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Kolkáreň v mestskej záhrade bude užívať kolkársky klub

Poslanci o majetku mesta
Minulý týždeň v utorok prebehlo
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote.
Spočiatku bolo na ňom prítomných 18 poslancov. V jeho úvode
predložil prednosta mestského
úradu Ladislav Kovács správu o
činnosti mestskej rady. Dôležitým bodom rokovania boli ma-

jetkovoprávne otázky. V rámci
nich o. i. poslanci schválili odpredaj pozemku ohraničeného
štátnou komunikáciou E 571
Zvolen- Košice, riekou Rimavou
a cestou súkromnému podnikateľovi O. Pellemu za 200 Sk/m2
za účelom zriadenia autobazáru, autosalónu, motorestu a

obchodného centra. Diskusia
sa rozpútala v súvislosti so žiadosťou o odpredaj pozemku
pri Hypernove bratislavskej
developerskej spoločnosti C. F.
H. PART, ktorá mieni s firmou
Agória Holding zrealizovať výstavbu obchodného centra Family Center. Poslanci napokon

Vážení čitatelia,
keď prechádzate mestom, určite natrafíte na
zaujímavé témy,
o ktorých by
sa dalo písať. Možno vás niečo
trápi, chcete sa posťažovať na
negatívne javy, pochváliť pozitívne, upozorniť na zaujímavých
ľudí alebo sa podeliť so svojimi
zážitkami či skúsenosťami. Neváhajte a napíšte nám o tom.
Vaše príspevky radi uverejníme.
Verím, že prispejú k spestreniu a
skvalitneniu Gemerských Zvestí.
Vaše tipy, zaujímavosti, námety
i články s fotografiami zasielajte na e-mailovú adresu: marta.
kanalova@rimavskasobota.sk
alebo príďte osobne do našej
redakcie, ktorá sídli na Svätoplukovej 5 v Rimavskej Sobote. Uzávierka redakčných materiálov je
do štvrtka do 12. hodiny.
Marta KANALOVÁ
šéfredaktorka

riešenia
pre krajšie bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167

Vaša lekáreň

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

AKCIA: údené mäsové kosti 20,- Sk/kg
Údená tenká slanina: 55 Sk/kg

www.jazmin.sk

Železničná ul. 23

2286

2293

INZERCIA

2227

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,

Multifunkčné zariadenie HP PSC 3180

2285

Výnimočná ponuka - dopredaj

2049

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

Ku každej multifunkcii CANON balík fotopapiera zadarmo!

2416

tlačiareň, skener, kopírka a čítačka pam.kariet , farebná bezokrajová
atramentová tlač formátu A4, až 22str./min. pri čiernej tlači, 20str./min.
vo farbe najrentabilnejšia tlač v tejto cenovej kategórii
(vrátane DPH 19%): 2 990 Sk
2295
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Tri milióny pre Mestský futbalový klub
Diskutovanou témou na zastupiteľstve bol aj sponzoring miestneho futbalu
Horúcim a jedným z ťažiskových
bodov rokovania poslancov mestského parlamentu bola informatívna správa o založení Občianskeho
združenia Mestský futbalový klub
Rimavská Sobota a transformácia
futbalu v meste. Predložil ju predseda komisie mládeže a športu Štefan Koháry. Uvádza sa v nej, že vo
februári ponúkol FC, a.s. Rimavská

získaný prísľub sponzorstva v prípade, ak bude založené občianske
združenie, ktoré bude pokračovať v
tradíciách futbalu. OZ Mestský futbalový klub Rimavská Sobota založil prípravný výbor v zložení: Štefan Cifruš, Pavel Brndiar, Ladislav
Kovács, Štefan Koháry a Pavel Rábely. Ministerstvom vnútra SR bolo
zaregistrované 28. mája. Za pred-

Sobota, mestu, aby prevzalo futbalový klub a zastrešilo futbal, nakoľko nový vlastník spoločnosti TAURIS v budúcnosti neplánuje klub
sponzorovať. V súvislosti s tým sa
uskutočnilo niekoľko rokovaní. Na
nich bolo zo strany mesta prezentované, že neprichádza do úvahy založenie akciovej spoločnosti mesta
a prevzatie FC ,a. s., ale v prípade
získania generálneho sponzora je
možné uvažovať o založení občianskeho združenia. Primátor mesta
zároveň hľadal možnosti získania
sponzorov. Počas rokovaní s novým
vlastníkom spoločnosti Tauris bol

sedu MFK bol zvolený Š. Cifruš a
podpredsedu P. Brndiar. Od 1. júna
prevzal klub hráčov, členov realizačného tímu a časť finančných
záväzkov na pokrytie výdavkov za
obdobie od januára do mája, v čase,
keď už klub nebol sponzorovaný
spoločnosťou Tauris. Zamestnancom FC, a. s., boli dané výpovede,
pričom výpovedná lehota skončila
dňom 30. mája. O obsadení funkcií
v budúcom období rozhodne klub.
Výdavky, spojené so založením a
registráciou MFK, znášal doposiaľ
predseda klubu Š. Cifruš ako fyzická osoba. V diskusii, týkajúcej sa

založenia MFK, podporila väčšina
poslancov ďalšiu existenciu vrcholového a mládežníckeho futbalu,
ktorý má v meste tradíciu. Poslanec
Zoltán Bán vo svojom vystúpení
poukázal na potrebu transparentného financovania tohto športu.
Zároveň uviedol, aby zariadenia,
výbavu futbalového štadióna a
umelého trávnika mohli využívať
aj mládež a školy mesta, nielen pár
vrcholových futbalistov. Poslanci
mestského parlamentu napokon
prijali informatívnu správu. Zároveň schválili výpožičku areálu
štadióna a prislúchajúcich pozemkov pre MFK na dobu neurčitú a
finančný príspevok vo výške 3 mil.
Sk pre MFK a 1 mil. Sk pre ostatné
športy v meste. Predseda MFK primátor mesta Š. Cifruš sa vyjadril,
že financie budú použité na to, aby
mohli rozbehnúť futbalové súťaže a mesto nestratilo imidž, ktorý
má. Predpokladá, že sa mu podarí
získať aj sponzorov. Podľa neho je
dôležité aj to, aby dobre fungoval
aj žiacky a dorastenecký futbal, aby
mohli chlapci dosiahnuť métu profesionálneho športu. To však bude
trvať dlhšie časové obdobie.
“Od 1. júla začnem podpisovať s
hráčmi zmluvu na dobu jednoročnú, s realizačným tímom sme si
stanovili kritériá hry. Klub bude
športovcom prispievať čiastkou
na ubytovanie a stravu , zvyšok si
budú hradiť hráči,” vyjadril sa Š.
Cifruš. Na margo prijímov hráčov
uviedol, že nebudú až take vysoké,
ako doposiaľ.

Poslanci o majetku...

schválili predaj pozemku za kúpnu cenu
600 Sk/m2, čo je celkovo 18 mil. korún.
Obchodné centrum by sa malo stavať tento
a budúci rok. Výška plánovanej investície
predstavuje 110-130 mil. korún. V obchodnom centre bude asi 15 predajní s priemyselným tovarom. Diskutovalo sa aj o ďalšom
osude budovy kolkárne v mestskej záhrade.
Využívajú ju členovia kolkárskeho klubu,
ktorý už desať rokov hrá prvú ligu. Mestu
boli predložené dve ponuky na ďalšie využitie objektu. Prvou bola žiadosť Žofie Gáborovej o odkúpenie budovy, ktorá tam mienila vybudovať bowlingové dráhy, reštauráciu
a fitnescentrum. Druhú ponuku predložil
AGB Spohypo, kolkárky klub Rimavská Sobota. Išlo o uzavretie zmluvy o výpožičke, na

Marta Kanalová

základe ktorej by mesto prispievalo na prevádzkové náklady zariadenia tak, ako to je
v prípade telocvične T-18. Konečný verdikt
poslancov v tomto bode rokovania bol taký,
že schválili výpožičku budovy kolkárne pre
kolkársky klub na dobu neurčitú s tým, že
prevádzkové náklady bude hradiť vypožičiavateľ s príspevkom mesta. Po majetkovoprávnych otázkach sa poslanci zaoberali
správou o plnení úloh v oblasti životného
prostredia, ktorú predložil vedúci oddelenia
životného prostredia mestského úradu Ján
Bozó. Ďalším bodom rokovania bol plán
hlavných úloh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a návrh plánov práce
výborov mestských častí na druhý polrok.
Hlavný kontrolór mesta Ľudovít Csank

Prebytkový
rozpočet
Hlavnou témou rokovania poslancov
mestského parlamentu bol návrh na
druhú zmenu rozpočtu mesta. Sprevádzala ho pomerne plodná diskusia.
Týkala sa toho, že predložený rozpočet bol schodkový. Vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu
Oľga Fabová sa margo toho vyjadrila
takto: „Problém vznikol tým, že keď
sme spracovávali rozpočet, zapracovali sme do návrhu všetky požiadavky
správcov kapitol jednotlivých úsekov,
a tým sa dosiahol schodkový rozpočet
takmer 6 mil. korún. Finančná komisia, ktorá tento materiál pripravovala,
bola toho názoru, že rozpočet mesta
by sa mal predložiť ako prebytkový,
takže sme museli pristúpiť k tomu, že
sa niektoré požiadavky krátili. Krátilo
sa najmä na úseku TSM, kde požadovali financie na prevádzkové náklady
na kasárne a na komunikácie, školám
a školským zariadeniam, ktoré žiadali
prostriedky na opravy niektorých materských škôl. Školské zariadenia bolo
najväčším sporným bodom rozpočtu,
kedy niektorí poslanci požadovali
viac finančných prostriedkov, ako im
bolo pridelené. Predpokladá sa, že pri
zmene rozpočtu v septembri sa ich
niektoré požiadavky budú kryť, pretože sa aj na tomto mestskom zastupiteľstve schvaľoval predaj majetku,
takže budú na to vytvorené zdroje.“
Rozpočet bol po úprave schválený s
prebytkom 6 tis. korún s tým, že príjmy sú 366, 007 mil. a výdavky 366,001
mil. korún. V príjmovej časti boli do
neho zapracované aj dividendy z akcií
vo vodárenskej spoločnosti vo výške
3,5 mil. korún, dotácia 5 mil. korún
na opravu Župného domu a účelové
štátne dotácie pre oblasť školstva. Vo
výdavkovej časti figurujú aj financie
na opravy niektorých školských zariadení, najmä na opravu zatekajúcej
strechy v škole na Sídl. Dúžavská cesta, oprava sociálnych chlapčenských
zariadení v ZŠ P. K. Hostinského a cca
700 tis. korún pre TSM na úpravu komunikácií, konkrétne prístupovej cesty na chatovú oblasť Tormáš a mostu
na Sídl. Západ na Ul. L. Svobodu, ktorý
je v kritickom stave.
kan

predložil aj správu o výsledku vykonaných
kontrol. V bode rôzne poslanci schválili odpredaj rekreačnej chaty na Kurinci s príslušnými pozemkami vo vlastníctve spoločnosti
Energobyt, pričom najvýhodnejšiu kúpnu
cenu 3,150 mil. korún predložila spoločnosť
Gemermed. Vzhľadom na podiel spoločníkov v spoločnosti Energobyt pripadá z tejto
sumy cca 1,29 mil. mestu a zvyšok STEFE
SK, a.s. Žiadosť o odpustenie penále a nevymožiteľných pohľadávok, ktorú predložil
konateľ Mestskej bytovej správy Svetozár
Müller, neprešla. V závere rokovania sa poslanci zaoberali aj partnerskou skupinou
pre prípravu koncepcie rozvoja mesta pre
obdobie 2007-13.
kan
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Hurá na prázdniny!
Brány škôl sa minulý týždeň v
piatok zatvorili. Školáci sa tešili, lebo sa začali dva mesiace
prázdnin a oddychu. Posledný
školský deň sa niesol v znamení
rozdávania vysvedčení. Niektorí
mali lepšie známky, iní horšie.
Navštívili sme ZŠ P. K. Hostinského, ktorá mala 621 žiakov.
Z nich bolo 67 prváčikov. Vysvedčenia s čistými jednotkami
dostalo na druhom stupni 47
žiakov a na prvom 97. Ročník
bude opakovať 22 žiakov, ktorí neprospeli. Informácie nám
poskytla riaditeľka školy Viera
Szűcsová.

Primátor Rimavskej Soboty Štefan Cifruš
prijal 28. júna na radnici najúspešnejších
škôlkarov, žiakov a študentov škôl v meste.
Ďakovným listom, kvietkom a drobným darčekom im poďakoval za školské úspechy a
vzornú reprezentáciu svojich škôl a mesta.
Najúspešnejší škôlkari, žiaci a študenti, ktorých na slávnostné prijatie a ocenenie prvým mužom mesta navrhli riaditelia škôl a
školských zariadení, sa zapísali do pamätnej
knihy mesta.
kan

Text a foto: kan

Deti maľovali svoje mesto
V Mestskej galérii v Rim. Sobote otvorili výstavu nazvanú
Maľujeme mesto. Sú na nej
zaujímavé výtvarné práce.
Vytvorili ich deti základných
škôl v rámci Dní mesta. Témou 7. ročníka tvorivého
stretnutia, výtvarnej súťaže,
boli historické osobnosti a
udalosti mesta v pamätníkoch a pomníkoch, stará a

nová architektúra mesta. Práce hodnotila odborná porota
v zložení: akad. mal. Štefan
Balázs – predseda, Helena
Chrenková, Ildikó Pálová a
Eva Talianová. Záštitu nad
podujatím prevzal primátor
mesta Štefan Cifruš, ktorý
víťazom odovzdal ceny. Cenu
za kreativitu získala 12-ročná Dáša Ňuňuková (ZUŠ,

gymnázium) a Cenu Mestskej
galérie 8-ročná Peťa Čonková
( ZUŠ a ZŠ P. Dobšinského).
Cenu primátora mesta udelili
za spoločné dielko 12-ročným
žiačkam zo ZŠ Š. M. Daxnera
Nikolete Žiškovej a Ivane Kovácsovej (na snímke s primátorom mesta). Výstava potrvá
do polovice augusta.
text a foto: kan

Počas Dní mesta Tisovec sa 15. júna uskutočnil volejbalový turnaj o putovný pohár
primátora Mesta Tisovec. Zúčastnilo sa ho
sedem družstiev zo základných a stredných
škôl z Tisovca a Hnúšte a jedno družstvo zo
ZŠ v Rimavskej Sobote. Pri vysokej konkurencii volejbalistov sa podarilo vyhrať putovný pohár práve ZŠ z Rimavskej Soboty. Vďaka skvelým výkonom a pevnej vôli všetkých
hráčov vyhrali všetky zápasy. Družstvo hralo
v zostave: horný rad: J. Drugdová, Š. Harandza, K. Kochanová, O. Bakša, G. Kajbová, Ľ.
Antal; dolný rad: T. Bódy, L. Matheides, E.
-kkAntal.

z listu čitateľky

Plesnivé, lepkavé, zhnité čerešne na trhovisku...
Nemyslím si, že by existovala
gazdinka, ktorá by s radosťou neuvítala jún, júl- najobľúbenejšie
mesiace, obdobie dovoleniek a
zavárania. Konečne je dostatok
vitamínov, čerstvého ovocia a zeleniny. Zbožňujem ľahké ovocné koláče. Samozrejme, že každý týždeň
pečiem pre rodinu. Pravidelne, tak
som sa to naučila od mamy. Vybrala som sa teda na tržnicu do nášho
mestečka. Mám rada fantastickú
panorámu pestrofarebných kvetov, kríkov, ovocia, zeleniny i šat-

stva. Chcela som obyčajné čerešne
na koláč. Cena bola od 80 do 60
korún za kilogram. Ja som chcela
z tých lacnejších. Keď mi predavačka ukázala debničku s čerešňami, doslovne mi vyrazilo dych.
Plesnivé, zhnité, lepkavé ovocie,
ktoré by na dedine nepoužívali ani
na čerešňovicu, núkalo sa mi pred
očami samozrejme aj s tou „prílohou“. „Môžete si vybrať,“ nabádala ma predavačka. Nie, som háklivá, triedila som už horšie ovocie,
cez brigády v škole. Čo mám robiť?

Odísť? Inde som čerešne nevidela.
Môj vnútorný hlas mi povedal_
„Povyberaj, keď si už tu a choď ďalej. Na koláč budú asi dobré.“
Tak som si ich teda za hrsť povyberala.
„Koľko za to chcete?“ spýtala som
sa.
„Dvadsať korún,“ hodila na váhu
tak rýchlo, ako aj zložila. S lepkavými rukami som sa snažila
vyloviť z peňaženky bankovku,
kým predavačka poriadne zauzlila
igelitový sáčok, v ktorom sa bez-

nádejne dusili polomŕtve čerešne.
Bez kompromisu som vyplatila.
Odchádzala som smutne a znechutene, nechajúc tam pokrkvané
zelené papriky, vyschnuté pomaranče i jablká, za ktoré by som ako
predavačka určite dvadsať korún
nevzala. Keď je leto, sezóna, potrebujeme vitamíny v surovom stave.
Veď z lekárne sú pomerne drahé.
Je leto, teploty vystúpia aj na 32
stupňov. Ozajstný hic. Kedy jesť
čerstvé ovocie, ak nie teraz ?!
ba
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Klenovská rontouka: tradičné dvory, folklór
V rámci projektu Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote Maľovaná
truhlica, podporeného Stredoeurópskou nadáciou a spoločnosťou Slovnaft a.s., členom skupiny
MOL, sa realizovali zaujímavé
aktivity.
Prvou bola týždňová tvorivá hudobná dielňa mladých muzikantov s medzinárodnou účasťou
v obci Klenovec. Jej cieľom je venovať väčšiu pozornosť mladým
muzikantom.
Druhou aktivitou projektu bol
XXIX. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností
Klenovská rontouka 2007, ktorá
sa konala od 22.- 24. júna v obci
Klenovec. Podujatie sa uskutočnilo aj s príspevkom MK SR
a BBSK, pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, predsedu BBSK M. Murgaša, veľvyslanca Francúzska
v SR Henryho Czuny. Prvý deň
slávností sa pozývačkami v obci
otvorili tradičné dvory. Tento rok
to bol Štrúdľový dvor, Klenovský
dvor, Školský dvor, Dvor starých
mám, Dvor Miestnej akčnej skupiny Malohont, Detský dvor,

Husliarsky dvor, Poľovnícky
dvor, Rezbársky dvor u Vývlekov
a Gazdovský dvor v Pavlínke.
Tradičný jarmok na námestí bol
naplnený do posledného miesta,
o čo sa postarala Elena Torpišová
z Rimavskej Soboty. Večer slávností začínal komorným programom v kultúrnom dome pod
názvom Za chlebom na námet
knihy Márie Prasličkovej.
Druhý deň pokračovali slávnosti Dvormi tradičných remesiel
a gastronomických špecialít.
V programe Hostia z ďaleka
i z blízka autora V. Petrinca, choreografa FS Rimavan z Rim. Soboty sa predstavili zahraničné kolektívy DFS Ostravička z Čiech,
ĽH Pokolenia z Poľska, FS Koros
z Maďarska. Popoludní sa po
prvýkrát uskutočnil na amfiteátri akt pod názvom Ornamenty
– poďakovanie účastníkom, ale
aj návštevníkom Klenovskej rontouky – XXIX. ročníka Gemersko-malohontských folklórnych
slávností v Klenovci starostom
obce Klenovec P. Struhárom,
riaditeľkou
Gemersko-malohontského osvetového strediska
v Rim. Sobote D. Kišákovou a S.

Zvarovou – riaditeľkou XXIX
ročníka GMFS – Klenovská rontouka 2007.
Maľovanú truhlicu pokladov
tradičnej ľudovej kultúry uzatvorili členovia folklórneho súboru Poľana zo Zvolena. Aktivity
projektu Maľovaná truhlica sa
nekončia. Záujemcov pozývame
od 30.7 do 5. 8. na letný tábor
remesiel, hudby, spevu a tanca

Remeslo má zlaté dno v Klenovskej Skorušine, svoju prezentáciu
uskutočnia na Námestí Karola
Salvu 5.8. o 14. hod., od 28. 9. do
30. 9. sa uskutoční festival sólistov inštrumentalistov Návraty
k hudobným tradíciám, ktorých
spoluorganizátormi sú družobné
obce Klenovec SR a Mihálygerge
MR.
S. Zvarová

Príbeh, ktorý prefackal život
Václav je na pohľad chlapec ako
všetci iní v jeho veku. Má 19 rokov,
rád repuje a má záľubu v kreslení
grafittov. Sedáva na schodoch zadného vchodu bytovky na najväčšom rimavskosobotskom sídlisku.
A čo je smutné – povaľujú sa okolo
tohto vchodu fľaše s lekárskym
toluénom. Práve preto, že Václava s kamarátmi občas ľudia videli
i pod vplyvom tejto látky, šírili sa
správy, že mladík nemá rodičov
a pod schodmi i prespáva.
Podarilo sa nám Václava osloviť
a porozprávať sa s ním. 19-ročný
Václav stratil otca pred piatimi
rokmi, podľahol ťažkej chorobe.
Staral sa o neho a jeho sestru Ivetu
– matka ich opustila keď mal Vašek 6 mesiacov. Po otcovej smrti
súrodencov, ktorí predtým bývali
s otcom v Hnúšti, ich prichýlila
teta z Rim. Soboty. Osud chcel, že
zomrela aj teta a Iveta a Vašek zostali sami. Tri roky bývali v ubytovni v Rim. Sobote. Iveta pracovala
ako čašníčka, Václav ešte chodil do

školy. Učil sa za kuchára, stále rád
varí.
Rozhodli sa odísť za robotou do
Prahy. Iveta tam robí v hypermarkete, Václav pracoval v istej firme
ako zvárač. Hovorí, že zarobil aj
30 tisíc korún. Urobil však nerozmyslenú vec – napriek sestriným
protestom sa vrátil do Rimavskej
Soboty, hovorí, že kvôli dievčaťu
a kamarátom. Priateľov mal veľa
– neboli však všetci akosi kladne
zorientovaní vo svojich mladých
životoch. Stretávali sa v istom
spustnutom byte na sídlisku a často to boli celé feťácke orgie, ktorých sa zúčastňovali.
Viacerí mi hovorili: „ Kamaráti
ti nič nedajú“, zamyslí sa Vašek:
„Neurobil som dobre, že som sa
vrátil. Chystám sa naspäť za sestrou do Prahy. Mal som aj potýčky
so zákonom, ale uvedomil som si,
že chcem poriadne žiť, zarobiť peniaze a mať raz rodinu. Nedostávam žiadnu podporu, pretože tu
nemám trvalé bydlisko – kamarát

mi vráti peniaze, ktoré mi dlhuje
a vycestujem zase do Prahy.“
Václav priznáva, že život ho najmä
po otcovej smrti riadne prefackoval.
Keď sa pýtame, prečo občas siaha po fľaši s toluénom, hovorí, že
z dlhej chvíle, aby sa ukľudnil. Aj
v Rim. Sobote sa pokúšal zohnať
si prácu, privyrobí si občas brigádnicky, prespáva vraj u kamaráta
alebo u bratranca.
„Drogy? Nie – jeden kamarát sa
v Taliansku predávkoval heroínom, zomrel, druhého zrazilo
v Mladej Boleslavi auto. Príliš veľa
jeho známych už opustilo tento
svet...“, tvrdí.
Václav pôsobí dojmom, že vie,
o čom hovorí, a jeho názory na
život sú celkom triezve. Bude mať
však dosť síl, aby odkopol od seba
fľašku s toluénom a napriek svojim
zložitým životným peripetiám nabral správny smer? Je to len zvedavosť, ktorá zhromažďuje mladých
ľudí do partií a navádza ich robiť

Václav, ktorý trávi veľa času posedávaním na schodoch paneláku na sídlisku.

pokusy so psychotropnými látkami už i v menších mestách a dedinách, alebo je to memento doby,
ktorá kladie zvýšené nároky na
zrýchlený životný štýl so stresom?
Bude mať Václav raz svoj život
pevne v rukách?
Už niekoľko dní sme chlapca v šiltovke na sídlisku nevideli. Možno
už putuje vo svojom živote na inom
mieste...
kd
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V MŠ na Ulici Rybárskej v Rim.
Sobote už šesť rokov aktívne
pracuje dramatický krúžok pod
vedením učiteľky M. Genskej.
Jeho súčasnými členkami sú
kolegyne Z. Jačmeníková, O.
Turisová, V. Kántorová, A. Tergáczová a príležitostne i deti.
Naša práca je naša radosť, láska
a veľká dávka chuti. Väčšinou
si rozprávky upravujeme a modernizujeme sami. Deti, diváci,
sú väčšinou v niektorých výstupoch súčasťou divadla alebo si
do hry priberieme malého detského hráča z našich detí, ktoré
dostane stabilnú rolu. Kostýmy, jednoduché efektné scény
i niektoré piesne si chystáme
spoločne. Prvého júna zajačikovia z rozprávky a ich lesné spoločníčky líška a vrana (žiačka
Sociálnej a pedagogickej akadémie z Lučenca ako praktikantka)

Naše deti si život v škôlke nevedia bez divadla
predstaviť.

Deti a učiteľky: Hráme pre radosť

spoločne v sprievode veselých
pesničiek, košíkom so sladkosťami a peknými vinšmi vítali
pri príležitosti MDD pri bohato
vyzdobenej bráne deti i rodičov.
V detských očkách ihrala radosť, prekvapenie a kvapôčka
strachu. Pre rodičov to bolo tiež
nevšedné privítanie. A ako nám
prezradili, kladne ich to naladilo
do nového dňa. Po krátkom čase
sa deti opäť stretli so svojimi ka-

marátmi z rozprávkova. Začalo
sa divadielko O zajkovi chvastúňovi. Po školskom dvore sa
ozýval smiech, tlieskanie a smelé povzbudzovanie. Do budúcnosti máme nové plány. Tie
však ostávajú zatiaľ zamknuté
v trinástej komnate. Naše deti
si život v škôlke nevedia bez
divadla predstaviť. Veď pravda
pravdúca je: Hraj, aby deti mali
dôvod sa tešiť a smiať!
Zlatica Jačmeníková

Absolventi sa lúčili

... umenie je motýľ, chytajú ho deti, ten kto si ho skrotí, ďalej už s ním letí...
Nebolo to ani tak dávno, keď rodičia tohtoročných absolventov
ZUŠ, držiac za rúčky svoje malé
ratolesti, prvýkrát nesmelo prestúpili prah dverí na Salvovej
ulici v Rim. Sobote.
Malí žiaci úspešne zvládli prijímacie skúšky do hudobného
odboru a teraz nastal čas, keď
po rokoch usilovného cvičenia
na svojom hudobnom nástroji,
si mohli z rúk svojich pedagógov v obradných priestoroch
radnice prevziať absolventské
vysvedčenia. Boli to chvíle plné
radosti z úspechov na koncertoch, ale aj malé sklamania keď
sa im nedarilo, ale vďaka rodičom, ktorí ich trpezlivo povzbudzovali, vstúpili do nádherných
zákutí hudobného umenia.
Teší nás, že medzi absolventmi sú aj žiaci – stredoškoláci,
absolventi druhého stupňa,
ktorí si nájdu čas pre svoj koníček aj popri štúdiu na stredných
školách.
Elena Lindišová a Mária Lakatosová z klavírnej triedy Kataríny Lajkovej sa v posledných
májových dňoch zúčastnili medzinárodného festivalu Ivana
Ballu v Dolnom Kubíne. Elenka získala vo svojej kategórii

jedenástich účastníkov pekné
štvrté miesto, za čo jej srdečne
blahoželáme. Mária, ako jedna
z najmladších v tejto kategórii,
bola ôsma v poradí.
Touto cestou prajeme našim
absolventom hudobného odboru Jaroslave Mlynárovej, Anne
Mesiarikovej – zást. riad. Pavlenková, Dominike Kasarovej
– zást. riad. Čarnoká, Estere
Borosovej, Gabrielovi Kissoviuč. Hacskóová, Michalovi Tu-

roňovi - uč. Miháliková, Márii Lakatosovej, Róbertovi
Lakatosovi, Elene Lindišovej
– uč. Lajková, Viktorovi Boršovi – uč. Vladár, Ernestovi
Lakatošovi a Róbertovi Agócsovi – uč. Várady , aby láska
k hudbe v nich zostala natrvalo, aby sa vpísala do ich sŕdc,
a aby aj naďalej svoj voľný čas
využívali zmysluplne v aktívnom kontakte s umením.
Mgr. Eva Čarnoká

Výlet za krásami
Slovenska
I keď mesiac jún patrí v živote školáka k najstresovejším mesiacom, veď
ho čakajú skúšania, posledné úpravy a dolaďovanie známok, aby záverečný efekt bol čo najlepší, predsa
sa vždy nájde čas aj na voľnejšie
aktivity, ktoré spríjemňujú samotný
záverečný pobyt žiakov v škole. Preto sa každoročne s týmto mesiacom
spájajú aj koncoročné výlety, na ktoré sa deti veľmi tešia.
Začneme nezabudnuteľnými a neopakovateľnými zážitkami na celý život, ktorý bol určený pre vybraných
žiakov ôsmeho a deviateho ročníka.
Návšteva jedného z najväčších koncentračných táborov – Osvienčimu
priblížila žiakom najväčšiu vojnovú katastrofu. Následné rozhovory
s účastníkmi tohto zájazdu potvrdzujú, že lepšie je raz vidieť ako tri
razy počuť. A určite u nich nebudete
badať úškrnky na tvári pri spomienkach a debatách o 2. svetovej vojne.
Historické zameranie mala aj návšteva hradu Šomoška a hradu Fiľakovo.
Bola určená pre siedmakov, ktorí si
na historických miestach pripomenuli stredovek a obdobie tureckej
nadvlády.
Úzko s históriou súvisí aj výlet či exkurzia žiakov, ktorí navštívili miesta
narodenia alebo pôsobenia významných slovenských dejateľov,
ktorých bolo dosť aj v našom okrese
a môžeme byť na nich právom hrdí.
Veľkej obľube sa tešia výlety, ktorých cieľom je poznať a nadchnúť
sa krásami našej slovenskej prírody.
Takýmito boli aj návštevy Muránskej
planiny alebo pre mnohých nepredstaviteľné výtvory a ozdoby nachádzajúce sa v Ochtinskej aragonitovej
jaskyni. Okrem týchto boli mnohé
výlety zamerané do tradičných
miest a oblastí, ktoré sa každý rok
stávajú cieľom školských výletov. Sú
to napríklad Bojnice, Betliar, Čierny
Balog so svojou železničkou, Modrý
Kameň a múzeum bábkovej kultúry,
ale aj letecké múzeum v Košiciach.
Ako vidíte, už len z vymenovaných
akcií, že zameranie je rôznorodé.
Ak berieme do úvahy, že na školských výletoch sa zúčastnili 3/5 žiakov školy, je to pekné číslo. A každé
stretnutie, nový zážitok, poznatok
obohacuje každé dieťa- žiaka a rozširuje jeho rozhľad. Okrem toho pestuje u neho hrdosť na svoju krajinu,
vlasť. A vlastenectvo je tá vlastnosť,
ktorá u nás, Slovákov, absentuje.
Takže aj bohaté aktivity majú veľký
zmysel a sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania a v novom školskom
roku budeme v nich pokračovať.
Mgr. Július Karas
ZŠ P.Dobšinského
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Deň detí a Deň otcov
V spolupráci Občianskeho výboru s
Cirkevným zborom ECAV vo Vyšnej
Pokoradzi sa nedávno uskutočnili
oslavy Dňa matiek. Boli v evanjelickom kostole za účasti detí, ktoré
svojim vystúpením prejavili lásku
mamám a starým mamám tak, ako
Zlatica Oravcová vo svojej básni
Matke, ktorou sa oslavy pod vedením
pani Kmeťovej a pani Hrončekovej
začali. Po skončení bohoslužieb sa
mamičky a deti zúčastnili posedenia
s občerstvením v kultúrnom dome.
Nezabudli sme ani na Deň detí a otcov. Tu občiansky výbor v spolupráci
s osvetou volil iný spôsob. Pri tejto

príležitosti k nám 17. júna zavítal
mládežnícky divadelný súbor Alterna pri ZUŠ a MsKS v Rimavskej
Sobote. Predstavil sa rozprávkou P.
Dobšinského Drevená krava, ktorá
mala u divákov veľký úspech. Po je
skončení vystúpila folková skupina
M.E.L.L.. Prítomných ako aj účinkujúcich privítala predsedkyňa VMČ
D. Hrončeková. Vedúci divadelného
súboru Marian Lacko si zaspomínal
na svoje začiatky „na doskách, ktoré
znamenajú svet“ a povedal, že prvé
stretnutie s nimi mal asi ako 4- ročný
práve vo Vyšnej Pokoradzi, v rodisku
svojho otca.

POZVÁNKA
Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské osvetové
stredisko a Rímskokatolícky farský úrad v Rim. Sobote pozývajú na slávnostný koncert speváckych zborov usporiadaný pri príležitosti sviatku
Cyrila a Metoda 5. júla o 14. hodine v rímskokatolíckom kostole.

karikatúrky mesta

Teraz dirigujem ja!
HOROSKOPY
Niekedy si treba pozrieť horoskop. Človek
si veľakrát myslí, že sú to somariny, ale niekedy to vyjde. Idete niečo vybaviť a ani si
neuvedomíte, koľko dobrých ľudí ste stretli,
čo vám bez toho, aby vás poznali, pomohli.
Možno, že energia, ktorá prerazí pri stretnutí s ľuďmi, sála z vás. Možno aj to vás
ženie vpred a idete za svojim cieľom. Viete,
že priemerný muž vybaví za deň najviac tri
veci? Na vlastnej koži som zistila, že žena
ich vybaví až pätnásť. Ešte stihne doma aj
navariť. Len nemôžete spať do deviatej, lebo
ráno je človek plný sily. Keď to nevyužije,

Drevená krava mala u divákov veľký úspech

Exkurzia
do Osvienčimu

Zbytočná smrť miliónov nevinných ľudí
V piatok 8. júna sme sa my, deviataci, zúčastnili na exkurzii do
nacistického vyhladzovacieho tábora v Osvienčime. Videli sme
miesto, kde sa páchali počas 2. svetovej vojny hrozné činy na
nevinných ľuďoch – Židoch a Rómoch. Každý z nás už počul o
koncentračných táboroch. Osvienčim (po nemecky Auschwitz)
je najznámejší v Európe. Bol zriadený 27. apríla 1940. Najprv
v ňom umiestnili politických väzňov z Poľska, neskôr Židov a
ich rodiny z celej Európy. Počas 2. svetovej vojny zomrelo v
koncentračných táboroch 6 mil. Židov. Museli odovzdať svoje
majetky a nosiť šesťcípu hviezdu. Koncentračným táborom
nás sprevádzala poľská sprievodkyňa. Prešli sme cez bránu s
nápisom Arbeit macht frei (práca oslobodzuje) a prezreli si
miesta, kde sa páchali strašné zverstvá a teror. Pre nás bola
táto exkurzia poučná, ale zároveň v nás vyvolala i zmiešané
pocity. Cítili sme hnev a ľútosť nad tým, koľko nevinných ľudí tu
muselo zbytočne umrieť. Sme radi, že sme mali možnosť vidieť
Osvienčim, hoci to nebolo najpríjemnejšie. Žiaľ, koncentračné
tábory boli realitou a 2. svetová vojna je súčasťou európskych a
celosvetových dejín. Osvienčim je živým svedectvom i ponaučením nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie.
Lucia Vavráková z 9.A
ZŠ P. K. Hostinského

z listov čitateľov
je malátny a unavený. Môj mobil ostal na
nabíjačke. Tak chodíme po úrade od dverí
k dverám. Veď Petra Mináča by mali poznať.
Išli sme na sekretariát a natrafili na pani
s maďarským prízvukom. Ona však nevedela ani to, kto to je. Nie ešte, kde by ho našla. Natrafili sme však na niekoho, kto nám
poradil, že Peter Mináč je primátor Tisovca.
Teraz už viem, kde mám ísť, aby som dostala jeden podpis na projekt. Uvítanie primátora nemalo chybu. Napriek tomu, že mal
veľa práce, uviedol nás do svojej kancelárie.
Žasli sme nad jeho prístupom k cudzím,

neohláseným ľuďom. Viem, že každému nevyhovie, ale našu mienku o ňom už nik nezmení. Projekt možno nevyjde, ale nevzdáme
sa a pôjdeme ďalej. Veď o tom je tento život.
A keď vám horoskop povie, že veľa vybavíte,
verte tomu a všetko pôjde hravo. Len vstaňte z postele a urobte prvý krok. Pritom nezabudnite, že problémy za vás nikto nevyrieši.
Lebo každý je strojcom vlastného šťastia.
Všetci, ktorí sme už niečo prežili, vieme,
o čom to je. Možno preto sa držím príslovia:
Čo ťa nezabije, ťa posilní.
Ľuba Hrušková
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Ako predchádzať požiarom počas leta

Znovu nastáva obdobie so zvýšeným rizikom možnosti vzniku
mimoriadnych udalostí, ktoré sa
v hasičskej terminológii nazýva
činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Rok
čo rok sa pri letných poľnohospodárskych prácach resp. pri zbere
a uskladnení objemových krmovín a žatevných prácach, nevykonávajú zo strany právnických
a podnikajúcich fyzických osôb,
ktoré obhospodarujú pôdny fond
adekvátne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov. Pri činnostiach súvisiacich s dosúšaním
uvädnutého krmu a so skladovaním sena sa dodržiavajú a vykonávajú zásady uvedené vo všeobecne
záväznom právnom predpise,
vo Vyhláške MV SR č. 300/1997
Z.z. o zabezpečovaní požiarnej
ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín. O. i. sa v ňom uvádza, že senom sa rozumie usušená
pokosená zelená časť s vlhkosťou
do 16 %, za sklad sena sa považuje
aj stoh, uvädnutý krm má vlhkosť
do 30 %, sklad sena s plochou nad
25 m2 musí tvoriť samostatný
požiarny úsek, oddelený od ostatných častí objektu požiarnymi
deliacimi konštrukciami, šírka
skladovania v sklade sena bez
dosušovacieho zariadenia nesmie
byť väčšia ako 12 m, v povalovom
priestore možno skladovať najviac 3000 m3 sena a z neho musia
viesť minimálne dve únikové cesty, a to na protiľahlých stranách
objektu, uvädnutý krm sa môže
uskladňovať len v skladoch sena
vybavených dosušovacím zariadením a len po vrstvách. Musí sa
dosúšať tak, aby nenastalo jeho
samovznietenie. Z toho dôvodu sa
musí merať teplota po sekciách na
šiestich miestach a údaje zaznamenávať do autentizovaného skladového denníka. Čo sa týka merania teplôt, v klasických senníkoch
sa v prvom mesiaci a v priebehu
naskladňovania merajú raz za 24
hodín, ďalšie dva mesiace 1x za
sedem dní. V skladoch s objemom
7000 m3 sa teplota meria elektrickým automatickým zariadením na
20 miestach v jednej sekcii a údaje
sa zaznamenávajú. Ak je teplota
65 stupňov C, v sekcii treba vypnúť ventilátory a prehriaty uvädnutý krm vyskladniť. Pri teplote 90
stupňov C sa musí vyskladnenie
vykonávať za asistencie hasičskej

jednotky. Odstupové vzdialenosti
voľných stohov sena a slamy sú
300m od objektov, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú
výbušniny, ľahko zápalné látky
alebo horľavé kvapaliny, 100 m
od ostatných výrobných objektov,
skladov, lesa a od krajnej koľaje
železničnej trate, 60 m od verejnej
komunikácie, 50 m od okrajových
budov súvislej zástavby obcí, činnej skládky tuhých domových
odpadov a od iného stohu a 30 m
od elektrického vedenia vysokého
napätia. Stohy do objemu 100 m3
sa musia umiestniť v bezpečnej
vzdialenosti najmenej 20 m od
obytného alebo hospodárskeho
objektu a 10 m od iného stohu.
V súvislosti s vykonávaním čin-

vom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha okamžité použitie
mobilnej akcieschopnej cisterny
s vodou a traktor s pluhom, vybaviť techniku na zber a stohovanie
lapačmi iskier, najmenej jedným
prenosným hasiacim prístrojom,
skontrolovať ich palivový systémtesnosť. Pri stohovaní zabezpečiť
zásobu vody v množstve najmenej
500 l, vyhradiť miesta pre fajčiarov
vo vzdialenosti najmenej 15 m od
horľavých látok (slama, PHM...)
a vybaviť ich nádobou s vodou na
odhadzovanie ohorkov. Dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov zabezpečiť aj priestory na
spracovanie a skladovanie obilnín
a objemových krmovín, udržiavať
výrobné zariadenia a stroje na

kvapalín, ťažkých vykurovacích
olejov, rastlinných a živočíšnych
tukov a olejov. Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve možno vykonávať len na základe písomného súhlasu vydaného
OR HaZZ v Rimavskej Sobote.
Vypaľovanie a zakladanie ohňa na
miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, je prísne zakázané.
OR HaZZ v Rimavskej Sobote pri
zistení skutočnosti, že právnická
alebo podnikajúca fyzická osoba
porušila alebo sústavne porušuje
povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku požiarnej bezpečnosti, bude proti porušovateľom
postupovať uložením sankcie až
do výšky 500 tis. Sk. Sankcionova-

nosti spojenej so zberom obilnín
a žatevných prác právnická alebo podnikajúca fyzická osoba by
mala dodržiavať nasledovné opatrenia, uvedené v § 8 vyhl. MV SR
č. 121/2002 Z. z.: zabezpečiť prednostný zber dozretých obilnín najmä v okolí železničných tratí, pozemných komunikácií a skládok
odpadov – odsunutie pokoseného
obilia alebo slamy pri železničných
tratiach do vzdialenosti najmenej
30 m od osi krajnej koľaje, medzi
koľajami a uloženým obilím alebo
slamou okrem plodín s podsevom, vytvoriť ochranný pás široký
najmenej 10 m vo vzdialenosti 20
m od osi krajnej koľaje, pás teba
skypriť a zbaviť ľahko zápalných
látok, zabezpečiť pri kombajno-

zber a spracúvanie úrody v určenom technickom stave, odstraňovať z nich a z priestorov, kde sú
umiestnené, nánosy organického
prachu, ak presiahnu hrúbku, po
ktorej sa môže šíriť požiar. Ďalej
sa odporúča vybaviť všetky kombajny 2 ks prenosnými hasiacimi
prístrojmi s platnou kontrolou,
lopatou, metlou, vedrom, krompáčom a viditeľnou výstražnou tabuľkou ZÁKAZ FAJČIŤ. Pracovníci, ktorí pracujú na kombajnoch,
sú povinní absolvovať preškolenie
kombajnistov k žatevným prácam.
Odporúča sa aj rešpektovať v plnej
miere ust. Vyhl. MV SR č. 96/2004
Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady
požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých

né budú aj fyzické osoby – občania
a to v priestupkovom konaní, kde
je výška sankcie 10 tis. Sk. Obraciam sa na všetkých, že každý je
povinný poskytnúť osobnú alebo
vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru. Taktiež apelujem na vašu občiansku
disciplinovanosť, aby ste svojou
nedbalosťou,
nerozvážnosťou
a nevedomosťou nezapríčili vznik
požiaru. Okresné riaditeľstvo
HaZZ v Rim. Sobote je v prvom
rade poradným orgánom, na ktorý sa môžete obrátiť, aby sme sa so
spoločným úsilím snažili predísť
vzniku a rozšíreniu nevídaného
živlu – požiaru.
Spracoval:
pplk. Ing. Bódi

2. júl 2007
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Vyhral dorast, aj žiaci
V Jesenskom sa v sezóne darilo mládežníkom
Futbalovú sezónu 2006-2007 budú vo futbalovom klube FK Jesenské hodnotiť zrejme v dvoch protikladných rovinách. Seniori
sa do posledného kola zachraňovali v 4.lige, a nepodarilo sa im
ani predĺžiť trojročníkovú sériu víťazstiev v Pohári ObFZ. Hoci
mali výhodu domáceho prostredia....
Podstatnejšie úspešnejšie boli
mládežnícke družstvá. Dorastenci vyhrali s prevahou krajskú
5.ligu. A žiaci sa stali víťazmi jednej z dvoch skupín I.triedy oblastných futbalových majstrovstiev
žiakov. V osemnástich zápasoch
len dvakrát prehrali, zvyšných
šestnásť stretnutí vyhrali. A to
obvykle výrazným rozdielom,
veď dosiahli vysoko aktívne skóre 133:25. Trénerom úspešného

družstva je ešte stále aktívny hráč
štvrtoligového družstva seniorov
Csaba Singlár, vedúcim mužstva
Ing.Július Varga. Najlepším strelcom bol Dávid Lakatos, veľkou
oporou tímu bol brankár Mišo
Bariak. Podiel na úspešnej sezóne družstva má aj firma Primax,
s.r.o., Rimavská Sobota – Róbert
Varga a to v podobe sponzorskej
pomoci v podobe zakúpenia dresov v hodnote 14 000 Sk.

Družstvo žiakov FK Jesenské. V hornom rade zľava : vedúci
družstva Július Varga, Szilárdi, Barta, Kuna, Szabó, Strelec,
Fodor, Kiss, Čočo, Bariak, tréner Csaba Singlár; v dolnom
rade : zľava Farkas, Bohó, A.Danyi, R.Danyi, R.Lakatos, D.Lakatos, Hank, Kurek.

Prvé kolo Slovenského pohára už 7.augusta
Aký je ten futbalový žreb nevyspytateľný ! Pamätáte sa ešte ? Uplynulú
sezónu 2006-2007 začínali rimavskosobotskí futbalisti v 1.kole I.ligy
na domácom ihrisku s rezervou MFK Košice. A v 1.kole Slovenského
pohára, hranom ani nie po troch týždňoch od zápasu o majstrovské
body, sa obidve mužstvá stretli opäť. Z obidvoch duelov na našom ihrisku vyšli víťazne naši hráči (4:1, resp. 2:0). A história sa zopakovala,
INZERCIA

akurát že súperom nášho tímu
bude tentokrát susedný Lučenec.
O prvoligové body sa tradiční
rivali stretnú v sobotu 14.júla,
pohárové 1.kolo je na programe
v utorok 7.augusta.
Dodajme, že v 1.kole Slovenského pohára sa okrem zápasu Rimavská Sobota – Lučenec budú
hrať tieto ďalšie duely : Dunajská
Streda – Moravany nad Váhom,
Šaľa – Nemšová, Inter Bratislava
– Vrbové, Pezinok – Topoľčany,
Vráble – Rača, Močenok – Prievidza, SFM Senec – Dúbravka,
Púchov – Nové Mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves – Michalovce, Čadca – Prešov, Žiar nad
Hronom – Podbrezová, Trebišov
– Lipany, Dolný Kubín – Turčianske Teplice, Stropkov – Stará
Ľubovňa, Rakytovce – Vranov,

Humenné – Liptovský Mikuláš.
K víťazom týchto 17 zápasov pribudnú v 2.kole SP, ktoré sa hrá
v utorok 18.septembra, deviati
účastníci Corgoň ligy (Slovan
Bratislava, Ružomberok, Košice,
Nitra, Banská Bystrica, Senec,
Dubnica, Trnava, Trenčín). K trinástim víťazom zápasov 2.kola
pribudne v nasledujúcom 3.kole
(utorok 2.októbra) majstrovská
Žilina, vicemajster Artmedia Petržalka a aktuálny víťaz SP Zlaté
Moravce. Osmi víťazi postúpia
do štvrťfinále, ktoré sa už bude
hrať dvojkolovo doma – vonku
v termínoch 23.októbra a 6.novembra. Záver nového ročníka
Slovenského pohára sa odohrá
už v jarnej časti sezóny : semifinále 8. a 22.apríla, finále 8.mája
2008.

Ženský futbal ožíva (7.)
Ženský futbal v Rimavskej Sobote opäť ožíva, o čom svedčí aj skutočnosť, že klub 1.DFC sa prihlásil do nového súťažného ročníka I.ligy
žien i žiačok. Vedenie klubu dúfa, že mesto sa k ženskému futbalu postaví aspoň z časti tak, ako k mužskému. Netreba narábať s miliónovými čiastkami, klub vie presne vyčísliť potrebu finančných prostriedkov
na svoju činnosť, čo však nikdy doteraz nebolo vbyslyšané a ženskému,
resp. dievčenskému futbalu boli vždy pridelené len almužny.... Boli
sme vďační aj za ne, ale tie nikdy ani zďaleka nezodpovedali úrovni
a podmienkam športu, ktorý je, okrem výdavkov na dopravu, finančne
nenáročný, keďže da jedná o čiste amatérsky šport.
Družstvo žiačok 1.DFC v týchto dňoch štartuje na najväčšom medzinárodnom futbalovom turnaji na Slovensku, Fragaria Cup v Prešove.
Na snímke káder futbalistiek 1.DFC na poslednom tréningu pred odMgr.Róbert Galamb
chodom na turnaj do Prešova.
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Vyžrebovanie jesennej časti I.ligy
1.kolo – 14.júla : Inter Bratislava
– Prievidza, MFK Rimavská Sobota
– Lučenec, Šaľa – Humenné, Podbrezová – Košice B, Prešov – Michalovce, Močenok – Stará Ľubovňa;
2.kolo – 21.júla : Inter – Močenok,
Prievidza – Košice B, Humenné
– Prešov, Lučenec – Šaľa, Stará Ľubovňa – Rimavská Sobota, Michalovce – Podbrezová;
3.kolo – 28.júla : Rimavská Sobota
– Inter, Šaľa – Stará Ľubovňa, Podbrezová – Humenné, Prešov – Lučenec, Košice B – Michalovce, Močenok – Prievidza;
4.kolo – 4.augusta : Inter – Šaľa,
Prievidza - Michalovce, Humenné
– Košice B, Lučenec – Podbrezová,
Stará Ľubovňa – Prešov, Močenok
– Rimavská Sobota;
5.kolo – 11.augusta : Rimavská Sobota – Prievidza, Šaľa – Močenok,
Podbrezová – Stará Ľubovňa, Prešov
– Inter, Košice B – Lučenec, Michalovce – Humenné;

6.kolo – 18.augusta : Inter – Podbrezová, Prievidza – Humenné, Lučenec – Michalovce, Stará Ľubovňa
– Košice B, Rimavská Sobota – Šaľa,
Močenok – Prešov;
7.kolo – 25.augusta : Šaľa – Prievidza, Podbrezová – Močenok,
Humenné – Lučenec, Prešov – Rimavská Sobota, Košice B – Inter,
Michalovce – Stará Ľubovňa;
8.kolo – 1.septembra : Inter – Michalovce, Prievidza – Lučenec, Stará Ľubovňa – Humenné Rimavská
Sobota – Podbrezová, Šaľa – Prešov,
Močenok – Košice B;
9.kolo – 15.septembra : Podbrezová
– Šaľa, Humenné – Inter, Lučenec
– Stará Ľubovňa, Prešov – Prievidza,
Košice B – Rimavská Sobota, Michalovce – Močenok;
10.kolo – 22.septembra : Inter – Lučenec, Prievidza – Stará Ľubovňa,
Rimavská Sobota – Michalovce, Šaľa
– Košice B, Prešov – Podbrezová,
Močenok – Humenné;

Pisár jediným
našim strelcom

V priebehu uplynulého
týždňa odohrali futbalisti
MFK Rimavská Sobota
hneď tri prípravné zápasy.
Paradoxne viac sa im darilo
na súperových ihriskách.
Utorok 26.júna : FC Nitra
– MFK Rimavská Sobota
1:1, gól nášho mužstva dal
kapitán Jozef Pisár z pokutového kopu.
Streda 27.júna : Michalovce – MFK Rimavská Sobota 1:1, za naše farby opäť
skóroval Pisár.
Sobota 30.júna : MFK Rimavská Sobota – Kaposvár (I.maďarská liga) 0:1
(0:0), víťazný gól dosiahli
hostia v 53.minúte , keď
útorník hostí L.Oláh prešiel stredom našej obrany,
obišiel aj brankára Pulena
a skóroval do prázdnej brány. Najmä v prvom polčase
sa hralo viac-menej v strede ihriska, mužstvá sa do
gólových šancí prakticky

zvesti
Gemerské
týždenník mesta a regiónu

cena 9 Sk

pondelok 2. júl 2007
číslo 27

ročník 40.

nedostávali. Hra obidvoch
mužstiev bola poznačená
viacerými nepresnosťami
v kombinácii, viazla súhra. Bližšie ku gólu mali
hostia, keď po jednej zo
štandardných situáci hlavičkoval ich hráč z 5 m,
ale nový gólman v našom
drese Gejza Pulen (prišiel
z MFK Košice) reflexívne
vyrazil na roh. Po prestávke sa prejavila šírka hráčskeho kádra hostí, ktorí
masívne prestriedali, mali
viac fyzických síl, spresnili
kombináciu. Výsledkom
bol bielen víťazný gól, ale
aj nastrelené brvno Pulenej
brány a ďalšie šance.
Zostava nášho družstva :
Pulen – Janečka, Kaščák,
Tomáš, Mráz – Sihelský,
Dupala, Živanovič, Lazúr
– Pisár, Líška; striedali Richard Rubint a dorastenci
Lukáš Migaľa a Stanislav
Morháč.

11.kolo – 29.septembra : Podbrezová – Prievidza, Humenné – Rimavská
Sobota, Lučenec – Močenok, Stará
Ľubovňa – Inter, Košice B – Prešov,
Michalovce – Šaľa;
12.kolo – 6.októbra : Prievidza – Inter, Stará Ľubovňa – Močenok, Lučenec – Rimavská Sobota, Humenné
– Šaľa, Michalovce – Prešov, Košice
B – Podbrezová;
13.kolo – 20.októbra : Podbrezová
– Michalovce, Prešov – Humenné,
Šaľa – Lučenec, Rimavská Sobota
– Stará Ľubovňa, Košice B – Prievidza, Močenok – Inter;
14.kolo – 27.októbra : Inter – Rimavská Sobota, Prievidza – Močenok, Stará Ľubovňa – Šaľa, Lučenec
– Prešov, Humenné – Podbrezová,
Michalovce – Košice B;
15.kolo – 3.novembra : Podbrezová
– Lučenec, Prešov – Stará Ľubovňa,
Šaľa – Inter, Rimavská Sobota – Močenok, Michalovce – Prievidza, Košice B – Humenné;

16.kolo – 10.novembra : Inter
– Prešov, Prievidza – Rimavská
Sobota, Stará Ľubovňa – Podbrezová, Lučenec – Košice B, Humenné – Michalovce, Močenok – Šaľa;
17.kolo – 24.novembra : Humenné – Prievidza, Podbrezová – Inter,
Prešov – Močenok, Šaľa – Rimavská Sobota, Michalovce – Lučenec, Košice B – Stará Ľubovňa;
18.kolo – 1.decembra : Inter – Košice B, Stará Ľubovňa – Michalovce, Prievidza – Šaľa, Močenok
– Podbrezová, Lučenec – Humenné, Rimavská Sobota – Prešov;

Doma aj vonku
V tomto týždni odohrajú rimavskosobotskí
futbalisti
dva prípravné zápasy. V utorok 3.júla o 16.00 hod. na domácom štadióne Na záhradkách s účastníkom druhej ligy
Dolným Kubínom. V sobotu
7.júla cestujú za súperom do
Maďarska za prvoligovým
Diosgyorom.

Dorast aj žiaci v II. lige
V uplynulých dňoch boli vyžrebované aj mládežnícke republikové súťaže. Štyri
družstvá MFK Rimavská Sobota (starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci) budú
hrať tiež v druhej najvyššej súťaži – II.lige. Dorast tak ako v predchádzajúcich sezónach vo východnej skupine spolu s Lučencom, Žiarom, Podlavicami, Banskou
Bystricou B, Ružomberkom B, Žilinou B, Prešovom B, Košicami B, Bardejovom,
Sninou, Popradom, Lipanmi, Trebišovom, Spišskou Novou Vsou a Vranovom.
Žiaci bývalého FC Rimavská Sobota v uplynulej sezóne skončili v I.lige na poslednom mieste, vypadli do skupiny Juh II.ligy, kde sa stretnú o.i. s mestským rivalom
ŠK Tempus Rimavská Sobota.

Po prvýkrát v histórii
nepárny počet zápasov
Po nie príliš pozítívnom hodnotení herného systému dvoch najvyšších majstrovských futbalových súťaží v sezóne
2006-2007 sa obidve súťaže budú hrať
podľa nového modelu. Dvanásť účastníkov Corgoň ligy, ale aj „našej“ I.ligy
odohrá v sezóne 33 kôl. Väčšiu časť,
osemnásť kôl, už v jesennej časti 2007,
zvyšných pätnásť potom na jar 2008.
Motivačným faktorom by mala byť skutočnosť, že mužstvá, ktoré sa po jeseni
umiestnia na 1.- 6.mieste, odohrajú
o jeden zápas viac na domácom ihrisku.
Bude medzi nimi aj rimavskosobotský
MFK ? Súpisky mužstiev sa budú potvrdzovať 10.júla, kedy sa definitívne roz-

hodne aj účasti Močenku v súťaži, keďže ešte stále nespĺňa podmienku počtu
mládežníckych družstiev v súťažiach.
Hracím dňom aj v I.lige je sobota. Inter Bratislava bude však svoje domáce
zápasy hrávať už v sobotu dopoludnia
o 10.30 hod., Močenok, Michalovce
a Košice b v nedeľu o 10.30 hod. Prešov
bude spočiatku hrávať doma pod umelým osvetlením o 20.00, resp. 19.30
hod., od októbra však už tiež v úradnom
hracom čase. Počas jesene budú v súťaži
dve dvojtýždňové prestávky po 8., resp.
12.kole. Jarná časť sezóny sa začne
19.kolom 1.marca, záverečné 33.kolo je
na programe 31.mája 2008.
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