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Pavel Piliarik novým zástupcom primátora mesta

Pri hlasovaní nechýbala dobrá vô¾a
V predveèer Vianoc, v piatok 22. decembra, sa konalo prvé
rimavskosobotské mestské zastupite¾stvo v novom volebnom období. Prítomných bolo vetkých 25 novozvolených poslancov.

Podpredseda mestskej volebnej
komisie Frantiek Szûcs informoval o výsledkoch komunálnych volieb z 2.decembra. Do zoznamu volièov bolo zapísaných 19 626 osôb,
volieb sa zúèastnilo 7 380 volièov,
èo predstavuje 37,60 % . Pre vo¾by
poslancov do mestského zastupite¾stva bolo odovzdaných 7 061 a pre
vo¾by primátora 7 269 platných hlasovacích lístkov. Víazný kandidát
na primátora mesta tefan Cifru
získal 2 677 hlasov. Na mestskú volebnú komisiu neboli podané iadne
podnety, èi u zo strany obèanov
alebo okrskových komisií. Nasledovalo zloenie s¾ubu novozvoleného
primátora a prevzatie insignií mesta. S¾ub zloilo aj 25 novozvolených
poslancov mestského parlamentu.

Novým zástupcom primátora mesta sa stal Pavel Piliarik. Èlenmi
osemèlennej mestskej rady, ktorá sa
volila tajným hlasovaním, sa stali:
Pavel Piliarik, Ján Fi¾o, Pavel Brndiar, Peter Gulik, Peter Dragijský,
Tibor Pelle, Attila Hacsi a Július Sojka. Zároveò boli zvolení predsedovia komisií mestského zastupite¾stva: Pavel Brndiar - finaèná komisia, Peter Gulik - podnikate¾skej èinnosti, obchodu, bytov, sluieb a cestovného ruchu, Ladislav Rigó - výstavby, územného plánovania a dopravy, Ján Èeman - kolstva a kultúry, tefan Koháry - mládee
a portu, Boena Gecková - sociálnej a zdravotnej, Magdaléna Valuová - kontroly, Aneta Vargicová- mestského a regionálneho rozvoja, Valé-

Predåené prázdniny

Na základe usmernenia a doporuèenia ministra kolstva predluje primátor mesta Rimavská Sobota vianoèné prázdniny pre
iakov základných kôl v zriaïovate¾skej pôsobnosti mesta do
7.januára 2007. Vyuèovanie sa zaène v pondelok 8.januára 2007.

Vaa lekáreò

ria ebõková - Zboru pre obèianske záleitosti, Anita Antalová  ivotného
prostredia, Zoltán Bán - komisia na
(Pokraèovanie na 2. strane)

Na prahu nového roka 2007
ete nosíme v
sebe ten úasne
hrejivý tedroveèerný pocit radosti a astia.
Na prahu nového
roka 2007 sa pýtame èo robi, aby tie
krásne pocity v nás zostali natrvalo.
Vianoèné darèeky boli symbolom
náho vzahu k blínym, pri novoroèných vinoch sa spojili milióny rúk
v priate¾skom geste, plnom optimizmu a nádeje do budúcnosti .
Rok 2006, ktorý sme preili v kadodenných radostiach i starostiach,
zostane u len v naich spomienkach
a v naich èinoch. Urèite sa ho kadý
z nás snail naplni tak, ako najlepie
vedel, èi u v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej. V novom roku nás
èaká mnostvo práce, pozostávajúcej
nielen z kadodenných povinností, ale
aj zo zmien, ktoré vyplynuli z voleb-

poboèka I.Hatvaniho 2, Rimavská Sobota,
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rieenia pre krajie bývanie
+ strechy.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúa, Francisciho 167

Prvá je Simonka

Prvým dieatkom, ktoré sa
v tomto novom roku narodilo
v rimavskosobotskej nemocnici, je
Simonka Sujová z Hrachova.
Svetlo sveta uzrela 1.januára o 5.30
hod., váila 3 050 gramov a merala
52 cm. (Zdroj:www.rimava.sk)

ných výsledkov a nových krokov
vlády a Národnej rady Slovenskej republiky. Som pevne presvedèená, e
vetky zmeny, ktoré sa udiali v minulom roku, budú prináa predovetkým pozitíva, ktoré budú pociova v kladnom slova zmysle vetci
obèania náho obvodu.
Milí spoluobèania, za vetko dobré, èo sa pre mesto Rimavská Sobota
a pre celý obvod urobilo v roku 2006,
sa chcem úprimne poïakova. Vïaka patrí vetkým, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom prièinili o jeho rozvoj
a zve¾aïovanie, vetkým obèanom,
ktorí zodpovedne pristupovali
k základným obèianskym povinnostiam, udriavali dobré susedské vzahy, boli nápomocní pri skrá¾ovaní
miest a obcí a pri vytváraní podmienok pre pokojný ivot pre nae deti,
pre mladých, i tých skôr narodených.
Na prahu nového roku 2007 vám
z úprimného srdca elám predovetkým pevné zdravie, rodinnú pohodu a úspechy v pracovnom aj osobnom ivote. Zároveò sa teím na ïaliu spoluprácu.
Mgr. Jana Uhrinová,
prednostka obvodného úradu
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Naim cteným zákazníkom
prajeme do nového roka
vetko dobré,
ve¾a zdravia, astia a úspechov.
Teíme sa na ïaliu spoluprácu.

2285

2286

eleznièná ul. 23

Cena 9 Sk

Novoroèný príhovor

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

www.jazmin.sk

Koruna Market a
Nábytok Pohoda
elajú
ve¾a úspechov
v novom roku 2007
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Gemerské

www.rimavskasobota.sk
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
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Pri hlasovaní nechýbala dobrá vô¾a

(Pokraèovanie z 1. strany)
ochranu verejného záujmu, Attila
Hacsi- Redakèná rada Gemerských
zvestí a Gömöri Hírlap. Predseda komisie ochrany verejného poriadku a
prevencie kriminality bude zvolený
na nastávajúcom mestskom zastupite¾stve, rovnako tak predsedovia
výborov mestských èastí Vyná Pokoradz, Niná Pokoradz, Bakta,
Mojín a Dúava. Poslanci schválili
primátorovi mesta . Cifruovi mesaèný plat vo výke 65 000 Sk a viceprimátorovi P. Piliarikovi vo výke 47 000 Sk.
- Prvé rokovanie prebehlo solídne,

pretoe poslanecké kluby sa dohodli.
Nebola tu nejaká nevô¾a zo strany
poslancov. Uvidíme, èi bude pomoc
platená funkcia zástupcu primátora.
Dúfam, e áno,- zhodnotil prvé rokovanie mestského parlamentu primátor
mesta . Cifru. Na otázku, aké sú jeho
priority, odpovedal, e v prvom rade
je potrebné dokonèi zimný tadión,
zníi kriminalitu a vandalizmus, opravi kolské budovy, ktoré sú v dezolátnom stave, pokraèova vo vypracovávaní projektov na získavanie grantov a zrealizova bez odplatný prevod
kasarní na mesto, aby sa tam mohli
premiestni TSM.
-kan-

Èlenovia mestskej rady

Aj tento rok písali pred CVÈ Relax svoje túby a elania dospelí, deti
i mláde. Akcia sa stretla s priaznivým ohlasom. Foto: M. Kanalová

Písali túby a elania

v rodinách, peniaze, darèeky od výmyslu sveta, dobré známky a prázdniny po celý rok,- prezradila Dana
Spiáková z CVÈ Relax.
-kan-

Novoroèné predsavzatia

a zúèastòovala sa naïalej verejného
ivota a pomáhala mestu pri kultúrnych akciách. elal by som si, aby sa
rok 2007 niesol minimálne v tých intenciách ako predolý, ktorý bol úspený. To znamená, aby sa darilo divadielku Alterna, folkovej kapele
M.E.L.L. a festivalom Letavy a Atrium
Art. K mojim najosobnejím elaniam
patrí, aby starí syn zvládol bakalárske skúky na vysokej kole a mladí
zmaturoval a podarilo sa mu dosta sa
na vysokú kolu.
Barbora Gírethová, tajomníèka Okresného centra Slovenského zväzu
telesne postihnutých: - Mojím
osobným novoroèným predsavzatím
je, aby som mala len samé pozitívne
mylienky a aby sa darilo mojej rodine, ktorá je pre mòa najdôleitejia.
Aby sa v novom roku upravili zdevastované cesty, ktoré nás, vozièkárov, trápia. A aby sa nám podarilo získa financie prostredníctvom sponzorov aspoò na tri schodolezy, ktoré by mohli
by namontované napr. do kultúrneho
domu alebo bývalého upného domu.
A aby boli vetci ¾udia zdraví, lebo to
je najdôleitejie. Text a foto: -kan-

Foto: www.rimava.sk

Centrum vo¾ného èasu Relax v Rimavskej Sobote zorganizovalo tradièné predvianoèné podujatie Túby a
elania. Pred CVÈ Relax bol 20. decembra postavený vianoèný stromèek. Okoloidúci si naò mohli zavesi
svoje vianoèné elania. Písali ich na
papierových anjelikov, stromèeky,
hviezdièky a iné dekorácie. Do akcie
sa zapojili nielen obyvatelia mesta, ale
aj okolitých obcí. Okoloidúci sa aj v
predvianoènom zhone pozastavili pri
dielach detí, pri Betleheme, krásne zdobených medovníèkoch, adventných vencoch a iných vianoèných dekoráciách.
- Dospelí, deti i mláde si najviac
elali zdravie, astie, pohodu, pokoj

Silvestrovskými oslavami sme sa rozlúèili so starým rokom a privítali nový. K nemu neodmyslite¾ne patria aj novoroèné predsavzatia, ktoré si v súvislosti s jeho príchodom mnohí ¾udia dávajú. Preto sme sa naich respondentov opýtali: - Dávate si novoroèné predsavzatia? Èo by ste
chceli, aby sa vám splnilo v roku 2007?

tefan Balá, vedúci
oddelenia
kultúry, sociálnych vecí
a zdravotníctva
mestského
úradu: - Kadý rok si dávam urèité osobné predsavzatia. Sú to predsavzatia v prvom rade osobné. Èo iné si pria
ako zdravie, pretoe to je najvzácnejie a nedá sa nièím nahradi. elal by som si, aby sme kultúrou poteili naich obyvate¾ov a a aby bolo
èo najmenej ¾udí, ktorí majú problémy v sociálnej oblasti. A mojím
elaním je aj to, aby zavládol
v celom svete pokoj, aby boli ¾udia
k sebe oh¾aduplní a aby sme mali
viac slneèných dní ako oblaèných.
Timea Èillíková, predsedníèka OZ Materské centrum Drob-

èek: - Predovetkým
by
som sa chcela
sta lepím rodièom, zdokona¾ova sa pri
výchove dieaa, nadobudnú rozh¾ad, èo je pre
deti dôleité v ich vývoji. V MC
Drobèek by sme chceli vytvára bohatie programy pre deti a mamièky, aby sme prilákali viac rodièov.
Prajem si, aby sa nám budúci rok
podarilo dosta sa do Únie materských centier, aby sa nám podarilo
získa sponzorsky internet. Chceli
by sme presvedèi poslancov mestského zastupite¾stva, aby nám pomohli vytvára lepie podmienky
na detských ihriskách. Ak chceme,
aby nám neklesala pôrodnos, musí
aj mesto na to vytvori vhodné podmienky.

Michal
Hruka, riadite¾ Domu
Matice slovenskej:
- Osobne si novoroèné predsavzatia nedávam, ale mám plány, ktoré by som
chcel, aby sa naplnili. Bol by som rád,
keby projekt Historické osobnosti Gemera-Malohontu pokraèoval tak
úspene, ako minulý rok, keï sa nám
podarilo zrealizova osadenie súsoia
J. Francisciho a M. Bakulínyho.
Marian Lacko, riadite¾ Základnej umeleckej koly: - Bol by
som ve¾mi rád,
keby sa pokraèovalo v rekontrukcii budovy výtvarného odboru, ktorá sa vlani ve¾mi dobre rozbehla. Pokia¾ sa tam nebude ïalej investova,
nebude sa tam da uèi. Bol by som
rád, keby kola naïalej kvalitne pripravovala adeptov na stredné a vysoké
umelecké koly, èo sa nám roky darí,

Vysielanie: ráno 8.00-9.00 hod.
Správy/Videoinzercia; podveèer:
Foto:
Lesy SR
16.20-17.15 hod.
Správy/Beseda,
17.15-18.00 hod. Videoinzercia.
Príhovor novozvoleného
primátora tefana Cifrua.
TVLOCALLRS@rsnet.sk
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Mamièky sa
skrá¾ovali
V Materskom centre Drob-

n Doposia¾ nezistený páchate¾ sa vlámal do kancelárie a
montánej haly na Cukrovarskej ulici v Rimavskej Sobote. Z
haly ukradol dve uhlové brúsky
a akumulátorovú vàtaèku. Svojim konaním spôsobil celkovú
kodu pribline 32 tisíc Sk. Páchate¾ pri odchode z kancelárie
podpálil jej interiér.

Ukradli teniatko vlèiaka

Nepríjemné prekvapenie zaila pani
Eva G. z Rimavskej Soboty len tyri
dni pred tedrým dòom. Z dvora rodinného domu na Okrunej ulici
v Tomaovej jej ktosi ukradol trojmesaèné teniatko nemeckého ovèiaka.
- V èase krádee sme boli s manelom a dcérou doma. Psík Athos bol
stále v dome a iba na chví¾u som ho
pustila na dvor. Vetko sa zbehlo rýchlo. Zrazu sme poèuli, ako niekto otvára bránu. Keï manel vybehol von,
brána bola otvorená a teniatka nikde.
Ná druhý pes, kokerpaniel, bol na
ulici. Vlèiaèika sme zaèali h¾ada po
Tomaovej i Sídlisku Západ. ia¾, bez
úspechu, - povedala smutne pani Eva,
ktorá prípad oznámila prísluníkom
mestskej polície.
- Myslím si, e ho niekto musel po
krádei naloi do auta, nako¾ko na
ulici sme u nikoho nevideli. Poèula
som, e v súèasnosti je ve¾a prípadov
krádeí teniatok za úèelom ich vývozu a predaja do Nemecka,- domnieva sa pani Eva.
-kan-

Úèastníci medzinárodného stretnutia pri Dome jaskyniarov v Slizskom.

Medzinárodné stretnutia jaskyniarov

Rimavskosobotskí jaskyniari
po tohtoroènej jarnej návteve
v závere roka opä privítali 10èlennú skupinu jaskyniarov
z maïarského Mikolca. Spoloène sa utáborili v Dome jaskyniarov v Slizskom. Odtia¾ vyráali na expedície do Mníchovej
jaskyne a do nedávno objavenej
M-2. V Drienèanskom krase si za
cie¾ vybrali jaskyòu Kadlub.
S patriènou odbornosou spoloène skúmali krásy jaskynných
systémov. Maïarským jaskyniarom sa najviac páèila tisovská M2. Opä sa potvrdilo, e gemerské jaskyne skrývajú v sebe
mnostvo krás, ponúkajú dobrodrustvo i záitky.
Aj na tento nový rok si rimavskosobotskí, ale i tisovskí jaskyniari spolu s maïarskými kole-

gami naplánovali spoloèné stretnutia, nielen u nás, ale aj v maïarskej vrchovine Bükk.

n Ete v pondelok 18.decembra 30roèný Ján B. a 33-roèný Juraj R., obaja z Rimavskej Soboty, vo veèerných
hodinách v parku v Rimavskej Seèi fyzicky napadli 40-roèného mua. Jeden
z obvinených ho kopol do tváre, prièom pokodený spadol na zem, kde
ho potom obaja násilníci kopali do oblasti hlavy. Spôsobili mu zranenia
s dobou lieèenia od 7 do 42 dní. Následne mu ukradli 700 Sk. Násilníci boli obvinení z lúpee, výtrníctva a ublíení
na zdraví formou spolupáchate¾stva.
n V prvý Sviatok vianoèný veèer
napadol 18-roèný Róbert B z Rimavskej Seèi o rok starieho mladíka.Viackrát ho udrel päsami do hla-

Obchvat mesta zatia¾ v nedoh¾adne ?
V predchádzajúcom volebnom období a sedem poslancov rimavskosobotského mestského zastupite¾stva malo vo svojich volebných programoch vylúèenie tranzitnej kamiónovej dopravy z centra mesta, zo známej tvorprúdovky. Tento u dlhoroèný problém opakovane rezonoval aj na rokovaniach mestského zastupite¾stva. Zatia¾ vak akoby sa
niè nedialo, obyvatelia mesta, najmä jeho centra, sú naïalej vystavovaní hluku, prachu, vibráciám a kadodennému ohrozovaniu zo strany
desiatok mnohotonových tranzitujúcich kamiónov. Dokedy?
ská správa ciest Banská Bystrica, prísluným cestným správnym orgánom
Obvodný úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie Rimavská
Sobota. Poslancami BBSK bol schválený Územný plán VÚC BBSK, ktorý bol doplnený v roku 2004. V pripomienkovom konaní mesto Rimavská Sobota poadovalo zaradi medzi
verejnoprospené stavby aj vybudovanie obchvatu Rimavskej Soboty vý-

èek v Rimavskej Sobote bol 19.
december urèený mamièkám a ich
skráleniu pred vianoènými
sviatkami. V rámci relaxaèného
dòa ich zadarmo ostrihal a upravil majite¾ kaderníckeho salónu
Iný týl Tibor Èuvaj. Mamièky dostali od firmy Oriflame balíèek so vzorkami kozmetiky.
Akcia sa vydarila a stretla sa
s ve¾kým záujmom.
- Relaxaèný deò bol urèený mamièkám, ktoré sú èasto zaneprázdnené. Hlavne tie na materskej dovolenke nemajú na seba
èasto èas. Preto je dôleité, ak sa
o ne niekto postará aj tým, e ich
skráli,- povedala predsedníèka
OZ Materské centrum Drobèek Timea Èillíková. -kan-

Lúpeníci nesviatkovali

Pripomienky mesta boli akceptované a zakomponované do VZN

Vedúci oddelenia územného
plánovania, stavebného poriadku,
architektúry a dopravy Mestského
úradu v Rimavskej Sobote Ján Baran : - tátna cesta II.triedy è.531,
ktorá prechádza zastavaným územím
mesta, teda ulicami kolskou, B. Bartóka, Malohontskou a Cukrovarskou
a po kriovatku na Sobôtke, je majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja. Správcom je Sloven-
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chodne od zastavaného územia.
V zmysle týchto pripomienok je vo
veobecne záväznom nariadeni (VZN)
BBSK è.4/2004 v bode 6.1.16.2. uvedené : rekontruova a vybudova
cestu II/531 Rimavská Sobota (I/50) 
Tisovec s obchvatom obcí, úsek cesty Rimavská Sobota  Tisovec preradi do siete ciest I.triedy a v bode
6.1.16.3. : rekontruova a vybudova cestu II/531 v úseku Pavlovce 
Rimavská Sobota s obchvatom obcí
a mesta Rimavská Sobota. Mesto
malo monos vstúpi do obstarávacieho procesu územnoplánovacej dokumentácie, èo aj uèinilo. Pripomienky mesta boli akceptované a premietnuté do VZN. Ná okres zastupujú v
parlamente Banskobystrického samosprávneho kraja iesti poslanci (Peter

vy, v dôsledku èoho ten spadol na zem.
Naïalej ho kopal po celom tele, pritlaèil mu tvár o zem, z ruky mu strhol
náramkové hodinky, náramok zo
striebra a z vnútorného vrecka kabáta
mu zobral puzdro s dokladmi. Spôsobil mu kodu odhadnutú na viac ako
15 tisíc Sk. Pokodený utrpel zranenia s práceneschopnosou do 42 dní.
Pri ohliadke miesta èinu boli nájdené
náramkové hodinky aj náramok. Obvinený po spáchaní skutku z miesta
èinu uiel a doposia¾ sa zdriava na
neznámom mieste. Polícia po òom
vyhlásila miestne pátranie. Za tento
skutok hrozí páchate¾ovi trest odòatia slobody na 3 a 8 rokov.

Mináè, Jozef imko, Pavel Struhár, Michal Bagaèka, Zoltán Bán,
Zoltán Boros), ktorí môu ovplyvni
vývoj investícií na prípravu a realizáciu rekontrukcie a výstavby obchvatu, ktorého realizáciou by sa problém
prejazdu nákladnej dopravy cez mesto
utlmil.
Ibae : v zásadnom materiáli
o sociálno-ekonomickej situácii v okrese Rimavská Sobota, ktorý bol prerokúvaný na 6.zasadaní zastupite¾stva
BBSK 30.mája 2006 na pôde rimavskosobotského obvodného úradu, nie
je o realizácii týchto dopravných stavieb ani mäkké f. Akurát tak výpoèet
zrealizovaných opráv ciest kdesi pri
Otroèku,iveticiach èi Hucíne. A kontatovanie nedostatoènej kvality ciest,
ich malej priepustnosti, nedostatoèného objemu zdrojov na realizáciu modernizácie cestnej siete, izolovanie regiónu od hlavných rozvojových oblastí (v zmysle koncepcie rozvoja cestnej siete), atï.
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Tretia roèenka Rimavských Janoviec
U po tretíkrát za sebou vydali Rimavské Janovce svoju obecnú Roèenku, tentokrát za rok
2006. K obyvate¾om obce sa dostala ete pred vianoènými sviatkami nielen v slovenskom
jazyku, ale aj v maïarskej mutácii. Výnimoènos Roèenky 2006 spoèíva o.i. v tom, e obèanov oslovil nielen doterají starosta Juraj Kuèera, ktorý stál na èele obce tyri volebné obdobia, teda plných estnás rokov, ale aj novozvolený richtár Ing.Stanislav Malèek.

Juraj Kuèera : - Zaèínali sme po
nenej revolúcii, keï staré organizaèné truktúry boli zruené a nové ete
neboli utvorené. tátna aj obecná pokladòa boli prázdne. Boli sme odkázaní hlavne na tátne dotácie, ktoré boli
poskytované len na nevyhnutné fungovanie obce. Na investièná akcie neboli zriadené fondy. Finanèné
prostriedky poskytovalo len ministerstvo financií. Naa obec patrila medzi
prvé, ktoré získali prostriedky na výstavbu obecného vodovodu. Projekt
bol neskôr rozírený o úseky pre
Moèiar a Jánoíky. V ïalích rokoch
sa realizovala výstavba domu smútku, plynofikácia obce, výstavba èistiarne odpadových vôd a kanalizácia.
Na obec postupne prechádzali rôzne
kompetencie zo tátnej správy  kolstvo, stavebný úrad, overovanie podpisov a listín, èiastoène sociálna oblas a ivotné prostredie. Naa obec je
súèasou dvoch mikroregiónov : Rimavská dolina a Palócka vrchovina.
Tie má uzavretú partnerskú zmluvu
s maïarskou obcou Recske. Na propagáciu obce boli vydané videokazety
a poh¾adnice, obec má vlastnú internetovú stránku.

Stanislav Malèek : - Vo svojej práci
chcem pokraèova v snaeniach môjho predchodcu. Prostredníctvom

trukturálnych fondov zabezpeèova trickej prípojky na osadu Ilona ïalrozvoj obce v tých oblastiach, ktoré si ích 140 tis. Sk.
to najviac vyadujú. Úprimne si eV komunálnych vo¾bách 2.decemlám korektné pracovné a ¾udské vza- bra do orgánov samosprávy bolo zahy s kadým obèanom obce. Ve¾mi si písaných 999 volièov. Volieb sa zúelám, aby natrbené vzahy medzi èastnilo 566 volièov. Platných hlasoobèanmi, èi dokonca v rodinách, sa èím vacích lístkov na starostu obce bolo
skôr vrátili do pôvodných ko¾ají. Ch- odovzdaných 560, na poslancov obeccem sa poïakova Jurajovi Kuèerovi ného zastupite¾stva 539. Na post staza 16 rokov nároènej práce. Pod jeho rostu kandidovali dvaja kandidáti. Nevedením boli vytvorené hodnoty, kto- závislý kandidát Stanislav Krahulec
ré v okolitých obciach chýbajú.
získal 186 hlasov, Stanislav Malèek
Z Roèenky obce Rimavské Ja- (kandidát Smeru-SD) získal 374 hlasov.
novce 2006 vyberáme :
Na poslancov obecného zastupiOBYVATE¼STVO
te¾stva kandidovalo 24 kandidátov,
V obci ilo k 1.januáru 2006
presne 1 247 obyvate¾ov. Poèas roka sa narodilo 11 detí, èo
bolo o pä detí menej ako v roku
2005. Do obce sa prisahovalo
28 obyvate¾ov, o osem viac ako
v roku predchádzajúcom. Celkový prírastok teda predstavoval 39 osôb. Ale : z obce sa odsahovalo 25 osôb (o es viac
ako v roku 2005) a zomrelo 20
obyvate¾ov (o tyroch), take
celkový úbytok bol 45 osôb.
Poèet obyvate¾ov k 30. 11.
2006 predstavoval 1 241 trvale
ijúcich obyvate¾ov, èo je
o es menej v porovnaní
s predchádzajúcim rokom.
12.novembra zomrela vo veku
96 rokov, 3 mesiace a 4 dni najRímskokatolícky kostol z 12.storoèia,
staria obyvate¾ka obce Pauv
ktorom
bola intalovaná pamätná talína Babicová. V súèasnosti
tento primát prináleí Katarí- bu¾a o histórii obce i kostola.
ne Nôtovej, ktorá 3.marca oslávila 93
rokov.
V obci ije sedem cudzincov
s trvalým pobytom na území obce, 56
osôb má prechodný pobyt. Poèas roka
sedem obyvate¾ov obce uzatvorilo
manelstvo, z toho dvaja s cudzím tátnym obèanom. Tri manelstvá boli
rozvedené.
SAMOSPRÁVA OBCE
V roku 2006 hospodárila obec
s rozpoètom 10,2 mil. Sk, z nich 2,9
mil. Sk bolo viazaných pre oblas kolstva. Na dani z nehnute¾nosti sa vybralo 423 tis.Sk, poplatok za odpad
okrem platcov cez SIPO èinil 127
tis.Sk, za psov 9 100 Sk. Obec vypracovala a podala pä projektov so iadosou o dotácie zo trukturálnych
fondov. V programe Obnovy dediny
na rekontrukciu historického centra
získala 100 tis. Sk, na výstavbu elek-

zvolení boli: Beáta Fûlöpová, tefan Egri, Ladislav Kovács (vetci za
Smer-SD), Juraj Kuèera a Juraj Holík (obaja ¼udová strana HZDS), Ján
Kovács ml. a Alexander Pálkovács
(obaja za SMK).
V júni 2006 sa konali parlamentné
vo¾by do Národnej rady SR. V obci sa
ich zúèastnilo len 15,6 % volièov. Najviac, 185 hlasov, získala Strana maïarskej koalície, nasledovaná SmeromSD s 95 hlasmi, Slovenskou národnou
stranou so 66 hlasmi, Hnutím za demokraciu so 47 hlasmi, atï. Viaceré
strany získali symbolický jeden hlas,
medzi nimi napr. aj Aliancia nového
obèana.
VÝSTAVBA
V marci sa zaèalo s rekontrukciou
fasády budovy materskej koly, základnej koly a kolskej jedálne. Súèasne bola zateplená. Náklady pred-

stavovali 700 tis. Sk. V septembri sa
zaèalo s výstavbou druhej etapy kanalizácie v objeme 27 mil. Sk. Výstavbu realizuje Combin Banská tiavnica. Projekt je realizovaný za finanènej
podpory ministerstiev ivotného
prostredia a financií. Obec sa podie¾a
5%-ami, preto si vzala úver 1,5 mil.Sk.
V októbri boli vymenené svietidlá verejného osvetlenia v náklade 192
mil.Sk. Nové svietidlá sú úspornejie,
návratnos investície - tyri roky.
PODNIKATE¼SKÁ SFÉRA
V priebehu roka nedolo k podstatnejím zmenám podnikate¾ských
subjektov. Ján Václavík z Rimavskej
Soboty ukonèil prevádzku spracovania dreva, svoju èinnos ukonèilo aj
kamenárstvo. Predajòu domácich potrieb po Silvii Gálikovej zaèal prevádzkova Jozef Boro, predajòu potravín
na Hlavnej ulici namiesto Alexandra
Bozóa prevádzkuje Mária Mihályiová. Bazár nábytok bol presahovaný
do katie¾a, retaurácia Pictor v
priestoroch bývalej predajne Jednoty
bola otvorená nepravidelne. Podnikatelia sa v rámci svojich moností sponzorsky podie¾ajú na portovom
a kultúrnom ivote obce, najaktívnejie Ondrej Pálkovács, Alexander
Bozó, Ladislav Hajdu a Rupid, s.r.o,
Rudiger Pitzen. V obci naïalej pretrváva vysoká, 35-38 %-ná nezamestnanos. Poèas roka bolo v aktivaèných
prácach zapojených 156-170 nezamestnaných. Obèasné ponuky na prácu vyuilo ve¾mi málo nezamestnaných, mnohí odchádzajú za prácou do
zahranièia. V priestoroch kultúrneho
domu boli tyri predajné podujatia.
KOLSTVO
V tejto oblasti nedolo k výrazným zmenám. V základnej kole
s vyuèovacím jazykom slovenským
poklesol poèet iakov oproti predchádzajúcemu kolskému roku o troch na
14, v Z s vyuèovacím jazykom maïarským o dvoch na 34. V materskej
kole zostal zachovaný poèet 23 detí.
V júni sa konalo výberové konanie na
funkciu riadite¾ky Z s VJM, opä sa
òou stala Monika Tóthová. V obidvoch kolách pracujú aj asistentky
uèite¾ov, v obidvoch sa vyuèuje náboenská výchova, ktorú vykonával Jozef Markotán, správca Rímskokatolíckeho farského úradu v Jesenskom.
V obci pracuje obecná kolská rada
v zloení Gabriela Rúgóová (predsedníèka), arlota Berkiová, Gabriela Boldiová, Mária Beòuová, Gabriel Kecsö, Ladislav Kovács, Marcela Kováèová, Stanislav Malèek.
V obidvoch kolách i v kôlke je bohatá mimokolská a krúková èinnos.
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Tretia roèenka Rimavských Janoviec

V priebehu roka sa zvýil poèet
stravníkov v kolskej jedálni. Do konca novembra bolo vydaných vye 12
800 hlavných jedál, priemerne sa denne varí 70-80 obedov, nielen pre deti
z M a kolákov obidvoch Z, ale aj
pre pracovníkov koly, obecného úradu, dôchodcov a ostatných stravníkov.
Aj v tomto roku prispievala obec dôchodcom na stravu vo výke 25 %
nákladov na stravnú jednotku. Na stravu, kolské potreby a tipendium
prispel Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny sumou 351 600 Sk deom,
ktorých rodièia sú v hmotnej núdzi.
Krajský kolský úrad prispel sumou
14 200 Sk na cestovné iakov.
KULTÚRA
Na sklonku januára zorganizoval
Miestny odbor Matice slovenskej u
14.Faiangovú zábavu, v júni potom
tematický zájazd pre svojich èlenov
po krásach Slovenska. Podnikate¾ Alexander Bozó zorganizoval vo svojom
pohostinstve Bocian 3.pivný festival
s bohatým programom portových
disciplín, zábavy a gastronómie. Diskotéky a taneèné zábavy organizujú
väèinou rómske organizácie alebo fyzické osoby. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa konal koncert duchovných a svetských piesní, v máji
a septembri sväté ome rímskokatolíckej cirkvi pri kríi na Jánoíkoch,
2.novembra oma v Dome smútku.
6.októbra sa konalo cirkusové varieté.
SPOLKOVÁ ÈINNOS
Dobrovo¾ný hasièský zbor zorganizoval 27.mája prehliadku dobrovo¾ných zborov. Po¾ovnícke zdruenia
nemajú ete vysporiadané vlastnícke
vzahy, nevykonávajú iadnu èinnos.

Trénerom mustva sa namiesto Karo- vané len príleitostne. Obecnému úrala Kisantala stal Július Nôta ml., do- du neboli nahlásené krádee domácich
rastencov trénuje Róbert Belic, ia- zvierat. V dòoch 1.-4.decembra bolo
kov Miroslav Hriò. Predsedom FK je z cintorína odcudzené kované oploteJán Janto, tajomníkom Stanislav nie z troch hrobov, ktoré pretrvalo viac
Krahulec, pokladníkom
Ladislav Hajdu, hospodárom Miroslav Hriò, èlenmi výboru Ladislav Bálint,
Koloman Gál, Július
Molnár, Július Nôta st.
a Jozef Petrik. Hlavnými
sponzormi klubu sú obec,
Ladislav Hajdu, Alexander
Bozó s manelkou, Agropa  Ondrej Pálkovács, Rupid, s.r.o., Rudeger Pitzen.
Rómska mláde pod vedeBarokovo-klasicistická kúria.
ním Attilu Bohóa a Ondreja Cibu¾u zorganizovala 2.roèník ako 120 rokov. koda sa dá ako vyportového dòa rómskych drustiev èísli, pretoe ide o umeleckú kováèvo futbale. Od januára do apríla sa v sále sku prácu. Aj v roku 2006 obec zabezkultúrneho domu dvakrát týdenne peèila finanènú výpomoc na pohreb
schádzali eny a dievèatá pri cvièení jedného obyvate¾a obce.
aerobicu. Po letnej prestávke sa pokraOSOBITOSTI POÈASIA
èuje, organizaène cvièenie zabezpeèuje
Po Vianociach 2005 napadlo desa
futbalový klub.
centimetrov snehu, ktorý sa vak ve¾MIMORIADNE UDALOSTI
mi rýchlo roztopil. A na Tri krále preEte 20.decembra 2005 v skorých stali snehovo-daïové prehánky
ranných hodinách dolo v obci k vá- a ochladilo sa. Sneh napadol a 18.janej dopravnej nehode, pri ktorej sa a- nuára, po 20.1. zaèali silné mrazy a
ko zranil obyvate¾ obce 89-roèný Jú- do 18 stupòov, cez deò 7-8 oC. Talius Varga. Na následky zranení zo- kéto teploty trvali a do polovice februmrel v nemocnici 23.12. iesteho janu- ára, kedy sa zima zmiernila. Vo februáára prileteli pod Jánoíky dve labute, ri napadlo ete 12 cm snehu, udral sa
ktoré sa zdrali dva týdne. Poèas dòa a do druhej polovice marca. Jar sa
sa pásli na porastoch ozimín, v noci oneskorila. Èasté dade a nízke teploodlietali na Rimavu. Obyvatelia Jáno- ty oneskorili aj sejbu jarných obilovín.
íkov ich chodili kàmi. Poèas hniez- Studený a dadivý máj priaznivo
denia samièky bociana na elektrickom ovplyvnil úrodu krmovín. Na druhej
ståpe vo dvore rodinného domu è.25 strane poèasie negatívne vplývalo na
dolo k zakliesneniu samèeka bociana vèelársku agátovú sezónu. K miernemu
do elektrického vedenia. otepleniu dolo a 11.júna, teploty saVáne sa poranil. Privo- vyplhali nad 20 oC, na konci mesiaca
laní pracovníci tátnej a nad 30oC. Júl bol teplý, august chladochrany prírody bocia- ný a vlhký.Zaèiatkom septembra dona vyslobodili, ale mu- lo k ochladeniu, 3.septembra bola ranseli ho utrati. Samièka ná teplota len 3oC. Celá jeseò vak
po uhynutí samèeka vy- potom bola slneèná, teplá a ve¾mi suhodila vajcia z hniezda. chá. Prvý mráz, -4oC, bol 17.októbra,
To bolo 7.novembra so v závere mesiaca vak bolo opä ve¾súhlasom ministerstva mi teplo, 27.októbra a 21 oC. 29.okivotného prostredia tóbra bola v popoludòajích hodipreloené na samostat- nách búrka. Po ochladení zaèiatkom
ný ståp na druhú stranu novembra sa opä zaèalo otep¾ocesty.
va, teploty sa pohybovali okolo
V noci z 19. na 20. 14 oC, v noci a do 8 oC. November
októbra vznikol poiar bol extrémne teplý, suchý, s èastýKostol reformovanej cirkvi zo 14.storoèia.
hospodárskej budovy mi hmlami. Sneh stále ete nenapaPORT
pri rodinnom dome Júliusa Berkiho. dal. Okrem krmovín bola bohatá úroVe¾mi aktívne pracuje futbalový Okrem budovy zhorelo aj osem od- da aj kukurice, papriky, uhoriek, koklub, ktorý má drustvá seniorov, do- stavèiat. Naïalej dochádzalo ku krá- reòovej zeleniny. Úroda ozimných
rastu i iakov. Dorastenci vyhrali se- deiam po¾nohospodárskych produk- obilovín bola priemerná, jarných obizónu 2005-2006 v najvyej oblast- tov, hlavne zemiakov a kukurice, ale aj lovín ve¾mi nízka. Priemerná bola
nej súai, mui zimujú na 1.mieste palivového dreva a náradia. Najèastej- úroda zemiakov. Suché jesenné popo jesennej èasti sezóny 2006-2007. ie v rodinných domoch, ktoré sú obý- èasie skomplikovalo po¾nohospo-

dárske práce a sejbu ozimín. Mnohí po¾nohospodári nepoorali a neposiali oziminy.
ÈO ÈAKÁ OBEC V ROKU 2007
Hlavné zameranie èinnosti obecného úradu bude závisie
od toho, na ktoré projekty a iadosti budú
poskytnuté finanèné
prostriedky. Do konca
mája je plánované ukonèenie výstavby druhej
etapy kanalizácie. Obec
chce získa finanèné
prostriedky na rekontrukciu historickej èasti, kultúrneho domu,
miestnych komunikácií,
chodníkov, cesty na Jánoíky, výstavbu cesty na Moèiar,
zriadenie domu sociálnych sluieb
v budove bývalej základnej koly, vybudovanie detského ihriska, posilòovne a tenisového ihriska, vybudovanie
urnového hája, kompostoviska, skrálenie verejných priestranstiev, atï.
Obec opä vypísala súa o najkrajiu
predzáhradku a dvor v katastrálnom
území obce (vlani bola doruèená len
jedna prihláka, pritom prvé tri miesta sú finanène lukratívne ohodnotené
2 500,2 000, resp. 1 500 Sk).
V spolupráci s Úradom splnomocnenkyne vlády pre rómsku komunitu sa v súèasnosti pripravujú
podklady pre vypracovanie projektov pre zriadenie komunitného centra, zriadenie nultého roèníka
v základnej kole s VJM, výrobu
zámkovej dlaby, územno-plánovaciu dokumentáciu, portoviská
obce, dom opatrovate¾skej sluby,
aktivity súvisiace s budovaním rekreaènej oblasti Kurinec.
Poplatky za daò z nehnute¾nosti,
komunálny odpad, psa, pouívanie
sály kultúrneho domu, domu smútku, za uívanie verejných priestranstiev, odvysielanie rozhlasovej relácie ostanú pravdepodobne rovnaké aj v roku 2007. Bude to v kompetencii nového obecného zastupite¾stva. V roku 2006 dolo k zmene
veobecne záväzného nariadenia
o miestnych daniach a poplatkoch:
od dane boli oslobodené stavby na
bývanie u obèanov nad 65 rokov
a stavby na bývanie a garáe vo
vlastníctve obèanov, drite¾ov preukazov ZP. Mnohí obyvatelia
vak túto monos nevyuili, nepoiadali písomne o ú¾avu. Pri
vypisovaní platobného výmeru
potom mnohokrát vznikali nepresnosti, ktoré sa museli riei dodatoène.
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Favoriti na èele s náskokom

Dohrávkou 5.kola Ve¾ký Krtí 
Cinobaòa 1:3 (21,-19,-9,-18, hralo
sa 77 minút) a 2:3 (18,18,-10,-10,13, hralo sa 80 minút) sa skonèila
jesenná èas III.ligy vo volejbale muov, v ktorej tartujú drustvá zo tyroch okresov. Len ná okres má dvojnásobné zastúpenie, hoci tentokrát sa
do súae neprihlásil tradièný úèastník VK Rimavská Sobota. e by sa
prejavil generaèný problém v rimavskosobotskom muskom volejbale?!
Opaèná je situácia v druhej volejbalovej bate okresu v Hnúti. eny pernamentne hrajú druhú najvyiu slovenskú republikovú súa, v dlhodo-

Minifutbal

bých majstrovských súaiach hrá viacero mládeníckych drustiev. A prvé
ovocie u prináa aj èinnos chlapèenskej zloky klubu. Jeden z odchovancov u hráva v portovom stredisku v Trenèíne, èoskoro by ho mal
nasledova ïalí. Chlapci získavajú
uitoèné zápasové ostrohy aj v tejto
nadregionálnej súai.
Tabu¾ka III.ligy po jesennej èasti :
1. VK
2. VK
3. VK
4. VK
5. VK

Cinobaòa
Detva
Poltár
Hnúa
Tisovec

8
8
8
8
8

7
7
3
2
1

1
1
5
6
7

23 : 8
22 : 7
15 : 17
11 : 20
4 : 23

15
15
11
10
9

Odvetná èas súae sa zaène 26.1.

Èlenovia OJ Taekwondo WTF
klub Rimavská Sobota na majstrovstvách Slovenska v Hnúti. Z¾ava
: Cirbus, tréner Peter Úrek, Pástor,
v popredí Farka.

Na majstrovstvách Slovenska aj nai taekwondisti

Ete v decembri m.r. sa v portovej hale v Hnúti konali majstrovstvá Slovenska v taekwondo WTF pod zátitou
Slovenskej asociácie taekwondo. ampionátu sa zúèastnili aj èlenovia rimavskosobotského klubu OJ Taekwondo WTF,
ktorý opä funguje od zaèiatku roka 2003. Pod vedením trénera Petra Úreka sa predstavili traja èlenovia klubu. Norbert
Farka v kategórii iakov do 27 kg sa prebojoval a do 3.kola a skonèil na 2.mieste. Rovnako na druhom mieste skonèil
aj Milan Pástor v kategórii juniorov do 78 kg. Slavomír Cirbus v kategórii juniorov do 63 kg vypadol v prvom kole.
Súa v tomto bojovom porte (umení) prebieha spôsobom tzv. full contact, samozrejme v chránièoch. Súaiaci musia
by preto nielen po fyzickej, ale aj duevnej stránke pripravení na dostatoènej úrovni. Preto je také nároèné presadi sa
v tomto porte. Motivujúce je vak to, e taekwondo WTF je olympijský port....
Peter Úrek

Hodnotíme jesennú èas oblastnej futbalovej ligy v sezóne 2006-2007 (II.)

Ani jedna bezgólová remíza
Muráò si gólovo vychutnal dvoch nováèikov

Z priestorových dôvodov sa a s odstupom èasu vraciame
k hodnoteniu jesennej èasti najvyej oblastnej futbalovej súae, I.triedy. Tentokrát z poh¾adu toho, èo najviac robí futbal takým príalivým portom.
Ako je známe, spomedzi vetkých
vyrebovaných zápasov sa jeden,
Chanava  Husiná v 11.kole, nedohral. Jeho kontumaèný výsledok 3:0
sme vak tie zarátali do tatistiky.
Take : v 66 zápasoch sme zaznamenali 273 gólov, èo na jedno stretnutie
predstavuje viac ne sluných 4,13
gólu. (Pripomeòme vak, e poèas minuloroènej jesene bol zápasový priemer ete vyí  4,25.) Rozhodujúcou
mierou sa o to prièinili domáce mustvá so 196 gólmi (priemer 2,96), kým
hosujúci súperi paberkovali len 77
gólmi (1,16). Najvýraznejia gólová
prevaha domácich mustiev sa prejavila u v 3.kole, kedy sa hostia na 27
dosiahnutých góloch podie¾ali len jedným - jediným. Hostia boli gólovo
úspenejí len v 2.kole (12:14).
Najviac gólov v jednom kole padlo
v tom v poradí iestom  29, prièom
podiel súperov predstavoval 23:6. Na

Gemerské

ZVESTI
Týdenník mesta a regiónu

túto najvyiu métu sa dostalo síce aj
závereèné 11.kolo (19:10), ale to aj
zásluhou spomínanej kontumácie zápasu Chanava  Husiná. Naopak, najmenej gólov, iba dvadsa, dosiahli mustvá v dvoch, dokonca po sebe nasledujúcich kolách, v 9. a 10. Dvadsa
gólov v iestich zápasoch predstavuje
priemer 3,33 gólu. Ako vyplýva
z uvedeného, vo vetkých 11 kolách
sa mustvá gólovo pohybovali
v rozpätí od 20 do 29 gólov, èo mono
oznaèi za vysoký tandard, bez extrémnych výkyvov, ako to bolo neraz
v predchádzajúcich rokoch.
O rekordné gólové zápisy v jednom
stretnutí sa netradiène postarali futbalisti Muráòa. Jeden z u len dvojice
nepretritých úèastníkov oblastnej ligy
totito doteraz zväèa patril k mustvám so slabou ofenzívnou silou
a neraz konèil sezónu s pasívnym skóre. Tentokrát vak u v 3.kole vyhral

Muráò nad nováèikom z Husinej 8:1
a v 6.kole deklasoval ïalieho novica
Blhovce dokonca 11:0. To boli na góly
najbohatie zápasy doterajej èasti
sezóny. Po dlhej prestávke sa tak
v oblastnej lige blysol dvojciferný
výsledok, èo v súaiach tohto rangu je predsa len skôr výnimkou ako
pravidlom.
A ïalí pozoruhodný úkaz : v 66
zápasoch sa nezrodil ani jeden bezgólový výsledok. Inakie : v kadom zo
66 zápasov padol aspoò jeden gól. Na
druhej strane vak a v 29 zápasoch,
t.j. v 44 % zo vetkých duelov jedno
mustvo nedalo gól. Najèastejie sa
to podarilo tým z dolnej polovice tabu¾ky. Blhovce a Chanava nedali gól
v 5 svojich zápasoch, Revúèka
v tyroch, Ve¾ké Teriakovce, Oïany a Bátka v troch, atï. Jedine suverénny líder, Rimavské Janovce,
skóroval v kadom zo svojich 11 zápasov. Jeho najvánejí prenasledovatelia Gemer, Stránska a Krá¾ neskórovali zhodne vdy len v jednom
zápase. Stránska a Gemer práve
v Rim. Janovciach, Krá¾ v Revúèke.

U v túto nede¾u sa zaène ïalí
roèník tradièného zimného halového turnaja v malom futbale, poriadaného K Tempus Rimavská Sobota v telocvièni T-18 pod ibenièným vrchom. Do uzávierky tohto
èísla bol do turnaja prihlásený nepárny poèet úèastníkov, èo by teda
znamenalo, e v kadom kole bude
ma jeden z nich vo¾no. V hre je
vak je ete jedno mustvo, ktorému apetít na úèas v turnaji nechýba, problémom je predbene úhrada tartovného, 2 500 Sk. Hracím
dòom je nede¾a, hrá sa 2x20 minút,
pod¾a pravidiel futsalu. Prvenstvo
z ostatných dvoch roèníkov obhajuje drustvo Matyas, ktoré vak
minuloroèný turnaj vyhralo pod hlavièkou Drevomatu.
Vyrebovanie turnaja (zaèiatky jednotlivých zápasov sú o
9.00, 9.50, 10.40 a 11.30 hod.):
1.kolo  7.január : Matyas 
SBS Mistrál, IK-COM  Autopulír, Autotauris  Euromotel, Tempus  Exprestrans.
2.kolo  14.január : Euromotel
 Tempus, Autopulír  Autotauris,
SBS Mistrál  IK-COM, Rimatex
 Matyas.
3.kolo  21.január : IK-COM
 Rimatex, Autotauris  SBS Mistrál, Tempus  Autopulír, Exprestrans  Euromotel.
4.kolo  28.január : Autopulír
 Exprestrans, SBS Mistrál  Tempus, Rimatex  Autotauris, Matyas  IK-COM.
5.kolo  4.február : Autotauris
 Matyas, Tempus  Rimatex, Exprestrans  SBS Mistrál, Euromotel  Autopulír.
6.kolo  11.február: SBS Mistrál  Euromotel, Rimatex  Exprestrans, Matyas  Tempus, IKCOM  Autotauris.
7.kolo  18.február: Tempus 
IK-COM, Exprestrans  Matyas,
Euromotel  Rimatex, Autopulír 
SBS Mistrál.
8.kolo  25.február : Rimatex 
Autopulír, Matyas  Euromotel, IKCOM  Exprestrans, Autotauris 
Tempus.
9.kolo  4.marec : Exprestrans
 Autotauris, Euromotel  IKCOM, Autopulír  Matyas, SBS
Mistrál  Rimatex.
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