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Primátorom Revúcej Ing.Július Buchta s počtom hlasov 1760

Výskumný pracovník
SNS,SMER-SD

Ing.Július Buchta, 44 rokov

Ing.Július Buchta SNS,1230,
Bc.Ján Magura, nezávislý
1208
MUDr.Pavel Pelikán, nezávislý,1058,
Ing.Milan Poprocký,nezávislý ,1032,
Hilda Puterová, SMS 949,
Ing.Dušan Dorčák,PhD.,nezávislý ,897
JUDr.Mikuláš Kuchta,nezávislý,895
Michal Žgravčák, nezávislý Jaroslav Vredík,SNS, 895,
Tatiana Kršková, nezávislá
s počtom hlasov 1305,
865
V sobotu 10.novembra pristúpilo
k volebným urnám v Revúcej 3
699 voličov z celkového počtu
10 009 zapísaných v zoznamoch voličov. Volili sme primátora mesta a 13 poslancov mestského zastupiteľstva v dvoch
volebných obvodoch a 11 volebných okrskoch.
Za primátora mesta na nasledujúce volebné obdobie s počtom
hlasov 1760 bol zvolený
Ing.Július Buchta.
Do mestského parlamentu zasadnú poslanci:

Mgr.Lucia Medvecová, nezávislá,859,
JUDr. Jana Ježíková, nezávislá,766
Mgr.Pavel Šepík,nezávislý
149.
Július Buchta bol zvolený súčasne za primátora mesta a
poslanca MsZ. Pokiaľ sa rozhodne vykonávať funkciu primátora mesta do mestských
poslaneckých lavíc zasadne
náhradník-kandidát Bc.Matej

Herich, nezávislý ,609.

Neúspešní kandidáti za primátora a poslancov mestského zastupiteľstva
Neúspešní kandidáti za primátora mesta:
JUDr.Marko Rus, nezávislýpočet hlasov 1451, Karol Hatala, nezávislý-347 hlasov,
Rudolf Steigauf,,Ľudová strana
A.Hinku- 77 hlasov.
Neúspešní kandidáti za poslancov mestského zastupiteľstva:

Mgr.Dávid Galovič, nezávislý,(589), Ersin Metohaj-ro,nezávislý,(568),Mgr.Martina Fabová, Smer-SD,(520),JUDr.Ján
Kochan,SNS(520),Mgr. Oľga
Hižnayová,SNS(520),Slavomír
Spišák, SNS(517),Maroš
Bajúsz,Smer-SD (502),
JUDr.Jaroslav Galo,nezávislý(488),Ondrej Štecz,SNS
(473), Pavel Alexa,Kotleba-ľu-

dová strana naše Slovensko(467),Ing.Branislav Durjančík,nezávislý(456),Mgr.Viera
Kočišová,Smer-SD,(436),
Eduard Sendrei Smer-SD
(435),Ing.Vlastimil Chaba,SNS(382),Ivan Brdársky,sms
(373),Mgr.Patrícia Kmeťová,S m e r - S D , ( 3 4 8 ) , P a e d D r.
Gerhard Majling,Smer-SD(333),Bc.Ľubomíra Štelbaská,

SNS,(330), Rudolf Steigauf,
Slovenská ľudová strana
A.Hlinku,(279), Stanislav
Ružáni, Kotleba-ľudová strana
naše Slovensko,(277),
Ing.Peter Spevák,nezávislý,(158), Mgr.Janette Hrbálová,
SNS,(124).

S budúcim primátorom 24 hodín po voľbách
Aké sú Vaše prvé pocity a dojmy
z výsledkov volieb v našom
meste?
Moje prvé dojmy ? Som rád, že je
už koniec. Táto kampaň bola mimoriadne špinavá a neseriózna.
Ja viem, že v kampani sa „vyťahujú veci“ na protikandidátov,
ale malo by to mať určitú hranicu
slušnosti a ľudskosti. Nielen mňa
osobne, ale aj moju rodinu zraňovalo hlavne ohováranie na sociálnych sieťach, ktoré poskytujú
tzv. „hejterom“ obrovský priestor.
Dozvedel som sa o sebe toľko
negatívnych vecí, že som už začal pochybovať aj ja sám o sebe.
Našťastie bola mojou silnou
oporou manželka, takže som na
to nebol sám. Nezapochybovala
o mne ani na chvíľu. Moja kampaň bola pripravená seriózne a

štýlovo, s kvalitným volebným
programom a šikovnými poslancami. Ale mrzí ma, že čokoľvek som napísal, bolo na facebooku následne prekrútené a
šikovne obrátené proti mne. Čo
sa týka výsledkov volieb, tam
som popravde očakával väčší
rozdiel hlasov medzi mnou a
mojím protikandidátom. Myslel
som, že štyri roky pôsobenia v
meste ma dostatočne zviditeľnili. Ale v týchto voľbách sa
doslova zneužila proti mne politika a moja politická príslušnosť
a zo SNS bol urobený akýsi
strašiak. Pomaly som už začal
veriť, že v našom meste stačí
prísť mesiac pred voľbami a môžete ich aj vyhrať. Našťastie, nie
všetci ľudia sú takí povrchní.
Čo odkážete svojim voličom?

V každom prípade však ďakujem
všetkým svojim voličom za podporu, veľmi si ju vážim. Budem
sa snažiť, aby som splnil svoje
plány a povinnosti tak, aby ma v
nasledujúcich komunálnych
voľbách ľudia poznali takého,
aký naozaj som .Našťastie sa už
môžem pozerať dopredu, tak,
ako som to chcel. Pozitívne vidím aj zostavu zvolených poslancov. Sú síce medzi nimi aj nové
mená, ale verím, že aj s ich
pomocou prinesieme v nasledujúcich štyroch rokoch zmeny.
Pani primátorka necháva mesto
v dobrej kondícii a ja sa budem
snažiť tento stav ďalej rozvíjať.
Ale iným pohľadom. Pohľadom
chlapa, technika, s využitím
technológii patriacich do 21.
storočia.

Prvé kroky vo funkcii primátora
mesta?
Predovšetkým budeme musieť
začať riešiť problémy, ktoré nás
tlačia najviac, a to je životné prostredie. To v sebe zahŕňa aj zimnú údržbu ciest, prevádzku klziska, ako aj odvoz komunálneho
odpadu. Táto podhodnotená
oblasť stojí naše mesto nemalé
finančné prostriedky, a tu by som
chcel začať zmeny podľa vzoru
iných miest.
Druhým krokom bude riešenie
BH s.r.o., kde súčasný konateľ
končí vo funkcii k 1. 1. 2019. Je
potrebná kompletná reorganizácia s rozšírením prác súvisiacich so správou mestského majetku.
Začiatkom mesiaca január
chcem využiť čas na prípravu
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S budúcim primátoromchádzky
24a hodín
po voľbách
zefektívni sa aj pra-

stratégií a projektov cez vládu
SR a využiť všetky inštitúcie, na
ktoré mám dosah. To sa konkrétne týka ministerstiev pôdohospodárstva a školstva, PPA
projektov.
Budem postupne realizovať body z môjho programu a začnem
určite dopravnou situáciou v
meste. Je dôležité, aby sa deti
dostali do školy bezpečne, lebo
tie sú naša budúcnosť a budúc-

nosť mesta, ktoré potrebuje
vzdelaných ľudí. Potrebuje však
aj to, aby sa títo ľudia mali kde
zamestnať a boli pre nás
prínosom.
Zmení sa tiež fungovanie mestského úradu a mestskej polície.
Chcem zaviesť nový systém
riadenia, ktorý sa mi veľmi dobre
osvedčil v SMZ a.s. Jelšava, kde
ešte momentálne pracujem.
Zmení sa spôsob registrácie do-

covná činnosť. Určité zmeny
chcem priniesť aj do rokovaní
mestských zastupiteľstiev.
Mám veľmi veľa plánov, ktoré
chcem postupne realizovať.
Dúfam, že ľudia konečne pochopia, že si máme pomáhať a
spolupracovať, nie ísť proti
sebe. Že ohováraním ľudí, ktorí
nám pomáhajú, sa sami
dostávame do ťažkej situácie

Zároveň chcem popriať mojim
protikandidátom veľa úspechov
v ich osobnom a pracovnom
živote. Verím, že aj napriek
predvolebnému boju, ktorý
nebol príjemný, sa dokážeme
slušne pozdraviť, potriasť si
pravicou a ľudsky sa porozprávať.
Ďakujem a začíname
10.12.2018,
Ing. Július Buchta
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Oprava oporných múrov na potoku Zdychava
Pod názvom stavby „Revúca, oprava oporných múrov na potoku
Zdychava v km 0,373 0,451“ je Investorom Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa Povodie Slanej Rimavská
Sobota na základe opakovaných požiadaviek mesta Revúca
v
tomto čase realizovaná oprava korytovej úpravy na vodnom
toku Zdychava. Nutná je z hľadiska potreby ochrany intravilánu
mesta Revúca a bolo nutné uskutočniť ju neodkladne z dôvodu
hroziaceho úplného kolapsu súčasných oporných múrov.Stavebno
- technické riešenie spočíva v kompletnom novom postavení
oporných múrov z vodostavebného betónu, pričom pohľadová
časť bude tvorená prefabrikovanými panelmi o výške 1,5 metra,
pričom od mosta pri Strednej odbornej škole budú v dĺžke 14
metrov použité panely o výške 2 metre, aby nedošlo k zosuvom na
danom úseku.Ukončenie stavebných prác je plánované do
konca roku 2018 s tým, že v prípade nepriaznivého počasia sa
môžu práce presunúť do jarných mesiacov budúceho roku.

Mesto bolo v roku 2018 úspešné pri predkladaní žiadostí o finančné prostriedky pre projekty
1/ Rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice.
Mesto Revúca zabezpečilo v
termíne 04/2018 spracovanie
a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Ministerstvo
vnútra SR,Prezídium Hasičského a záchranného zboru pre
projekt „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Revúca, m.č.Revúčka“.Predmetom žiadosti sú
výdavky na rekonštrukciu jestvujúcej budovy požiarnej zbrojnice v m.č.Revúčka s cieľom
podpory zvýšenia ochrany príslušného spádového územia
pred požiarmi.Účelom rekonštrukcie je najmä zvýšenie kapacity priestorov pre hasičskú
techniku, ktorá je v súčasnosti
nepostačujúca. V októbri t.r.
bolo Mestu Revúca oznámené,
že žiadosť o pridelenie dotácie
bola schválená v sume 30.000,eur.Projekt bude realizovaný v
novom volebnom období v roku
2019 v súlade s vypracovanou

projektovou dokumentáciou a
vydaným stavebným povolením.Rekonštrukcia budovy
a realizácia stavebných prác
budú mať významný vplyv na
efektívnu prácu, výkon činností
a zázemie členov dobrovoľného hasičského zboru mesta.
2/ Revitalizácia vnútrobloku
sídlisko Stred. Na základe
predloženej žiadosti Mesta
Revúca vydalo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR dňa 21.3.2018
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok pre realizáciu projektu„Revitalizácia
vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca“
a to vo výške 760.000,-eur.Následne bola podpísaná vzájomná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.Riešené územie sa nachádza pri predajni Sintra ,
t.j. severne od Ul.Daxnerovej.
Je ohraničené panelovými 8-

poschodovými bytovými domami. Vnútroblok je navrhnutý ako
urbanistický celok. kde sú riešené nasledovné objekty : 1/
spevnené plochy - modernizácia
a doplnenie nových chodníkov
2/ drobná architektúra smetné
koše, lavičky, stojany na bicykle,
prístrešky,3/ sadové úpravy výsadba drevín, kríkov, umelý
kopec,4/ exteriérový fitnes posilňovňa, plochy pre silové cvičenie,5/ detské ihriská rozdelené podľa vekových kategórií,
6/ multifunkčná športová dráha
pre bicykle, skateboarding,7/
verejné osvetlenie modernizácia a doplnenie nových svietidiel.V súčasnej
období je
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonávaná kontrola dokumentácie
pred vyhlásením verejného obstarávania na výber zhotoviteľa
predmetnej stavby.Začiatok
realizácie stavby je plánovaný v
novom volebnom období v roku
2019.

3/ Modernizácia Základnej
umeleckej školy.Slovenská
inovačná a energetická agentúra vydala dňa 4.4.2018 pre
žiadateľa Mesto Revúca Rozhodnutie o schválení žiadosti o
nenávratný finančný príspevok
pre realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti
Základnej umeleckej školyv
meste Revúca“ a to na základe
predloženej žiadosti Mesta Revúca vrátane povinných príloh.
Daným rozhodnutím bol pre
mesto schválený príspevok vo
výške 459.860,-eur. Následne
bola podpísaná vzájomná
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.Projekt rieši stavebné práce
na objekte, ktorý sa nachádza
na Ul.Okružnej v Revúcej.
Vzhľadom na to, že existujúci
stav budovy je z tepelno-technického hľadiska nevyhovujúci,
je nutné zateplenie celej stavby
vrátane strešnej konštrukcie.
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Rozšírenie ihriska v Revúcej

V decembri 2017 Mesto Revúca
podalo žiadosť o poskytnutie
dotácie v zmysle výzvy Rady
vlády SR pre prevenciu kriminality pre projekt s názvom: „Hrou
k prevencii, II. Fáza“.
Žiadosť bola úspešná, mesto
získalo finančnú dotáciu v sume
6 700 eur spoluúčasť mesta na
spomínanom projekte bude tvoriť suma 1 740 eur.

Cieľom projektu je prostredníctvom II. fázy projektu dokúpenia a osadenia ďalších hracích prvkov a lavičiek, vytvoriť
atraktívne a podnetné prostredie pre deti a mládež v lokalite
Podháj v rámci zmysluplného
trávenia ich voľného času.
Momentálne je projekt vo fáze
podpisu Zmluvy o poskytnutí
dotácie, predpokladaný termín
realizácie projektu je jar 2019.
„Projekt bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu krimina-lity“.
Text a foto: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca

munikovať takpovediac výtvarným umeleckým jazykom. A my
sa budeme vždy tešiť na ich
nové posolstvo.
Prvou obrazovou správou od
Plánky z Gemera je veselý a
farebný, takmer komiksový obrázok, ktorý jeho autor Jozef
Kostič pomenoval Jeleňom ruju,
gazdovi úrodu. Istotne ide o pozitívnu reflexiu na jesenné dožinkové obdobie, v ktorej sa proklamuje aj mimoriadne intenzívny vzťah nášho mesta k nádhernej okolitej prírode. Kostič sa

Plánka z Gemera dozrela
Klub revúckych výtvarníkov
oživotvoril svoju činnosť a o
radosť z výtvarnej tvorby sa
chce deliť so svojimi spoluobčanmi. Od začiatku novembra
rozjasňuje stred mesta ich
pozitívne obrazové posolstvo
na Dome kultúry púta pozornosť okoloidúcich jesenná
maľba „Jeleňom ruju a
gazdovi úrodu“.
Naše mesto má veru širokoďaleko na kilometer štvorcový
azda najviac aktívnych výtvarníkov. Svedčí o tom pravidelná
prezentácia ich nových výtvorov
každý rok v období Dní mesta
Revúca. Aj v tohoročnom predprázdninovom čase to tak bolo a
vo vynovenej výstavnej sieni
MsKS sme mohli obdivovať práce pätnástky skvelých amatérskych výtvarníkov z Revúcej i
blízkych obcí. Všetci títo nadšenci farieb, dláta či hliny sú už
roky z vlastnej vôle združení v
tzv. klube Plánka.
V ostatných rokoch však pracovali všetci skôr samostatne a

spoločné stretnutia sa vytratili. A
pritom vzájomná priateľská konfrontácia, motivácia aj inšpirácia
sú pre umeleckú tvorbu vo
všetkých žánroch nenahraditeľné. Hádam aj preto bolo
celkom prirodzené, že väčšina z
nich s nadšením prijala pozvanie na spoločné stretnutie z
iniciatívy MsKS.
V septembri sa desiatka členov
klubu stretla, aby potvrdili vôľu
ďalej spoločne fungovať a vzájomne sa v špecifickej oblasti
„výtvarna“ obohacovať. S nadšením prijali aj výzvu na konkrétu praktickú úlohu - prispieť k
výzdobe mesta a k skultivovaniu
jeho centrálnej budovy. Vznikol
tak projekt, ktorého výsledkom
je veľkorozmerné plátno na
streche Domu kultúry, ktoré je
odteraz k dispozícii len a len
revúckym výtvarníkom. Bude to
ich prezentačná plocha, prostredníctvom ktorej budú s divákmi - okoloidúcimi pozorovateľmi Revúčanmi či príležitostnými návštevníkmi mesta - ko-

odvážne podujal vyhotoviť
pilotný obraz tohto projektu ako
prvý a prakticky mu pritom pomáhala jeho manželka Katarína.
Ďakujeme im a už teraz sa tešíme na budúci originál, ktorý
nám niekedy po novom roku
ponúkne revúcky klub výtvarníkov Plánka z Gemera. Miesto
nad Domom kultúry je stredobodom pozornosti a obraz na
tomto mieste bude významným
príspevkom pre pozitívny postoj
všetkých občanov nášho mesta.
Juraj Genčanský, MsKS
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Celoštátna súťaž Slovenská kronika 2018 a jej 10.ročník

Dňa 19. Októbra 2018 sme sa na pozvanie Národného osvetového centra, Slovenskej národnej knižnice, Združenia miest a obcí
Slovenska a Slovenského národného múzea zúčastnili slávnostného vyhodnotenia 10. ročníka súťaže Slovenská kronika
2018.
Slovenská kronika je celoštátna súťaž kroník a monografií miest a
obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb. Jej cieľom je podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest a ich využívania ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej

a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií
našich obcí, miest a regiónov.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo na pôde Slovenskej národnej knižnice v Martine. Súčasťou programu boli i
odborné semináre: Kroniky a ich význam v mapovaní kultúrneho
dedičstva obce/mesta odporúčania pre prax v podaní Zuzany
Kollárovej a tiež cenný príspevok od známej slovenskej etnologičky
Kataríny Nádaskej Význam tvorby obecných monografií a metodiky
písania obecnej monografie.
Prihlásených príspevkov bolo mnoho, odborná porota mala
neľahkú úlohu vybrať spomedzi 33 kroník a 59 monografií z celého
Slovenska.Mesto Revúca ako vydavateľ prihlásenej publikácie
Dušana Dubovského Album Revúcej získal v tejto súťaži mimoriadnu cenu v kategórii popularizačná a textovo-obrazová alebo
obrazovo-textová monografia za mimoriadne využitie výpovednej
sily fotografií monografie Album Revúcej.Toto ocenenie nás
mimoriadne teší a veľká vďaka patrí hlavne autorovi monografie,
nášmu regionálnemu historikovi Dušanovi Dubovskému (*
16.8.1943 Krupina - † 7.2.2016 Revúca), ktorý považoval túto knihu
(vydanú v roku 2014) za svoju poslednú a ktorá zožala úspech i po
jeho odchode, určite by mal z tohto ocenenia veľkú radosť. Zároveň
by sme sa chceli poďakovať aj ostatným, ktorí stáli pri zrode tohto
diela a prispeli tak k nášmu dosiahnutému úspechu.
Publikáciu Album Revúcej si môžete zakúpiť v Turistickom
informačnom centre v Revúcej na Muránskej ulici.Text: Oddelenie
regionálneho rozvoja MsÚ Revúca, www.obecne-noviny.sk,
Foto: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca

Novinky z mestskej knižnice
Pozývame vás na stretnutie s J.Banášom Greenová,Cass:
Hlboko v lese.

Bývalý novinár, manažér, diplomat a politik sa programovo oslobodil od všetkých kariérnych záväzkov a nasmeroval svoju budúcnosť k absolútnej slobode tvorby od päťdesiatky je profesionálnym
spisovateľom. Dnes už mladý sedemdesiatnik, je autorom dvadsiatky kníh, dvoch stoviek komentárov, televíznych i divadelných
scenárov a najnovšie prvého románu o Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi Prebijem sa! (Ikar, 2018).
Príďte na stretnutie s charizmatickým otvoreným človekom,príďte si
dať podpísať knihu, príďte mu položiť akúkoľvek otázku...Vo
štvrtok 29. novembra 2018 od 17. hodiny ,v Mestskom
kultúrnom stredisku v Revúcej.
Spoluorganizujú: MsKS a kníhkupectvo KnihArt Revúca.
Politik, diplomat, novinár a kňaz patria medzi najneslobodnejšie
povolania. Vyskúšal som si z nich tri. Nikdy som nebol hrdina (kto
ním už bol?), ale riadil som sa heslom: „Netreba dávať gate dolu,
kým je guľka ešte ďaleko.“ Základným predpokladom úspechu v
politike je nemať názor... A tak sa teraz teším slobode
spisovateľskej. Píšem skutočne slobodne, tak, ako veci vidím a moji
čitatelia mi veria. Pokiaľ čitateľ cíti, že nie si úprimný, že špekuluješ,
je to tvoj spisovateľský koniec.
(Banáš v rozhovore pre Literárny týždenník, 9. 4. 2014)

Mladá žena Neve neprežíva najlepšie obdobie .Rozišla sa s
priateľom, trochu vystrája, práca ju ubíja a nemá vlastné bývanie.
Keď za záhadných okolností zdedí malú chatu v lese, rozhodne sa
vymeniť Londýn za vidiek. Chata však ukrýva tajomstvá.
Fieldingová ,Joy: Zlá dcéra.
Jedného dňa si Robin vypočula telefonický odkaz od svojej staršej
sestry Melanie. Rozbúšilo sa jej srdce a zmocnil sa jej záchvat
paniky. Melanin odkaz bol hrozný. Teraz sa musí vrátiť k rodine,
ktorú opustila.
Moyesová,Jojo: Zakázané ovocie.
Ospalé prímorské mestečko Merkam neponúka v 50.rokoch
dvadsiateho storočia veľa vzrušenia. Aspoň v očiach mladej Lottie a
Celie. Keď sa do veľkolepého sídla nasťahuje skupina bohémov,
Lottie a Celiu priláka ich alternatívny spôsob života. Lenže to čo sa v
dome stane,má napokon tragické a trvalé následky na všetkých.
Pageová,Libby: Bazén.
Rosemary, dnes vyše 80-ročná žena, prežila v Brixtone celý život.
Všetko sa však neúprosne mení a po smrti svojho manžela ostáva
sama. Kate sa práve prisťahovala, jej kariéra novinárky sa iba
rozbieha-píše články do miestnych novín. Správa o ohrození
miestneho kúpaliska znepokojí Rosemary.Boj o záchranu
kúpaliska obe ženy spojí.

Quirin na cestách
Prišli sme, zaspievali sme, zvíťazili sme... Po dlhšom čase sa Quirin
vydal na cesty. Kým posledné dva roky sme koncertovali len v Revúcej a okolí, rozhodli sme sa, že nastal čas zmerať si "sily" s inými
speváckymi zbormi. Dňa 27. októbra 2018 sme sa zúčastnili
Festivalu zborového spevu V. F. Bystrého v Banskej Bystrici.V kategórii zmiešaných speváckych zborov sme sa prezentovali spolu
so zbormi z Banskej Bystrice a Zvolena, kde je široká spevácka
základňa. Vedeli sme, že tieto zbory sú kvalitné a úspešné aj v
zahraničí, a tak sme stavili na našu silnú zbraň - originalitu a rôznorodosť repertoáru. Na vystúpenie sme sa dlho a dôsledne pripravovali a na súťažnom vystúpení pred odbornou porotou maximálne sústredili a vyšlo to. Porota nás ohodnotila zlatým pásmom
spolu s jedným banskobystrickým zborom. Víťazstvo sme venovali
členke, priateľke, spolubojovníčke v dobrom aj v zlom - našej
Vierke.
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Dokončenie zo str.3
Taktiež sú nevyhovujúce existujúce plastové okenné konštrukcie, ktoré sa musia vymeniť
za moderné plastové okná s
tepelnoizolačným trojsklom.
Nutné je vykonať aj celkovú
rekonštrukciu elektrických rozvodov v celej budove vrátane
osvetlenia Nevyhovujúca existujúca vykurovacia
sústava
bude demontovaná a
nahradená novou sústavou vrátane vykurovacích telies.
Na

ŠPORT
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Mesto bolo v roku 2018 úspešnépripredkladaní žiadostí o finančné prostriedky
zabezpečenie bezbariérového
vstupu do budovy je navrhnutá
skladacia plošina.Po uskutočnení kontrol príslušných dokladov a dokumentácie z verejného obstarávania je v štádiu
prípravy započatie stavebných
prác, ktoré budú realizované v
novom volebnom období
s
ukončením v roku 2019.
M.Varga, MsÚ

Schéma riešenia vnútrobloku
Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu obrázku

Stolnotenisový turnaj v centre voľného času
Dňa 25.10.2018 sa v CVČ Revúca uskutočnilo obvodné kolo žiakov
a žiačok ZŠ v stolnom tenise pre školský rok 2018/2019. Tohto
turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev chlapcov a 2 družstvá dievčat so
svojimi vedúcimi s celkovým počtom 23 účastníkov zo ZŠ S.
Tomášika Lubeník, ZŠ Sirk, ZŠ J. A. Komenského 1 Revúca, ZŠ
Hviezdoslavovej
a ZŠ Ivana Branislava Zocha Revúca.
Organizátori CVČ Revúca pripravili toto podujatie na vysokej
úrovni. Bolo zabezpečené občerstvenie pre športovcov ako aj pre
vedúcich družstiev a taktiež príjemná atmosféra dodala turnaju
jedinečnosť. Zápasy sa odohrali na 2 víťazné sety a 4 víťazné
zápasy, podľa pravidiel stolného tenisu. V kategórii žiačok sa na
prvom mieste umiestnili žiačky ZŠ I. B. Zocha v zložení Lenka
Kožejová, Bianka Jungerová a Daniela Drábová. Na druhom
mieste sa umiestnili žiačky zo ZŠ S. Tomášika Lubeník. V kategórii
žiakov to bolo o čosi napínavejšie. Hralo sa systémom každý s
každým. Naši chlapci v zložení Igor Zubák, Ján Švonavec a Lukáš
Zubák si s prehľadom vybojovali prvé miesto. Tento ročník turnaja
bol v niečom aj výnimočný. Bola totiž udelená aj mimoriadna cena
pre najlepšieho hráča turnaja. Stal sa ním náš Lukáš Zubák. Na

druhom mieste skončili žiaci zo ZŠ Hviezdoslavovej a tretí boli
chlapci zo ZŠ S. Tomášika Lubeník.Naše oba tímy chlapci aj
dievčatá postúpili do krajského kola v Kalinove, kde im všetci
budeme držať palce, aby sa im čo najlepšie darilo.
Všetkým
zúčastneným športovcom blahoželáme a prajeme veľa ďalších
športových úspechov.
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INZERCIA - INZERCIA
Pohotovostné služby sú:Pondelok piatok : od 20.00hod- CIA - INZERCIA - INZE

Rozpis lekární november 2018

22,30hod.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

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: 27.11.,18.12.,. na týchto uliciach v
daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpelná, 14.25-14.45
Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.4016.00 Daxne-ova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka
Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčka- pri kultúrnom
dome. Kontakt: 0902 980 998, 0902 987 672
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.Je
potrebné zber zviazať!

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
Predaj pozemkov. Lokalita Revúca, orná pôda p.č.3340 s
rozlohou 1535 m2,lesné pozemky p.č.3574 s rozlohou 3861
m2

Životné križovatky
Lúčime sa
Jozef Štrbáň
vo veku 75 rokov
Božena Riemerová
vo veku 78 rokov
Jozef Sušila
vo veku 77 rokov
Emília Truhanová
vo veku 64 rokov
Mária Antalíková
vo veku 82 rokov
Milan Nandrássy
vo veku 87 rokov

Vitajte
Denis Antal

Znel svadobný
pochod
Ing.Miroslav Brúsik
a Slavka Záhoráková
dňa 26.10.2018
Roman Roják
a Mgr.Adriana Ilková
dňa 27.10.2018

Cena dohodou. Kontakt:0919
168 983

Predám 1-izbový byt na
prízemí na Ul.S.Chalupku
0908 0466551
Vaše pripomienky, otázky,
námety a tipy na
zaujímavé témy, ľudí a ich
nevšedné koníčky nám
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.

Dňa 13.októbra 2018 veľmi
rýchlo ubehli tri roky, odkedy nás
opustil náš drahý manžel, otec,
starý a prastarý otec

Michal
Gažúr
.Stále na neho spomíname s
vďakou a úctou. Manželka, syn
Vladimír,dcéry Oľga a Mária s
rodinami.

REVÚCKE LISTY
Mestské noviny
vydáva MESTO Revúca
Sídlo vydavateľa
a adresa redakcie:
MsÚ Revúca, Nám.slobody 13/17
IČO: 00 328 693
tel./fax.: 058/28 51 553
mobil: 0940 602 928
e-mail: revuckelisty@revuca.sk
reg. číslo EV 350/08 dvojtýždenník
ISSN 1337-8120
Šéfredaktorka: Mgr. K. Kvetková
Uzávierky sú dvakrát v mesiaci
Tlač: MsÚ
Revúca

