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Do Rimavskej Soboty
príde Campagnaro

V Rimavskej Sobote by mala
investova talianska firma
Campagnaro Elettrotecnica
z Trevisa, ktorá má odkúpi
areál bývalej tabakovej továrne.
Objekt vlastnilo ministerstvo
spravodlivosti a pôvodne v òom
malo vybudova väznicu. Predaj areálu za 40,8 mil. Sk schválila na konci minulého roka vláda. Campagnaro v týchto
priestoroch plánuje vyrába
komponenty do eletrotechnického vybavenia pre bielu techniku Siemens, Emerson a
Whirlpool. Do dvoch rokov by
mala firma zamestna dvesto
¾udí.
(Sme, 5.1.2007)

r e g i ó n u

Pondelok 8. január 2007

Cena 9 Sk

Prvá personálna zmena na rimavskosobotskom mestskom úrade

Novým prednostom Ladislav Kovács
Primátor mesta tefan Cifru odvolal 2. januára prednostku
mestského úradu Zdenku Ivanikovú, ktorá v tejto funkcii pôsobila od 1.februára 2003. Zároveò do tejto funkcie vymenoval
Ladislava Kovácsa, ktorý na mestskom úrade doteraz pôsobil
ako vedúci oddelenia podnikate¾skej èinnosti a posledných osem
rokov aj ako zástupca prednostu. V súvislosti s týmto krokom
primátor uviedol, e sa tak rozhodol preto, lebo Ladislava Kovácsa ve¾mi dobre pozná a plne mu dôveruje. Od nového prednostu oèakáva aj nové impulzy v èinnosti mestského úradu.

- Hodlám zvýi kvalitu práce
magistrátu. V tomto záujme budem
vies rozhovory s predstavite¾mi
politických strán, zastúpených
v mestskom zastupite¾stve, o. i. aj
o organizaènej truktúre mestského
úradu s prípadným vypísaním vý-

berových konaní na vedúce posty,vyjadril sa primátor mesta tefan
Cifru. Návrh novej organizaènej
truktúry mieni predloi na najbliie rokovanie poslancov mestského parlamentu.
Ladislav Kovács v súvislosti s
vymenovaním do funkcie prednostu mestského úradu uviedol, e bol
do urèitej miery prekvapený a zaskoèený. Jeho prioritami bude vykonanie zmeny v organizaènej
truktúre mestského úradu, vytváranie podmienok na to, aby do Rimavskej Soboty prili potenciálni
investori a pripravi sa na èerpanie
finanèných prostriedkov z Európskej únie. V súvislosti s tým posilnenie referátu mestského rozvoja,
ktorý sa zaoberá vypracovávaním
projektov. L. Kovács zároveò podotkol, e o èas objektu kasární sa

zaujíma kórejský investor, dodávate¾ elektroniky do automobilov.
O mestské pozemky za bývalými
vinárskymi závodmi za úèelom
postavenia závodu sa zaujíma nemecká firma, ktorá o. i. vyrába aj
komponenty do poèítaèovej techniky a plazmových televízorov. So
zástupcami oboch firiem prebiehajú rokovania.
-kanVadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Baróka 24, Rim. Sobota
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Pri tvorbe novej truktúry priestor pre odborníkov z verejnej správy

Mestský úrad bude ma novú podobu
Je u viac ako pravdepodobné, e rimavskosobotský mestský
úrad prejde v najbliom období organizaènými zmenami.
Z poh¾adu obyvate¾ov mesta a v záujme ïalieho rozvoja mesta
a celej aglomerácie by bolo optimálne, keby priestor pri návrhu
novej truktúry úradu dostali odborníci z oblasti verejnej správy.
Alebo ináè povedané : aby sa v èo najväèej miere minimalizovali, resp. celkom eliminovali partikulárne záujmy politických strán.

Nová truktúra vznikne na platforme doterajej organizaènej výstavby úradu. Na poslednom pracovnom
zasadaní mestského zastupite¾stva
v uplynulom volebnom období èinnos mestského úradu zhodnotil aj
primátor mesta tefan Cifru. O.i.
povedal : - Zaèiatok volebného obdobia bol poznaèený rozsiahlym prechodom kompetencií tátnej správy na
mestá a obce, najmä na úseku pozemných komunikácií, vodného hospodárstva, veobecnej vnútornej správy
(matrika), sociálnej pomoci (opatrovate¾ská sluba), územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastòovania, ochrany prírody, kolstva,
telesnej kultúry, zdravotníctva, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a tátneho fondu rozvoja bývania. Aj
preto bol vypracovaný a schválený
návrh novej organizaènej truktúry
mestského úradu. Boli vytvorené dve
nové oddelenia : kolstva, resp. kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva.
Od 1.marca 2003 bol vytvorený referát mestského rozvoja, ktorého cie¾om
je tvorba a riadenie projektov vyuívaním grantových moností z domácich aj zahranièných zdrojov.
Mnohí obèania si myslia, e na práci
úradu je èo zlepova a kritizujú prácu iných. Ja osobne si nemyslím, e
úrad niè nerobil, e bol nefunkèný a e
si zaslúi takú kritiku, ako odznela
v mnohých vyjadreniach obèanov. Zamestnanci mestského úradu slúia tomuto mestu, plnia úlohy primátora,
uznesenia mestského zastupite¾stva ,
mestskej rady a komisií. Ale predovetkým : musia kona v mene zákona. Kritika práce zamestnancov bola

niekedy neadekvátna a neopodstatnená, keï zobrazovala úrad ako neschopný a nefunkèný celok. Po mojich skúsenostiach v súkromnom sektore a mojom nástupe do funkcie primátora mesta som taktie mal mnohokrát pocit, e úrad je nefunkèný
a málo pruný. No po oboznámení sa
s problematikou samosprávy môem
potvrdi, e som zmenil názor. Èinnos v samospráve si vyaduje postupnos krokov v zmysle zákonov
upravujúcich chod samosprávy. Ani
primátor, ani zamestnanci mestského
úradu nemôu rozhodova o veciach
tak, ako to mnohokrát verejnos vyaduje. Zdåhavé procesy prerokovania problémov v orgánoch mesta nie
sú dôsledkom neèinnosti zamestnancov, ale nevyhnutnos kona v súlade
so zákonmi a nariadeniami. Aj keï sa
navonok zdá, e konanie úradu je pomalé, mnohokrát je to precíznos zamestnancov pri dodriavaní zákonného postupu. V iadnom prípade to neznamená neèinnos a nefunkènos.
Poèas uplynulého tvorroèného obdobia pristupovali zamestnanci mestského úradu k plneniu úloh s ve¾kou zodpovednosou a vysokou profesionalitou. Som presvedèený, e väèina zamestnancov úradu je schopná svoje
kvality dokáza aj v iných sektoroch.
Treba vak tie poveda, e terajia organizaèná truktúra úradu mono nie je optimálna a vyhovujúca.
V akomko¾vek variante je aké hovori o jej ideálnej podobe, ktorá pod¾a mòa ani neexistuje, tak ako neexistuje ideálny poslanec ani ideálny primátor. Organizaèná truktúra nie je
nemenná, v zásadných smeroch je via-

Matièný ples

Miestny odbor Matice slovenskej
v Rimavskej Sobote pozýva na tradièný, v poradí u 17.Matièný ples,
ktorý sa uskutoèní v piatok 26.januára od 19.30 hod. v Dome kultúry.
Vstupné je 650 Sk. Predpredaj vstupeniek v predajni kníh na Hlavnom
námestí. O dobrú zábavu, program
a bohatú tombolu je postarané.

zaná samosprávnymi zákonmi. No jej
charakteristické èrty sú vdy definované názormi primátora a poslancov
mestského zastupite¾stva, ako aj danosami samotného mesta.

Poltucet sobáiacich

Na prvom mestskom zastupite¾stve bolo zvolených aj es sobáiacich. Stali sa nimi : primátor
mesta tefan Cifru a poslanci
Magdaléna Valuová, Pavel Piliarik, Ján Èeman, Pavel Brndiar a Július Sojka.

Spoloèenská kronika

Manelstvá uzavreté v mesiaci december 2006

9.12. Peter Kulha a Renáta Halászi, Jozef Èinèura a Liana Hrivòáková;
16.12. Arnold Radiè a Daniela Hirková; 30.12. Michal Kováè a Jana Sujová
Deti narodené v mesiaci december 2006
6.12. Agnea Mátéová; 13.12. Sabrina Petøíèková, Lilien Bernadett
Palcsová; 14.12. Panni Dorina Szepesiová; 15.12. Viktória Bohóvá; 17.12.
Viktória Oláhová, Tibor arkõzi; 20.12. Nathan iko; 22.12. Sofia illingová; 23.12. Adam Koubek; 26.12. Erika Bíleková; 27.12. Natália Vetráková, Jakub Ïuri; 28.12. Tomá Horváth; 30.12. Richard Dunka
Úmrtia v mesiaci december 2006
1.12. Tibor Kaloèay (zomrel vo Viedni vo veku 55 rokov); 3.12.Frantiek Èillik (84), Ing.Duan Moji (60); 9.12. Mária Bartová (79), Anna
Perdíková (95); 10.12. Aurélia Ilèíková (84), Viktor Ondruka (84);
13.12.Mária Bódiová (47); 14.Marta uligová (61); 16.12. MVDr.Vladimír
Cilík (81); 19.12. Rozália Odlerová (87); 22.12. Jolana Jéneyová (83);
25.12. Mgr.Jozef Kellner (59); 27.12. Karol Poznán (64)

Jubilanti, ktorí oslávili svoje okrúhle ivotné jubileum a
zúèastnili sa slávnostného stretnutia 16. decembra 2006
Anastázia Bottová, Eva Kelemenová, Irena Molnárová, Ladislav
Ríz, Jozef Ruièka, Ján Albert, Jolana Antoíková, MVDr.tefan Benedek, Albeta Durdjaková

Slávnostné uvítanie detí 16. decembra 2006

Richard Laák (nar.21.9.), Peter Lika (26.9.), Simona Brezovická
(24.8.), Dávid Radiè (4.10.), Sofia Szántóová (2.10.), Sophia Molnárová (16.10.), Daniel Pánek (18.10.)
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Vye tyristo
výjazdov

V priebehu minulého roku vykonali èlenovia Hasièského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote 414
výjazdov. Z nich bolo najviac k tzv.
technickému zásahu  268, z toho
najèastejie k dopravným nehodám
(113), k otváraniu bytov (90), technickej pomoci (31), k protipovodòovým prácam (10), atï. Ako uvádzame na piatej strane, 122 výjazdov bolo k poiarom, desa výjazdov bolo k planému poplachu, osem
k cvièeniam a es k ekologickým
zásahom.

Zatia¾ sú na slobode

Útok na policajta

Rimavskosobotskí hasièi v minulom roku zasahovali aj pri poiari
neslávne známej bytovky na Dobinského ulici.

iadne mimoriadne výtrnosti
Ostatné vianoèné sviatky i Silvester boli oproti minulým rokom pokojné. Prísluníci Mestskej polície v Rimavskej Sobote
nezaznamenali toti iadne mimoriadne výtrnosti alebo prejavy vandalizmu. V meste bolo len nieko¾ko prevrátených nádob na smeti, ale tie, bohuia¾, zvyknú býva stále.
- Pred Vianocami sme prijali oznámenie od vyberate¾ky poplatkov za
parkovanie vozidiel. Okrem toho dve
deti vo veku sedem a osem rokov zo
Sídliska na Dúavskej cesty hádzali
petardy na Námestí . M. Daxnera.
Rieilo sa to dohovorom a deti potom
prestali,- informoval nás náèelník
mestskej polície Peter Berecz.
V súvislosti so silvestrovskými oslavami na Hlavnom námestí uviedol, e

poèas nich mali posilnené hliadky, slúili tyria mestskí policajti. iadne
váne problémy poèas nich nezaznamenali. Na Silvestra dostali len oznámenie od obèana, e za kinom na
Kuzmányho ulici dochádza k poruovaniu verejného poriadku. Vyèíòala
tam známa partia nafetovaných výtrníkov. Jeden z mládencov, ktorého
ostatní výtrníci mlátili, nechcel poda trestné oznámenie a konflikt si

napokon chlapci sami urovnali. - Boli
sme príjemne prekvapení. Ani petárd
a inej zábavnej pyrotechniky nebolo
na Silvestra a tak ve¾a, ako po iné
roky,- skontatoval P. Berecz. -kan-

V kabelke nosila jedenástisíc

Prepad na námestí

Polícia v Rimavskej Sobote pátra po páchate¾ovi, ktorý 28. decembra
v popoludòajích hodinách na Námestí .M.Daxnera lúpene prepadol 83roènú enu. K prepadnutiu dolo pred vchodom obytného domu, kde starenka
býva. Na chodníku pri schoditi sa jej snail z ruky vytrhnú kabelku. Keï
vyla na schody, kabelku jej z ruky vytrhol a vtedy starenka spadla zo schodov.
Utrpela zranenia ktoré si vyiadali hospitalizáciu v nemocnici a z ktorých sa
bude lieèi pribline tri týdne. V kabelke mala peniaze, osobné doklady a ïalie
veci. Krádeou jej spôsobil kodu viac ako 11-tisíc korún.

Pod¾a exposlanca Duana Rybára je na území mesta u vye sto krèiem

Obmedzovanie by bolo protizákonné
Bývalý poslanec mestského zastupite¾stva Duan Rybár na
rokovaní mestského parlamentu viackrát v rámci interpelácii vyslovoval zásadný nesúhlas s aritmeticky narastajúcim
poètom retauraèných zariadení a pohostinstiev v meste.

Na ostatných zasadaniach upozoròoval napríklad na reprofilizáciu
cukrárne na jednu z mnohých krèiem na Sídlisku Rimava s honosným
názvom Grand Caffé. Ocenil, e vïaka intervencii riadite¾a gymnázia, a
zároveò poslanca mestského zastupite¾stva Jána Èemana, sa podarilo
zabráni úmyslu zriadi denný bar aj
pri tejto elitnej kole. Nepodarilo sa
to vak (teraz u) Spojenej kole na
portovej ulici, ktorej sa do cesty dostali hneï tri prevádzky : Skleník,
Stop Caffé Bar a pizzéria (vo výstavbe). A za vrchol alkoholického apetítu a arogancie podnikate¾ov oznaèil
D.Rybár otvorenie Hawai Baru, rovno oproti psychiatrickému oddeleniu
nemocnice, kde sa èírou náhodou lieèia, za aké tisíce, pacienti závislí na
konzumácii alkoholu. Duan Rybár:

- Je toto vklad mesta v prospech
boja proti alkoholizmu ? Hlavne
e vo vakovakých výroèných
správach kontatujeme nárast
kriminality na území mesta, negatívne vplyvy na mláde a (alkoholom) rozvrátené rodiny.
Pod¾a stanoviska oddelenia podnikate¾skej èinnosti mestského úradu
v súèasnosti platné zákony neumoòujú samosprávnemu orgánu, mestskému úradu, obmedzovanie podnikate¾skej èinnosti v tejto oblasti. K vydaniu
súhlasu mesta na zriadenie pohostinských a retauraèných zariadení je potrebné kladné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
kladné stanoviská jednotlivých oddelení mestského úradu (napr. finanèného, ivotného prostredia, právneho
a exekuèného, správy majetku, územ-

Na strácu zákona si trúfli
19-roèný Marek a 24-roèný Peter z Hnúte. V noci z 31.decembra na 1. januára na diskotéke v Hnúti vyvolávali verejné pohorenie. Obaovali
okoloidúcich, a keï ich na nevhodné správanie upozornil
mestský policajt z hliadky, jeden z mladíkov ho udrel do
hrude a druhý ho zaèal krti.
Prestali a vtedy, keï priiel
ïalí èlen hliadky mestskej polície. Obom strácom zákona
sa napokon podarilo muov
spacifikova. Pod¾a vyjadrenia
banskobystrickej policajnej
hovorkyne Márie Faltániovej,
páchatelia sú stíhaní na slobode a hrozí im trest odòatia slobody na 3 a 8 rokov.

ného plánovania,stavebného poriadku,
architektúry a dopravy, organizaèného, atï.), doklady o spôsobilosti iadate¾a na vykonávanie èinnosti, doklady o oprávnení podnika  ivnostenský list, výpis z obchodného registra, platné doklady o vlastníctve nebytových priestorov, resp. nájomné
zmluvy. Bez týchto dokladov a kladných stanovísk oddelenie podnikate¾skej èinnosti príslunú iados nevybavuje. Posledná úprava zákona
o obecnom zriadení u neuvádza pôvodnú kompetenciu obce záväzne rozhodova o umiestnení prevádzky. To
znamená, e mesto v súèasnosti u len
schva¾uje umiestnenie prevádzky na
základe iadosti podnikate¾a, keï sú
splnené základné vyie uvedené podmienky.
A teraz konkrétne :
pôvodná cukráreò Vivien, teraz
Caffé Grand na Sídlisku Rimava:
objekt je v súkromnom vlastníctve, základné podmienky splnené, èas prevádzky do 22.00 hod. Mesto má jedi-

ne monos regulova prevádzkové
podmienky;
kaviareò Stop Caffé Bar
(tzv.Gól), Espresso Skleník, pizzéria vo výstavbe: podmienky splnené,
prevádzka do 22.00 hod. (piatok
a sobota do 23.00 hod.), výstavba pizzerie schválená uznesením mestského
zastupite¾stva;
iados na otvorenie denného
baru pri gymnáziu, resp. ved¾a predajne Coop Jednoty : iados na
odkúpenie pozemku a následnú výstavbu bola zamietnutá u na zasadaniach komisií;
Hawai Bar : základné podmienky
splnené, jednotka je umiestnená
v pivnièných priestoroch budovy
v súkromnom objekte, prevádzková
doba do 22.00 hod., terasa na dvore
v letných mesiacoch je od ulice oddelená plným plotom do výky cca dva
metre.
Suma sumárum : obmedzovanie
poètu pohostinských jednotiek,
resp. ich obmedzovanie pod¾a nejakej lokalizácie na území mesta nie je moné, schválenie nariadenia mesta s takýmto zameraním
by bolo protizákonné. A bodka.
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Pôvodné tradície naich predkov málokto pozná

Výstava fotografií nadaných rómskych detí

Komercia a mieanie zvykov Divé maky a Jakub Klimo
U od dávnych èias si ¾udia v prvý novoroèný deò elajú
vetko najlepie.. Novoroèné elania sa aj v minulosti prejavovali rôznym spôsobom: verovanými vinami, rôznym poverèivým správaním a zvykmi.

- Na Nový rok sa mal kadý vystríha hnevu, plaèu, zvady, lenivosti,
mal si dáva pozor, aby niè nerozbil
a nepokodil. Z domu sa nesmelo da
niè von a gazdiná musela ma pri sebe
peniaze. Vynies sa nesmeli ani smeti,
pretoe by sa vynieslo bohatstvo alebo by niekto do roka zomrel,- povedala vedúca detského folklórneho
súboru Lieskovèek Jaroslava Lajgútová. Dodala, e farár, kostolník,
kantor a mendíci navtevovali domy,
spevom a slovom zaelali domácim
astný nový rok, vysvätili dom a nad
dvere napísali kriedou G+M+B (Gapar, Melichar, Baltazár) a letopoèet.
Tento zvyk sa zachoval aj dodnes.
- Novoroèné zvyky sa praktizovali
v rámci zimného slnovratu a obdobia,
ktoré mu predchádza. Pribúdanie noci
na úkor dòa vyvolávalo predstavy
o zápase svetla a tmy, dobra so zlom.
Preto povaovali ¾udia za potrebné
chráni pred temnými silami obydlia
i obec ove¾a intenzívnejie ako inokedy. Ochranné praktiky sa zaèínali 11.
novembra na Martina a konèili na Tri
krále,- vysvetlila J. Lajgútová. Pôvodné zvyky, tradície a praktiky naich
predkov vak u pozná málokto. Príèinou je mieanie zvykov a ich preberanie od iných národov, napr. z USA,
k èomu napomáha aj televízia, kde pre-

Darèeky
z Nemecka

V Základnej kole s materskou
kolou s vyuèovacím jazykom maïarským v Hosticiach bol vianoèným darèekom detí pre svojich rodièov a starých rodièov pekný kultúrny program. Vedenie koly vak
sledovalo aj ïalí cie¾: pomôc deom zo sociálne slabích rodín.
V uskutoènení ¾achetného cie¾a
pomohol predseda obèianskeho
zdruenia Modifikácia Zoltán
Házik ml., ktorý pre iakov koly
zabezpeèil 244 vianoèných balíèkov
z Nemecka. K obdarovaniu iakov
vak prispel kadý pedagogický aj
nepedagogický pracovník koly,
najviac sa vak pri rozde¾ovaní darèekov angaoval uèite¾ Viliam
Tóth. Bola to prvá takáto vianoèná
akcia v tejto kole.
kz-

vláda komercia. - Kadý národ by si
mal zachováva svoje tradície. Ak ich
nedodriavame, tak ich strácame a takto
v európskom kontexte iných národov
splynieme. Potrie tradície je jednoduché, ale udra ich je zloité. Súèasné
deti si vïaka komerènosti zvyky mieajú, nepoznajú nae pôvodné. Pre nich
je symbol Vianoc materializmus, -dodala J. Lajgútová.
-kan-

Prvou výstavou Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej
Sobote v novom roku, teda v 125. roku jeho vzniku, bude výstava
Divé maky a Jakub Klimo. Otvoria ju vo tvrtok 11. januára o 18.00
hod. a bude prezentova fotografie nadaných rómskych detí zo
sociálne slabieho prostredia z celého Slovenska. Kadé z nich
vak má svojho tútora z prostredia celebrít, ktoré ich sponzorujú,
aby mohli rozvíja svoj talent. Umelecké portréty 36 detí, zachytávajúce ich charakter a talent, vytvoril fotograf Jakub Klimo.
Deti upravil visáista Marek Kopanica. Originál umeleckej fotografie dieaa dostane kadý darca ako prejav vïaky. Výstava
vznikla v rámci projektu Divé maky bratislavskej mimovládnej
organizácie Pro Donum, spoloènosti pre rozvoj filantropie. Výstava je putovná, z Rimavskej Soboty poputuje do Bardejova
a Povaskej Bystrice.
-kan-

Peèenie vianoèných sladkostí na predtedroveèné stretnutie vo V. Skálniku nebolo èisto enskou záleitosou.

Vo Vynom Skálniku spomínali na krajie preité sviatky

Darované Vianoce

Starostka obce Vyný Skálnik Veronika Muránska spolu s dobrovo¾níkmi zo sociálne znevýhodnených
skupín obyvate¾stva umoili u po
druhýkrát prei atmosféru Vianoc a
pripravi predtedroveèernú veèeru so
vetkým, èo k tomu patrí pre ¾udí v
hmotnej núdzi, slobodné matky, zdravotne postihnutých a samostatne i-

júcich starích obèanov obce. V kuchynke kultúrneho domu sa u
v predstihu pieklo tradièné vianoèné
peèivo starých mám (medovníky, záviny, opekance a iné sladké dobroty),
ktoré pripravila hlavne Pavlína Klimentová. V sobotu 23. decembra sa
u od rána pripravovalo vetko potrebné na realizáciu predtedroveèer-

Deti z Hostíc sa darèekom z Nemecka pochopite¾ne poteili.

nej veèere. Deti vlastnoruène pripravovali ozdoby na vianoèný stromèek,
balili darèeky, popoludní slávnostne
prestreli stoly na veèeru. Vianoènú kapustnicu varila samotná starostka
obce. O 18.00 hod. sa vetci pozvaní
stretli v sále kultúrneho domu. Po príhovore starostky nasledoval program
detí. Potom si u prítomní pochutnali
na vianoènej kapustnici, opekancoch
s makom a ïalích sladkých dobrotách. Po veèeri starostka odovzdala
darèeky. Deti dostali teplé vetrovky,
mui teplé flanelové koele, starie
eny froté prestieradlá a mladie eny
vankúe. Za zvuku vianoèných melódií si prítomní zaspomínali na to, ako
to bolo u nich na Vianoce, keï boli
mladí a celá rodina bola pokope.
Týmto projektom bolo umonené 35 obèanom prei atmosféru a
èaro Vianoc. Pri spoloènom stole sa
stretli ¾udia s rovnakým nelichotivým osudom. Projekt bol zrealizovaný vïaka finanènej podpore
Konta Orange, n. o., z programu
Darujte Vianoce.
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Zakúril a odiiel ?

Zhorelo takmer
essto oviec

Tragicky sa zaèal nový rok pre
klenovských po¾nohospodárov.
Doposia¾ nezistený páchate¾ nedodral povinnos vyplývajúcu
zo zákona o ochrane pred poiarmi pri pouívaní vykurovacieho
telesa na pevné palivo, následkom
èoho v priestoroch ovèína, ktorý
sa nachádza v katastri obce Klenovec, èas Slopovo dolo 2.januára k poiaru. Horie zaèalo
v èasti ovèína, ktorá slúi na bývanie oetrovate¾ov oviec. Poiar
sa pribline o 23.00 hodine rozíril na celý ovèín. Udusilo sa
a následne uhorelo 586 kusov
oviec-bahníc, plemena zo¾achtená valaka. Zhorením oviec, ovèína, znièením po¾nohospodárskej techniky a ïalieho zariadenia vznikla Ro¾níckemu drustvu
Klenovec celková koda viac ako
3 milióny korún. K zraneniu osôb
a ohrozeniu iných objektov nedolo. Poiar lokalizovali hasièi
z Hnúte, Rimavskej Soboty
a Poltára. Proti doteraz nezistenému páchate¾ovi bolo zaèaté trestné stíhanie vo veci preèinu veobecného ohrozenia. Za tento skutok
mu hrozí a päroèné väzenie.

V uplynulom roku pri poiaroch usmrtené dve osoby

Poiarov menej, kody vyie
V uplynulom kalendárnom roku vzniklo v územnom celku
okres Rimavská Sobota 122 poiarov, èo bol oproti roku 2005
dos radikálny pokles. O 73 poiarov! ia¾, ïalie dôleité
ukazovatele u nie sú také priaznivé. Aj pri podstatne niom
poète poiarov priame kody boli vye 6,57 mil.Sk, o viac
ako 2,74 mil. Sk viac ako rok predtým. A aj v tom napodstatnejom ukazovateli bol rok 2006 tragický: pri poiaroch toti boli usmrtené dve osoby. V roku 2005 ani jedna.
A zranených osôb bolo vlani sedem, o pä viac ako rok predtým. Uchránené boli hodnoty vo výke 62,44 mil. Sk.
Najèastejími príèinami vzniku
poiarov bolo vypa¾ovanie trávy
a suchých porastov (32 poiarov
s priamou kodou 40 tis. Sk) a manipulácia s otvoreným ohòom (24 po-

iarov so kodou 763 tis.Sk). Príèina
poiarov s najväèiou materiálnou kodou 3,7 mil. Sk pri dvoch poiaroch
zatia¾ (alebo stále ?) nie je zistená.
Najviac poiarov vzniklo na úze-

mí mesta Rimavská Sobota. Pri 64
poiaroch vznikli priame kody 5,7
mil. Sk, usmrtená bola jedna osoba
a zranených pä osôb. V meste Hnúa vzniklo trinás poiarov so kodou
50 500 Sk, v Jesenskom osem poiarov do kodou 59 000 Sk, v Tisovci
es poiarov so kodou 126 500 Sk,
atï. V neve¾kej obci Uzovská Panica
vznikli tri poiare so kodou 149 tis.
Sk, ia¾, pri jednom z nich bola usmrtená jedna osoba. Zvyné dve osoby
z celookresnej tatistiky boli zranené
pri poiaroch v Oïanoch.
Pod¾a formy vlastníctva najviac
poiarov vzniklo na majetku v súkromnom vlastníctve  50 s priamou
kodou 1,3 mil. Sk. Vo vlastníctve obchodných spoloèností vzniklo tridsa
poiarov so kodou takmer 5 mil. Sk.
Pod¾a èasu vzniku najviac poiarov
vzniklo od 15.00 do 16.00 hod., celkom pätnás, resp. medzi 19.00
a 20.00 hod. desa. Najviac poiarov
vzniklo v sobotu (26) a v utorok (21).
(Zdroj : Okresné riadite¾stvo
Hasièského a záchranného zboru
v Rimavskej Sobote)

U aj planý poplach

Smutný poh¾ad na uhynuté ovce Ro¾níckeho drustva Klenovec.

Motívom ¾ahké a rýchle získanie peòazí a cenných predmetov

Zopár rizikových ulíc

Lúpee patria medzi najzávanejiu trestnú èinnos. Je to vzh¾adom na následky, kedy dochádza k psychickému, ale èastejie
k fyzickému násiliu voèi osobám, ale aj s oh¾adom na výku hroziacich trestných sadzieb. Poèas uplynulého roka zaevidovala polícia
za ná policajný okres Rimavská Sobota 50 lúpeí. Z nich sa podarilo objasni tridsa prípadov, ïalích pä sa podarilo objasni
ete z roku 2005. Najviac, a 36 z týchto trestných èinov, bolo spáchaných ako takzvaná ulièná kriminalita. Nelo vak o organizovanú formu páchania trestnej èinnosti. Vetky lúpee boli spáchané
bez prípravy, s vyuitím momentálnej situácie a okolností.
- Najèastejie dochádza za pouitia
násilia v akejko¾vek forme k odcudzeniu mobilov, zlatých perkov, peòazí
a peòaeniek s dokladmi i platobnými
kartami. Chcel by som upozorni obèanov, e páchatelia môu platobné
karty bez problémov poui, nako¾ko majitelia majú pri nich aj PIN-kódy.
Zaznamenali sme aj prípad, kedy bol
PIN-kód napísaný priamo na karte,uviedol riadite¾ Úradu justiènej
a kriminálnej polície Okresného
riadite¾stva Policajného zboru
v Rimavskej Sobote Milo Tome-
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èek. Dodal, e lúpee sú najèastejie
páchané veèer, kedy si páchatelia vytipujú náhodných chodcov, a to najmä
podnapité alebo starie osoby, ktoré
sú pre nich ¾ahkým cie¾om. Ich motívom je ¾ahké a rýchle získanie peòazí a cenných predmetov. V Rimavskej
Sobote boli najèastejie spáchané lúpee na uliciach eleznièná, portová
a v lokalite od mestskej záhrady po
krytú plaváreò. Vlani objasnila polícia
aj prípad tyroch páchate¾ov, z ktorých boli traja mladiství. Mladíci veèer na portovej ul. napadli 17-roèné-

ho chlapca. Na krk mu priloili kuchynský nô, za pouitia násilia ho preh¾adali a ukradli mu mobil. Pod hrozbou násilia ho prinútili vyzliec sa.
- Za trestný èin lúpee hrozí páchate¾ovi trest odòatia slobody na 3
a 8 rokov, avak pri kvalifikovanom
páchaní to môe by 4 a 12 a pri najaích lúpeiach a 25 rokov. Páchaniu tohto druhu trestnej èinnosti venujeme ve¾kú pozornos a lúpee spáchané na ulici sa nám zatia¾ darí objasòova,- skontatoval M. Tomeèek. Na
margo prevencie uviedol, e èasto aj
sami obèania nechtiac prispievajú
k vytvoreniu vhodných okolností
k páchaniu tejto trestnej èinnosti. Zminimalizova riziko sta sa obeou lúpee je moné najmä tým, e netreba
chodieva osamote v noèných hodinách po neosvetlených, od¾ahlých
miestach a netreba ukazova mnostvo financií na verejnosti. Ak sa niekto
stane terèom útoku, je potrebné to
ihneï oznámi polícii.
-kan -

Runý zaèiatok

V prvých tyroch dòoch tohto
roku realizovali rimavskosobotskí
hasièi u es výjazdov. Dva
k dopravným nehodám (pri Ratkovskej Suchej, resp. Tisovci), po
jednom k poiaru (Klenovec), otváraniu bytu (na Sídlisku Rimava
upozornili obyvatelia bytovky na
dlhiu neprítomnos susedky-starenky, po otvorení bytu bola nájdena v zlom zdravotnom stave),
k utopenej osobe v Rimave v
Hnúti, jeden bol planý poplach.

Pri poiari ovèína v Klenovci
bola znièená aj technika.

str.12

GZ

Futbalisti FC Rimavská Sobota zaèali prípravu na bará o Corgoòligu

V utorok u prvý prípravný zápas

V stredu 3.januára zaèali futbalisti FC Rimavská Sobota zimnú
prípravu na pecifickú èas futbalovej sezóny 2006-2007, bará
o postup do Corgoòligy. Hráèov, trénerov a èlenov realizaèného tímu
na tadióne v novom roku privítal prezident klubu Marián Hronec.
Ale hneï v stredu naordinoval trénerský triumvirát Mikulá Koma-

Minifutbal

Výsledky 1.kola zimného turnaja z nedele 7.januára : Matyas 
Tornádo 3:5 (2:2), góly : L.avina,
T.Tóth, vlastný (R.Klement)  D.
Laák 2, P.Izrael, T.Albert, M. Portis, èervená karta Július Nôta (Matyas); IK-COM  Autopulír 7:7 (3:2),
góly : K.Lepie 3, M.Drinóczi 2,
I.Daòko, M.Kuvik  J.Csarnakovics
2, M.Repka, R.Kudlík, G.Boros,
D.Kudlík, R.Ciprus, ltá karta Stanislav Krahulec (Autopulír); Autotauris  Euromotel 7:0 (4:0), góly :
J.Zvara 3, M.Fízel a ¼.Baèo po 2; K
Tempus  Exprestrans 6:5 (3:3),
góly: I.Sihelský 3, P.Fazekas, D. Brezovický, J.Vrábe¾ ml.  .Drugda 3,
M.Doleel, R.Gubala; Rimatex  GKontakt 24:2 (13:2), góly : R.Uhrin
9, P.ándor 5, M.Juhaniak 3, M.Beòu
a M.Sihelský po 2, T.Szabó, J. Pekarèík, T.ándor  M.Fízela, O.Macúrik.

nický- Marián Kudlík- Július Nôta
hráèom prvý tréning. V ïalie dva dni
absolvovali hráèi dvojfázové tréningy,
v sobotu dopoludnia ete jeden. Vo¾no dostali hráèi len v nede¾u. Tréning
absolvovali vetci hráèi z minuloroèného kádra (s výnimkou srbských legionárov Sivèevièa a ivanovièa,
ktorí sa pripoja 9. januára), dvaja dorastenci Stanislav Morháè a Martin
Kasáè, ako aj dvaja futbalisti z Èeskej
republiky : brankár Jakub Kafka,
ktorý má na konte nieko¾ko ligových
tartov v Èeských Budìjoviciach

a pôsobil u aj v zahranièí, ako aj obranca Jan Zich. Tomu sa vak zapálila achilovka a tak je u momentálne
doma. V pondelok 8.januára by sa mal
v Rimavskej Sobote hlási aj ïalí gólman, Penksa z Ruomberka.
Táto èas zimnej prípravy je pochopite¾ne orientovaná najmä na naberanie kondície, fyzickej sily, vytrvalosti, preto v podstate celý tento
týdeò bude mustvo trénova dvojfázovo. Spestrením budú prvé prípravné zápasy. V utorok v domácom
prostredí so tvrtoligovým Tisovcom
a v sobotu 13.januára v Koiciach
s tamojím Corgoòligistom MFK. Súèasou zimnej prípravy bude aj sústredenie v Bardejovských kúpe¾och (21.-27. január).

tart
za záchranou v 4. lige
S jednoznaèným cie¾om zachráni sa v 4.lige zaèali v nede¾u 7.januára prí-

pravu na odvetnú èas sezóny futbalisti FK Jesenské. Pod¾a slov prezidenta klubu Frantika Fabiána, trénova sa bude trikrát týdenne. Mustvo
povedie skúsený kormidelník tefan Szántó, nie príli iroký káder by
chceli posilni o 4-5 hráèov. Tipy samozrejme sú, rokovania prebiehajú, mená
vak si v klube zatia¾ neelajú medializova. Do kádra by sa po dlhej prestávke mali vráti Peter a Zoltán Czíziovci aj Attila Czene. Na prelome
januára a februára absolvujú futbalisti Jesenského sústredenie v Príbete na
západnom Slovensku. Medzi prípravnými zápasmi sú naprogramované aj
zápasy tradièného Pohára ObFZ.

Halový futbal v Jesenskom
U nieko¾ko rokov sa poèas zimnej prestávky v majstrovských
futbalových súaiach hráva halový turnaj v tzv. malom futbale aj v telocvièni v Jesenskom. V spolupráci s tamojím obecným úradom je v tejto zimnej sezóne hlavným organizátorom
Csaba Singlár, hlavným sponzorom Peter Vincze. Turnaj sa
zaèal ete pred nedávnymi vianoènými sviatkami, hracím dòom
je piatok, zápasy rozhoduje nestárnuci Gejza Tóth, mediálne
turnaj zastreuje Dezider Pál. Doterajie výsledky :

1.kolo : FC Bumm  Old Boys
0:11 (0:3), góly : A.Czene 3, G.Tóth
a Cs.Trizna po 2, Nôta, Vincze, Mede,Suhajda; Rim.Janovce  A-Team
3:1 (0:1), góly : Ternóczky 2, T.Tóth
 Lakatos; Gem.Jablonec  Gem.
Jablonec B 15:3 (3:0), góly : Molnár
7, Gentský a Vass po 3, Kovács 2 
Koszorú,Nagy,Farkas; Hodejov  Jesenské dorast 5:2 (2:2), góly : Karkusz a Kurek po 2, Psotka  Výbotek,Bálint; Casablanca  Blhovce 13:6 (5:1), góly : Váradi, Singlár

Gemerské
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a A.Czene po 3, N.Czene 2, Kovács,
Kuna  Hanyus 3, Gombala 2, Szabó.
2.kolo : Old Boys  Blhovce 13:0
(6:0), góly : Ad.Czene, Vincze a Albert
po 3, Suhajda, Köböl, Trizna, Mede;
Jesenské dorast  Casablanca 3:8
(2:4), góly : Barta 2, Éli  Singlár
a Váradi po 3, Kovács, Tóth; Gem.
Jablonec B  Hodejov 1:6 (0:5), góly:
Horváth  Gregu 3, Karkusz, Koós,
Busa; A-Team  Gem.Jablonec 6:7
(4:3), góly : Slabý a Tonoja po 2, Szekeres,Radiè  Gentský,Vass a Molnár

UTOROK 9.JANUÁRA
Futbal
14.00 hod. FC Rimavská
Sobota  Tisovec v prípravnom zápase na umelom trávniku tadióna Na záhradkách
PIATOK 12.JANUÁRA
Stolný tenis
18.00 hod. KP Rimavská
Sobota  Biskupice, Hajnáèka 
Mlados Relax Rimavská Sobota B, Kalinovo-Cinobaòa B 
Tisovec B, Revúca  Torna¾a
v 10.kole 4.ligy, Mlados Relax
Rimavská Sobota C  DSTK
Rimavská Sobota v 10.kole 5.ligy
SOBOTA 13.JANUÁRA
Stolný tenis
10.00 hod. Tisovec  Lokomotíva Banská Bystrica,
15.00 hod. Tisovec  Stavbár
Banská Bystrica v 8.kole 3.ligy
NEDE¼A 14.JANUÁRA
Malý futbal
9.00 hod. Euromotel - Tempus, 9.50 hod. Autopulír  Autotauris, 10.40 hod. SBS Mistrál  IK-COM, 11.30 hod. Rimatex  Matyas, 12.20 hod. GKontakt  Exprestrans v 2.
kole zimného turnaja v telocvièni T-18 pod ibenièným vrchom
(2:2), góly : Szabó, Farkas, Tóth 
Hanyus a Gombala po 4, Szabó; ATeam  Casablanca 3:8 (1:5), góly
: Majoros, Lakatos, Radiè  Singlár,
Váradi a At.Czene po 2, Tóth, Kovács; FC Bumm  Hodejov 5:3 (2:1),
góly: Boros 3, Pósa, Molnár  Psotka, Karkusz, Busa; Rim.Janovce 
Gem.Jablonec 4:4 (1:1), góly: Antal 2, avina, Tóth  Vass, Alabán,
Molnár, Gentský.

po 2, Kovács; FC Bumm  Rim. Janovce 6:3 (2:2), góly : G. Molnár,Busa
a Komora po 2  avina, Kökény
a Bohó.
3.kolo : Rim.Janovce  Old Boys
1:3 (0:0), góly : T.Tóth  E.Vincze,
Mede, Ad.Czene; Gem.Jablonec 
FC Bumm 8:6 (3:2), góly : Molnár
a Kovács po 3, Fehér, Vass  G.Molnár 1. Old Boys
4 4 0 0 34 : 2 12
4, Boros, Pósa; Hodejov  A-Team 2. Casablanca 4 4 0 0 41 : 16 12
3:3 (2:0), góly : Koós 3  Lakatos, 3. G. Jablonec 4 3 1 0 34 : 19 10
4. H o d e j o v
4 2 1 1 17 : 11 7
Radics, Slabý; Casablanca  Gem.
5. FC Bumm
4 2 0 2 17 : 25 6
Jablonec B 12:4 (4:2), Singlár 5, 6. R. Janovce 4 1 1 2 11 : 14 4
At.Czene, Váradi a Kovács po 2, Tóth 7. Jesenské d. 4 1 0 3 13 : 26 3
 Berki 2, Szabó, Tóth; Blhovce  Je- 8. B l h o v c e
4 1 0 3 21 : 36 3
4 0 1 3 13 : 21 1
senské dorast 6:7 (4:5), góly : Hany- 9. Á - Team
10.
G.
Jablonec
B
4 0 0 4 11 : 42 0
us 4, Gombala, Szabó  G.Barta 4,
Na èele tabu¾ky najlepích
Výbotek, Bálint;
4.kolo : Old Boys  Jesenské do- strelcov po 4.kole je dvojica Singlár
rast 7:1 (3:0), góly : Vincze 2, Köböl, (Casablanca) a Molnár (Gem. JabTrizna, Albert, Ad.Czene, Tóth  Bar- lonec) s 13 gólmi pred Váradim
ta; Gem.Jablonec B  Blhovce 3:9 (Casablanca) s 10 gólmi, atï.
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