REVÚCKE LISTY

27. ročník l
číslo 18 l
dvojtýždenník l
26.október 2018 l
Cena 0,33- €

Voľby do orgánov samospráv obcí
Sobota 10.november 2018
7.00 hod. - 22.00 hod.

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
Do mestského parlamentu vo- špecialista, nezávislý kanlíme 13 poslancov v dvoch vo- didát,10.Matej Herich, Bc.28r.
lebných obvodoch.
štátny zamestnanec, nezávislý
V obvode č. 1, kde volíme 12 po- kandidát,11.Oľga Hižnayová,
Mgr.40r.štátna zamestnankyňa
slancov, kandidujú:
,Slovenská národná strana,1.Pavel Alexa, 46 rokov, vodič,
12.Vlastimil Chaba, Ing.66 r.
Kotleba-ľudová strana naše
dôchodca, Slovenská národná
Slovensko,2.Maroš Bajúsz,38r.
strana,13.Jana Ježíková, JUDr.technik BOZP, Smer sociálna
37 r. advokátka,nezávislá kandidemokracia,3.Ivan Brdárskydátka,14.Viera Kandriková,
,63r,dôchodca, Strana moderMgr.57 r., banková pracovníčka,
ného Slovenska (sms),4.Július
Smer- sociálna demokracia,Buchta Ing.44 r.,výskumný
15.Patrícia Kmeťová, Bc.27r.pracovník, Slovenská národná
,administratívna pracovníčka,
strana5.,Dušan Dorčák,
Smer- sociálna demokracia,Ing.PhD.50r, finančný riaditeľ,
16.Viera Kočišová, Mgr.60
nezávislý kandidát, 6.Branislav
r.,štátna zamestnankyňa, Smer
Durjančík, Ing.34r, manažér
sociálna demokracia,17.Ján
logistiky, nezávislý kandiKochan, JUDr.71r.,dôchodca,dát,7.Martina Fabová, Mgr.31 r.
Slovenská národná strana,štátna zamestnankyňa, Smer
18.Tatiana Kršková,57 r.,podnisociálna demokracia,8.Jaroslav
kateľka, nezávislá kandidátka,
Galo, JUDr. 48 r.,podnikateľ,
19.Mikuláš Kuchta, JUDr.46r.,nezávislý kandidát,9.Dávid Gaštátny zamestnanec, nezávislý
lovič, Mgr.25 r., marketingový

kandidát,20.Ján Magura, Bc.,27r.,zdravotnícky záchranár, nezávislý kandidát,21.Gerhard
Majling, PaedDr.,47 r.,učiteľ,
Smer- sociálna demokracia,22.Lucia Medvecová, Mgr.,41r.učiteľka,nezávislá kandidátka,23.Ersin Metohajro,39r.,podnikateľ,nezávislý kandidát,
24.Pavel Pelikán, MUDr.,55 r.,lekár,nezávislý kandidát,25.Milan
Poprocký, Ing.,41 r.,podnikateľprojektant stavieb, nezávislý
kandidát, 26.Hilda Puterová,54
r.,učiteľka, Strana moderného
Slovenska (sms),27.Stanislav
Ružáni,58 r.,invalidný dôchodca,
Kotleba-ľudová strana naše Slovensko,28.Eduard Sendrei,73.r,dôchodca,Smer-sociálna
demokracia,29.Peter Spevák,
Ing.61r.,dôchodca,nezávislý
kandidát, 30.Slavomír Spišák,39
r.,technik SMZ Jelšava, Slovenská národná strana, 31.Ru-

dolf Steigauf,47 r.,dôchodca,
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku,32.Ondrej Štecz,43.r,vodič osobnej dopravy,
Slovenská národná
Záhradastrana,
PSG
33.Ľubomíra Štelbaská, Bc.39
r.,štátna zamestnankyňa, Slovenská národná strana,34.Jaroslav Vredík, 39 r.,čašník, Slovenská národná strana,35.Michal Žgravčák,39 r,podnikateľ, nezávislý kandidát.
V obvode č.2,kde volíme
jedného poslanca, kandidujú
:1.Janette Hrbálová, Mgr.,43
r.,námestníčka riaditeľa NsP,
Slovenská národná strana,2.Simona Mišuráková, Bc.26 r,
štátna zamestnankyňa, Smer
sociálna demokracia, 3.Pavel
Šepík, Mgr,42 r.,štátny zamestnanec nezávislý kandidát.
Kandidáti na primátora str.4,5,6

Ceny Vojtecha Zamarovského za rok 2018 sa odovzdávali v Revúcej

Vítanie hostí v Parku národovcov.
V popredí sprava R.Schuster,E.Cireňová,M.Gavenda

Tohtoročnými laureátmi ceny
Vojtecha Zamarovského za oblasť literatúry faktu sa stali Matúš Kučera a Marián Gavenda.
Rozhodla o tom porota na čele
so spisovateľom Ivanom Szabóom oceňujúc dlhoročnú tvorbu
oboch spisovateľov, keďže táto
prestížna cena nie je udeľovaná
za konkrétne literárne dielo.
Slávnostné odovzdávanie národnej ceny za literatúru faktu sa
konalo v historickej budove Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej v utorok 16.októbra
2018. Ceny odovzdávali primátorka mesta Eva Cireňová a
predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku Jozef Leikert. Súčasťou podujatia,

ktoré organizovali Mesto Revúca a Klub spisovateľov literatúry faktu pod záštitou primátorky mesta Evy Cireňovej, bolo
divadelné predstavenie festivalu Slovenské Kortyny 2018
Na koho to slovo padne a výstava festivalu, Krvavé sonetySlovenská literatúra a prvá
svetová vojna. Počas dvojdňového stretnutia českých a slovenských spisovateľov literatúry
faktu v Revúcej zavítali spisovatelia aj medzi študentov Gymnázia Martina Kukučína.
Popredný slovenský historik,
odborník na stredoveké dejiny,
spisovateľ a vysokoškolský pedagóg, v rokoch 1992-1993 minister školstva SR, profesor
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J.Leikert a E.Cireňová odovzdávajú cenu M.Kučerovi
Matúš Kučera (1932) je
autorom početných vedeckých
diel a kníh určených pre širokú
verejnosť. Knižne debutoval
monografiou Slovensko po páde Veľkej Moravy, osobnosť
Karola IV. priblížil v populárnonáučnej biografii Pater patriae.
Žáner literatúry faktu úspešne
rozvíjal v syntetickom diele Slovensko v dobách stredovekých, v ktorom encyklopedicky
spracoval slov. dejiny od doby
sťahovania národov v 5. storočí
n. l. až po bitku pri Moháči r.
1526. K ťažiskovej oblasti svojich výskumov sa vrátil v knihe
profilov Postavy veľkomoravskej histórie, kde sprístupňuje
dejiny Veľkomoravskej ríše a
postavy jej najvýznamnejších
predstaviteľov. Práve táto knižka výrazným spôsobom prispela k tomu, že Veľkomoravská
ríša ako vplyvný stredoeurópsky štát začala byť nielen u nás
zreteľnejšie vnímaná ako kľúčová súčasť slovenských dejín.
Kučerovo bádateľské úsilie
nateraz vyvrcholilo v prácach
Cesta dejinami
Stredoveké
Slovensko a Cesta dejinami
Novoveké Slovensko. Cesta
dejinami Novoveké Slovensko
nadväzuje na jeho predchádzajúcu publikáciu Cesta dejinami
Stredoveké Slovensko, v ktorej
príťažlivým spôsobom priblížil
súčasnému čitateľovi počiatky
našich národných dejín od sťahovania národov cez Veľkomoravskú ríšu až po tragickú bitku
pri Moháči r. 1526 (predstavu o
stredovekom Slovensku
dotvára bohatý obrazový
materiál. K ďalším prácam patrí
publikácia Slovensko v
obrazoch, ktorú pripravil spolu s
B. Kostickým, novšími dejinami
sa zaoberal v zaoberal v
populárno-náučnej práci
Slovensko na prahu novoveku.
Napísal študijné materiály
Veľkomoravská ríša v obra-

zoch a Veľká Morava spoločnosť, kultúra, tradícia, ako spoluautor sa zúčastnil na tvorbe
viacerých základných historických vedeckých i popularizačných monografií, učebníc, autor
početných štúdií a príspevkov v
slovenských i zahraničných periodikách, ako aj hesiel v domácich i inonárodných encyklopédiách.
Katolícky kňaz, spisovateľ, publicista, prekladateľ, rozhlasový
a televízny tvorca Mons. ThLic.
Marián Gavenda (1963) pôsobil
ako prefekt v bratislavskom
kňazskom seminári, hovorca
Konferencie biskupov Slovenska, šéfredaktor Katolíckych novín, publikoval vyše 1000 článkov a fotografií v slovenských i
zahraničných médiách. V roku
2001 mu pápež Ján Pavol II.
udelil titul pápežský prelát. Má
za sebou vyše desiatku vydaných kníh. Aktívne spolupracuje
s Rádiom Lumen, Televíziou
Lux, verejnoprávnymi i komerčnými médiami, kde pôsobí ako
komentátor medzinárodných náboženských prenosov, v diskusných reláciách ako ich autor i
hosť. Je autorom širokej škály
článkov v náboženských i civilných periodikách a prekladateľom náboženskej literatúry,
prevažne pápežských dokumentov z taliančiny. Preložil a
zrevidoval Dokumenty Druhého
vatikánskeho koncilu .Je autorom publikácií: Svetový kongres
cirkevných hnutí ( spoluautor
kolektívu autorov), Na pulze života, Jazyk ako platforma komunikacie a tolerancie ( spoluautor kolektívu autorov), Teologický a náboženský slovník 1.
diel: A - K ( spoluautor s V. Judákom, F. Vnukom), Klenot gotiky. (
spolu s K. Kállayom), Lurdy, stopäťdesiatročný zázrak , autor
interview s kardinálom Jozefom
Tomkom Na životných cestách ,
Z túžby podeliť sa. Fragmenty z
vysielaní Vatikánskeho rozhlasu
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Cena V.Zamarovského pre M.Gavendu
v rokoch 1988 - 1993 , Chrámy.
Drevené kostolíky na Slovensku. ( spolu s K. Kállayom), Boh
prichádza už v Advente. Praktická príručka pre každého kresťana, Pane, nauč nás modliť sa.
Praktická príručka pre každého
kresťana , Prečo žiť denne z Božieho slova. Praktická príručka
pre každého kresťana . Je
zostavovateľom publikácií Láska nikdy nezanikne. Myšlienky
svätého Pavla (2008), Blahoslavený Ján Pavol II.
Pravidelné stretnutia slovenských a českých spisovateľov
považuje predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu Jozef

Leikert za veľmi dôležité, pretože prekonávajú podobné problémy, môžu si navzájom vymieňať skúsenosti, ale sa aj
navzájom podporiť. Každé ocenenie, ktoré spisovateľ dostane
za svoju tvorbu, je podľa neho
povzbudením do ďalšej práce. V
tomto roku si pre odovzdávanie
Ceny Vojtecha Zamarovského
zvolili naše mesto. Dôvodom,
ako uviedol Leikert, bola bohatá
história a kultúra regiónu a ústretovosť vedenia radnice pri
organizovaní slávnostného aktu
odovzdávania ceny a stretnutia
spisovateľov.K.Kvetková
Zdroj: osobnosti.sk

Rekonštrukcia mosta na Strmej

Mesto Revúca oznamuje obyvateľom mesta, že v októbri tohto roku
bola započatá na Strmej ulici rekonštrukcia miestnej komunikácie,
ktorá bola v minulom období značne poškodená v dôsledku
prívalových vôd a jej technický stav bol nevyhovujúci. V rámci
stavebných prác bude v tomto roku uskutočnená rekonštrukcia
mostného telesa nad danou komunikáciou. Pri realizácii
rekonštrukčných prác žiadame obyvateľov o rešpektovanie daného
stavu a dbanie o svoju bezpečnosť a zvýšenú opatrnosť počas
vykonávania stavebných prác. Je potrebné rešpektovať aj dočasnú
zmenu dopravného značenia v danej lokalite.

OZNAM - DANE A POPLATKY
Na základe zákona č.305/2013 Z.z. sú od 1.2.2018 daňové aj
nedaňové rozhodnutia správcu dane-Mesta Revúca právnickým
osobám doručované elektronicky do schránok cez Ústredný portál
verejnej správy-www.slovensko.sk. Mesto Revúca eviduje v roku
2018 viaceré neuhradené dane a poplatky u právnických osôb a
predpokladáme, že tieto nedoplatky súvisia s tým, že tieto právnické
osoby si nekontrolujú svoje elektronické schránky. Žiadame preto
konateľov spoločností s ručením obmedzeným a vlastníkov
ostatných spoločností-právnických osôb, aby si pravidelne
kontrolovali elektronické schránky svojich spoločností.
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Jesenná kampaň 2018 za čisté mesto
Mesto Revúca oznamuje občanom mesta, že v spolupráci s firmou Brantner organizuje zber
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (konáre, lístie,
tráva) v jesennej kampani
„Čisté mesto 2018“.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Zber sa bude organizovať
v dvoch termínoch a to druhý
októbrový týždeň a štvrtý
októbrový týždeň podľa rozpisu uvedeného na konci tohto
oznamu. Žiadame preto občanov, aby tento biologicky rozlo-

žiteľný odpad zo záhrad umiestnili na zelený pás pred dom (IBV)
v stanovených termínoch tak,
aby nezasahoval do cesty a
chodníka.
Zároveň občanov dôrazne upozorňujeme na platnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Revúca č.133/2015 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi
na území Mesta Revúca, kde je
nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
(odpad zo záhrad) mimo kampaní vyhlásených mestom
upravené takto:„Pôvodca biologicky rozložiteľných komu-

nálnych odpadov je povinný
zabezpečiť ich odovzdanie v
zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a
prepravu odpadov na území
mesta na Šafárikovej ul. č.
330/3, Revúca. Odovzdanie
tohto odpadu na zbernom dvore
je bezplatné. Táto povinnosť sa
týka odpadu zo záhrad a netýka
sa biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu. Je zakázané ukladať predmetný odpad
na verejných priestranstvách
uloženie alebo ponechanie
odpadu na inom miesto ako na
mieste na to určenom, je v
zmysle zákona priestupkom.“

Štvrtý októbrový týždeň (29.10.2018 - 02.11.2018)
Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
Sídlisko stred 2 - SNP
Podskalka - Komenského, Generála Viesta
Sídlisko 1 -2 , Okružná, Železničná
Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho

Realizácia aktivít v rámci projektu Šport je náš kamarát
Mesto Revúca, Materská škola na ul. Vl. Clementisa v spolupráci so spoločnosťou Tesco spoločne realizujú plánované aktivity v rámci projektu:
„Šport je náš kamarát“, ktorý
finančne podporila spoločnosť Tesco sumou 1 300 €.
Spoluúčasť mesta/školy tvorí
suma do 200 €.
Cieľom projektu bolo vytvoriť
atraktívne a podnetné prostredie pre pravidelné športovanie
detí prostredníctvom dobudovania a modernizácie existujúceho zastaraného ihriska materskej školy. A teda realizácia
všetkých aktivít počas projektu
bola nasmerovaná na splnenie
tohto cieľa.
Do projektu bolo zapojených,
okrem koordinátorky projektu
Hildy Puterovej, i 13 dobrovoľníkov dospelých i detí, ktorých
ste mohli stretnúť už počas hlasovacej fázy pri propagácii projektu v hypermarkete Tesco v
Revúcej.
Ďalej nasledovala príprava terénu pred osadením hracích prvkov v areáli materskej školy a

samotná doprava a montáž prvkov trojsteny na lezenie a kladiny.
Veľmi zaujímavou aktivitou v
rámci projektu bola realizácia
besedy pre deti MŠ s doktorkou
Viestovou pod názvom: „Zdravý
životný štýl“. Primerane a hravo
im vysvetlila ako sa majú stravovať, kládla dôraz na dôležitosť
pohybu a obmedzenie TV, PC.
Besedy sa zúčastnila riaditeľka
MŠ Jana Polláková i zástupcovia spoločnosti Tesco riaditeľ
hypermarketu Tesco Revúca
Radoslav Dzurina s kolegyňami,
ktorí deťom priniesli čerstvé
ovocie i veľmi hodnotné hračky,
za čo im patrí veľká vďaka.
Všetkým, ktorí nám pomáhali
s realizáciou projektu, touto
cestou veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na šťastné a spokojné deti, ktoré budú využívať toto zmodernizované
ihrisko i hračky v areáli materskej školy.
Projekt „Šport je náš kamarát“
podporila spoločnosť Tesco.
Text: Oddelenie regionálneho
rozvoja MsÚ Revúca

Rekonštrukcia MŠ v Revúčke
Počas letných prázdnin bola zrealizovaná rekonštrukcia sociálneho
zariadenia v štyroch miestnostiach: WC pre deti, WC pre personál,
umyváreň pre deti a chodba v priestoroch prevádzky Materskej
školy Revúčka, ktorej zriaďovateľom je Mesto Revúca.Stavebné
práce boli realizované dodávateľsky.Predmetom prác bolo odstránenie pôvodnej sanity vrátane všetkých vnútorných rozvodov,
vybúranie časti murovaných priečok, výmena elektroinštalácie,
vodovodných a kanalizačných rozvodov, zárubní a dverí, vybudovanie nových toaletných priestorov vrátane osadenia nových
podláh, sanity, obkladov, stierok a maľoviek.Finančné prostriedky
pre uvedenú rekonštrukciu v sume 9.076,75 € boli zabezpečené
prostredníctvom dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií
SR v sume 8 100 € ako i z vlastných prostriedkov v rámci rozpočtu
Mesta Revúca v sume 976,75 €.Text a foto: MsÚ, MŠ
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Kandidáti na primátora mesta
Kandidátov na primátora mesta
a ich nazeranie na naše mesto a
život obyvateľov v ňom vám priblížime prostredníctvom odpovede na otázku:
V Revúcej žijú obyvatelia rôznych vekových kategórií ,ktorých život okrem pracovného
ovplyvňujú rôzne oblasti spoločenského a sociálneho života.
Iné priority majú mladí ľudia,
rodiny s malými deťmi, obyvatelia stredného veku, seniori.
Ktoré oblasti života obyvateľov
nášho mesta Vy vnímate ako
slabé a poddimenzované v
rozvoji a ako by ste tento stav
zlepšili?

Ing.Július Buchta, 44 rokov

Výskumný pracovník
SNS,SMER-SD
V Revúcej síce žijú obyvatelia
rôznych vekových kategórií, ale
na základe ankiet, ktoré každoročne realizujem som presvedčený, že väčšina občanov potrebuje zlepšiť infraštruktúru. Týka sa to chodníkov, ciest, parkovacích miest, cyklochodníkov,
skrášlenie okolia, vybudovanie
oddychovej zóny, detských
ihrísk s pieskoviskami, vybudovanie výbehov pre psy a tiež
riešenie dopravnej situácie v
meste nielen na jednej kľúčovej
križovatke na rohu SLSP a MsÚ.
Hneď za ňou nasleduje šport.
Podpora všetkých športov v
meste, nielen tých kolektívnych.
So športom súvisí aj vybudovanie multifunkčnej športovej
haly či plavárne. A na záver je to
rozvoj kultúry, školstva a cestovného ruchu.
Toto je v skratke to, čo potrebuje
naše mesto a verím, že sa na
tom všetci kandidáti na primátora zhodneme. Rozdiel však
bude v realizácií týchto výziev.
Samozrejme všetko to stojí a
padá na peniazoch. Tu vidím
veľký priestor na realizovanie
výziev a projektov EÚ. Znie to
ako fráza, ale takto mestá ako
napr. Žiar nad Hronom, Liptovský Mikuláš či Poprad vybu-

dovali veľmi veľa svojich zámerov. Spomínam tieto mestá, lebo
som tam bol na pracovných návštevách pozorne som počúval a
učil sa z ich skúseností. Tu sú v
našom meste naozaj veľké rezervy, ale nie v tom, žeby sa výzvy nesledovali, ale v ich samotnej realizácii. Chodím po Slovensku a vidím ako sa v iných
mestách podarí úspešne realizovať rôzne projekty. Netreba
toho veľa vymýšľať, stačí si
zobrať príklad z miest, kde dobré
nápady fungujú a realizovať ich
u nás v Revúcej. Na zefektívnenie prác v meste stačí urobiť
reštrukturalizáciu existujúcej
mestskej firmy BH s.r.o a pomôcť si tak môžeme s našimi
ľuďmi, vytvoriť nové pracovné
miesta. Myslím, že netreba zakladať nové spoločnosti, keď ich
tu už máme a stačí rozšíriť ich
rozsah činností.
Čo sa týka infraštruktúry, tak na
tej už pracujeme. Mestské zastupiteľstvo pripravilo plán opráv
miestnej infraštruktúry v intervale 5 rokov, kde sa každoročne
a postupne opraví časť mesta.
Začalo sa minulý rok, pokračuje
sa tento rok a postupne sa
dokončí všetko v sume približne
960 tisíc eur. Začalo sa s realizáciou úprav vodného toku Zdychavka, kde zosuny brehov začali ohrozovať cestu na Železničnej ulici v sume 650 tisíc eur.
Projekt športovej haly je pripravený, čaká sa len na schválenie
čerpania tzv. Nórskych fondov. V
tomto projekte je zahrnuté aj zastrešenie klziska a vybudovanie
oddychovej zóny. Tento projekt
sa bude realizovať v časti za
dopravným ihriskom (v januári
bude výzva na opravy dopravných ihrísk) na pozemkoch mesta s dobrým prístupom k parkovisku. Dokončujú sa šatne pre
mladých futbalistov, kde sme
polovicu na ich výstavbu dostali
od SFZ.Dokončuje sa aj bežecký okruh, ktorý bude slúžiť pre
základné školy Hviezdoslavova
a I.B. Zocha, ako aj pre špeciálnu základnú školu. Bohužiaľ,
nemám tu toľko priestoru, aby
som pospomínal všetky svoje
aktivity, ale ako vidíte, je toho
naozaj veľa, čo treba ešte urobiť. Tiež je však veľa toho, čo sa
už urobilo. Musí sa to však robiť
systematicky a postupne.
Nedá mi nespomenúť tému životného prostredia a konkrétne
separovania a spracovania odpadu. Je to podhodnotená sféra,
napriek tomu, že nám z mest-

ského rozpočtu odoberá nemalé
finančné prostriedky. Tu vidím
po odrátaní vstupnej investície
možný zisk až 200 tisíc eur ročne, bez navýšenia poplatkov za
odvoz komunálneho odpadu.A
toto sa nás týka všetkých, či sme
starí alebo mladí.
V závere naozaj len krátko k
téme revúcka nemocnica. Táto
téma presahuje aj hranice mesta Revúca, ale opäť sa týka nás
všetkých a dosť citlivo. Momentálne sa pracuje na oddlžení nemocnice čo predstavuje sumu
2,5 milióna eur, aby sme následne mohli dotiahnuť do úspešného konca aj projekt cez
iROP v celkovej sume cca 5 miliónov eur. Získané peniaze sa
použijú na modernizáciu nemocnice, aby bola konkurencieschopná, aby do nej opäť začali
prichádzať pacienti od svojich
obvodných lekárov, aby si získala stratenú dôveru...Práca je
navyše komplikovaná, lebo stále sú snahy určitých ľudí o to aby
naša nemocnica „padla“. Do záchrany nemocnice sa musíme
zapojiť všetci lekári,verejná
správa, ale aj štát. Preto je
pripravené ďalšie, v poradí už
tretie verejné stretnutie všetkých
zainteresovaných a ochotných
pomôcť. Bohužiaľ táto téma je
tak rozsiahla, že potrebuje samostatný článok, kde vysvetlím
aj tému LSPP či už detskej alebo
dospelej, v súčasnosti pod názvom APS.
Nie som človek, ktorý len sľubuje, ale aj tvrdo pracuje a je
hlavne realista, ktorý rozmýšľal
pred štyrmi rokmi úplne inak.
Dnes je však skúsenejší a hlavne odhodlaný a pripravený prevziať takú dôležitú funkciu akou je
primátor mesta. Ďakujem.

Karol Hatala, 49 rokov

Štátny zamestnanec
nezávislý kandidát

Milí moji spoluobčania!
Dostal som príležitosť prihovoriť
sa Vám ako nezávislý kandidát
na primátora mesta Revúca.
Svoju predvolebnú kampaň vediem pod jasným a stručným
heslom : „Revúca patrí Revúčanom“. Ak na začiatku bolo slovo,
ako sa to píše v múdrych knihách, tak na konci by mali byť činy a ich pozitívne výsledky. Vo
svojom programe ponúkam
riešenia, nie prázdne sľuby. V
známom prísloví sa hovorí, že
slová sa vravia a chlieb sa je, a
preto, keďže tých slov tu bolo
na-hovorených doposiaľ viac
ako dosť, je už naozaj najvyšší
čas prejsť od nich k činom, k
poctivej práci. V hre je príliš veľa.
Mesto, to nie sú len budovy, verejné priestranstvá, chodníky a
komunikácie. Revúca, to je každý Revúčan, každý jeden z jeho
obyvateľov.
Pri písaní základných téz môjho
programu som si bol plne vedomý toho, že práve Vy, spoluobčania, ste tí najdôležitejší. To,
čo nás všetkých neoddeliteľne
bude spájať, a to aj vtedy, ak si
získam Vašu dôveru a stanem
sa primátorom, je práve naše
mesto Revúca, v ktorom bývam
s Vami.
V Revúcej žijú obyvatelia rôznych vekových kategórií, ktorých život, okrem pracovného,
ovplyvňujú rôzne oblasti spoločenského a sociálneho života.
Iné priority majú mladí ľudia, rodiny s malými deťmi, obyvatelia
stredného veku, seniori atď..
Myslím si, že všetci kandidáti
budú písať o tom istom, ako si
želajú, aby Revúca napredovala, aby sa obyvatelia mali
lepšie, mladí ľudia neodchádzali, aby... aby... aby. Ja
ponúkam riešenia, nie sľuby, a
moje slovo Karola Hatalu má
takú istú váhu ako primátora Karola Hatalu. Myslím si, že v našom meste niet oblasti, v ktorej
by sa nedalo niečo zlepšiť. No
jediný rozdiel medzi mnou a
ostatnými kandidátmi je ten, že
ja chcem ísť cestou tvrdej práce
a nielen natiahnutej ruky s tým,
že budem čakať, ktorá politická
strana sa kedy zľutuje a dá
mestu „niečo“, keď to uzná sama
za vhodné.
Mojím prvoradým cieľom je čo
najvyššia miera sebestačnosti
mesta s využitím domácich výrobných, podnikateľských, ako i
zamestnaneckých zdrojov. Tu
sa mi javí ako nevyhnutné zriadenie mestského podniku, ktorý
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Kandidáti na primátora mesta
sa bude zaoberať rekonštrukciou ciest, chodníkov, ako aj ich
zimnou údržbou, pretože najväčší úbytok finančných zdrojov
vidím v investíciách do ciest,
chodníkov, kde na týchto komoditách zarábajú cudzie firmy.
Okrem toho, že vzniknú nové
pracovné miesta, chcem šetriť
verejné zdroje, ktoré budú využiteľné v iných oblastiach, ako
sú: šport, kultúra, školstvo, zdravotníctvo a s ním nevyhnutne
spojená podpora nemocnice.
V druhom rade chcem vyriešiť
dopravnú situáciu v meste, dočasne jednosmernou premávkou, ako som to prezentoval vo
svojom príspevku v skupine REVÚCA - "moderné" mesto "moderného" občana dňa 27.9.2018, a následným vstúpením
do rokovania s predstaviteľmi
Žilinskej univerzity nájsť dlhodobé ideálne riešenie.
Čo sa týka zdravotníctva, tiež si
neviem, podobne ako Vy všetci,
predstaviť Revúcu a celú spádovú oblasť bez nemocnice. No v
prvom rade je potrebné túto
zastabilizovať odborným personálom. Tu vidím riešenie v uzatváraní zmlúv so študentmi medicíny, kde im mesto poskytne
pôžičku formou štipendia (samozrejme ošetrené zmluvou),
kde budú zaviazaní určitý čas
odpracovať v NsP Revúca. Zároveň by boli motivovaní poskytnutím mestských bytov. Nie
je to síce okamžité riešenie, no v
dlhodobom horizonte by to
pomohlo stabilizovať katastrofálnu situáciu v Revúcej, čo sa
týka predovšetkým odbornej
lekárskej starostlivosti z dôvodu
nedostatku špecialistov.
Ďalej je nevyhnutné zriadiť tím
pracovníkov, špecializujúcich sa
na plné využívanie financií z Európskych sociálnych fondov, pre
rozvoj všetkých oblastí života v
meste. Uvedomujem si, že to
nebude ľahká cesta, ale taktiež
nechcem ísť ani cestou nekonečných sľubov, prázdnych rečí,
lebo ako som písal v úvode: „
Slová sa vravia a chlieb sa je“.
Primátor, nech už si zo štyroch
kandidátov vyberiete kohokoľvek, by mal byť v prvom rade
lokálpatriot, Revúčan telom i dušou, človek pevných zásad, ochotný načúvať ľuďom, ale i
dostatočne rozhodný, aby vedel
spravodlivo zasiahnuť vždy tak,
aby to bolo jedine v prospech
nášho mesta.
Môžem Vás ubezpečiť, že všetky tieto vlastnosti ako nezávislý
kandidát na primátora mesta

Revúca mám. Rozhodnutie je
iba na Vás, pretože bez Vašej
podpory to určite nedokážem.
Pokiaľ stratíme ďalšie štyri roky
prešľapovaním na mieste, veci
sa tak v Revúcej nikdy nepohnú
ďalej, ale ak mi prejavíte dôveru,
povediem toto mesto k finančnej
samostatnosti, ktorá je už dnes
nevyhnutnosťou.
Redaktorka Revúckych listov sa
ma spýtala: „Ktoré oblasti života
obyvateľov nášho mesta vnímate ako slabé a poddimenzované v rozvoji? Ako by ste tento
stav zlepšili?“ Snáď boli moje
slová dostatočnou a vyčerpávajúcou odpoveďou. Pokiaľ nie,
pokojne mi napíšte na môj facebookový profil, prípadne ma neváhajte osloviť, lebo rozhovor s
občanom považujem vždy za
cenný zdroj informácií.

JUDr.Marko Rus, 51 rokov

SZČO
nezávislý kandidát
V meste Revúca vnímam hneď
niekoľko poddimenzovaných
oblastí. Rád by som však spomenul tri z nich, ktoré si vyžadujú
okamžitý a prioritný záujem.
Sem patria oblasť zdravotníctva,
cestnej a dopravnej infraštruktúry a kvalita verejných priestranstiev. V oblasti zdravotníctva
mám samozrejme na mysli predovšetkým kritický stav, v ktorom sa nachádza revúcka nemocnica. Pred dvoma rokmi
bola zrušená detská pohotovosť, ktorá dodnes nebola obnovená. Rodičia tak so svojimi
deťmi musia dochádzať na detskú pohotovosť až do Rimavskej
Soboty. Dnes je však situácia
ešte kritickejšia, pretože z nemocnice odchádzajú viacerí lekári a pomaly ich už nemá kto
nahradiť. My občania tak nemáme na výber a za dostupnou a
kvalitnou zdravotnou starostlivosťou musíme vycestovať, či

už do Rimavskej Soboty, Rožňavy alebo ešte ďalej. Práve
tieto dve nemocnice v Rimavskej
Sobote a Rožňave dnes môžu
byť príkladom, pretože po zmene vlastníka začali fungovať
oveľa lepšie a ľudia si ich pochvaľujú. Len pre príklad, v nedávnom hodnotení kvality nemocníc skončila revúcka nemocnica na predposlednom
mieste v rámci celého Slovenska, zatiaľ čo nemocnica v
Rimavskej Sobote sa umiestnila
v prvej desiatke. Aj keď revúcku
nemocnicu nevlastní mesto, je
možné sa k jej fungovaniu vyjadrovať a hľadať riešenia. Som
presvedčený, že jednou z prvých
vecí, ktorú bude musieť budúci
primátor urobiť bude postaviť sa
čelom k problematike nemocnice a hľadať riešenia ako zlepšiť jej fungovanie, či už vstupom
mesta do nemocnice alebo
hľadaním súkromného investora
ako tomu je v Rimavskej Sobote
a
v
R o ž ň a v e .
Druhou problémovou oblasťou je
oblasť cestnej a dopravnej infraštruktúry. Stav cestných komunikácií, ktoré sú v správe mesta
Revúca je alarmujúci. Riešením
je pritom systematická oprava
týchto ciest, tak ako bola napríklad opravená cesta na Ulici
Magnezitárov. V havarijnom stave je aj hlavný ťah mestom Revúca smerom na Muráň resp. na
Jelšavu. Táto cesta síce nie je v
správe mesta, ale vedenie mesta môže stále vyvíjať iniciatívu a
aktivitu voči kompetentným orgánom a inštitúciám, aby sa po
rokoch tejto ceste dostal nový
asfaltový povrch a nie len každoročné plátanie výtlkov. Otázkou je aj parkovanie, keďže najmä v sídliskových častiach Revúcej začína vznikať situácia, že
ľudia, hlavne cez víkendy, nemajú kde zaparkovať. Riešením je
budovanie nových parkovacích
miest. Myslím si však, že ich
budovanie nesmie byť na úkor
zelených plôch v meste. Keď sa
poobzeráme po sídliskách, nájdeme tam desiatky autovrakov,
ktoré roky stoja na rovnakom
mieste a zaberajú tak iným
ľuďom parkovacie miesta. V
tomto smere môže mesto urobiť
veľa. Môže situáciu zmonitorovať, vyzvať majiteľov na odstránenie resp. odstrániť tieto
vraky aj z vlastnej iniciatívy, pokiaľ sa k nim majitelia neprihlásia. Táto činnosť zo strany mesta
sa koná aj v okolitých okresných
mestách a obnovili sa tým už
stovky parkovacích miest.

Treťou oblasťou je kvalita verejných priestranstiev v Revúcej. Rodiny s deťmi majú limitovaný priestor na trávenie voľného času, keďže väčšina detských ihrísk je v havarijnom stave. Majitelia psov nemajú kde
venčiť svoje psy, pretože v meste neexistujú venčoviská a
mnohokrát ich prítomnosť prekáža obyvateľom okolitých
obydlí. Parky v meste sú tiež dlhodobo v zlom stave. Riešením
je rekonštrukcia existujúcich
detských ihrísk a parkov a vybudovanie psích venčovísk či
psieho parku. Týmto by si na
svoje prišli aj majitelia psov a
zároveň by boli aj obyvatelia na
sídliskách spokojnejší.
Dovolím si ešte aspoň načrtnúť
oblasti, ktoré považujem poddimenzované a myslím si, že je
potrebné ich riešiť. Ide nedostatočnú informovanosť zo strany
mesta voči občanov, neefektívne fungovanie mestskej polície
a hlavne dlhodobý nezáujem o
mestskú časť Revúčka zo
strany vedenie mesta.
Oblastí, ktoré považujem za
poddimenzované je samozrejme viacero a môžete sa o
nich postupne dočítať v mojom
programe, ktorý dostanete do
schránok alebo ho môžete nájsť
na internete

Rudolf Steigauf,47 rokov

Dôchodca, Slovenská
ľudová strana A.Hlinku
Na otázku Vašej redakcie, ktoré
oblasti života nás, Revúčanov,
vnímam ako slabé a poddimenzované, odpovedám: My, obyvatelia mesta Revúca i regiónu
sme v rámci Slovenska diskriminovaní úplne v každej oblasti,
sme ochudobnení voči iným regiónom a mestám Slovenska,
máme nižšiu kvalitu života a nižšiu životnú úroveň. A samoz-
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Kandidáti na primátora mesta Úcta k starším. Jedna z cností človeka
rejme, nemôžeme zabúdať na
to, že ako obyvatelia celého
Slovenska, tak aj my Revúčania
sme diskriminovaní v sociálnej,
ekonomickej, kultúrnej oblasti
na úkor etnickej skupiny obyvateľstva, ktorým dal nejaký „Šalamún“ pomenovanie „sociálne
znevýhodnení“ (to je asi taký
výraz ako humanitárne bombardovanie). Ja s týmto pomenovaním nesúhlasím, naopak,
myslím si, že táto skupina je sociálne lenivá a sociálne znevýhodnení sú ľudia pracujúci, chorí a tí, ktorí celý život pracovali.
Teraz prejdime k problémom,
ktoré nás Revúčanov podľa
mňa ťažia najviac:
1. DOPRAVA My, Revúčania,
aj obyvatelia celej našej doliny
máme problém s cestovaním.
Mojou prioritou v tejto oblasti
bude vybudovanie železnice.
Mám za to, že v dnešnom svete
technológií to pri dobrej vôli nemôže byť problém. Som presvedčený, že keď dokázali vybudovať železnicu napr. v Alpách,
tak to dokážeme aj my. Tu by
som nadviazal na dávno zabudnutý projekt tzv. Gemerských
spojok, ktorého realizácia sa
začala po Viedenskej arbitráži,
kedy Slovensko prišlo o južnú
časť územia. Druhou možnosťou je vypracovanie nového projektu. Chcem, aby sme aj my
mohli cestovať vlakom tak, ako
ostatní obyvatelia Slovenska. A
možnosť cestovať vlakom zadarmo ako iní obyvatelia Slovenska musia mať aj naši študenti, dôchodcovia a ostatní,
ktorí na to majú nárok. Samozrejme, realizácia tohto zámeru
je možná len v spolupráci so
štátom, VÚC a susednými regiónmi.
2. NEMOCNICA. Tak, ako všetci
obyvatelia Slovenska, si aj my,
Revúčania a obyvatelia celého
okresu zaslúžime, a máme nárok na komplexnú a kvalitnú
zdravotnú starostlivosť v modernej, funkčnej nemocnici. Naša
okresná nemocnica je zastaralá
a my sa za zdravotnou starostlivosťou nacestujeme desiatky

km. Tento stav je veľkou hanbou
všetkých zodpovedných a zainteresovaných. Nie sme o nič
horší ako obyvatelia iných miest,
sme rovnako platcami daní, sociálneho a zdravotného poistenia (okrem sociálne lenivých),
tak máme mať rovnaké občianske vybavenie, ako všetci
ostatní.
3. ŠPORTOVÁ HALA. Ďalšou
hanbou všetkých zodpovedných
je, že mesto Revúca nemá ani
viacúčelovú športovú halu, ktorú
veľmi potrebujeme. Je treba vo
väčšej miere podporovať všetky
športové aktivity a vytvoriť podmienky na športovanie hlavne
pre deti a mládež, ale aj pre nás
starších. Máme tu volejbalový
klub s dlhoročnou tradíciou ale s
mizernou podporou mesta a teda zlými podmienkami. Rovnako je treba vo väčšej miere
podporovať aj všetky ostatné
športové kluby.
Toto sú problémy, ktorým sa
budem venovať, keď budem
zvolený. Samozrejme, je nutné
riešiť aj parkovanie v meste,
hlavnú križovatku v centre,
bytovú výstavbu, cestovný ruch
atď. Nechcem sľubovať nemožné, tak ako aj doteraz (napriek
šikane zo strany štátneho aparátu) sa budem zasadzovať za
pravdu, spravodlivosť, verejný
záujem a blaho pre všetkých. Ak
vyhrám voľby, budem v spolupráci s poslancami mesta horlivo pracovať na uskutočnení
týchto plánov. V tejto súvislosti
chcem poznamenať, že volebnú
kampaň si financujem sám a aj
preto Vám, spoluobčanom,
môžem zodpovedne vyhlásiť, že
verný svojim zásadám budem
primátorom všetkých Revúčanov, a nenechám sa ovplyvniť
politickými stranami ani subjektami, ktorým by išlo len o vlastný
prospech, a nie o verejné blaho.
Naopak, uvítam a podporím nápady a aktivity v prospech mesta
a Revúčanov. Všetky aktivity
magistrátu budú pod mojim vedením prebiehať transparentne
a verejnosť o nich bude jasne a
zrozumiteľne informovaná.

Pravidelný výkup papiera
Firma Brantner Gemer ,s.r.o bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier, prípadne hotovosť( vyplácané
nad 200 kg) v týchto dňoch: 30.10-.,27.11.,18.12.,. na týchto
uliciach v daných časových inter-valoch:14.00-14.20 Kúpelná,
14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35
Hlinkova,15.40-16.00 Daxne-rova,16.05-16.25 Okružná,16.3016.50 križovatka Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčkapri kultúrnom dome. Kontakt: 0902 980 998, 0902 987 672
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.Je
potrebné zber zviazať!

Začiatkom októbra si seniori Základnej organizácie JDS Revúca pripomenuli október ako Mesiac úcty k starším. Oslavy tohto sviatku
úcty k šedinám, vráskam ale aj múdrosti a skúsenostiam nadobudnutými prežitými rokmi sa konali aj na okresnej úrovni v utorok
9.októbra 2018.
V mestskom dome kultúry sa zišli poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja Július Buchta, ktorý zároveň zastupoval Mesto
Revúca, Július Laššan, predstavitelia krajskej organizácie JDS Slovenska, okresnej organizácie, starostovia obcí okresu, predstavitelia spoločenských organizácií a členovia jednotlivých základných organizácií okresu. O spríjemnenie spoločenského podujatia
sa vystúpením postarali deti Materskej školy Sládkovičova a žiaci
Základnej umeleckej školy Revúca.
Srdečne sme zablahoželali tým členom organizácie, ktorí sa zúčastnia a za činnosť v organizácii budú ocenení na krajských oslavách. Ďakovné a pamätné listy za aktívnu činnosť a spoluprácu
odovzdali členovia predsedníctva okresu činorodým jednotlivcom
základných organizácií. Seniori nezabudli ani na tých, bez podpory
a pomoci ktorých by nemohli realizovať svoju činnosť v takom
rozsahu ako plánujú, primátorom a starostom okresu a ostatným
priaznivcom a podporovateľom.
Pamätnú medailu za dlhoročnú spoluprácu a podporu si prevzal aj
poslanec BBSK, zástupca primátorky mesta Július Buchta, ktorý
úprimne prekvapený a potešený, ako povedal prvou medailou v
živote, poďakoval a poprial seniorom pevné zdravie, veselú myseľ,
úsmev, elán a radosť zo života v kruhu svojich najbližších, obklopených ich láskou a pozornosťou. Text a foto: Katarína Kvetková
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Pohotovostné služby lekární november 2018

ŠPORT

Pohotovostné služby sú:Pondelok piatok : od 20.00hod22,30hod.Pohotovosť od 16.00-20.00hod. po.-piatok
zabezpečuje
lekáreň BENU /Revúca/Víkend: lekáren
BENU /Revúca/ otvorená od 7.00-20.00, pohotovosť v
ostatných lekárňach okresu, podľa rozpisu je zabezpečená
od 20.00-22.30hod.
V dňoch štátneho sviatku slúžia lekárne podľa rozpisu v
čase od 7.00-22.30hod.
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Dr.Max
Revúca

2
Simonka
Gemerská
Ves

3
Jelšava

4
Lianela

5
U Ondreja
Tornaľa

6
Zafír
Lubeník

7
Azaela
Tornaľa

8
Cannabis

9
BENU
Tornaľa

10
Dr.Max
Revúca

11
NsP

12
Cannabis

13
Lianela

14
Dr.Max
Revúca

15
Dr.Max
Tornaľa

16
NsP

17
Dr.Max
Tornaľa

18
Simonka
Gemer. Ves

19
Jelšava

20
U Ondreja
Tornaľa

21
Dr.Max
revúca

22
Cannabis

23
Lianela

24
U Ondreja
Tornaľa

25
Zafír
Lubeník

26
Cannabis

27
Dr.Max
Revúca

28
Lianela

29
NsP

30
Lianela

Lekáreň Lianela Muránska 1335/12, Revúca otvorená po.-piat. do
17,00hod,Lekáreň Dr. Max, M. R. Štefánika 1363/2A, Revúca
otvorená po-piat. do16,30 hod,Lekáreň Cannabis, M. R. Štefánika
1250, Revúca otvorená po.-piat. do 17,00hod,Lekáreň BENU, M.
R. Štefánika, Tesco,otvorená denne okrem štátneho sviatku do
20.00hod,Lekáreň pri NsP, Litovelská 26, Revúca, otvorená popiat. do 15,30hod,Lekáreň Zafír,Lubeník 152, otvorená po.-piat.
do 15.30hod,Lekáreň Jelšava, Tomášikova 481,otvorená po.-piat
do 15.30,00hod,Lekáreň AZAELA, Škultétyho 486/1 Tornaľa,
otvorená po.-piat do 16,00hod,Lekáreň Dr.Max, Sládkovičova
596/1 Tornaľa,otvorená po.-piat do 16,00hod,Lekáreň BENU, Hlav.
námestie 6, Tornaľa, otvorená po.-piat do 16.00hod
Lekáreň Simonka , Gemerská Ves,Lekáreň U Ondreja,Poštová
1038/11,Tornaľa otvorená po.-piat. do16.00 hod
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INZERCIA

Revúcke listy č.18/26.október 2018

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

PhDr.Renáta Ružinová
Nechajte si preplatiť
kurz Úradom práve v plnej
výške. RE - PAS
Akreditovaný
Intenzívny
Opatrovateľský kurz
- pre záujemcov o opatrovateľkú činnosť na
Slovensku alebo v
zahraničí
- v domácnostiach alebo
zariadeniach sociálnych
služieb
Termín: 21.november 2018
Miesto:učebňa Muránska
Prihlasovanie:
0903 137 604

V tých chvíľach bezsenných keď
pocit máš, že svet sa Ti rozpadá
a farby v duši stratili svoju silu
počúvaj tých, čo šepkajú Ti tajne,
že všetko bude v poriadku len
nesmieš sa báť chaosu čo životu
teraz vládne .
Oni tam s Tebou stoja bez ohľadu na čokoľvek čo sa stane preto
v búrkach i dňoch slnečných
nepúšťajú tvoje dlane.
.. . a iba na nich záleží.

Knihu básní mladej autorky Martiny Meriačovej
kúpite v Turistickom informačnom centre, kníhkupectve
KnihArt a kaviarni City Café

Ponúkam na predaj 2 - izbový
podkrovný byt v osobnom vlastníctve po čiastočnej rekonštrukcii. Bytovka je zateplená s novou
strechou. V celom byte sú plastové okná a plávajúca podlaha.
Vstavaná skriňa Rolldor, vertikálne žalúzie a kuchynská linka
v cene. Byt nemá balkón, je
orientovaný na západ a mesačné náklady na bývanie sú cca
130 €. Na prízemí sa nachádza
kočikáreň. Celková plocha bytu
je 62 m². Byt sa nachádza približne 2 minúty chôdze od centra
mesta. V blízkosti je kompletná
občianska vybavenosť. Cena 20
000 €.
Bližšie info na tel. čísle 0904 355
021.

Životné križovatky
Lúčime sa
Anna Puterová
vo veku 97 rokov
Alica Kaššaiová
vo veku 63 rokov
Milan Balag
vo veku 73 rokov
Patrik Truhan
vo veku 44 rokov
Jolana Pavlíková
vo veku 78 rokov
Eva Hanuštiaková
vo veku 81 rokov
Božena Levčáková
vo veku 87 rokov
Ján Kovaľský
vo veku 74 rokov

Vitajte
Michaela Halkovičová
Eliška Hepková

Znel svadobný
pochod
Viliam Kováč
a Kristína Krokavcová
Martin Kopkáš
a Stanislava Kálovcová
dňa 6.10.2018

Predám 2,5-izbový čiastoč
ne prerobený byt s balkónom na 4.posch.,na Okružnej ulici, 2 pivnice.
Cena 25 000 €.
0915 863 654
Vaše pripomienky, otázky,
námety a tipy na
zaujímavé témy, ľudí a ich
nevšedné koníčky nám
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.
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