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ROZHODLO TAJNÉ
HLASOVANIE

Hneď v jeho úvode ich bolo prítomných 19. Po správe o činnosti mestskej rady, ktorú predložil prednosta
mestského úradu Ladislav Kovács,
nasledoval horúci bod rokovania,
ktorým bol návrh na prenájom
mestských lesov na obdobie rokov
2008-2016. Na základe septembrového uznesenia poslancov mesto

vyhlásilo na prenájom lesov výberové konanie. Prihlásilo sa do neho
17 záujemcov. Bola vytvorená komisia, ktorá určila kritériá a spôsob
výberu najvhodnejšieho uchádzača. Určujúcim kritériom bola cena
ročného prenájmu, na ktorej sa
uzniesli poslanci na septembrovom
zasadnutí. Komisia vybrala piatich
záujemcov s najvyššími cenovými
ponukami. Na základe predložených cenových ponúk a informácií
o spoločnostiach a ich podnikateľských plánoch komisia odporučila
poslancom rozhodnúť o nájomcovi
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lesov z troch uchádzačov: spoločnosť Drevoindustria Mihálik z
Novej Bystrice, Les Korp z Hnúšte
a Lesy SR, š.p. , OZ Rim. Sobota.
Poslanec P. Gulik navrhol tajné hlasovanie, čo podporilo 15 poslancov. Potom nasledovala vyžiadaná
päťminútová prestávka. K hlasovaniu sa však pristúpilo až po diskusii
poslancov, v ktorej zazneli rôzne
názory. Radní napokon 14 hlasmi
rozhodli, že nájomcom mestských
lesov o výmere 1554,58 ha bude
spoločnosť Les Korp z Hnúšte,
ktorá ponúkla nájomné 5,5 mil.
na rok. Osem hlasov získala firma
Drevoindustria Mihálik a len jeden
hlas LESY SR.
kan
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Marta KANALOVÁ,
šéfredaktorka
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Vaša lekáreň
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V utorok 30. októbra 2007 prebehlo v zasadačke v bývalom
Župnom dome v Rim. Sobote
rokovanie poslancov mestského parlamentu.
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O nájomcovi mestských lesov

N e ľ a h k ý m
orieškom rokovania poslancov
mestského parlamentu bol návrh
na dlhodobý prenájom mestských
lesov. Nehovoriac už o tom, že mu
predchádzalo tvrdé lobovanie zo
strany záujemcov u poslancov.
Mňa však ako pozorovateľa zarazilo, že o tomto bode sa hlasovalo tajne. Tento krok bol podľa
mňa od volených zástupov mesta
trochu zbabelý a alibistický. Veď
práve oni by mali byť tými, ktorí
sa neboja otvorene prezentovať
svoj názor. Alebo to tak nie je? Bol
to vari zámer takýmto spôsobom
ovplyvniť výsledok hlasovania?
Alebo sa báli verejne vyjadriť iný
názor, aký mala väčšina v poslaneckých kluboch? Čo si potom asi
tak povie obyčajný občan, keď vidí,
čo stvárajú v mestskom zastupiteľstve ľudia, ktorých volil? Myslím si,
že je oveľa čestnejšie, i keď niekedy ťažšie, otvorene povedať svoj
názor, ako byť alibistom a skrývať
sa za tajné hlasovanie. Česť však
výnimkám z radov poslancov, ktorí takéto hlasovanie nepodporili
a tvrdili, že nevidia dôvod, prečo
by sa mali za svoj názor hanbiť.

AKCIA: Lečo klobása: 50 Sk/kg
Bravčové plece bez kosti: 105 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota
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Zastupiteľstvo rozhodovalo aj o miestnych komunikáciách
Poslanci mestského parlamentu
prerokovali aj majetokovoprávne
otázky. O. i. schválili aj zmenu
vypožičiavateľa v zmluve o výpožičke za telocvičňu T-18 a športového areálu na Šibeničnom vrchu
z FGH Slovakia, a.s., na TJ ŠK
Tempus Rim. Sobota. Po tomto
bode rokovania nasledovala správa o aktuálnom plnení investičných akcií v investorstve mesta.
Predložila ju vedúca oddelenia
stavebného poriadku, investičnej
činnosti a dopravy mestského
úradu Anna Csincsíková. Týkala
sa zabezpečovaných investičných akcií v tomto roku vrátane
technickej infraštruktúry územia
s IBV Sobôtka, prívodu vody a vodovodu Rimavská Sobota – Bakta, budovania 16-triednej ZŠ na
Novomeského ulici, rekultivácie
skládky tuhého komunálneho
odpadu v Uzovskej Panici, rekonštrukcie, modernizácie a výstavby nového verejného osvetlenia
v meste, zmeny stavby zimného
štadióna na polyfunkčnú halu,
obnovy čelnej fasády Župného
domu a stavebno- technických

akcií v oblasti školstva.
V súvislosti s dostavbou zimného
štadióna sa vynorila otázka jeho
celkového financovania, ktoré
bolo stanovené na cca 60 mil.
korún. Ako je známe, podľa uznesenia 16/2007 poslanci schválili na tento projekt 23,4 mil. Sk
z rozpočtových zdrojov na tento
rok. Primátor mesta dal prísľub,
že zvyšné financie nájde z mimorozpočtových zdrojov.
Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu a schválili uvoľnenie finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta na rok 2008 na
prípravu projektovej dokumentá-

cie na realizáciu výstavby otvoreného bazéna pri krytej plavárni.
Diskutovalo sa aj o stave na úseku
dopravy a miestnych komunikácií
a dopravno-bezpečnostnej situácii v meste. Kompletná rekonštrukcia je potrebná na uliciach
Dobšinského, Gorkého, Kvetnej,
Mikszátha, Markuša, Odborárskej, Jarnej, Letnej, Lipovej, Tomášikovej. V zlom stave sú aj vozovky a chodníky v obytnej časti
na Sobôtke. Na sídlisku Rimava je
potrebné napojiť miestne komunikácie na Hostinského ul., vybudovať nové parkovisko medzi Ul.
Mikszátha a Škultétyho i rozšíriť

Poslanci blahoželali primátorovi
Krátko pred obedňajšou prestávkou rokovania mestského zastupiteľstva zástupcovia oboch poslaneckých klubov
Demokratického bloku Valéria Sebőková
a Spoločného poslaneckého klubu Magda
Valušová zablahoželali v mene svojich klubov primátorovi mesta Štefanovi Cifrušovi
k životnému jubileu päťdesiatich rokov,
ktorých sa nedávno dožil.
kan

Štátny tajomník D. Švantner na rokovaní
Hosťom
októbrového rokovania
poslancov
mestského parlamentu bol
štátny tajomník ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií Dušan Švantner.
Počas rozhovoru nám prezradil,
že na rokovaní sa zúčastnil preto, lebo
chcel zistiť, aká je situácia v Rim. Sobote. Piaty rok je poslancom zastupiteľstva
v Brezne a chcel sa utvrdiť v tom, či obe
mestá trápia podobné problémy.
„Podobná situácia je aj v ďalších mestách

Banskobystrického samosprávneho kraja. V našom kraji je veľká nezamestnanosť,
nízky priemerný plat, nechcú sem veľmi
chodiť investori, lebo región je pre nich
z hľadiska ciest nedostupný. Potvrdil som
si, že Rim. Sobote treba naozaj pomáhať
a situáciu vysvetľovať ďalším ľuďom, ktorí
sú vo vláde alebo v parlamente. V Tisovci
bolo nedávno výjazdové zasadnutie vlády
a prijalo sa na ňom určité uznesenie v súvislosti s prioritami. Vzhľadom na to, že
som z Banskobystrického kraja, budem
sledovať, ako sa sľuby plnia,“ skonštatoval D. Švantner. Ďalej uviedol, že je potrebné riešiť rýchlostnú komunikáciu R2
i kruhový objazd na ceste č. 50 pri Sobôtke.
kan

parkovisko na Gorkého ul. pri Autoumyvárke pri stanici. Podľa návrhu rekonštrukcie miestnych komunikácií na obdobie 2008-2011
v rámci investičnej činnosti mesta
by sa mal vybudovať aj chodník
aspoň na jednej strane na Cintorínskej ulici, od Sedliackej ul. po
Tomašovskú, na Sobôtke popri
Košickej ceste alebo zrealizovať
pokračovanie chodníka na Cukrovarskej ul. kvôli zriadeniu priechodu pre chodcov cez Košickú
cestu medzi „starou“ a „novou“
Sobôtkou. Je potrebné dokončiť
aj chodník od sídl. Rimava až po
Okružnú ulicu na pravej strane.
Túto správu vzali poslanci na vedomie a konštatovali potrebu vyčlenenia finančných prostriedkov
pre Technické služby mesta na obnovu dopravných značiek v meste. Zároveň vyjadrili nutnosť vybudovať kruhový objazd na ceste
I. triedy (Sobôtka, Chrenovisko)
a požiadali primátora mesta o to,
aby sa v realizácii tejto záležitosti
obrátil na ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií.
kan

Rušná diskusia o stánkoch
a komunálnom odpade
Poslanci vzali na vedomie aj informatívnu správu o príprave Koncepcie rozvoja mesta na obdobie 2007-2013,
ktorú predložila vedúca oddelenia strategického rozvoja
mesta mestského úradu Eva Muráriková. Prerokovala
sa aj informatívna správa o záveroch rokovania Európskej komisie v Bruseli vo veci pozastavenia poskytovania
prostriedkov z európskych fondov pre vodárenské spoločnosti v náväznosti na ich transformáciu. Diskusia sa
rozpútala v súvislosti s komplexným prehľadom umiestnenia predajných stánkov v meste a spôsobe ďalšieho
nakladania s nimi. Niektorí vlastníci boli vyzvaní na
zrušenie svojich obchodných prevádzok v súlade s pripravovanou koncepciou architektonického stvárnenia
predajných prevádzok. Poslanci sa zaoberali i správou
z vykonaného komplexného rozboru nakladania s komunálnym odpadom, kde sa rozpútala pomerne kontroverzná diskusia. Schválili vyrubovanie poplatkov v
domácnostiach s viacpočetnými rodinami: poplatok za
každú rodinu samostatne. Zároveň žiadali posilnenie
exekučného referátu z dôvodu efektívneho vymáhania
nedoplatkov za vývoz TKO, ktorý za posledných 6 rokov
dosiahol 9,2 mil. Sk. Radní schválili Mestskej bytovej
správe aj použitie financií z mimorozpočtových zdrojov
mesta, teda zo Štátneho fondu rozvoja bývania na opravu
Župného domu a rekonštrukciu strechy budovy na Hlavnom námestí, v ktorej sa nachádzajú apartmány mesta.
kan
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V meste šantili duchovia

Uctili sme si pamiatku zosnulých

V podvečer 31. októbra patrilo Námestie
Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote Halloween párty, teda duchárskemu šanteniu. Okoloidúci mohli vidieť mátohy,
strašidlá, duchov, ježibaby i čarodejnice.
Nechýbali ani svetielkujúce tekvice, ktoré
navodzovali strašidelnú atmosféru. Každá z detských masiek, pri výrobe ktorých
im pomáhali rodičia, dostala za odmenu
sladkosť. Podľa slov organizátorky podujatia Táne Koniarovej z Mestského kultúrneho strediska v Rim. Sobote cieľom
podujatia bolo okrem zábavy aj priblíženie keltských tradícií, ktorí kedysi žili na
našom území. Prvého novembra začínal u
Keltov nový rok. Tento čas sa spájal s úmrtiami. Kelti verili, že v túto noc sa duchovia vracali na zem, spôsobovali problémy a ničili úrodu. Počas osláv sa Kelti v kostýmoch zo zvieracích hláv a koží schádzali okolo veľkých vatier. Z nich boli zapálené
domáce kozuby. Tento nový oheň mal chrániť rodinu počas nadchádzajúcej zimy.
kan

Počas uplynulého týždňa sme si uctili pamiatku zosnulých.
V zahraničí je to Halloween, kým u nás na Slovensku je to
Sviatok všetkých svätých. Aj naše mesto ožilo vo víre vencov,
kytíc a živých chryzantém. Všade predávali sviečky, kahance
a rôzne vence. Na Hlavnom námestí pred Knižnicou M. Hrebendu v Rim. Sobote bolo priam kvetové pole nádherných
chryzantém. V mestskom cintoríne bolo ozdobených veľa
hrobov. Technické služby mesta nezabudli ani na hroby padlých vojakov, na ktorých boli ako každý rok kvety. Dúfam len,
že tento rok z nich kvety a vence nezmiznú tak ako vlani, keď
ešte pred zapálením sviečok hrdo zdobili iný, pre nás cudzí
hrob. Nech sa dušičky upokoja, lebo sa hovorí, že o nás vedia
a cítia, že sa o ne staráme...
bm

Pasovačka so sadením stromčekov
V ZŠ I. Ferenczyho s vyučovacím jazykom maďarským na sídl. Západ v Rim. Sobote prebehla 30. októbra imatrikulácia prvákov. Ako každý rok žiaci prvého ročníka
zasadili svoj strom na školský dvor, o ktorý sa budú starať deväť rokov, teda kým
budú navštevovať školu. Po zasadení stromčeka museli potvrdiť svoju zdatnosť
aj v telocvični prekonaním troch prekážok, ktoré im pripravili štvrtáci. Druháci
a tretiaci ich privítali tancom a pesničkami. Slávnostný akt vyvrcholil zložením
sľubu a prijatím do cechu žiackeho. Na „pasovaní“ prvákov bol prítomný aj predseda Výboru mestskej časti sídl. Západ Jozef Slávik a Štefan Orosz z oddelenia
školstva mestského úradu. Zábava bola veľmi dobrá. Vďaka VMČ časti sídl. Západ
a Informačnému centru Europe Direct Rimavská Sobota dostali účastníci podujatia darčeky.

Z listu čitateľky

Nehorázne! Mýlia si
cintorín s pretekárskou dráhou
Krásne slnečné počasie a blížiaci sa Sviatok všetkých
svätých navnadili počas predminulej soboty mnohých ľudí k návšteve Mestského cintorína v Rim.
Sobote, aby si uctili pamiatku zosnulých, odniesli
na hroby svojich blízkych vence, kvety. V tejto clivej
atmosfére cintorína mi však pripadá neprimerané
správanie mnohých ľudí, ktorí mimoriadne agresívne a bez akejkoľvek ohľaduplnosti jazdia autom
po chodníkoch cintorína šialenou rýchlosťou. Naši
zosnulí si vôbec nezaslúžia, aby sa ich pamiatka
dehonestovala takým spôsobom, že si niektorí pozostalí mýlia cintorín s pretekárskou dráhou. Rýchlosťou, ktorá by nezahanbila ani jazdcov Formuly
1, si to „rúbu“ až priamo k jednotlivým hrobom.
Niekedy mám pocit, že keby neboli uličky medzi
hrobmi také úzke, niektorí spoluobčania by z áut
vystúpili až tesne pri pomníkoch svojich blízkych. A
to už nehovorím o tom, že títo vodiči sú úplne nervózni až agresívni, keď sa im do jazdnej dráhy pripletie nejaký „bezočivý“ chodec, prip. starší ľudia,
ktorí neodskočia primerane rýchlo a „dovoľujú“ si

ich zdržiavať. Vtedy zabudnú na to, že si prišli uctiť
pamiatku svojich blízkych a začnú po „nedisciplinovaných“ chodcoch trúbiť, prípadne pokrikovať, aby
už konečne uhli. Tiež ste si všimli, že v posledných
rokoch takýchto automobilizovaných návštevníkov
cintorína stále pribúda a sú to čoraz mladší ľudia?
Uvedomujem si, že sú ľudia, imobilní, starší, chorí,
ktorým cesta od brány cintorína po hrob ich blízkych
spôsobuje nesmierne ťažkosti a na vlastných nohách
by ju nezvládli. Dojíma ma každá stará babička či
deduško, ktorí s trasúcimi sa nôžkami idú z posledných síl pešo k hrobom. Ale my mladí, ktorí sme ešte
zdraví a silní, by sme sa nemali nad sebou zamyslieť?
Nezaslúži si pamiatka našich zosnulých aspoň toľko
úcty, že na takom pietnom mieste im vzdáme hold
aspoň tým, že pár metrov prejdeme pešo? Myslím
si, že i pracovníci správy cintorína by sa mali zamyslieť nad touto situáciou, ktorá sa z roka na rok stáva
neúnosnejšou, a riešiť ju napr. aj zákazom, prípadne
prísnym obmedzením vjazdu motorových vozidiel
do cintorína. (krátené)
Zuzana Nagyová

Zahynul kvôli
40 korunám
Závažný trestný čin sa stal 24. októbra
v Širkovciach. 17-ročný Alexander B. a
20-ročný Dávid B. fyzicky napadli pred
predajňou potravín 37- ročného Tomáša E. zo Širkoviec. Alexander ho odzadu
kopol do chrbta, následkom čoho spadol
na zem, kde ho Dávid kopol do hlavy.
Potom ho spoločne schmatli za šaty a
odtiahli za budovu predajne. Alexander
mu opäť uštedril kopance. Za predajňou
ho položili na zem, kde mu Dávid prehľadal vrecká a ukradol dve dvadsaťkorunové bankovky. Opäť ho kopol do hlavy
a potom obaja násilníci ušli. Ako nás
informovala banskobystrická policajná
hovorkyňa Mária Faltániová, páchatelia spôsobili obeti zranenia, ktorým na
druhý deň podľahol. Teraz sú v policajnej cele a vyšetrovateľ podal podnet na
ich vzatie do väzby. Prípad je stále v štádiu vyšetrovania. Za tento skutok hrozí
Dávidovi trest odňatia slobody na 10 až
15 rokov, mladistvému Alexandrovi iba
trest polivičný.
kan
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Zo zasadnutia Výboru mestskej časti Rožňavská, Šibeničný vrch, Sabová a Vinica Príjemné stretnutie s rozprávkou

Trápia ich aj chodníky v dezolátnom stave
Výbor mestskej časti Rožňavská, Šibeničný vrch, Sabová, Vinica sa na svojom
ostatnom zasadnutí zaoberal podnetmi
občanov, ktoré prostredníctvom listu
predložil Zoltán Balog. V ňom obyvatelia požadovali vytvoriť samostatný výbor
pre mestskú časť Šibeničný vrch. Bolo
im odpovedané, že zriaďovanie výboru
je v kompetencii mesta. Mesto určilo vo
svojom štatúte počet výborov mestských
častí. Uznesením MsZ zo dňa 16. 2. 2007
stanovilo aj to, že členmi výboru sú poslanci mestského zastupiteľstva za uvedenú mestskú časť a piati občania, ktorí boli
do výboru zvolení na verejnom hovore občanov 11. apríla. Obyvatelia Šibeničného
vrchu žiadali aj riešenie dezolátneho stavu chodníkov, ktoré sú bez obrubníkov.
Oprava je nutná predovšetkým na Lieskovej a Agátovej ulici. Obyvatelia tejto
mestskej časti žiadali aj o prehodnotenie
dopravnej situácie vrátane umiestnenia
spomaľovačov alebo aspoň STOP značky
na Železničnej a Lieskovej ulici. Trápia
ich aj chýbajúce detské ihriská a chodník
na Cintorínskej ulici, ktorý je potrebné
čo najskôr vybudovať. Podpbne aj lavičky na Agátovej ulici, ktoré treba opraviť.
Problémy v daždivom počasí spôsobujú
kaluže vody na Železničnej ul. pri Presse,
ktoré znemožňujú prechod. Občania o.

i. žiadali aj častejší odvoz separovaného
odpadu a pravidelnejšiu kosbu trávy. Zavedenie MHD- autobusu so zastávkou na
Šibeničnom vrchu hodnotili pozitívne,
avšak väčšine ľudí kvôli práci a škole nevyhovuje čas prvého odchodu o 8. hodine.
Preto navrhli zmeniť čas na 7. hodinu. Členovia výboru mienia tieto problémy riešiť.
Na to sú však nutné finančné prostriedky.
Je teda žiadúce zahrnúť ich do rozpočtu
mesta. V súvislosti s nedostatkom financií
však zaznela zo strany predsedu VMČ Tibora Brindzu otázka, či je naozaj problém
vo financiách, keď na rekonštrukciu štadióna je mesto schopné poskytnúť 90 mil.
korún, kým na opravu chodníkov a ciest
financie nie sú. Členovia výboru i poslanci A. Hacsi a M. Valušová veľmi pozitívne
hodnotili iniciatívu občanov Šibeničného
vrchu zastúpených Z. Balogom, nakoľko
dnes prevláda skôr nezáujem občanov
o veci verejné. Zároveň sa uzniesli na
tom, že požiadavky obyvateľov písomne
predložia prednostovi mestského úradu
a oslovia aj vedúcich príslušných oddelení, aby problémy urýchlenie riešili. To, či
sa vyriešia k spokojnosti obyvateľov, ukáže čas...
(spracované podľa zápisnice zo zasadnutia).
kan

Stáva sa pomaly, ale iste tradíciou, že v októbri víta
malebná obec Drienčany žiakov základných škôl,
ktorí majú ten dar, že dokážu pútavo sprostredkovať
umelecké slovo a presvedčiť, že rozprávka je stále niečím čarovným, magickým, čo si získa srdcia malých
i veľkých. V dňoch 19. – 20. októbra sme sa aspoň na
niekoľko hodín preniesli z dnešnej uponáhľanej doby
do sveta rozprávok. Traja žiaci ZŠ P. Dobšinského
v Rimavskej Sobote Filip Miháľ z II.D, Dominika
Štoberová zo VI.A a Martina Beníková z VIII.E reprezentovali svoju školu v troch kategóriách. Úloha to
bola viac než zodpovedná, pretože súťaž v prednese
slovenskej rozprávky, ktorá vznikla na počesť Pavla
Emanuela Dobšinského, nesie názov Zlatá podkova,
zlaté pero, zlatý vlas (podľa rovnomennej ľudovej rozprávky) a tieto čarovné predmety sú v znaku ich školy.
Napriek konkurencii sa našej žiačke Martinke Beníkovej podarilo zvíťaziť v regionálnom kole v 3. kategórii s rozprávkou Hlúpe dievky a kukučkino proroctvo
od Petra Glocku. Na druhý deň reprezentovala svoju
školu, ale už aj rodný kraj na celoslovenskej prehliadke. I tu si získala porotu a umiestnila sa znovu na 1.
mieste a zároveň jej bola udelená Cena starostky obce
Drienčany. Za tento úspech patrí vďaka aj pani učiteľke Mgr. Ľubici Bolhovej, ktorá objavila v skromnom
dievčatku talent, ktorý sa ďalej rozvíja.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na príprave a organizácii tejto súťaže, že
nám bolo umožnené preniesť sa akoby mávnutím čarovného prútika aspoň na chvíľočku do doby, v ktorej
vládne rozprávka.
Mgr. Martina Oravcová,
ZŠ P. Dobšinského

Názor: Kurinec- stále snívame...
Ešte stále snívame o megalomanských projektoch vybudovania
Rekreačnej oblasti Zelená Voda –
Kurinec (RO-ZV) ? Alebo už začíname pripúšťať aj reálnu možnosť
jednoduchšoeho, ale postupného
a lacnejšieho variantu využitia geotermálnej vody ? Zrejme ani tento,
pomaly končiaci sa rok ešte nebude
prelomom na vytvorenie pravdivého obrazu o budúcnosti nášho starého dobrého Kurinca. Keby áno,
tak by sa už najneskôr na jar začali
„lámať ľady“ nereálnych snov vo
vedení mesta Rimavská Sobota o
luxusnom stredisku vybudovanom
z mnohomiliónových projektov.
Nehovoriac o tajnom očakávaní
príchodu bohatého zahraničného
investora alebo v najhoršom prípade princa na bielom koni, ktorý
už konečne zobudí spiacu Šípkovú
Ruženku na Kurinci. Lenže, žiaľ,
realita sobotskej tvrdohlavosti je
taká, že namiesto toho, aby sme
presadzovali nakúpenie kvalitného
filtračného a odkaľovacieho zaria-

denia pre mineralizovanú vodu,
je tu snaha „tlačiť“ nákladné projekty za každú cenu (variant „A“).
Pritom sedliacky rozum káže mať
pripravený aj variant „B“. Naozaj
nie je potrebné byť stratégom americkej armády, aby sme videli, že
postupné sprevádzkovanie RO-ZV
je menej náročná a istejšia alternatíva. Z rozpočtových a odborných

dôvodov je nad slnko jasnejšie, že
naplnenie jedného malého a už
existujúceho bazéna termálnou
a liečivou vodou pritiahne okrem
kúpaniachtivých rekreantov i podnikateľov v stravovacích službách
(limonáda, pivo, lángoše, zmrzlina) a v cestovnom ruchu (ubytovanie v chatách, školenia, člnkovanie,
rybolov, jazdectvo). A takto zobu-

dený duch Kurinca začne generovať okrem doterajších nákladov na
údržbu a prevádzku RO-ZV, čuduj
sa svete, aj PRÍJMY (vstupné, poplatky, dane podnikateľov). A nie
malé ! Tie môžu byť celkom zaujímavé pri prevádzkovaní bazéna od
skorej jari až do neskorej jesene.
Prípadne, čo tak „sranda“ nevídaná v okolí – zimné kúpanie ? „Vybudený“ podnikateľský záujem môže
byť hnacím motorom budúcich
náročnejších projektov. Alebo po
slovensky- na druhý rok príde viac
turistov a rekreantov a bude treba
pre nich vybudovať i väčší bazén a
pripraviť ďalšie ubytovanie či lepšie
atrakcie. Už je načase dívať sa
na veci reálne, netreba mať „veľké
oči“! Rimavská Sobota nie je pod
Tatrami, ani pri Bratislave. Radšej
sa zakrývajme perinou, (na) ktorú
máme ! A pod ňou môžeme snívať
aj o budúcej kurineckej kráľovnej...
Viliam Vaš,
poslanec mestského
zastupiteľstva
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MUSÍME BÝVAŤ STÁLE DRAHŠIE?

Pribúda spoločenstiev vlastníkov bytov
V terajšej ekonomickej situácii priemerných domácností aj
v našom okrese sa čoraz ťažšie
„vesluje“ medzi položkami príjmy a výdavky. Okrem toho nad
nájomníkmi bytov neustále visí
hrozba zvyšovania nájomného
v dôsledku rastúcich cien energií. Nie je nič ojedinelé počuť výrok: „Keď zaplatím byt a inkaso,
len striedmo mi vyjde na stravu
a ostatné výdavky...“
Aj v našom okresnom meste sú nájomníci bytov – odvážlivci, ktorí
zobrali hospodárenie bývania do
vlastných rúk. Spoločenstvo vlastníkov bytov na Dobšinského ulici
v menšej dvojvchodovej bytovke,
kde je 30 bytov, vzniklo len minulý
rok. Zaujímalo nás, čo tomu predchádzalo a ako sa im darí.
Janka Rácová je energická žena
– pracuje ako ekonómka, účtuje
v súkromnej firme. Tu prišla do styku s účtovníctvom bytového spoločenstva, ktoré už samo hospodárilo.
Prekvapili ju výrazné rozdiely v platbe nájomného, energií, výsledky
hospodárenia takejto komodity.
„Kým nám sa v menšom trojizbovom byte platby nájomného – zálohy - pohybovali ročne okolo 60 tisíc
Sk, v dotyčnom spoločenstve boli
náklady na bývanie podobného bytu
ročne okolo 20 tisíc“, hovorí. „Zarazilo ma to, urobila som štatistiku
za niekoľko rokov dozadu a čísla ma
„prefackovali“. V našej bytovke bolo
už vlastníctvo bytov vysporiadané,
všetci mali byty odkúpené. Manžel

bol aj je predsedom samosprávy,
rozbehli sme aktivity ohľadom založenia vlastného bytového spoločenstva.“
Prvé pokusy pred tromi, štyrmi

covať. Trvalo im len dva mesiace,
kým organizačne zabezpečili a
právne zdokumentovali svoje spoločenstvo. Bankový dom im vyšiel
v ústrety, bol im poskytnutý úver vo

Exteriér bytového spoločenstva na Dobšinského ulici v R. Sobote.
rokmi boli neúspešné. Nájomníci,
vlastníci bytov, ťažko prijímali novoty spojené s novým združením.
Až vlani, keď po vyúčtovaní bytovej
správy opäť nájmy a doplatky zaúradovali, začali vážne uvažovať
o konaní v tomto smere. Po schôdzi,
na ktorej bol vyslovený hromadný
súhlas so založením bytového spoločenstva, začali niekoľkí šikovní
zvolení nájomníci na čele s Ing.
Ľubomírom Rácom, predsedom
bytového spoločenstva, agilne pra-

výške jeden a pol milióna korún. Už
v decembri toho istého roku mali
zateplenú bytovku, nainštalované
merače tepla, urobená bola tepelná
regulácia hydraulických rozvodov,
vymenili sa vchodové dvere, inštalovali sa zvonce proti vandalizmu.
V polovici zimy bolo jasné, že sa
rysuje úspora. V marci nasledujúceho roka, kým iné spoločnosti zálohu na platby zvyšovali, oni mohli
platby znížiť u dvoch tretín bytov
v priemere od 500 do 2500 Sk za byt

- podľa rozlohy. Nájomníci ušetrili
a fond na údržbu im pekne vykrýva
splátky úveru a ešte si aj šetria. Zobrali ďalší úver v rovnakej výške ako
predchádzajúci, robia strechu a ďalšiu údržbu. Nemajú strach, že ho
v pohode nesplatia. Náklady, ktoré
kedysi platili bývalému správcovi,
sa teraz točia v spoločnej kase a sú
neporovnateľne nižšie. Dodávateľom tepla a iných energií v pohode
platia faktúry načas a títo sa k nim
správajú korektne, pretože sú ich
právni partneri.
„Ľudia sú rôzni“, hodnotí Ľ. Rác,
„ale vo väčšine prípadov sa začali
k spoločnému a zároveň vlastnému
majetku správať zodpovedne. Informovali a zaujímali sa o naše hospodárenie už viacerí nájomníci z iných
bytoviek.“
Ľudia začínajú rozmýšľať rozvážnejšie. Monopolné spoločnosti začínajú byť pozornejšie sledované.
„Treba len chcieť a vysúkať si rukávy“, konštatujú Rácovci. Pýtali sme
sa niekoľkých obyvateľov bytovky,
ako sú spokojní s novou orientáciou. “Je to fajn“, povedal nám istý
obyvateľ,“ viem, že v čase, keď v budúcnosti budú byty zaraďované do
jednotlivých kategórií (uvažuje sa to
zákonne charakterizovať), bude mať
môj byt vyššiu hodnotu.“
Vlastníkov bytového spoločenstva
na Dobšinského ulici čaká ešte práca na rekonštrukcii výťahov a drobné kozmetické úpravy interiéru
a okolia. Jeden by povedal: sedia si
v teplúčku a šetria.
Katarína Dóbiová

Pasovanie prvákov na ZŠ P. K. Hostinského Odhalia busty ďalších dejateľov
Piatkové popoludnie 19. októbra
v ZŠ P. K. Hostinského ukončilo
pracovný týždeň slávnostným aj
zábavným spôsobom v školskej
telocvični.
Vychovávateľky prvých ročníkov pripravili pre najmladších žiakov školy
a ich rodičov slávnostnú „pasovačku“. Ako každé významné podujatie,
aj toto otvorili mažoretky. V ďalšom
programe sa predstavili aj tí, kvôli
ktorým sa akcia uskutočnila. O tom,
že boli úspešní, svedčil potlesk rodičov aj starších spolužiakov. Po slávnostnom zložení sľubu „pasovala“

každého prváčika za oficiálneho žiaka
školy riaditeľka V. Szűcsová. Slávnostný akt pasovania bude každému
žiakovi pripomínať listina o prijatí do
CECHU ŽIACKEHO, ktorú si prevzal
každý prváčik z rúk vychovávateliek
Vrábľovej a Čemanovej. K príjemnej
atmosfére prispeli aj členovia tanečného krúžku pod vedením p. vychovávateľky Mičkovej, ktorá moderovala
program. Odmenou pre vychovávateľky ŠKD bol dobrý pocit pri pohľade
na šťastné deti a spokojných rodičov.
Adriana Čemanová,
vychovávateľka ŠKD

Po odhalení súsošia M. M. Bakulínyho a J. F. Rimavského
v októbri minulého roka na Nám. Š. M. Daxnera v Rim.
Sobote projekt Historické osobnosti Gemera- Malohontu
pokračuje. V decembri je v pláne odhalenie pamätníkov,
resp. búst Jána Bottu, Ľudovíta Kubániho, Petra Kellera
– Hostinského, Terézie Vansovej a Ivana Krasku. Projekt
realizuje Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci
s Domom Matice slovenskej v Rim. Sobote.
„Základy na pamätníky sú už vybetónované a zhotovené
sú aj piliere,“ uviedol člen výboru MO MS Peter Dragijský. Na financovanie projektu vyhlásil Miestny odbor MS
aj celoštátnu zbierku. Je povolená Ministerstvom vnútra
SR. Prispieť možno na účte č. 2264599554/0200 alebo do
pokladničky v Dome MS na Bakulínyho ulici č. 14 v Rim.
Sobote.
kan

INZERCIA
EUROMOTEL
Restaurant

HUTNÝ SKLAD areál
ZBERU SUROVÍN – Albert
Cintorínska ul., Rim.
Sobota
0907/0905 502 504
Otvorené aj v sobotu!!!

Košická cesta, Rimavská
Sobota Vás pozýva na:

2847-47

Špeciality
maďarskej kuchyne
UBYTOVANIE OD 69 SK!

Prijmeme čašníka/-čku.

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk
Dám do prenájmu v RS:
- obchodné a kancelárske
priestory, SNP 18 (pešia
zóna)
- kancelárske a skladové
priestory aj s rampou - areál
STK
- prevádzkovú budovu - Košická cesta
Tel.: 0907 830 073

5. november 2007

GEMERTERM s.r.o.
ul. DAXNEROVA 3465 Rim. Sobota
PONÚKA MONTÁŽ:
- montáž podlahového ústredného kúrenia
- radiátorového kúrenia
- servis a revíziu plynových spotrebičov a rozvodov

PREDAJŇA PONÚKA PLYNOVÉ KOTLE:

Gemerské Zvesti najčítanejšie noviny
v regióne!
PREPRAVA
DO 1,5 TONY:
tovar, sťahovanie...
Tel.: 0903 555 356.
760-50

- BUDERUS, ATTACK, BAXI, VIADRUS
- Kondenzačný kotol SAMSUNG
- Kotol na hnedé uhlie VERIMATIK
- panelové riadátory

INFO: 047 56 31 267, M: 0905 152 800, 0905 150 701

2883
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Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Hrušovo, 980 25, IČO 35659343, v likvidácii, na základe uznesenie
členskej schôdze zo dňa 21.10.2007, ponúka na odpredaj nehnuteľný aj hnuteľný majetok.
Nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností Správy katastra v Rimavskej Sobote:
na liste vlastníctva č. 391 okres Rimavská Sobota, obec a kat. územie Drienčany:
- parc. č. 549 – strážny dom, súp. č. 34 /prerobený na chatu/ s pozemkom na:
- parc. č. 78 – záhrady o výmere 1161 m², na ktorej je vybudovaný umelý líščí brloh
Cena za obidve nehnuteľnosti spolu je min. 350.000,-Sk,
na liste vlastníctva č. 72 okres Rimavská Sobota, obec a kat. územie Hrušovo:
- parc. č. 302/2 – poľovnícka chata, súp. č. 157, cena min. 700.000,-Sk.
Hnuteľný majetok:
- mot. vozidlo PV3S, pojazdná, bez e.č., skriňová, s prípojnou malou vlečkou, cena min. 30.000,- Sk,
- mraziaci box na odkladanie diviny, objem cca. 16 m³, cena min. 50.000,-Sk.
Záujemcovia o kúpu nehnuteľného a hnuteľného majetku zašlú svoje ponuky v zalepenej obálke viditeľne označenej
slovami:“Ponuka neotvárať“ na adresu Mgr. Rastislav Gregorčok, Drienčany 24, 980 23 Teplý Vrch do 30.11.2007.
Súčasťou ponuky musí byť:
- návrh kúpnej ceny,
- aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, u ostatných záujemcov meno, priezvisko,
rodné meno, bydlisko, fotokópiu OP.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 10 dní od otvorenia obálok likvidačnou komisiou PZ Hrušovo. Kupujúcim sa stane
ten, kto ponúkne najvyššiu cenu, najmenej však uvedenú minimálnu cenu.
Záujemcovia o kúpu môžu dohodnúť obhliadku ponúkaného majetku telefonicky na čísle 0907537981, kde im budú
poskytnuté aj ďalšie informácie.

RIADKOVÁ INZERCIA
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NEHNUTEĽNOSTI
Najlacnejší prenájom v meste. /Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel.: 0903 515 109.
880-51

Predám RD v Dubovci. Tel:
0908 041 874, 0905 771 268
1200-45

Odstúpime zabehnutú predajňu keramickej dlažby, obkladov a sanity na Malohontskej
1757 v Rim. Sobote. Tel: 047/54
22 799
2880-45

Kúpim garáž na sídl. Rimava. Tel: 0907 040 373
1240-45

Predám 4-izbový byt na 8.
poschodí na Daxnerovej ul. v
Tisovci. Cena dohodou. Tel: 0902
921 621
1242-46

Kúpim 3-izbový byt – súrne.
Tel: 0907 253 696
1259-45

Zoberiem do podnájmu garáž v blízkosti Západu. Tel: 0904
456 875, 56 33 536.
1266-45

Kúpim 2-izbový byt okrem
sídl. Západ a ul. Školskej. Tel:
0949 653 041
1279-45

Predám pozemok v RS časť
Tomašová na ul. K. Šmála o rozlohe 1235 m2 a 555 m2. Tel: 047/43
77 000
1284-47

Hľadám podnájom 1-izb. byt,
garzónku v RS. Súrne. Tel: 0908
812 642, 0908 615 423
1286-45

Zoberiem do prenájmu garáž v Rim. Sobote.Tel: 0908 509
078, 0910 678 916
1290-45

Predám stavebný pozemok v
Molnárke, 3300 m2. Cena dohodou. Tel: 0908 931 360
1296-47

Kúpim 50-100 árový pozemok vhodný na stavbu domu,
príp. aj s domom. Tel. 0918 269
351
1300-46

Kúpim byt v RS. Cena nerozhoduje. Tel.: 0904 071 340
1596-46

Dám do prenájmu garáž na
ul. Dobšinského v RS. Tel.: 0905
356 525
1307-45

Predám 4-izbový dvojgeneračný byt 84 m2, čiastočne
prerobený s kuchynskou linkou.
Tel.: 0905 639 734 po 18.00 h.
1312-49

Predám garáž v Tomašovej
na Okružnej ulici vo dvore štvorbytovky. Tel.: 0905 639 734 po
18.00 h
1313-49

Predám rodinný dom v Padarovciach s plynovým kúrením.
Cena: 850 000,- + dohoda. Tel.:
0918 518 759
1314-49

Dám do prenájmu kancelárske (4 kancelárie, zasadacia
miestnosť, 3x sociálne zariadenia) a bytové priestory (obývačka, kuchyňa, spálňa, kúpeľňa
– kompletne zariadené s rozlohou
146,40 m2 v polyfunkčnom dome
na Šibeničnom vrchu (bývalé
ČSAD). Možnosť parkovania 6
vozidiel, veľká parkovacia plocha
v areáli. Kontakt: 047/58 12 089,
0911 571 219 – volať od 8.00 do
15.30 h
1319-47

Dáme do prenájmu skladové priestory s kanceláriami 400
m2 v Rim. Sobote. Tel.: 0905 253
350, 0915 875 849
1330-47

Dám do prenájmu 1-izbový
byt v strede mesta. Tel.: 0910 949
353 po 18.00 h
1331-46

ZAMESTNANIE
Práca vo finančníctve. Tel:
0907 857 026
1183-48

Súrne hľadám ekonómkuúčtovníčku s ovládaním jednoduchého a podvojného účtovníctva,
prax. min. 5 rokov. Tel: 0905 702
105
1246-45

ENTES S.R.O.,
veľkoobchod, školské potreby,
hračky
prijme obchodného zástupcu
Podmienky: úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, prax v
odbore, vodičský preukaz skupiny
B, morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, obchodný
duch. Nástup ihneď.
Ponúkame nadštandardné
finančné ohodnotenie.
Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte poštou alebo
osobne na adresu: Entes s.r.o. Čerenčianska 3631, 979 01 Rimavská Sobota. Tel: 047/5631995,
e-mail:skola@entes.sk
1285-45

Hľadám kuchára /-ku do
reštaurácie v centre mesta RS.
Tel.: 0907 251 478
1291-47

Hľadám šikovného tesára –

pokrývača. Tel: 0905 352 914
1294-46

Prijmeme pracovníkov na tieto
pozície: sústružník, frézar, brusič,
leštič, zámočník. Práca v českej
strojárskej firme. Turnusová práca,
týždenné zálohy, ubytovanie a cesta
zadarmo. Tel.: 051/77 33 888, 0907
157 004
1318-47

KORO, s.r.o. prijme pracovníkov do potravinárskej výroby. Info
na t.č. 56 33 788, 0903 632 250
1323-46

Prijmeme skladníkov. Nutná
znalosť autosúčiastok. Žiadosti s
profesným životopisom zasielajte na
adresu: Auto Moto RS s.r.o., Kuzmányho 8, 979 01 Rim. Sobota.
1329-47

ZVIERATÁ
Predám kŕmniky a odstavčatá. Tel: 047/56 78 218
1137-49

SHR Ján Gombala ponúkam
na predaj očistené 8-10 kg morky.
Ďalej prijímam objednávky na
vianočné morky a moriaky vo váhe
13-20 kg. Morky sú pod veterinárnym dohľadom. Tel.:
0903 807 840
1226-45

Predám odstavčatá. Tel.: 0915
357 580, 0908 450 260
1309-45

Predám kŕmnika 180 kg. Tel.:
047/5623 504
1311-46

Predám odstavčatá. Cena
dohodou, tel: 0907 569 029
1321-48

Predám šteniatka Sharpeia
a Rottwajlera. Tel.: 0903 549 042,
0904 100 947
1324-47

AUTO-MOTO
Náhradné diely na Babetu, Simson a Pionier. Tel: 0905 107 811
1206-45

Predám nové pneumatiky – 4 ks
6,50 x 20 na AVIU. Tel: 0907 884 948
1239-45

Predám Felíciu GLX 1.6. Tel:
0908 887 948
1260-45

Predám zimné pneumatiky na
diskoch OR 13 na FORD SIERRU –
ročné, cena 1 ks – 1000,- Sk. Tel: 0905
855 701
1595-46

Predám Š Fabiu 1,4 MPi, r.v.
2000. 1. majiteľ, 80 000 km, kúpené v
SR, serv. knižka. Tel: 0915 781 239
1297-45

5. november 2007
Organizácia predá MV Š Favorit 135 L (r.v. 1992) po havárii,
cena 17 tis. (stanovená znalcom).
Info: 047/56 24 709
1322-46

Hľadáme vodičov na kamiónovú
dopravu. Tel.: 0918 492 453

RÔZNE
Káva-Káva Servis-Stroje.
Tel. 0903515109.
736-52

www.foreverliving.sk
tt-flp@azet.sk
1090-52

Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5%.
Tel.: 0915 183 843
1005-51

Vykúpime orechy lúpané, cena
do 130 Sk/ kg/trieda, prídeme k
Vám. Kontakt: 0910 461 209, 0907
210 392
1255-45

Vykupujeme staré perie, domáce plátno, starožitný nábytok,
komody, truhlice, nástenné hodiny
a komplet pozostalosti. Tel: 0903
537 225
1277-46

Predaj použitých stolárskych
strojov. Tel: 0910 953 330
1287-51

Predám nový kombinovaný
sporák s elektrickým zapaľovaním a
grilom. Tel: 0915 083 716
1288-46

Predám:, elektrický kotol,
interiérové dvere 80, 60, elektrický
ohrievač, súdok na kapustu 40 l,
pračku mini Romo kombi
Cena dohodou.
Tel: 56 26 758, 56 95 377
1298-46

Predám palivové drevo. Cena
dohodou. Tel: 0918 605 511
1295-50

Predám značkové talianske
svadobné šaty nepoužité. Cena
3500,- Sk. Tel.: 0907 473 526
1301-46

Predám PS2 s chipom a hrami.
Cena 4000,- Sk + dohoda. Tel.: 0910
521 014
1303-45

NOVINKA!
TETRA-K materiál, kvalitnejší
ako sadrokartón. Pružný, ohybný,
lacnejší. Dosky a sendvičové panely
rôznych rozmerov. Info: Lewastav.
echoviny.sk, 0904 504 504
1305-51

Predám drevenú poschodovú
posteľ s úložným priestorom. Tel.:
0903 942 530
1308-45
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1310-50

Predám gaučovú súpravu
3+1+1 – zachovalá. Cena 2 500,- Sk.
Tel.: 0903 507 896
1326-46

Predám 3 stoly, rôzne. Cena
1200 Sk za všetky. Tel.: 0907 255
366
1327-45

Predám čalúnené stoličky -10
ks. Cena 2000 Sk za všetky. Tel.:
0907 255 366
1328-45

Predám zachovalú obývaciu
stenu Jantár – lacno. Tel.: 0918 532
568, 0915 558 449

1299-45

VEŠTENIE Z KARIET (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). Po-pia
8.30-16.00 hod., Čerenčianska 22
(vedľa Úradu práce) v Rim. Sobote.
Tel.: 0915 228 482
1306-50

Prevádzam účtovnícke práce,
jednoduché a podvojné účtovníctvo,
mzdy, DPH, ročné výkazy. Tel.: 0905
947 231
1315-50

NAJ PONUKA – jednoduché účtovníctvo od 400,- Sk, podvojné ú. od
900,- Sk/1 mes. Tel.: 0904 674 152
1317-47

Kováčske a zámočnícke práce,
brány, ploty, mreže, schody, zábradlie
na mieru aj s pozinkovaním. Tel: 0907
362 925
1320-45

1332-46

Predám stavebné bločky po
rekonštrukcii bytu. Cena 1,5
%. Tel. 0910 367 857
1292-51

SLUŽBY

Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109
1104-39,41,43,45,47,49,51

Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017 1115-

733-51

NOVINKA!
Potrebujete predeliť podkrovie,
zmenšiť izbu, halu, postaviť garáž,
dreváreň, prístrešok?
Ponúkame Vám lacné riešenie, sendvičové panely rôznych
rozmerov z Tetra-K materiálu.
Info:www.lewastav.echoviny.sk,
0904 504 504
1099-48

Pôžičky – úvery (bankové aj
nebankové) pre všetkých. Extra
pre vybrané kategórie SZČO. Tel:
0905 100 870, 0949 338 579, 0910
449 129

OSPRAVEDLNENIE

Dňa 24.okt. 2007
uplynul 1 rok,
čo nás opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

Karol Kudja
z Orávky
S láskou naňho spomínajú
manželka Štefka, dcéry Ivetka
a Janka s rodinami a vnúčatá
Majko, Denisko, Patrik a celá
ostatná rodina.

HĽADÁM ČAŠNÍČKU
do espressa v RS - súrne!
Tel.: 0905 902 463
1334-46

INZERUJTE

Kontaktujte
nášho manažéra:
Gejza Silling:
tel. 0907 255 600

StemprOK s.r.o.
reťazec kvetinárstiev

prijmeme

PREDÁM TATRANSKÝ
PROFIL – BRÚSENÝ
1.trieda 125 Sk/m2
2.trieda 95 Sk/m2
Cena aj s dovozom.
Tel.: 0905 808 616. 2815-45

PREPRAVA
AVIOU (3t)
rýchlo a lacno
Tel.č.: 0903 549 042, 0904 977 692

- predavačky – floristky
- predavačov – floristov
- aranžérov

Info: 00421/0918 414 292
2890-47

Banskobystrický samosprávny kraj, Knižnica Mateja Hrebendu v Rim. Sobote a
Kamila Kay Strelka-Kanková, americká podnikateľka, svetobežníčka, slovenská
spisovateľka a rozprávačka svojich bohatých podnikateľských a životných skúseností Vás pozývajú na spoločné lety s letenkami do raja, do sveta, do minulosti,
do Bratislavy za hviezdami. Nech neodletia bez Vás! Predaj kníh a autograiáda sa
uskutoční 27. novembra o 16, hod. v podkroví knižnice.

1170-46

Umelé nechty až do domu.
Tel.: 0911 448 728
1264-48

Riešenie problémov a sporov
mimosúdnou cestou – MEDIÁTOR. Francisciho 1, 0907 831
424
1271-52

Právne poradenstvo. JUDr.
Takáčová. Tel: 0905 120 269
1281-45

Kopanie studne – priemer
120 cm – strojom. Tel: 0911 925
247
1162-46

Chcete zarábať na tom, čo
používa každá domácnosť a každá
firma bez vstupných poplatkov?
Tel: 0903 649 701

Touto cestou by sme sa chceli
ospravedlniť pani Slopovskej
z Dúžavy. Ten príbeh sme
reprodukovali na základe
rozprávania starších spoluobčanov, je nám ľúto, ak
ten príbeh bol nepravdivý a
poškodil našu darkyňu. Finančné prostriedky darovala
zo svojich úspor a preto jej
patrí vďaka a ešte raz naše
veľké ospravedlnenie.
OZ Rúbaň

39,41,43,45,47,49,51

v Gemerských Zvestiach!
Pôžičky – 0910158697.

SPOMIENKA

tel.: 047 563 3167
0915 671 186

Predám
poschodový
rod. dom so
záhradou a
hosp. budovou v Konrádovciach. Vhodný aj
pre dve rodiny. Ihneď obývateľný.
Kúrenie ústredné-elektrika+drevo, vodovod, studňa, káblovka,
telefón. Kontakt: 047/5622832

1325-49

Pestovateľská pálenica Nižný
Skálnik – začiatok sezóny 2007/2008
od 1.11.2007. Nahlásiť sa možno na
č.t.: 5484 758, 0915 803 372
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slovenský výrobok

JUBILEJNÁ ZĽAVA!

zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien

Čerenčianska 22 Rimavská Sobota, tel. č. 047/58 12006, 047/58 12008
fax. 047/58 12007, e-mail: martina.gaborikova@rsnet.sk, ok-dom@rsnet.sk

ZA OBSAHOVÚ A GRAMATICKÚ STRÁNKU
INZERÁTOV ZODPOVEDAJÚ INZERENTI!

poluxrs@centrum.sk

AKCIA: 6-komorový profil v cene 3- komorového

zľava 30%

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomeru
krajčírky NAJLEPŠIE PLATOVÉ PODMIENKY V REGIÓNE
mechanika šijacích strojov
čalúnnika (vyučený) s praxou
pracovníka /íčku administratívy (práca na PC, VŠ)
technického pracovníka výroby
obchodného reprezentanta - podm.: časová flexibilita,
samostat., kreativita, profesionálny prístup a vystupovanie, výrazne komunikačné schopnosti a obch. zručnosti, aktívna znalosť MJ. Súčasťou výkonu pracovnej
pozície je cestovanie po SR, ČR a HUN. Zaujímavé platové podmienky.
- teplá strava, príjemné pracovné prostredie. Možnosť osobného rastu.
KONTAKT: mad.sr@madsr.sk, alebo osobne na adrese: Školská 36, 979 01
Rimavská Sobota.
2514-51

www.autopotahy.sk

V. Kultúrne dni
Dezső Győryho

AURÉLIUS-GERMANICA LINGUA
hľadá:

administratívnu pracovníčku
so znalosťou nemčiny

10. november (sobota)

vzdelanie: stredoškolské

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2007.

Príjem riadkovej
a plošnej inzercie:
tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742
e-mail inzercia:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

2884

Prihlásiť sa môžete osobne na adrese:
Svätoplukova 16 Rimavská Sobota
(žltá budova oproti Mestskému úradu)
alebo telefonicky: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová

Š. J. Therm Štefan Juhász
solárne systémy
montá a rekonštrukcia kúrenia
predaj a inštalácia kotlov.

oz a.
ov
D arm
zd

Kontakt: 0908 933 683, 56 31 116, E-mail: sj.term@rsnet.sk

2742-47

16.30 Večer so Szőttes – tanečný program v podaní komorno-tanečného súboru Szőttes.
(divadelná sála MsKS v Rim. Sobote)

5. november 2007

pohotovostné služby

POZOR ! POZOR !
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) sa presťahovala
z doterajších priestorov na
Daxnerovej ulici do priestorov
novovybudovaného Zdravotníckeho strediska Rimava
na Dobšinského ul. (vedľa
Diagnostického centra Dg.,
resp. oproti detskému zdravotnému stredisku a tlačiarni
Gemko).

V pracovných dňoch od
16.00 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa.
Voľné dni a sviatky: od
7.30 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa. Dobšinského ul.,
Rimavská Sobota, čís. tel. 56
33 333 - LSPP dospelých,
56 34 444 - LSPP detí.
ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.

10.a 11.11. 2007
MUDr.Kyseľová I.
SNP 8, Rim. Sobota
č.t. 56 26 124
V prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.
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Darovali krv
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej
Sobote dňa 3O.1O.2007 bezplatne darovali
krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Ildikó Ďurišková, Radoslav Rimavec, Peter Bálint, Jozef Sokolovský, Štefan Kamenský, Ivan
Krajňák, Gabriela Dibdiaková, Zuzana Bokorová z Rimavskej Soboty, Richard Bálint, Gejza Cibuľa z Klenovca,
Peter Kováčik ml., Peter Kováčik st. z Kružna, Andrea Kmeťová,
Eugen Lakatoš z Oždian, Štefan Urva z Rimavskej Píly, Štefan
Hosszúréti z Rimavských Janoviec, Ing.Miroslav Kántor z Čerenčian, Karol Mogyoródy zo Skerešova, Elemír Nyíri z Chvalovej,
Štefan Vetrák z Hnúšte, Marcela Rohárová z Teplého Vrchu, Jaroslav Pap z Hrachova, Alžbeta Pepríková z Lenartoviec
Prvýkrát darovali krv: Dušan Ruskovič z Rimavskej Soboty, Milan
Komišák z Makovca..
Všetkým darcom kvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota



9.10. NOV.

KLIATBA ZLATÉHO KVETU

Akčný, dobrodružný, romantická dráma Hong Kong/
Čína. Začiatok predstavení len
o 17:45 hod.



Ktokoľvek má prachy, má
moc! Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.

príslušník mestskej polície

Kvalifikačné požiadavky: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie
bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je odpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace), vek min. 21 rokov, zdravotná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej
polície. Ďalšie požiadavky: schopnosť pracovať samostatne, komunikatívnosť
a dobré vyjadrovacie schopnosti slovom a písmom, základy práce s PC. K žiadosti o pracovnú ponuku je potrebné doložiť: profesijný životopis, telefónny kontakt, kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania. Uchádzači, ktorí
prejavia záujem o pracovnú ponuku a spĺňajú hore uvedené požiadavky môžu
svoju žiadosť s dokladmi osobne doručiť alebo zaslať v zalepenej obálke s označením: „Mestská polícia – Pracovná ponuka“
V termíne do 9. 11. 2007 na adresu: Mestská polícia, Hviezdoslavova 37, 979
01 Rimavská Sobota,
Kontakt: Peter Berecz, náčelník mestskej polície: 047/56 23 662
2866


11.NOV.

NA SEVER SEVEROZÁPADNOU
CESTOU
(PROJEKT 100)

Blazniem, len keď duje zo severozápadu... Začiatok predstavenia len o 17:45 hod.



Železničná ul. 35, Rim. Sobota
OTV: Po - Pia: 7.30 - 17.00
Tel.: 0918 420 299, 047 56 21 041

OZNAM:
IA: 2
AKC0 Sk/m
0
1
na od

ce

IA: 2
AKC0 Sk/m
11
a od

cen

H

s DP

Silikónové fasádne
pastovité omietky

H

s DP

VÍKEND:
10.11. sobota Media
11.11. nedeľa Kaufland

Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.

Akčná komédia USA

TEN, KTO DÁVA
BACHA

Mesto- Mestský úrad, Mestská polícia,
Hviezdoslavova 37, Rimavská Sobota
Prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu:

LEKÁRNE
V PRACOVNÝCH DŇOCH:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00

RUŠNÁ
HODINA 3

9.10.11.NOV.

PRACOVNÁ PONUKA

STAVMIX

7.8. NOV.

AKCIA PLATÍ DO 15. 11. 2007, alebo do vypredania zásob.

Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Rim. Sobote v spolupráci s obvodným lesným úradom v súlade s príslušnými
ustanoveniami Zákona č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č. 121ú2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky
591/2005 Z. z. nesk. predpisov ruší
vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch vydaného dňa
16. marca roku 2007 a to vzhľadom
na priaznivú požiarno-bezpečnostnú situáciu.

12

INZERCIA, OZNAMY

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota

UBYTOVŇA
Mestskej bytovej správy, s.r.o., Gorkého 8, 979 01 Rimavská Sobota
ponúka ubytovacie služby pre fyzické osoby a firmy za výhodné ceny,
apartmány, 2-3 lôžkové izby + príslušenstvo.
Bližšie informácie na t. č. 047/5624187
2888

Výroba a predaj
drevených brikiet

Pri väčšom odbere zľava. Možnosť dovozu!
ADRESA: LESTRADE s.r.o. Bátka, M: 0908 910 687, 0907 825 475
2897-43

PN
E
U
C
E
N
T
R
U
M
Cukrovarská 2086, Rim. Sobota
PONÚKA:

Mesto Rimavská Sobota
v zastúpení MsBS s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota uverejňuje

ZOZNAM
voľných nebytových priestorov

1. Župný dom Nám. M. Tompu 2 ( bývalý OÚ )
- suterén /pivnica/ :
miestnosť č. 24 -19,44 m², č. 25 - 80,62 m², č. 26 -13,34 m², č.
7 - 15,48 m²
- prízemie :
č.20-15,34 m², č.20a – 36,00m² (spojené kancelárie)
- II. poschodie :
č.75 – 20,06m², 75a – 34,00m² (spojené kancelárie), č.76 –
20,06m²,
2. Dom služieb, ul. Malohontská
- I. poschodie -122,45 m² , 111,00 m²
3. Budova na ul. SNP 15
- I. poschodie – 23,19 m², 45,54 m²
- podkrovie – 14,40 m², 21,60 m², 14,52 m², 23,72 m² +
1,05 m², 16,28m² + 1,36m²
4. Budova na ul. Daxnerovej 2
- I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m² , 18,11 m² , 14,38 m²

- zľavy na zimné pneumatiky
- výmena pri nákupe zdarma

5. Administratívna budova na ul. Tržnej
- I. poschodie - 22,71 m²

PONÚKANÉ ZNAČKY: Nokian, Hankook,
Barum, Lassa, Winter atď.
OTV: Po - Pi: 7.00 - 16.00, So: 7.30 - 12.00 hod.
TEL: 047 56 26 758

5. november 2007

6. Ul. Fábryho č.10
- 20,23 m², 7,13 m², 23,73 m², 4,98 m²
2885-45

MsBS s.r.o. – Rim.Sobota, T.č. 047/5511915 - nebytové priestory

V krajských futbalových súťažiach ešte nie je koniec

Víťazná séria Hajnáčky pokračuje
III. LIGA
Rimavská Sobota B- Bánová 0:0 .
Za rezervu MFK nastúpilo niekoľko hráčov z áčka (Kuciak, Rubint,
Geri, Tomáš, Sihelský, Purdek),
ale ani to nestačilo na víťazstvo
proti vedúcemu celku treťoligovej
tabuľky.
TABUĽKA III. LIGY
14
14
14
14
13
14
13
14
14
14
13
14
14
14
14
13

9
8
6
6
5
5
6
5
5
5
4
4
4
4
3
2

5
3
5
2
5
5
2
5
3
2
4
4
4
2
5
2

0
3
3
6
3
4
5
4
6
7
5
6
6
8
6
9

36:9
25:11
28:17
22:14
21:18
17:15
19:18
18:17
20:23
22:36
14:18
10:16
15:22
30:35
18:33
12:25

32
27
23
20
20
20
20
20
18
17
16
16
16
14
14
8

IV. LIGA
Hajnáčka – Brusno 2:1- góly domácich : Igo, Cs. Pataki. Hostia
pricestovali len s jedenástimi
hráčmi ,a keď sa im zranil hráč,
dohrávali zápas s desiatimi. Napriek tomu je víťazstvo domácich
zaslúžené.
Jesenské- Tisovec 1:2 – góly:
Šándor – Masár, Farkaš. V prvom polčase boli hostia iniciatívnejší a po fatálnych chybách domácich obrancov aj vsietili dva
góly. Záverečný tlak Jesenského
už nepriniesol zvrat.
Tomášovce- Revúca 3:4- góly
hostí: Luntner 3, Gömöri. Prekvapivé, ale o to cennejšie víťazstvo hostí sa zrodilo hlavne
vďaka strelecky disponovanému
Luntnerovi.

TABUĽKA IV. LIGY
1. NOVÁ BAŇA
2. RUŽINÁ
3. VEĽ.KRTÍŠ
4. POLTÁR
5. HLINÍK n.H
6. TISOVEC
7. BRUSNO
8. JESENSKÉ
9. PODLAVICE
10.KALINOVO
11.HAJNÁČKA
12.SELCE
13.TOMÁŠOVCE
14.REVÚCA

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
13
8
8
6
7
5
4
4
3
4
3
2
2

2
1
3
1
3
0
2
5
2
4
1
2
4
0

1
2
2
4
4
6
6
4
7
6
8
8
7
11

42:16
25:8
23:10
25:18
22:20
19:23
18:21
12:15
17:26
14:18
19:34
17:20
18:31
18:29

32
31
27
25
21
21
17
17
14
13
13
11
10
6

V. LIGA
Mýtna- Veľký Blh 2:3 – góly hostí:
Doležal 3. Vďaka víťazstvu sa Veľký
Blh stal jesenným majstrom V. ligy,
aj keď sa výhra v Mýtnej zrodila
ťažko. Brankár Lesko za stavu 1:1
zlikvidoval penaltu.
Vinice- Rim. Janovce 3:2 – góly
hostí: Slabý a Kökény. Napriek
tomu, že hostia mali vyložené šance, dva góly na zisk bodu nestačili.
Lubeník – Hnúšťa 1:2 - góly: Schaller – Šaliga, Zemanovič. Vo vyrovnanom zápase sa nakoniec zrodilo
víťazstvo hostí, ktorí si tak udržali
kontakt s vedúcou dvojicou.
TABUĽKA V. LIGY
1. VEĽKÝ BLH
13
13
2 NENINCE
3. HNÚŠŤA
13
4. OLOVÁRY
13
5. MÁLINEC
13
6. RADZOVCE
13
7. LUBENÍK
13
8. HRNČ. ZÁLUŽ. 13
9. RIM.JANOVCE 13
10.VINICA
13
11.MODRÝ KAMEŇ 13
12.SKLABINÁ
13
13.MÝTNA
13
14.BOĽKOVCE
13

11
9
8
8
7
6
6
4
5
5
4
4
2
2

1
1
3
1
1
1
0
4
1
1
3
2
1
0

1
3
2
4
5
6
7
5
7
7
6
7
10
11

35:14
32:16
35:17
32:14
38:26
31:24
21:24
18:20
24:30
24:30
24:31
25:26
17:49
11:41

V poslednom jesennom kole I.
triedy oblastného majstrovstva

Gemer jesenným
majstrom

V krajských futbalových súťažiach sa malo hrať uplynulú nedeľu
posledné kolo. Stredoslovenský futbalový zväz však rozhodol, že
ak počasie dovolí, bude sa hrať ešte aj prvé kolo z jarnej časti
súťaže.

1. BÁNOVÁ
2. ZVOLEN
3. DOLNÁ ŽDAŇA
4. KYSUCKÉ NM
5. KRÁLIKY
6. D. STREHOVÁ
7. R. SOBOTA B
8. KREMNIČKA
9. LIET. LÚČKA
10. ST. BYSTRICA
11. BYTČA
12. NÁMESTOVO
13. FIĽAKOVO
14. MAKOV
15. L. ŠTIAVNICA
16. KRÁSNO
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34
28
27
25
22
19
18
16
16
16
15
14
7
6

s

Až posledné jesenné kolo rozhodlo o tom, že polovičný titul patrí
futbalistom Gemera. Tí totiž dokázali zvíťaziť v Husinej, kým ich
najväčší konkurent z Chanavy prehral v Bátke. Na poslednom mieste prezimujú futbalisti Veľkých Teriakoviec, ktorí na jeseň dokázali
zvíťaziť len v jednom zápase.
I. TRIEDA
Husiná- Gemer 0:3- góly: Vaš, Lukács, Brindzák. Mužstvo vedené
Zoltánom Csutorom zaslúžene získalo tri body na horúcej pôde v Husinej.
Kráľ- Veľké Teriakovce 2:0 – góly:
Kovács, Váradi. Hostia ani tentokrát
nedokázali získať body na súperovom ihrisku.
Bátka – Chanava 5:2 – góly: Gál
a Váradi po 2, Lakatos- Zsíros 2.
Bátka vďaka víťazstvu obsadila tretiu priečku tabuľky.
Revúčka – Muráň 2:2- góly: Šepík,
Černák – Kochiar, Mataja. Hosťom
ani dvojgólový náskok nestačil na
zisk troch bodov.
Stárňa –Ožďany 3:0- góly: Legát2,
Ferko. O víťazstve domácich nebolo
pochýb.
Klenovec- Rim. Seč 4:2 – góly: Parobek 2, Medveď, Bálint – Lakatos 2.
V stretnutí bohatom na góly videli
diváci zaslúžené víťazstvo domácich.
TABUĽKA I. TRIEDY:
1. GEMER
2. CHANAVA
3. BÁTKA
4. KRÁĽ
5. KLENOVEC
6. MURÁŇ
7. STÁRŇA
8. RIM. SEČ
9. OŽĎANY
10.REVÚČKA
11.HUSINÁ
12.V.TERIAKOVCE

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7
6
5
5
5
5
4
2
2
1

1
1
1
0
2
2
1
1
1
1
1
2

1
2
3
5
4
4
5
5
6
8
8
8

46:6
39:29
25:19
25:21
27:21
28:25
27:27
23:38
17:20
19:35
13:35
13:26

28
25
22
18
17
17
16
16
13
7
7
5

V I. triede dorastu je jesenným
majstrom Veľký Blh (33 bodov)
pred Lubeníkom (32) a Bátkou
(30). Posledná je Stárňa s jedným
bodom.
V oblastnej žiackej súťaži vedie tabuľku A-skupiny mužstvo Oždian
pred Hajnáčkou a Jesenským.
Všetky tri celky získali po 14 bodov. V B-skupine je prvá Revúčka
(21) pred Jelšavou (18) a Klenovcom (13).
s

Výsledkový servis
ligových zápasov
mládežníkov
TJ ŠK Tempus
Rimavská Sobota
28.10.2007
II. LIGA ŽIAKOV SSFZ
SKUPINA JUH
MFK Hriňová-TJ ŠK Tempus
Rimavská Sobota U 15
2:0
MFK Hriňová - TJ ŠK Tempus
Rimavská Sobota U13
2:1 g.Galo
LIGA PRÍPRAVIEK
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U11 – Fomat Martin 4:2
g. Nôta, Boroš, Múčik, Janíček
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U10 – Fomat Martin 0:1
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U 9 – Fomat Martin 2:3
g. Janíček 2.

Krátko zo športu
V prvom kole Stredoslovenského pohára vo futsale zvíťazilo
mužstvo Rimatexu Rimavská Sobota nad Športcentrumom Fiľakovo 10:5. Góly: T. Šándor 4, Uhrin
a Budai po 2, Juhaniak, Ruszó.
V prvej okresnej lige v minifutbale je po 8. kole na čele Expresstrans (21 bodov) pred Rimatexom (18) a Juve Rožňava (15).

Mužstvá IK- Com a Greko ešte
nezískali ani bod.
Na medzinárodnom turnaji zápasníkov v maďarskom Gyöngyösi obsadil mladý pretekár Lokomotívy Rimavská Sobota Štefan
Bacsaki prvé miesto vo váhe do
58 kg. Rastislav Tóth skončil do
66 kg na druhom mieste.
V prvom kole Slovenského po-

hára v kick-boxe, ktoré sa konalo v
Banskej Bystrici, štartovali aj pretekári z kick-box klubu Hnúšťa.
Petra Hirjaková získala prvé a Miriama Bagačková druhé miesto.
Medzi mužmi skončil Maroš Baláž druhý a Ondrej Radič piaty.
Po štyroch kolách je na čele IV.
Stolnotenisovej ligy Lučenec B
(12 bodov) pred ŠKP Rimavská

Sobota (12) a Metabondom Tornaľa (10).
Prešov B – MFK Rim. Sobota
3:0- v 15. kole v II. lige staršieho
dorastu. Mladší dorastenci MFK
prehrali v Prešove 4:0.

s
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Názor: Kam kráča slovenský futbal?
V dnešnom príspevku chcem priniesť
pohľad fanúšika futbalu na celoslovenské dianie v najpopulárnejšom
športe na Slovensku. Trápi ma, keď
vidím prázdne štadióny – na tribúnach čím ďalej tým menej fanúšikov
a divákov (až na pár výnimiek). Podľa
mňa prevládajú neštandardné vzťahy
medzi klubmi. Ľudia závidia a radi
podrážajú nohy, a to nielen vo futbale, ale aj v celospoločenskom živote.
Vládne závisť, ľudia sa ženú za majetkom a, žiaľ, často za hocijakú cenu,
stráca sa vzájomná úcta a rešpekt, čo
sa prenieslo aj do slovenského futbalu. Fanúšikovia nie sú slepí a tieto
neštandardné vzťahy a rôzne kauzy
prispievajú nemalou mierou k tomu,
že sa postupne vytrácajú z hľadísk.
Je najvyšší čas začať robiť niečo proti
tomu a priložiť ruku k dielu. V prvom
rade je tu riadiaci orgán Slovenský futbalový zväz (SFZ), ktorý by mal ukázať jasnú cestu smerovania futbalu na
Slovensku. Ale bohužiaľ, čím ďalej sa
presviedčame, že veľa ľudí pracujúcich
v orgánoch SFZ jednoducho nemá na
to, aby pozdvihli úroveň futbalu (až
na pár výnimiek). Dovolím si tvrdiť,
že sme už blízko dna a je najvyšší
čas odraziť sa a nespadnúť na úplné
dno. Počúvam, že moje príspevky sú
tvrdé, ale môžete si byť istí, že mi ide
o slovenský, ale aj rimavskosobotský
futbal. Na vlastnej koži som zažil časy,
keď sa každý víkend zapĺňali štadióny
fanúšikmi, ktorí sa tešili na stretnutie
s priateľmi a fandili svojim obľúbeným klubom. Dnes je situácia úplne
opačná. Doslovne sa ľudia čudujú
tým fanúšikom, ktorí navštevujú terajšie zápasy, alebo cestujú za svojím
mužstvom na ihriská súperov. V Rim.
Sobote som zakladal fan klub, bol som
pri výrobe prvých zástav aj pri ceste
nášho futbalového klubu na vrchol,
keď sme sa dostali do 1. ligy v priebehu dvoch rokov. Celé mesto, ale aj
široké okolie, žilo futbalom. Tešili sme
sa na každý zápas a na väčšine futbalových štadiónov bola skvelá atmosféra pred zaplnenými tribúnami. Mám
35 rokov, a keď terajším mladším fanúšikom rozprávam o atmosfére, ani
mi nechcú veriť. Ešte šťastie, že mám
tie zápasy nahraté na videokazetách.
Chodia ich ku mne pozerať ako do
kina a neveria vlastným očiam. Pýtam
sa: Kam sa to všetko stratilo? Kde sú tí
fanúšikovia? Kto môže za pád futbalu
na Slovensku? Kde sa stratila dôvera?
Môj názor je, že každý, kto sa hýbe
a pracuje okolo futbalu, má svoj podiel viny. V rokoch 1992 – 1998 bolo
vo futbale viac peňazí, kluby si vedeli
udržať hráčov, ktorí mali svoju kvalitu, a nemuseli ich predávať za každú
cenu. Hráčska kvalita bola na vyššej
úrovni. Postupne však vyschýnali fi-

nančné toky a veľa hráčov odchádzalo do zahraničia a pôsobili trebárs aj
v 3. rakúskej lige za veľmi výhodných
finančných podmienok. Myslím si, že
v tej dobe sa mohlo viac vraziť do mládeže, zmodernizovať štadióny a vystavať trávnaté ihriská. Ale funkcionári
jednotlivých klubov, ako aj zväzoví
sa radšej pozerali na vlastné vrecká
a svoj prospech. Ako príklad môžem
uviesť pád najslávnejšieho slovenského klubu Slovan Bratislava, ktorý
v časoch slávy predával svojich hráčov
do zahraničných klubov za nemalé
peniaze a namiesto toho, aby získané
finančné prostriedky investovali späť
do futbalu, tak peniaze zmizli nevedno
kam a po krátkom čase vyhlásil klub finančný krach. Už v tej dobe sa strácali
fanúšikovia a dôvera v čistotu futbalu.
Keď sa na tieto veci fanúšikovia pýtali,
odpovede sa nedočkali (iba sa šepkalo,
že v slovenskom futbale v 90. rokoch
prepierali peniaze ľudia z podsvetia).
Jasne sa znížila hráčska kvalita, a tak
namiesto desaťtisícových návštev čím
ďalej tým viac ubúdalo divákov z hľadísk. Prečo to spomínam? Počúvam
od ľudí, ktorí robia okolo futbalu na
Slovensku, že zo vstupného nemajú
veľký zisk. Však je to pochopiteľné, keď
je na zápase 500 platiacich divákov.
Ale určite inak rozpráva pokladník
v Trnave, keď má na štadióne 15 000
ľudí. Mám známeho kamaráta, ktorý
robí správcu na zimnom štadióne.
Pri jednom rozhovore mi povedal, že
majú aj také zápasy, keď je v hľadisku
7 500 divákov, priemerná cena vstupenky je 100 Sk, a tak za jeden zápas
vyzbierajú 750 000. Ročne, keď sa hrá
40 zápasov, vyzbierajú celkom slušnú sumu peňazí - okolo 30 miliónov.
A to už nie je malá čiastka a pomôže
rozpočtu klubu. K nedôvere vo futbale prispievajú aj ľudia z vedenia SFZ,
kde bol jasne prichytený pri preberaní
úplatku druhý muž v slovenskom futbale Vladimír Wänke. Namiesto toho,
aby celé vedenie ponúklo svoje posty,
tak strkalo hlavy do piesku a správalo sa tak, že sa ich to netýka. Viete,
páni, dôvera sa ľahko stratí, ale ťažko
získava naspäť. Som presvedčený, že
súčasné vedenie SFZ nie je schopné
získať dôveru ľudí a fanúšikov. Moje
presvedčenie pramení z poznatkov
a diskusií, kde sa stretávame s tými,
ktorí ponúkajú riešenie na zlepšenie
situácie okolo futbalu. Bohužiaľ, nemajú šancu dokázať širokej futbalovej
verejnosti svoje schopnosti. Aj preto
že súčasný prezident SFZ vyhlasuje,
že je nenahraditeľný. Vážený pán Laurinec, verte mi, každý je nahraditeľný,
nie ste výnimka, tie vaše výhovorky sú
smiešne a trápne. Keby ste boli chlap,
tak si jasne priznáte, že ste pochybili
a prispeli tiež svojou čiastkou k nedô-

vere v slovenskom futbale. Môj názor
je, že ľudia na vysokých postoch by
mali byť pred nami, obyčajnými fanúšikmi, aj ľuďmi vyššie vo všetkom. Ale
realita je úplne iná. Smutný pohľad je
na tabuľku terajšej kvalifikačnej skupiny, kde naša reprezentácia je na 5.
mieste, ale ešte smutnejšie je, v akých
podmienkach nastupujú na medzištátne zápasy. Keď tribúny zívajú prázdnotou, keď určíte cenu vstupného na
1 500 Sk - aj takto vidno, ako často sa
pohybujete v zahraničí, ale zabúdate
na slovenského fanúšika. Asi neviete,
že obyčajný človek na Slovenku žije
z 10 000 Sk mesačne. Vám sa v zahraničí zdá, že cena vstupného 1 500 Sk
nie je vysoká, ale ľudia na Slovensku
nezarábajú 5 000 EURO. Predstavte
si, že by napr. nemecký futbalový zväz
ponúkol svojim fanúšikom vstupenky na zápas so Slovenskom po 1000
EURO. Už dávno by takíto ľudia nemohli pracovať v štruktúrach nemeckého zväzu. Ale vám to neprekáža. Počul som, že v novembri bude schôdza
SFZ a bude tam aj otázka o dôvere.
Dovoľte mi už teraz vám zablahoželať,
určite získate dôveru členov SFZ. Ale
jedno vám pripomeniem: dôveru fanúšikov na Slovensku ste navždy stratili.
Je mi veľmi ľúto hráčov, ktorí nastupujú v reprezentačných dresoch v takej
atmosfére a vôbec sa im nečudujem,
keď otvorene kritizujú atmosféru (ešte
šťastie, že prišlo veľa fanúšikov z Írska
a Welsu). Ináč by bolo počuť aj hádku
z neďalekého paneláku medzi manželmi. Počkáme si na schôdzu SFZ. Ak sa
nič nezmení, pripravíme otvorený list
pre hráčov reprezentácie a vyzveme
ich, aby odmietli nastupovať na reprezentačné zápasy pod terajším vedením
SFZ. Nedávno moji kamaráti navštívili zápas talianskej ligy medzi mužstvami Neapol – Juventus. Boli sa pozrieť
na slovenského hráča Mareka Hamšíka (mimochodom, jeho otec pôsobil
futbalovo v našom meste). Prečo to
spomínam? Pretože pred priateľským
zápasom v Chorvátsku mu volal prezident Neapola, aby nenastúpil, nech
sa šetrí na ligu. Marek však predsa
nastúpil, preto že je pre neho česť
reprezentovať a bojovať za farby Slovenska. Chystáme ten otvorený list aj
pre to, aby si hráči reprezentácie spolu
s plnými tribúnami zaspievali našu
hymnu. A nie ako tomu bolo v posledných zápasoch reprezentácie. Ďalším
príkladom tzv. diplomacie ľudí, ktorí
robia v štruktúrach SFZ, je vyjadrenie trénera Artmedie Petržalka, ktorý
po pohárovom zápase proti Aténam
poskytol rozhovor pre médiá, kde povedal (citujem): „Vypadli sme s lepším
mužstvom. Len ma mrzí, že rozhodca
pomohol Aténam. Ale taká je diplomacia v slovenskom futbale.“

Vážim si trénera Artmedie preto, lebo
keď sa vrátil z ruského pôsobiska trénovať na Slovensko, jasne povedal, že
sa nechce dožiť, aby lietali bicykle po
tzv. čistých prvoligových zápasoch.
Aj pre tohto trénera je barometer návštevnosť na zápasoch. A bol smutný,
že na šláger ligy medzi dvoma momentálne najlepšími mužstvami na
Slovensku bolo necelých
5 000 ľudí. Mimochodom, o vašej
takzvanej odbornosti svedčí fakt, že
zápas, ktorý bol šlágrom jesene, nevysielala televízia. V každej inej krajine
vysielajú takéto zápasy, iba na Slovensku nie. Prečo beriete právo sledovať
zaujímavý futbalový zápas divákom
na celom Slovensku? Ozaj, vybrali
ste namiesto toho zápas Nitra- Senec.
Bez toho, aby som urážal tieto mestá,
tak to bol taký atraktívny zápas ako
vlaňajší sneh. Ale čo chceme? Ešte
pred nedávnom sme nemali možnosť
sledovať žiadne prenosy zo superligy. O vašej odbornosti, páni zo SFZ,
svedčí aj fakt, že nie ste schopní dať
do poriadku veci okolo prestupu hráča
Viazanku z Prešova do Košíc. Pomaly
už tento hráč aj zabudne hrať futbal.
Kto vám dal právo brániť futbalistovi
vykonávať svoju prácu? Ľudia, ktorí
sledujú dianie vo futbale, iste vedia, že
v Česku súd dokázal korupciu českého
rozhodcu, ktorý rozhodoval stretnutie
slovenskej ligy Banská Bystrica- Púchov. Tento rozhodca prijal úplatok vo
výške 70 000 Sk. Prečo vám vyhovuje
mlčanie okolo tejto vyšetrenej kauzy?
Koho ste menovite potrestali? Aký
vysoký trest ste navrhli pre klub, ktorý
uplácal? Žiadny. Vám vyhovuje ticho
a hneváte sa na ľudí, ktorí vám občas
tieto kauzy pripomenú. Len nedávno
som sa rozprával s bývalým futbalovým reprezentantom Slovenska a ten
mi povedal svoj názor. Keď by sa malo
začať čistiť v slovenskom futbale, málokto by bol nevinný a čistý. Prečo nie
ste schopní, páni zo SFZ, zobrať do
ruky „vysávač“ a povysávať tú špinu,
ktorá, bohužiaľ, vo futbale existuje?
Bojíte sa. Vám vyhovuje radšej pozametať špinu pod koberec. Ak by sa
nejakou náhodou stala zmena a prišlo
by k výmene vedenia celého futbalového hnutia, mali by tí, čo prídu po vás,
čo robiť, aby získali dôveru fanúšikov
a verejnosti naspäť. Nebojme sa začať
odznovu, dať šancu mladým ľuďom
pracovať vo futbale, ktorí nie sú zaťažení rôznymi zákulisnými špekuláciami a študovali aj inde ako v Moskve.
Aspoň jedna dobrá správa na záver.
Na Slovensku budeme mať dôstojný
futbalový stánok v Bratislave. Konečne sa začne s výstavbou. Verím a dúfam len, že na ňom bude vládnuť pravá
futbalová atmosféra.

Zdeno Marek
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FC Union Nové Zámky1.DFC R. Sobota-9:0 (7:0)
V stredu 31. októbra vycestovali Soboťanky za súperom do Hurbanova, kde Nové
Zámky hrávajú. A veru po prvom polčase,
ktorý skončil nelichotivým výsledkom
7:0 v prospech domácich, im nebolo do
reči. V polčase došlo k menšiemu „umývaniu hláv“, v druhom dejstve sme sa veru
polepšili, lebo hra sa presunula na súperovu polovicu a prišli aj šance. Bohužiaľ,
ostalo len pri nich, ale hlavne Málikovej
bola z rangu tutovkových. Rozhodca nám
tiež neuznal jasný pokutový kop na mladú
Klimovú a na druhej strane súper poistil
výsledok v závere zápasu ešte dvomi gólmi na konečný výsledok 9 : 0 .
Z výsledku sme smutní, ale môžu si zaň
dievčatá, pretože za hru v prvom polčase
si ho zaslúžia! Na druhej strane treba
pripomenúť, že sme boli v značne mladej
a „poskladanej“ zostave, čo samozrejme
malo svoj leví podiel na našej celej hre.
Musíme mať s dievčatami trpezlivosť.
Len nech ich tieto výsledky neznechutia
a nech ich tiež neznechutia neprajníci
a tí, čo sa radi tešia z neúspechu iných.
Verte mi, je ich dosť .
Sled gólov (minutáž) :3´-1:0,10´-2:0,22´3:0,22´-4:0,38´-5:0,40´-6:0,42´-7:0,
70´-8:0,87´-9:0 .
Zostava 1.DFC : E. Janoštiaková -D. Janoštiaková, A. Galambová, P. Jakabová,
E. TubováP. Kubelková, M. Máliková, L. Szabová,
M. Laczková, B. Newmanová- K. Klimová.
Mgr. R. Galamb

Ženská futbalová reprezentácia
27.10.2007 - Kvalifikácia ME 2009 vo futbale žien 5.skupina Slovensko- Škótsko
V kvalifikácii ME 2009 prehra žien
SR v Senci so Škótskom 0:3(0:2).
Po dvoch domácich vystúpeniach
- aprílovej výhre nad Portugalskom(2:1), májovej prehre s Ukrajinou(0:4) a debakli v „odvete“ na
ukrajinskej pôde(0:5) odchádzali
Slovenky aj teraz po zápase pri
Slnečných jazerách s „ostrovankami“ smutné a s prázdnymi rukami.
Slovenské futbalistky majú na svojom konte zo štyroch duelov iba 3
body a v tabuľke päťčlennej skupiny figurujú na 4.mieste s pasívnym
skóre 2:13 .
AKTUÁLNA TABUĽKA
1.
2.
3.
4.
5.

UKRAJINA
ŠKÓTSKO
DÁNSKO
SLOVENSKO
PORTUGALSKO

3
3
1
4
3

3
1
1
1
0

0
1
0
0
1

0 11:1
1 4:2
0 5:1
3 2:13
2 2:7

9
4
3
3
1

Slovensko -Škótsko 0:3( 0:2)- hralo sa na štadióne NTC SFZ V Senci
.
Góly :2´-Sneddonová,17´-Hamillová,71´-Fleetingová
ŽK : 32´-Ondrušová (SR)
Rozhodovala
:
Steinhausová
(NEM.), 300 divákov
Zostava SR : Gazdíková - Ferenčíková, Matysová, Kolenová, Jarošová (88´-Pivovarníková)-Bojdová,

Budošová, Ondrušová, Mackovičová(40´-Petrušová)-Dugovičová(69´-Zubková), Lukácsová
29.10.2007
Po prehre s Ruskom (1:3) neuspeli slovenské reprezentantky do 17
rokov ani v pondelkovom druhom
vystúpení na turnaji 1. fázy kvalifikácie ME 2008 tejto vekovej kategórie v Gruzínsku, keď na štadióne
v Tbilisi podľahli rovesníčkam z
Anglicka 1:3(1:2). Jediný gól strelila v 23.min. hráčka ŠK Slovan
Bratislava Dominika Škorvánková. Naše dievčatá sú bez Petry Jakabovej z 1.DFC Rimavská Sobota, ktorá ostala doma, bez bodu a
stratili šancu na postup. Treba tiež
pripomenúť, že Rimavská Sobota
má v kádri reprezentácie zastúpenie aj v osobe bývalého brankára mužského futbalu Branislava
Benka, ktorý je členom realizačného tímu ako asistent trénera.
Do budúcoročnej jarnej II. fázy aktuálnej kvalifikácie postúpi spolu
16 krajín, z ktorej sa na záverečný
turnaj ME kvalifikujú už len víťazi
skupín. Čiže je dosť pravdepodobné, že rok 2008 bude pre našu 17ku prelomovým a do ďalších bojov
už nezasiahneme.

Súhrn doterajších výsledkov
na turnaji I. fázy kvalifikácie
ME 2008 vo futbale žien do 17
rokov v Gruzínsku :
Sobota - 27.10 .2007:
Rusko - Slovensko - 3:1(1:1)
- hralo sa v Rustovi
Gól SR : V. Mašlejová
Anglicko – Gruzínsko - 13:0
- hralo sa v Tbilisi
Pondelok - 29.10.207 :
Anglicko - Slovensko - 3:1
hralo sa v Tbilisi
Gól SR: D. Škorvánková

-

Gruzínsko -Rusko - 0:3 hralo sa v Rustovi
Mgr. Róbert Galamb
Technické služby mesta
Rimavská Sobota oznamujú,
že krytá plaváreň bude dňa
10.11.2007 (sobota)
od 8.00 do 16.00 hod.
zatvorená pre verejnosť
z dôvodu plaveckej súťaže:
MAJSTROVSTIEV
STREDOSLOVENSKEJ
OBLASTI

Rimavskosobotskí plavci Poljaková a Husár v Innsbrucku
Predminulý víkend sa rimavskosobotskí plavci zúčastnili na Medzinárodnom alpskom mítingu
v Innsbrucku. Z Rimavskej Soboty
si išli s obrovskou konkurenciou
zmerať sily plavci Hanka Poljaková
a Juraj Husár. V centre Tirolských
Álp sa zišlo 26 plaveckých klubov
z celej strednej Európy. Slovensko
okrem Rimavskej Soboty reprezentovalo ešte päť klubov z Bratislavy,
Pezinka a Banskej Bystrice. Vzhľadom na to, že história Plaveckého
klubu v Rimavskej Sobote nesiaha
až tak ďaleko, účasť na mítingu bola
prekvapením nielen pre zahraničné
kluby, ale najmä pre kluby zo západného Slovenska. Plavci vycestovali
najmä kvôli získaniu cenných skúseností, no napokon dokázali, že nezaostávajú za slovenskou špičkou.
Hanka Poljaková obsadila vo svojej
kategórii druhé miesto v disciplíne
100 metrov prsia s časom 1:32.23,

čim si zlepšila svoj čas o tri sekundy. V disciplíne 400 metrov voľný
spôsob získala šieste miesto a v najobsadenejšej disciplíne 100 voľný
spôsob deviate miesto. Deväťročný
Juraj Husár bol v miernej nevýhode,
vzhľadom na to, že štartoval s o rok
staršími plavcami. Napriek tomu

obsadil vo svojej obľúbenej disciplíne siedme miesto na 100 metrov voľný spôsob s časom 1:23.41.
V disciplíne 200 metrov prsia obsadil siedme miesto a v disciplíne 200
metrov voľný spôsob deviate miesto.
Treba si však uvedomiť, že jeden rok
navyše znamená päť sekúnd, ktoré

možno práve Juraja delili od stupňa víťazov. Účasť na mítingu treba
hodnotiť pozitívne, keďže si obaja
„vyplávali“ svoje osobné časy, ktoré
v slovenských podmienkach znamenajú popredné umiestnenia na majstrovských súťažiach.
Preto ďakujeme Technickým službám mesta, že nám umožnili trénovať aj mimo vyhradených hodín
a hlavne pánovi Husárovi za poskytnutie dopravy. Oboch plavcov nominovalo Krajské plavecké združenie
Banská Bystrica na Medzinárodný
míting priateľstva v Salgotarjáne,
kde o dva týždne budú zastupovať
Banskobystrický kraj.
Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať
na Majstrovstvá stredoslovenskej
oblasti v plávaní, ktoré sa uskutočnia tento víkend v krytej plavárni
v Rimavskej Sobote. Príďte podporiť
našich plavcov.
jv
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Zaslúžené víťazstvo Rimavskej Soboty
Dvakrát zlato
na Svetovom pohári MFK Rimavská Sobota- Slavoj Trebišov 2:1 (1:1)

Dorotka Balciarová a Igor Molnár
z karate klubu URAKEN Rimavská Sobota získali na Svetovom
pohári na Kréte v meste Heraklion
v štýle Shito-ryu v kata dve zlaté
a jednu striebornú medailu. Dorotka v kata po hladkom postupe
do semifinále porazila o postup do
finále Grékyňu Evaggeliu Daskalekiovú a vo finále Turkyňu Theonimfi Tsoudiovú.
Igor v kategórii juniorov v kata
tiež postúpil až do semifinále, kde
porazil Francúza Valentina Storcka a vo finále Taliana Simone Ambrogioniho. V kategórii OPEN
ELITE KATA po postupe do
finále však v tvrdom súboji neuspel s nemeckým reprezentantom
Tobiasom Groellerom, ktorému
podľahol tesne 3:2. Pretekári karate klubu URAKEN skvele reprezentovali Slovensko a naše mesto.
Poďakovanie patrí všetkým priaznivcom, podporovateľom a sponzorom, ktorí umožnili štart našich
pretekárov na tomto vrcholovom
podujatí.
Ing. V. Molnár

Prehra našich
kolkárov s Jelšavou
I KL – VÝCHOD
MKK Magnezit Jelšava – KK
Rim. Sobota 5:1 (3462:3302)
V Podbrezovej , kde je doma Jelšava,
hostia z KK Rim. Sobota držali
krok s domácimi iba v prvej trojici.
Najlepší výkon mal navrátilec Vanek,
ktorý jediný získal bod.
Tradične vyrovnaný mikrosúboj medzi
Šmatlíkom a Raffayom rozhodovali
3 kolky.
Nasledujúci zápas bude sobotu 10.
novembra o 14:00 hodine s Podbrezovou „C“.
V nedeľu o 10:00 hodine privítame
niekoľko násobné majsterky Slovenska a
účastníčky Ligy majstrov ŽP Podbrezovú.
Zostava KK Rim. Sobota: Róbert
Šmatlík (582), Tibor Tavarszký (556),
Ivan Vanek (584), Marek Sendrei
(523), Pavel Toma (528), Milan Kojnok (529).
Róbert Šmatlík

zvesti
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Domáci futbalisti nastúpili
na sobotňajší zápas s cieľom
naplno zabodovať po štyroch
kolách, čo sa im aj podarilo,
a zaslúžene si pripísali 3 body
do tabuľky.
Od 1. min. jasne dominovali na
ihrisku, v 9. min. mali hráči MFK

vôbec prvej návšteve pred bránou
domácich, keď sa po centri presadil hlavičkou Tomko. Po tomto
okamihu domáci ešte zvýšili úsilie
a v 36 min. vyrovnali stav zápasu,
keď Pisár premenil pokutový kop.
V 42. min. zachránil Trebišov od
druhého gólu brankár Poľadský.

Pred 429 divákmi rozhodoval Prešinský.
ŽK: Sihelský, Líška, Živanovič.
V 16. kole nastúpia hráči MFK
v Prievidzi v sobotu 10. 11, začiatok zápasu je o 13,30 hod.
Zostava MFK Rim. Sobota: Kuciak-Filo-Geri-Nachtman-Mráz-Čakajík (56. min. Čižmár)-Sihelský
(31. min. Živanovič)-KučerňákLazúr-Pisár-Líška (87. min. Rubint).
OSTATNÉ VÝSLEDKY
15. KOLA
Podbrezová – Lučenec
2:1
Prešov- St. Ľubovňa
1:0
Šaľa- Inter BA
1:1
Michalovce- Prievidza
6:1
Košice B – Humenné
0:1
Zdeno MAREK

TABUĽKA po 15. KOLE

možnosť otvoriť skóre zápasu ale
tečovaná strela skončila vedľa
žrde. V 16. min. zahrával trestný
kop Pisár ale trafil dobre postavený múr hostí. V 19. min. brankár
hostí vyrazil prudkú hlavičku domácich na roh. Po šanciach MFK
prišlo známe: Nedáš, dostaneš.
Hostia sa dostali do vedenia pri

V závere polčasu tesne vedľa žrde
hlavičkoval Živanovič. V druhom
polčase domáci úplne zatlačili hostí do 16.-ky. V 51. min. po priamom
kope Pisára rozhodol hlavičkou
Nachtman o tom, že body zostanú
doma. Hráči MFK podali bojovný
výkon a do kabíny ich vyprevádzal
potlesk priaznivcov MFK.

1. PREŠOV
2. PODBREZOVÁ
3. INTER BA
4. ŠAĽA
5. KOŠICE B
6. MICHALOVCE
7. RIM. SOBOTA
8. LUČENEC
9. PRIEVIDZA
10.HUMENNÉ
11.TREBIŠOV
12.ST. ĽUBOVŇA

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
8
7
6
6
6
6
5
5
2
3
3

2
4
3
5
4
2
2
4
4
7
3
2

1
3
5
4
5
7
7
6
6
6
9
10

28:8
22:10
23:18
18:16
22:17
21:18
20:21
26:23
22:31
13:19
15:32
12:29

38
28
24
23
22
20
20
19
19
13
12
11

Slovanistky v derby úspešnejšie
I. liga vo volejbale žien- VK Slovan Rim. Sobota- Iskra Hnúšťa
I. zápas: 3:0 (21, 18, 11), rozhodca Ján Fiľo
II. zápas: 3:0 (20, 20, 23)
Neúnavne povzbudzujúci diváci z oboch táborov
videli v sobotu 3. novembra v telocvični Spojenej
školy v Rim. Sobote veľmi dobré derby zápasy,
v ktorých boli úspešnejšie domáce Slovanistky.
Aj keď výsledok oboch
zápasov sa zdá byť ako
jednoznačne záležitosť
Slovanistiek, Hnúšťanky im boli až na tretí set
prvého zápasu a závery
ostatných setov veľmi
vyrovnaným súperom
a do polovice každého

setu kládli domácim
značný odpor. Najväčšie
nebezpečenstvo pre domácich hrozilo z družstva hostí od Slivkovej
a Migaľovej.
Družstvo
domácich
trénerka Kudlíková st.
pripravila na derby zápasy veľmi dobre a po
obetavom a kolektívnom výkone boli Slovanistky v oboch zápasoch úspešné. Darilo
sa najmä smečiarkam,
z ktorých najnebezpečnejšie boli smeče Zorky

Megelovej. Na blokoch
bola opäť prínosom
Kristína Pálmayová a na
náhre vynikala skúsená
Lidka Rendeková. Pochvalu si však zaslúžia
i ďalšie hráčky Slovana
za zodpovedný prístup
a bojovnosť v oboch zápasoch, lebo derby bývajú vždy tie najťažšie
najmä na psychiku. Po
oboch zápasoch sa môže
konštatovať, že vyhralo
skúsenejšie
družstvo
Slovanistiek nad veľmi mladým kolektívom

z Hnúšte.
ZOSTAVY:
VK Slovan Rim. Sobota: Megelová, Rendeková, Drugdová, Kudlíková
ml., Pálmayová, Hrivnáková, libero Chodúrová,
Bartová a Kačániová.
Trénerka: Kudlíková st.
Iskra Hnúšťa: Bukviarová, Katreniaková,
Palíková, Slivková, Migaľová, Pehenová, Zátroková, Ďurindová, Národová, Bartová.
Tréner: Štefan Bukviar.
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