d n o v c e
4. È e r e n è a n y
5. Sirk
6. C h r á m e c
7. Sútor

10
10
10
12
10
10

6
6
5
3
3
0

3
1
0
3
0
2

1
3
5
6
7
8

19 :10
37 :18
36 :17
15 :22
21 :33
8 :54

21
19
15
12
9
2

v závere polèasu vyiel jeden z brejkov a vyrovnali. V 2.polèase mali opä
viac z hry domáci. V 60.min. po
tandardnej situácii hlavièkoval Gubala
do brankára hostí, ale dôrazný tefan
Drugda pretlaèil odrazenú loptu za
èiaru. V 68.min. vak rozhodca na prekvapenie vetkých ukázal druhú ltú
kartu Doleelovi, èo znamenalo jeho
predèasný odchod z ihriska. Hostia
v poèetnej výhode prevzali iniciatívu,
ale do gólovej ance sa nedostali. Víazstvo zverencov trénera Romana
Kudlíka znamená, e na vedúce Tomáovce strácajú u len bod. Zostava:

Czene  Repka, Drugda, Perdík, Laco
 Kret, Vrábel, Krahulec, Valkuèák 
Gubala, Doleel; striedal Otrom.
4.LIGA  22.KOLO :
Jesenské  Hajnáèka 4:0 (3:0),
domáci mali skvelý úvod a po 15 minútach u vyhrávali 3:0. Do konca polèasu mohli prida ïalie góly. Keï po
hodine hry pridali domáci aj tvrtý gól,
u sa len dohrávalo. Góly : Váradi 3,
Mogyoródi. Zostava domácich : Benko (od 88.min.Pollák)  Fekiaè, Trizna,
Figei, Petøíèek  Lukács, Váradi, Lakato, Laczko  Mogyoródi, Ad.Czene;
striedali ete Baranyai a Boros.

Prví dvaja nebodovali

po chybe hosujúceho gólmana. RozI.TRIEDA  18.KOLO :
Muráò - Rim. Janovce 2:1 (1:1), hodoval Pál, lté karty Patrik Laco,
hostia sa síce ujali vedenia gólom Ro- Jozef Gablas  Peter Ulický.
Stránska  Blhovce 0:2 (0:1),
mana Uhrina, ale výkonom sklamali.
Domáci nielene vyrovnali Radova- prekvapenie kola. Hostia vak na ve¾nom Matajsom, ale Ján Ïurej dal aj kom ihrisku v Tornali lepie kombivíazný gól. Ïalie ance domácich novali a zaslúene vyhrali. Góly :
vyrieil brankár hostí Július Nôta. 20.Ladislav Antal, 65.Roland Szabó.
Rozhodoval Fakla, lté karty voòa- Rozhodoval onko¾, bez kariet.
Chanava  Ve¾ké Teriakovce 3:3
vec, Ïurej  ibrita.
Bátka  Revúèka 1:0 (1:0), (1:1), o de¾be bodov susedov v tao osude zápasu rozhodol vlastný gól bu¾ke sa rozhodlo v poslednej minúte
Petra Malèeka v 35.min. Rozhodo- zápasu. Skórovali : 48. a 81.min. Eduval Petrinec, lté karty Attila Mol- ard Brindzák, 17.Ján Zsíros  40.
nár, Gabriel Juhász, Peter Benkö  a 56.Róbert Kraus, 90.Peter Gulik.
1. R. Janovce 18 15 0 3 44 : 15 45
Daniel Siládi.
18 12 1 5 49 : 18 37
Husiná  Krá¾ 2:3 (1:1), v dobrom 2. G e m e r
18 11 4 3 44 : 28 37
zápase vyhralo astnejie mustvo. 3. K r á ¾
4. M u r á ò
18 11 1 6 53 : 34 34
Góly : Peter Fazeka 2  Ján uba,
5. B á t k a
18 8 2 8 37 : 34 26
Tibor Lenkey, Attila Sivák. Rozhodo- 6. O  ï a n y
18 8 0 10 25 : 21 24
val Machyniak, lté karty Ján Bére, 7. R e v ú è k a
18 8 0 10 31 : 39 24
tefan Pecsök (obaja Krá¾), èervená 8. S t r á n s k a
18 6 5 7 38 : 28 23
karta u v 28.min. Peter Balá (Husi- 9. H u s i n á
18 7 1 10 31 : 32 22
ná) za faul v gólovej anci súpera.
10. Chanava
18 5 1 12 17 : 35 16
Oïany  Gemer 1:0 (0:0), ví- 1 1 . V. Teriakovce 18 3 4 11 21 : 46 13
18 4 1 13 30 : 57 13
azný gól dal v 47.min. Jozef Gablas 1 2 . B l h o v c e

De¾ba bodov susedov

II.LIGA  26.KOLO :
Starí dorast : Luèenec  FC Rimavská Sobota 3:1 (1:0), na hre
náho drustva bolo a príli cíti neúèas viacerých hráèov základnej zostavy. Príli ve¾a lôpt sme strácali u
na vlastnej polovici, èo umonilo domácim získava prevahu. Na ich vedúci gól odpovedal vyrovnávajúcim
gólom Ján Halaj. Ale prakticky hneï
z protiútoku domáci dali druhý gól....V
závere, keï v snahe o vyrovnanie,
hralo nae drustvo vabank, len s tromi
obrancami, si domáci poistili víazstvo tretím gólom. Zostava : Drak 
Tóth, Betík, Bauer, Murín  Giba¾a,
Dragijský, Halaj, Baldovský  Palia,
avina; striedali Kudlík a Arvai. Premiéru v starom doraste mali Dragijský a Árvai, u v minulom kole si ju
odbil Giba¾a.
Mladí dorast : Luèenec  FC
Rimavská Sobota 0:2 (0:0), aj zve-

renci trénera Stanislava Morháèa
zaèali akosi nekoncentrovane, èo
umonilo domácim u v prvej 10-minútovke získa prevahu a aj gólovú
ancu. Brankár Róbert Juhász vak
samostatný nájazd domáceho útoèníka zlikvidoval. A potom zaèali nai
chlapci hra svoju hru, prevzali inicitívu, vypracovali si aj ance. Vedúci
gól vak dal a v 42.min. Szabolcs
Demeter, druhý pridal neskôr Tomá Bystriansky. Na obidvoch góloch mal ve¾ký podiel obranca Richard
Durec, ktorý v obidvoch prípadoch
vyviezol loptu a spred vlastnej 16ky a adresoval nezitné prihrávky
strelcom gólov. V závere vak nai
chlapci akosi po¾avili, take brankár
Juhász musel riei dve gólové ance
domácich. Zostava : Juhász  Durec,
Kulèár, Szabó, Kojnok  Brndiar,
Kiss, Demeter, Egri  Harenèák, Bystriansky; striedali Murín a Klement.
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U len ve¾mi teoretická anca na postup do Corgoò ligy

Rozhodnutie zase a v samom závere
Moèenok - FC Rimavská Sobota 3:2 (2:1), v 12.kole prelínacej súae o postup do Corgoò ligy. Góly: 14. a 89. Pavlík,
34. Masaroviè - 39. Lazúr, 84. Janeèka,. Pred 350 divákmi rozhodoval Sedlák, lté karty Masaroviè, Palic, Èambal - Sivèeviè. Zostavy: Moèenok: Koovan - Drahno, Pavloviè, Dojèan,
Pa¾o - Masaroviè (77. Nozdrovický), Pavlík, Palic, T.Ïurica
(87. Èambal), Chovanec (52. Uzola) - Bernáth; FC : Kuciak Janeèka, Filo, Sivèeviè, Mráz - Hlouek (63.Tesák), Hílek, Kuèernák (81. ivanoviè), Lazúr - Pisár, Gibala (46. Líka).

Hralo sa na ve¾mi tvrdom a hrbo¾atom teréne s mnostvom nepresností
a pred slabou diváckou kulisou. V 11.
min. po prvý raz pohrozili domáci,
ale Masarovièov volej skonèil nad bránou. O tri minúty neskôr zaèal akciu
Pavlík a ten istý hráè akciu zakonèil
gólom k pravej rdi Kuciakovej brány. Do dvojgólového vedenia dostal
domácich Masaroviè, ktorý zuitkoval peknú Bernáthovu prihrávku medzi dvoch obrancov. Ten istý hráè mohol prida aj svoj druhý gól, ale pred

Kuciakom zaváhal. Pravidlo nedá-dostane sa potvrdilo v 39. min, keï Lazúr rozvlnil sie po doráke Koovanom vyrazenej Sivèovièovej strely. V
druhom polèase prevzali iniciatívu hostia, ale ako prví pohrozili domáci, no
Bernáth svoju ancu nezuitkoval. V
71. min mohol vyrovna Lazúr, jeho
strelu vak s námahou domáci brankár
chytil. O dve minúty po Pisárovom
centri minul bránku Moèenka Líka.
Gemerèania sa teili z vyrovnania v
84. min, keï po Pisárovom centri z

Tibor Meszlényi, tréner Moèenka: - koda Masarovièovej ance, mohol da na 3:0 a nemuselo dôjs k takej dráme. Inkasovali sme dva góly,
po ktorých sme znervózneli. Som vak
rád, e moji hráèi sa nevzdali a bojovali a do konca, èo sa nám v závere
vyplatilo.
Mikulá Komanický, tréner Rimavskej Soboty : - Keïe sa hralo
na akom teréne, lopty sa väèinou
iba nakopávali. Oba góly v prvom polèase sme inkasovali po individuálnych
chybách, no za výkon v druhom dejstve sme si zaslúili remízu. Aj napriek piatim gólom sme videli slabý
futbal.
Marián Kudlík, asistent trénera M.Komanického : - Nae zápa-

sy sa u podobajú ako vajce vajcu najmä v tom, e góly inkasujeme v samom závere a po chybách obrany. A je
v podstate jedno, èi v strede obrany hrá
dvojica Kaèák  Geri, ako tomu bolo
doteraz, alebo ako teraz Filo so Sivèevièom. (Kaèák je zranený, Geri mal
trest za tyri lté karty  pozn.red.)
Urèite by remíza bola spravodlivá, ba
dokonca si myslím, e sme zápas mohli
vyhra. Veï za stavu 2:2 nám rozhodca pre údajný ofsajd neuznal gól a mali
sme aj ïalie dve ance. Nehovoriac
o tom, e domáci v závere zápasu u
ledva ahali nohy za sebou, za celý
druhý polèas sa dostali dvakrát na nau
polovicu. Je tragédiou, e po jednej
z nakopávaných lôpt dali víazný gól,
opä po naej chybe v obrane.

Hlasy trénerov po zápase

Srbský legionár Milomir Sivèeviè je najlepím strelcom náho mustva
v prelínacej súai. Gól proti Trnave z penalty (na snímke M.Lichanca)
bol u jeho piatym presným zásahom v doterajích 12.kolách.

rohu Janeèka na bliej rdi teèoval
hlavou loptu a tá skonèila v sieti. Odpoveï domácich na seba nenechala
dlho èaka a po zaváhaní hosujúcej
obrany rozhodol o víazstve parádnymi nonièkami Pavlík.

Ako hrali súperi

= Ostatné výsledky 12.kola : Trna-

va  Inter Bratislava 3:1, Zlaté Moravce
 Dubnica 3:0, Trenèín  a¾a 3:1.
Tabu¾ka po 12.kole :
1. Trnava
2. D u b n i c a
3. Zl. Moravce
4. Trenèín
5. Inter
6. M o è e n o k
7. Rim. Sobota
8.  a ¾ a

12
12
12
12
12
12
12
12

6
5
6
4
4
3
3
1

4
5
0
5
4
6
3
5

2
2
6
3
4
3
6
6

16 :11
13 : 9
17 :14
18 :16
12 :12
13 :16
14 :20
14 :19

22
20
18
17
16
15
12
8

Aj v predposlednom 13.kole
v sobotu 26.mája hrá nae mustvo
na súperovom ihrisku, tentokrát
v Bratislave s Interom. Ïalie dvojice 13.kola : Trenèín  Moèenok,
a¾a  Zlaté Moravce, Dubnica  Trnava. Závereèné 14.kolo je na
programe u v stredu 30.mája : FC
Rimavská Sobota  Dubnica, Moèenok  Inter Bratislava, Trnava  a¾a,
Zlaté Moravce  Trenèín.

Futbal iakov

I.LIGA  26.KOLO :
ilina  FC Rimavská Sobota
15:0 (starí iaci) a 9:0 (mladí iaci).
II.LIGA  22.KOLO :
K Tempus Rimavská Sobota 
Sliaè 13:1 (9:1), góly : Lupták a Slovák
po 3, Námený, Golian a Vrábe¾ po 2,
Púpala (starí iaci) a 1:0 (1:0), gól dal
Hronec (mladí iaci).

PIATOK 25.MÁJA
Malý futbal
16.50 hod. SBS Consult Security  K Tempus, 17.40 hod. Autopulír  Flamengo, 18.30 hod.
Nemocnica NaP  Matyas, 19.20
hod. Exprestrans  FCK Athletico Tatra v 18.kole I.ligy na umelom trávniku K Tempus pod ibenièným vrchom
SOBOTA 26.MÁJA
Fu tba l
11.00 hod. starí dorast a 13.15
hod. mladí dorast FC Rimavská
Sobota  Poprad v 27.kole II.ligy
na umelom trávniku tadióna Na
záhradkách
17.00 hod. Tisovec B  Sútor,
Chrámec  Radnovce, Kaloa 
Èerenèany v 17.kole III.triedy,
Lubeník  Ve¾ký Blh v 23.kole
5.ligy
Malý futbal
16.00 hod. D.N.A.Reportér
 Tango Klub, 16.50 hod. K
Tempus B  IK-COM, 17.40
hod. Euromotel B  Greko
v 14.kole II.ligy na umelom
trávniku K Tempus pod ibenièným vrchom
NEDE¼A 27.MÁJA
Futbal
15.00 hod. dorast a 17.00 hod.
dospelí Bátka  Stránska, Revúèka  Chanava, Ve¾ké Teriakovce 
Husiná, Krá¾  Oïany, Gemer 
Muráò, Rim.Janovce  Blhovce
v 19.kole I.triedy, Rim.Seè  Jelava, Uzovská Panica  Abovce,
Gem.Jablonec  Zacharovce, Stáròa  Hodejov v 17.kole II.triedy
17.00 hod. Hajnáèka  Poltár,
Podlavice  Jesenské, Dolné
Hámre  Tisovec v 23.kole 4.ligy,
Klenovec  Sklabiná, Hrnèiarske
Zaluany  Hnúa v 23.kole 5.ligy
STREDA 30.MÁJA
Futbal
16.00 hod. K Tempus Rimavská Sobota  Hnúa v 23.kole
5.ligy dorastu na ihrisku na Drustevnej ul.
17.00 hod. FC Rimavská Sobota  Dubnica v závereènom
14.kole prelínacej súae
o úèas v Corgoò lige
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