REVÚCKE LISTY
26. ročník l číslo 17 l dvojtýždenník l11.október 2017 lCena 0,33- €

Jesenné slávnosti a jazda sv.Huberta
V sobotu 7.októbra 2017 dopoludnia na námestí pred Kohútom slávnostné fanfáry ohlásili otvorenie XVIII.ročníka
Jazdy sv. Huberta a V. ročníka
Jesenných slávností poľovníkov, rybárov a včelárov.
Toto privítanie nastupujúcej jesene organizuje Mesto Revúca
v spolupráci so Slovenskou
poľovníckou komorou, združením PRÍRODA-láska moja,
Lesmi SR, Mestskými lesmi
Revúca a mestským kultúrnym
strediskom,s podporou a pomocou miestnych firiem a podnikateľov. Medzi hosťami ani tohto
roku nechýbali priatelia z Litovla
a zástupcovia spoločenských
organizácií, ktorých privítala
primátorka mesta Eva Cireňová. Po tradičnom dekorovaní sa
jazdci vydali na okružnú jazdu
mestom.
Na námestí pred Kohútom to
zatiaľ žilo a vrelo. Svojimi prezentáciami a programom priťahovali pozornosť návštevníkov stánky Mestských lesov
Revúca, Lesov SR , NP Muránska planina a Turistického informačného centra Revúca.
Pozornosť, najmä detí, pútali
ukážky sokoliarov, poľovnícke

psy a ich agilita ,jazda na koni,
maľovanie na tvár a kreatívne
variácie s pečiatkami. Zaujali aj
výstavy poľovníckych anomálnych trofejí, prác žiakov Základnej umeleckej školy Revúca a
Súkromnej umeleckej školy i
drobnochovateľov.
Nechýbali ani súťaže o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu a ikebanu, produkty ktorej mohli návštevníci obdivovať hneď od rána, súťaž o najlepší koláč, najposlušnejšieho psa,v jazde
zručnosti, súťaž v pílení a rúbaní dreva. Veľký záujem priťahovali produkty kotlov spod gaštanov. Po poľovníckom guľáši,
gemerských guľkách a pečených pstruhoch sa len tak zaprášilo.
Na pódiu Slovenská poľovnícka
komora pasovala a prijímala do
svojich radov nových členovpoľovníkov a v kultúrnom programe sa točili vystúpenia detí
materských škôl, detského folklórneho súborov Lykovček,
Lykovec a Úsvit. Záver patril
vyhodnoteniu jednotlivých súťaží, kde ceny odovzdala primátorka mesta a koncertu
skupiny BB country .
Katarína Kvetková,

Záhrada PSG

Pozývame vás na výstavu

Úspešní drobnochovatelia
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Voľby do orgánov samosprávneho kraja
V sobotu 4.novembra 2017 sa
konajú voľby do orgánov samosprávnych krajov. Revúčania
budú voliť predsedu a poslancov zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.
Voľby sa konajú v čase od 7.0022.00 hod., v 11 volebných okrskoch. Na hlasovacom lístku pre
voľby do zastupiteľstva volič
môže zakrúžkovať troch kandidátov, na hlasovacom lístku
pre voľby predsedu jedného
kandidáta. Okres Revúca je v
rámci Banskobystrického kraja
volebným obvodom č.8 a pre
voľby do zastupiteľstva bolo

Ing.Július Buchta, vek 43 rokov,
zástupca primátora, Slovenská
národná strana. Netají sa láskou k svojmu rodnému kraju a
sám seba považuje za lokálpatriota, ktorý chce hájiť regionálne záujmy aj na krajskej úrovni.
Vie však, že na zlepšenie danej
situácie treba ujsť ešte poriadne
dlhú cestu. Nepatrí medzi ľudí
čo zbytočne sľubujú, skôr radšej
koná.
Narodil som sa, žijem a chcem
žiť v Revúcej a myslím si, že mi
je ´bližšia košeľa ako kabát´.
Takže sa snažím presadzovať a
smerovať rôzne projekty aj rôzne aktivity do Revúckeho okresu okresu, respektíve na Gemer. Veľkú možnosť vidím aj v
realizácii Akčných plánov pre
menej rozvinuté okresy. Aj keď
tu sa to istý čas akoby zastavilo.
Najväčší problém sú práve
obrovské regionálne rozdiely bratislavocentralizmus. Všetko
sa sústredí na západ, východ
ako tak funguje a tu na Gemeri
je to najhoršie. Takže mojou najväčšou snahou je cez akčné
plány vytvoriť reálne pracovné
miesta, aby aj tí ľudia čo odišli za
prácou aj do zahraničia sa mohli
vrátiť. Neviem si predstaviť, keď
bude takto všetko smerovať čo
tu bude za pár rokov. Čierna
diera?
Druhou takou iniciatívou je vrátiť

zaregistrovaných týchto 21 kandidátov: Svetoslav Albíni,Ing.Mgr.MBA Muráň, nezávislý
kandidát, Pavel Alexa, Revúca,
Kotleba-Ľudová strana Naše
Slovensko, Ondrej Bafia,Mgr.,
Mokrá Lúka,SMER-sociálna
demokracia, Ján Brzáč,Sirk,
Strana moderného Slovenska,
Július Buchta, Ing. Revúca,Slovenská národná strana,János Deák, Ing. Tornaľa, Strana
maďarskej komunity, Dušan
Ďuriška,Ing.Kameňany, Slovenská ľudová strana Andreja
Hlinku, Mária Duszová, Mgr.
Držkovce, nezávislá kandidát-

ka, Dávid Galovič, Mgr.Revúca,
nezávislý kandidát, Zsuzsa
Hunyák, Tornaľa, Strana maďarskej komunity, Milan Kolesár,MVDr., Jelšava, SaS,OĽANO, NOVA,KDH,Občianska
konzervatívna strana, Roland
Kovács, Tornaľa, nezávislý kandidát, Martin Kvetko,Muránska
Dlhá Lúka, nezávislý kandidát,
Július Laššan,Ing.,Mokrá Lúka,
SMER-sociálna demokracia,
Ladislav Lukáč, Mokrá Lúka,
Slovenská národná strana, Hilda Puterová, Revúca,Strana
moderného Slovenka, Stanislav Ružáni, Revúca, Kotleba-

Ľudová strana Naše Slovensko,
Anna Szogedi, Mgr. Tornaľa,
Strana maďarskej komunity,
Vladimíra Šmidtová, Turčok,
Kotleba- Ľudová strana Naše
Slovensko, Gabriela Tamášová, Gemerská Ves, Strana
rómskej koalície, Alena Zelinová, Tornaľa, Slovenská národná strana.
V mestských novinách v krátkosti predstavujeme kandidátov z Revúcej, ktorí prejavili záujem a napísali aké sú ich priority
rozvoja okresu a mesta Revúca.
Počet a mená kandidátov na
predsedu BBSK sa stále mení.

študentov do revúckych škôl.
Vytvoriť také malé študentské
mesto, veď to tu máme historicky. Toľko národných buditeľov
ako sme ich vychovali v Revúcej
neviem, či niekde majú.
No a poslednou dôležitou úlohou je naštartovať cestovný
ruch. Sme naozaj ešte neobjavený región a máme čo ponúknuť. Nie raz som počul od návštevníkov, aké to tu máme
krásne, len my akoby sme si to
neuvedomovali.

podľa môjho názoru v schopnosti využiť potenciál nášho
okresu k jeho prosperite.
Kultúrne a prírodné bohatstvo
môžeme využiť (nie zneužiť)
najmä k rozvoju turizmu a poľnohospodárstva. Bohatá história nielen Revúcej ale aj obcí
nášho okresu, zvyky, tradície a
príroda, ktorou sme obklopení,
predstavujú obrovské bohatstvo, ktoré si často neuvedomujeme, nevážime a berieme ho
ako samozrejmosť. Toto všetko
sú poklady, ktoré sme dostali do
vienka. Musíme sa naučiť pracovať s nimi, propagovať ich, prilákať na ne turistov a rozprúdiť v
našom regióne život.
Spomínal som taktiež poľnohospodárstvo, ktoré podľa môjho
názoru predstavuje jedinú možnosť ako udržať pri živote obce
na juh od Revúcej a Jelšavy. Ľudia stratili vzťah k pôde. K bohatstvu, ktoré ako sa hovorí
„prestali vyrábať“. Pôdy je nemenné množstvo. Potrebujeme
naučiť ľudí vážiť si pôdu, aby na
nej dokázali hospodáriť a dokázali sami vyprodukovať potraviny potrebné pre svoj život.
Naučiť ich svoje výrobky ponúkať ostatným, nielen v regióne
ale aj mimo neho. Jednoduchým
spôsobom dokážeme takto nájsť prácu ľuďom bez potrebného
vzdelania, ktorí sú v súčasnosti
dlhodobo nezamestnanými
alebo dokonca nezamestnateľnými. Kombináciou poľnohospodárstva a turizmu sa neskôr
môžeme venovať rozvoju agroturistiky. Turizmus, poľnohospodárstvo a agroturistika môžu
priniesť prácu a peniaze ľuďom
v regióne. Viac peňazí, ktoré
majú ľudia k dispozícií, znamená viac peňazí v regionálnej
ekonomike, a to znamená viac
peňazí pre obce a samosprávy,
ktoré ich môžu využívať ďalej

pre blaho svojich občanov,
čestne a svedomite. Viem, že to
tak funguje v Rakúsku, viem že
to funguje aj na Morave, kde
som strávil 5 rokov svojho života
počas vysokoškolského štúdia.
Prečo by to teda nemohlo fungovať tu u nás?Aby však región
mohol fungovať nielen vo vnútri
ale aj navonok, je potrebné vynakladať úsilie nielen na krajskej ale aj na celoslovenskej úrovni. Musíme byť tými, ktorí sa
budú prví ozývať, že nám niečo
chýba a nie byť poslednými z
tých, ktorí čakajú na omrvinky.
Jednou z hlavných priorít pre región v celoslovenskom meradle
je infraštruktúra. Prioritami pre
náš okres a Revúcu je dostavanie južnej rýchlostnej cesty
R2 a kvalitné cesty v rámci okresu, ktoré si naši občania zaslúžia rovnako ako ktorýkoľvek
iný občan našej krajiny.

Mgr.Dávid Galovič, vek 24
rokov, marketingový špecialista,
nezávislý kandidát.
Okres Revúca je jedným z ekonomicky najzaostalejších okresov na Slovensku. Problémov je
veľa a tými najhlavnejšími sú
podľa môjho názoru nezamestnanosť a odliv mladých vzdelaných ľudí z regiónu. Práve „odliv
mozgov“ má za následok nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá by bola zaujímavá
pre investorov z vonka. To vytvára akýsi bludný kruh, z ktorého je náročné vystúpiť. Nemyslím si, že mesto Revúca sa
môže rozvíjať bez toho aby sa
rozvíjalo jeho okolie a naopak. Z
toho dôvodu sa budem snažiť v
nasledujúcich riadkoch predstaviť svoju víziu pre náš okres a
celý región.
Budúcnosť okresu Revúca je

Hilda Puterová, vek 53 rokov,
pedagogická pracovníčka, Strana moderného Slovenska.
Prečo sa uchádzam o Vašu
priazeň vo voľbách do VÚC za
poslanca BBSK za náš okres
Revúca? Moje priority okresu
a mesta Revúca.
Revúca je moje rodné mesto,
kde žijem dodnes a život ľudí v
ňom a v našom kraji mi nie je ľa-
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Výzva

Máte doma staré pohľadnice
alebo fotografie Revúcej?
Nenechajte svoje poklady zapadnúť prachom a darujte ich
alebo zdarma zapožičajte Mestu
Revúca pre pripravovaný nástenný kalendár
Privítame akékoľvek staré pohľadnice alebo fotografie mesta

Revúca, kultúrnych pamiatok,
zábery námestia, ulíc, uličiek a
pod.
Uvedené môžete priniesť osobne v pracovných dňoch na Mestský úrad v Revúcej, Námestie
slobody 13/17, 1. poschodie,
kancelária č. 48 počas úradných
hodín alebo nás môžete kontaktovať na:tel.: 058/28 515 55,
058/28 515 22 mobil: 0908 996
636,e-mail: bibiana.jankosikova@revuca.sk,
patricia.sefranova@revuca.sk
Vopred veľmi pekne ďakujeme a
tešíme sa na Vaše príspevky!

Voľby do orgánov samosprávneho kraja
hostajný...Po oslovení STRANY
MODERNÉHO SLOVENSKA a
po zvážení...som prijala ponuku
v tohoročných voľbách do VÚC
kandidovať za poslanca BBSK.
Mám úprimný záujem vidieť a
chápať všetkých ľudí, ktorí spolu so mnou budú kráčať za mojou víziou. NECHCEME PRIEPASTNE REGIONÁLNE ROZDIELY. Budem sa podieľať na
vytváraní pracovných a sociálnych podmienok pre dôstojný
život všetkých obyvateľov.
V poslednom období som si v
jednotlivých obciach všímala
život a rozprávala sa s obyvateľmi v okrese...Vychádzajúc z
mojich postrehov, chcem pozornosť upriamiť na sociálnu sféru
a školstvo...Podporovať všetkých podnikateľov, hlavne domácich, pritiahnuť investorov a
umožniť mladým zamestnať sa
pracovať za slušný plat...a tak
ich motivovať, aby nám neodchádzali. Aby rodiny kvôli práci
sa nerozdeľovali.
Budem bojovať za zvýšenie zamestnanosti v regióne. Aby nie
ľudia odchádzali za fabrikami do
sveta, ale fabriky k nám do regiónu a nielen na západ...Tvorba nových pracovných miest v
poľnohospodárstve, priemysle,
lesníctve. Podpora všetkých
podnikateľov, hlavne domá-

cich. Zvýšiť zamestnanosť.
Rodiny žijú na hranici chudoby,
doslova živoria a sú nestabilné...
Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii,
rozkrádaniu a kriminalite. Pre
seniorov a pre sociálne odkázaných občanov hľadať možnosti a riešenia na základe spolupráce miest , obcí a župy.
Chcem porozumieť rómskej
problematike a nehádzať ich
všetkých do jedného vreca...Urobme z nich vzdelaných,
zdravých a zamestnaných Rómov a zapojme ich do tohto procesu. Prestaňme ich nenávidieť
Modernizovať stredné školstvo
na území nášho mesta /v okrese, kraji/. Vychádzajúc z podmienok v okrese, kooperáciou s
budúcimi zamestnávateľmi hľadať možnosti duálneho vzdelávania. Aj to je jedna z možností,
ako znížiť nezamestnanosť v
Revúcej a zároveň udržať mladých ľudí doma v rodnom regióne. Podporím duálne vzdelávanie a dopytovo orientované remeslá (podľa regiónu a
pracovného trhu).
Rozvíjať infraštruktúru cestovného ruchu. Máme cca 166
NKP o ktoré sa treba starať,
zveľaďovať ich. Krásna príroda,

ktorú nám môžu závidieť v zahraničí. Turistický potenciál nám
umožnil vznik prírodných a
historických atrakcií. Podporovať a rozvíjať kultúru a šport,
turistické trasy a cyklotrasy. Aj to
sú nové pracovné príležitosti pre
nezamestnaných.
Zdravie je pre človeka najdôležitejšie...Garantujeme zdravotníctvo bez čakania na vyšetrenia ako aj na operácie.
Zabezpečíme bezbariérový kraj.
Som si vedomá toho, že nemám
zázračný prútik pre vyriešenie
všetkých problémov...ktoré sú a
dlhodobo pretrvávajú. Jedno je
isté: mám cieľ a víziu a budem
sa usilovať o dôstojný život nás
všetkých. Budem tu pre vás
stále... aj po voľbách.

Stanislav Ružáni, vek 57 rokov,
opatrovateľ, Kotleba-Ľudová
strana Naše Slovensko.
Myslím si, že v rámci nášho okresu, je dôležité vytvoriť, zlepšiť dopravnú sieť, na základe toho je naviazaný príchod investorov tvorba nových pracovných
miest. Podpora živnostníkov /
daňové úľavy atď /, tvorba sociálnych podnikov. Na margo
rozvoja nášho mesta Revúca
chcem povedať, že je nutnosť
výstavby sociálnych bytov, hlavne pre mladé rodiny. Naša populácia starne a mládež odchádza za prácou inde. Následne tvorby jasieľ a miest v
skôlkach. Tak isto zlepšenie dopravných komunikácií a chodníkov v našom meste.
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Jesenná kampaň 2017 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 2017.
Zber sa bude organizovať v
dvoch termínoch a to posledný
septembrový týždeň a tretí
októbrový týždeň podľa rozpisu uvedeného na konci tohto
oznamu. Žiadame preto ob-

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

čanov, aby tento biologicky rozložiteľný 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 Revú-

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

Tretí októbrový týždeň (16.10.2017 - 20.10.2017)
Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
Sídlisko stred 3 - SNP
Podskalka - Komenského, Generála Viesta
Sídlisko 1-2 , Okružná, Železničná
Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho, Muránska

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: ,-31.10.,28.11.,19.12. na týchto uliciach
v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kú-pelná, 14.25-14.45
Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.4016.00 Daxnero-va,16.05-16.25 Okruž-ná,16.30-16.50 križovatka
Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčka- pri kultúrnom
dome. Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby,
kartóny.Je potrebné zber zviazať!

Začína vykurovacia sezóna
Nestihli ste tento rok vyčistiť a
skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom
chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z
dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri
ktorých vznikajú nevyčísliteľné
škody na majetku, nehovoriac o
tom, že každoročne vyhasne
niekoľko ľudských životov.
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať
chybám, ktoré sa na vzniku
požiarov priamo podieľajú.
Viete o ktoré chyby najčastejšie ide? Nevhodný výber
druhu palivového spotrebiča do
daného prostredia a použitie
iného paliva do spotrebiča, než
na ktorý je určený! Nepravidelné čistenie a kontroly
komínov v lehotách:ak sú na
komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:4
mesiace - spotrebiče na tuhé
alebo kvapalné palivá,6 mesiacov - spotrebiče na plynné
palivá a ak ide o komín bez
vložky,12 mesiacov - spotrebiče
na plynné palivá a ak ide o ko-

ca, kde je nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (odpad zo záhrad) mimo kampaní vyhlásených mestom upravené
takto:„Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych 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.

mín s vložkou,ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:2
mesiace - spotrebiče na tuhé
palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá,v občasne užívaných stavbách raz
za 2 roky.
Inštalácia spotrebiča alebo
dymovodu mimo bezpečnej
vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé
palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať
len kominár alebo revízny
technik komínov)!Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali
by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na
následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a
používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu
v zmysle zákonao ochrane pred
požiarmi v znení neskorších
predpisov až do výšky 331 €.

Akčný plán okresu Revúca . Ako ďalej?
V septembri minulého roka v Revúcej zasadala vlády a schválila
Akčný plán rozvoja okresu Revúca. Finančná investícia do okresu by v rokoch 2016-2020
mala byť podporená priamym
regionálnym príspevkom v sume
3 835 tis. €. V roku 2017 sme
mali v okrese na rozvojové
aktivity a projekty čerpať regionálny príspevok v sume 760 tis.
€. Podľa Ing. Petra Balogha z
Akčnej rady okresu v tomto
období nastalo oživenie v implementácii a realizácii úloh Akčného plánu pre tento rok. Už v
minulom roku bolo v Tornali zriadené Centrum podpory podnikania, teraz sme dostali financie
na zriadenia pracoviska v Revúcej, ktoré bude sídliť v kancelárii na Remeselníckej ulici.
Jeden stály zamestnanec a dvaja externí experti budú koordinovať a poskytovať pomoc pri
podávaní projektov či už podľa
aktuálnych výziev alebo čerpania z regionálneho príspevku.
Pružnosť realizácie úloh Akčného plánu by mala podporiť skutočnosť, že kompetencie Rozvojovej rady, zastúpenej členmi
jednotlivých ministerstiev a vlády prejdú na Akčnú radu okresu,
zastúpenú starostami a odborníkmi okresu. Väčšie právomoci
k jednotlivým projektom by Akčná rada okresu mala mať od
1.novembra 2017. Takisto sa nedávno vo Fiľakove konala medzinárodná konferencia o sociálnych podnikoch. Od apríla
budúceho roka bude platný nový
zákon určujúci legislatívny rámec fungovania sociálnych podnikov, čo umožní rýchlejšie roz-

behnúť aj projekty sociálnych
podnikov v našom Akčnom
pláne.
Podľa P.Balogha v tomto roku
budú z regionálneho príspevku
ešte podporené projekty Muránske buchty, nákup vybavenia
pre Centrum vzdelávania pri
Strednej odbornej škole v Revúcej a Tornali, vybudovanie inžinierskych sietí v Mokrej Lúke,
oprava strechy na Mestskom
úrade v Tornali, rekonštrukcia
materskej a základnej školy v
Jelšave a projekty sociálneho
podniku na spracovanie ovocia
a zeleniny v Muránskej Dlhej
Lúke, podniku Gemer na výrobu
cestovín, Mestského sociálneho podniku Jelšava, vybudovania lesnej škôlky v Tornali a
krajčírskej dielni v Revúcej. Investičné stimuly majú podporiť
drevospracujúcu firmu Carman
v Tornali, ktorá s dopravným logistickým centrom zamestná
80-120 ľudí.
Hlavným cieľom Akčného plánu
je znížiť mieru nezamestnanosti
v našom okrese. Podpora projektov a podnikania, ktoré majú
vytvárať nové pracovné miesta
sa síce rozbieha pomaly ale ako
povedal Ing. Balogh:“ Nie som
veľmi spokojný s tempom akým
postupujeme dopredu ale robíme všetko preto aby sme neprišli o sľúbenú finančnú podporu. Som naďalej v tejto veci optimista a ani nepripúšťam možnosť zlyhania z našej strany.“
Ostáva nám veriť, že vláda
dodrží k čomu sa zaviazala. O
ďalších krokoch Akčného plánu
vás budeme priebežne informovať. Katarína Kvetková
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Čo sme nestihli povedať a čo povedali iní o oslavách 155.výročia založenia PSG
Stretnutie so spisovateľmi

Súčasťou osláv 155.výročia
založenia Prvého slovenského
gymnázia v Revúcej bol aj divadelný festival Slovenské kortyny 2017. Na jeho otvorení v
stredu 13.septembra 2017 v
mestskom dome kultúry boli
revúckej verejnosti predstavení
spisovatelia Pi klubu Pezinok,
ktorí pri príležitosti osláv navštívili naše mesto. Klub tvoria výhradne muži, súčasní slovenskí
spisovatelia, pravidelne sa stretávajúci v Pezinku.
Do Revúcej pricestovali Ľuboš
Jurík, Jozef Leikert, Jozef Mikloško, Ľuboš Olach, Ján Bábik a
Milan Stano. Páni spisovatelia
sa stretli so študentmi Gymnázia Martina Kukučína a Prvého slovenského literárneho
gymnázia na besedách v mestskom dome kultúry a v kníhkupectve KnihArt a zúčastnili sa aj
prednášky Codexy revúcke a
scénického čítania Dialóg o vine
a treste z cely smrti v podkroví

Múzea PSG. Autorom príbehu
Vladimír Clementis - Smrť
ministra je spisovateľ Ľuboš
Jurík.
Majstrov slova vo svojom úrade
privítala aj primátorka mesta
Eva Cireňová. Na stretnutí
podali návrh predbežnej spolupráce s našim mestom pri udeľovaní Ceny Vojtecha Zamarovského pre autorov literatúry
faktu. Jozef Leikert je predsedom komisie, ktorá rozhoduje o
udeľovaní tejto ceny spisovateľom žánru náučnej literatúry.
Revúca by sa zaradila do skupiny miest spojených s históriou
národovcov, kde sa koná program odovzdávania Ceny Vojtecha Zamarovského. Možno v
budúcnosti
bude Revúca
dejiskom udalostí, kde sa zíde
široká plejáda zástupcov spisovateľskej obce a milovníkov literatúry a hovoreného slova.
Text a foto: Katarína Kvetková

155 rokov prvého gymnázia,70 rokov Ľuba Juríka
V 80. rokoch sme boli pod vedením Vlada Krčméryho na tajnej kresťanskej stanovačke v
okolí Muráňa. Teraz som sa tam
a do Revúcej vrátil ako člen Piklubu spolu s Ľ. Juríkom, M. Stanom, Ľ. Oláchom, J. Leikertom a
J. Babíkom.
Nacestovali sme sa dosť, ale tie
tri dni stáli za to. Do Revúcej vedie aj železnica, ale vlaky v r.
2011 zrušili. Dve motorky za deň
by rozpočet Ministerstva dopravy SR nezruinovali. Mesto s ubúdajúcim počtom obyvateľov,
má hrdú históriu, krásnu prírodu, rozmanitú kultúru a aktívnych obyvateľov. Sú tam viaceré národné kultúrne pamiatky, aj
dom, v ktorom sa narodil generál R. Viest. V Revúcej a aj v
okolitých dedinách sú vždy dva
kostoly katolícky a evanjelicky,
vraj veľa ľudí do nich necho-dí

Mali sme besedy v Literárnom
gymnáziu, Gymnáziu M. Kukučína a v Evanjelickom gymnáziu
v „Ťisovci“, kde sú vraj aj skaly
mäkké. Stretli sme sa s primátorkou Evou Cireňovou,aj starostom v Muránskej Dlhej Lúke
Marekom Noskom. Navaril výborný guláš z muflóna, jeho
kontajnerová škola a škôlka pre
Rómov je obdivuhodným projektom za slovenské peniaze.
13.9. dopoludnia boli v Revúcej
oslavy 155. výročia založenia
Prvého slovenského evanjelického gymnázia, tie sme nestihli.
Gemerom vedie „literárna cesta“, pre jej oživenie je zaujímavým projektom návrh Ľuba
Menzela na pravidelné tábory
mladých literárnych autorov. Po
získaní prostriedkov by ich
mohlo organizovať Literárne
gymnázium alebo Múzeum Pr-

vého slovenského gymnázia. poznanie ich diel. Jubilant získal
Vlani ho vytopilo, ale už je zasa viacero literárnych ocenení, vevybudované.
ľa číta a píše, pripravuje rozsiahlu
knihu o Ľ. Štúrovi. Je
V Revúcej prebiehal divadelný
členom
Pi-klubu, ľudí, ktorých
festival Slovenské kortyny. Zúčastnili sme sa dvoch predsta- spája napriek rôznym názorom
vení - prvým bol slovenský sit- literatúra, hudba, umenie a víno.
kom martinského divadla auto- Príhovor som zakončil slovami:
rov D. Gombára a R. Manko- „A čo je mladosť, sedemdesiat
veckého „Národný cintorín“. Je rokov?“
to trochu prehnaná komédia a
fikcia reakcií významných slovenských dejateľov, ktorí „vstanú z hrobov“ , aby protestovali
proti svojej exhumácii kvôli budovaniu autostrády. Medzi
hercami exceloval 90 ročný Ján
Barto, ako Ján Francisi.
Pred zahájením moderátorka
predstavila zásady Pi-klubu a
jeho prítomných členov. V prestávke sme si pozreli výstavu fotografií z celého sveta cestovateľa Dušana Sekerku (76) a
Ivana Hudeca.
Vrcholom pobytu bolo dielo Ľ.
Juríka„Smrť ministra“-o posledných hodinách V. Clementisa
pred popravou. Predchádzala
mu prednáška J. Pacalovej o
Revúckych Reussových rozprávkach a návšteva výstavy o
M. Kukučinovi. Mal som česť povedať laudáciu k 70-ke Ľ. Juríka.
Zdôraznil som jeho všestrannú
spisovateľskú a novinársku prácu. Napísal vyše 20 kníh, aktuálne sú najmä Pokušenia z moci a
Pokušenie moci. Jeho posledná
kniha (575 strán) je o A. Dubčekovi, ktorú k 50. výročiu „Pražskej jari“ majú preložiť do 16-tich
jazykov. Unikátne sú aj jeho
rozsiahle rozhovory s americkými, európskymi a ruskými spisovateľmi, ako aj „Rozhovory po
rokoch“ so 40 slovenskými spisovateľmi. Jurík viedol dialóg s
piatimi nositeľmi Nobelovej ceny, s takými hviezdami ako napr.
Seifert, Heller, Bellow, Ajtmatov,
Moravia, Saganová, Hrabal,
Ferlinghetti... Obdivuhodná je
jeho príprava na tieto rozhovory,
ktorá si vyžadovala dôkladné
Karikatúry:Milan Stano

Scénické čítanie o vine a treste
z cely smrti o Vladimírovi Clementisovi vynikajúco zahral Marek Igonda. Scenár a réžiu urobila I. Žantovská z Prahy.
J.V Stalin, krvavý prokurátor Jozef Urválek, pokrytec Klement
Gottwald a podvodník Viliam Široký oživili hrôzy zločinného komunizmu. Ako povedal „obhajca“: „Odsúdil vás systém, ktorý
ste sami vytvorili“. Nekonečné
vypočúvanie, surové mučenie
pod vedením ruských „špecialistov“,sadizmus Št-bákov, varovanie Ilju Erenburga, že Stalin
neodpúšťa. Výsledkom bolo jedenásť trestov smrti a dve doživotia. 2.12.1952 komunistu Clementisa obesili, ani nie do roka a
do dňa, o tri mesiace, zomrel
Stalin, hneď potom Gottwald.
Plné divadlo s napätím počúvalo
dnes už neuveriteľnú historku.
Logika Clementisa bola rozporuplná ale jasná. Marko Igonda
sa výborne zhostil neľahkej
úlohy.
V sobotu 16.9.2017, keď sme už
boli doma, začal tradičný celodenný bohatý program stretnutia tisícky absolventov revúckych gymnázií.
Jozefmiklosko.blog.sme.sk
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Oprašovanie pokladov Codexy revúcke

Už ste sa niekedy zamysleli , čítajúc večer slovenské rozprávky
svojim deťom, vnúčatám, kto
zozbieral toto bohatstvo z ľudu ?
Áno z ľudu, chodiac od domčeka
ku chalúpke , cez lazy k osadám,
spovedajúc naše prastaré matky, dedkov , aby zapísali tieto
rozprávočky, ktoré sa dedili z pokolenia na pokolenie.
Okrem známych spisovateľov,
ktorí sa o to pričinili, ako bol Pavol Dobšinský, Ján Francisci Rimavský či August Horislav
Škultéty, málo kto vie, že osnovateľom toho všetkého bol práve
Samuel Reuss evanjelický farár
pôsobiaci v Revúcej od roku
1812 až do svojej smrti a jeho
syn Ľudovít. Originály zoznamov
rozprávok, nachádzajúce sa v
archíve Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, zaujali Mgr. Janu Pácalovú, PhD. z
Ústavu slovenskej literatúry
SAV, ktorá prebádala každý riadok napísaného rukopisu, dala
preložiť texty napísané v nem-

čine, preštudovala množstvo
korešpondencie medzi uvedenými národovcami. Zistila
zaujímavé skutočnosti v spojitosti s českou spisovateľkou Boženou Nemcovou, ktorá nevedela pochopiť, že taký diamant
kultúry mal Reuss uložený v komore pod vrstvou prachu. Osobne navštívila rodinu v Revúcej s
cieľom vymámiť poklad o ktorom Slováci „ničeho nič“ nevedia.
O tom všetkom a mnoho iných
zaujímavosti sme sa dozvedeli
od bádateľky v podkroví Múzea
Prvého slovenského gymnázia
dňa 14.septembra 2017 v jej
prednáške Oprašovanie pokladov / Codexy revúcke/ . Organizátormi boli Múzeum Prvého
slovenského gymnázia, mestské kultúrne stredisko v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied v rámci osláv 155.výročia založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej.
Mgr.Petra Oravcová

GMK v Revúcej-Zápis do Guinessovej knihy rekordov?
Ako sme oslavovali 155.výročia PSG

Stopäťdesiatpäť rokov ubehlo
odvtedy, čo sa začalo prvý raz v
histórii Slovákov vo všetkých
predmetoch vyučovať a neskôr
aj maturovať na gymnáziu v slovenskom jazyku. A bolo to práve
v Revúcej, v Prvom slovenskom
gymnáziu. Počas svojej existencie škola prešla mnohými

zmenami, reformami, dokonca
aj násilným prerušením činnosti, až sa prepracovala do dnešnej podoby - Gymnázia Martina
Kukučína v Revúcej. Naši žiaci,
učitelia a zamestnanci si toto
významné jubileum pripomínali
počas celého školského roka, či
už zrealizovaním slávnostnej
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školskej akadémie, tematicky
zameranými príspevkami na
študentskej vedeckej konferencii alebo prípravou výstav o významných absolventoch a činnosti školy.
Vyvrcholením však bol druhý
septembrový týždeň, počas ktorého sme sa zúčastnili vedeckej
konferencie Pedagogické pokusy v druhej polovici 19. storočia
na území Slovenska, pietneho
aktu kladenia vencov pri hroboch národovcov, slávnostných
služieb božích v evanjelickom
chráme. Naši žiaci v pamätných
izbách v dobových kostýmoch
divadelne stvárnili vyučovanie v
Prvom slovenskom gymnáziu,
ktoré si so záujmom pozrela aj
vtedy poverená ministerka školstva Gabriela Matečná. So záujmom sme si pozreli aj večerné
predstavenia Národný cintorín a
predstavenie
Bije zvon slobody.
A presne 16. septembra, 155
rokov po založení našej alma
mater sa v priestoroch budovy
Gymnázia Martina Kukučína
zišlo približne osem stovák absolventov tejto významnej školy
na pomaturitnom stretnutí.Už od
pravého poludnia sa škola zapĺňala prezentujúcimi sa účastníkmi stretnutia,ktorí sa následne v sprievode vedení súčasnými žiakmi školy presunuli do
domu kultúry na slávnostnú akadémiu. V klube (ako vravia Revúčania) všetkých privítal riaditeľ Mgr. Igor Baran,ktorý v úvode príhovoru ozrejmil históriu
našej školy súčasného pokračovateľa Prvého slovenského
gymnázia, spomienkami si uctil
bývalých a ocenením súčasných profesorov školy a vyjadril
radosť z toho, že absolventi
gymnázia sa do rodnej alma mater radi vracajú a dávajú nám o
svojich ďalších životných cestách vedieť. Po pozdrave zúčastnených absolventov primátorkou mesta Evou Cireňovou
sa slova ujala moderátorka

RTVS Oľga Hamadejová a na
scénu postupne uviedla bývalých aj súčasných žiakov školy
účinkujúcich v takých telesách
ako sú Lykovec, Lykovček, Happy Dance, či Šumiačan.
Všetkému sa prizerali aj Matej
Bencúr a Ivan Branislav Zoch,
ktorých muzeálne figuríny ožili a
tak mali možnosť porovnať študentský život za ich čias na Prvom slovenskom gymnáziu so
životom súčasných študentov
na Gymnáziu Martina Kukučína.
A potom už v priestoroch našej
školy na všetkých stretnutiachtivých čakali slávnostne prestreté stoly, dobré jedlo, ľudová muzika Zvolenskí vrchári, tanečná
hudba Tibora Faba, súbor Šumiačan, galéria osobností z
radov absolventov s názvom
Cesty z mladých liet ako aj výstava o súčasnom dianí školy
Vivat mladé letá (obidve otvorené do konca októbra). Vzduchom sa vznášalo veľa úsmevov, spomienok, príhod, stretávali sa spolužiaci aj konškoláci,
zábavné i dojemné boli stretnutia bývalých študentov a ich bývalých učiteľov,hlavne,keď hodnotili tie isté príhody z pohľadu
študenta a profesora (spred a
spoza katedry). Pohoda a
príjemná atmosféra trvali až do
rána bieleho. A práve tu skrsla v
hlavách absolventov odvážna
myšlienka. Osemsto absolventov jednej školy sa stretne
NARAZ, v jeden deň a na jednom mieste! Výnimočné! Hodné zápisu do knihy rekordov. Čo
keby sme sa o to pokúsili o päť
rokov... Zápis do Guinnessovej
knihy rekordov zostáva pre nás
veľkou výzvou .Zase sme bohatší o pekné zážitky. Tešíme sa
z pozitívnych ohlasov i ďakovných listov a, samozrejme, na
ďalšie stretnutia. J.K.Z.B.
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Oslavy mesiaca úcty k starším a 20 rokov činnosti

V nedeľu 1.októbra 2017 sa v
mestskom dome kultúry konali
oslavy mesiaca úcty k starším.
Podujatia Základnej organizácie
JDS v Revúcej sa celý tento rok
nesú v znamení 20.výročia jej
založenia.
Na pódiu v divadelnej sále sa
zišli tí, ktorí za 20 rokov pôsobnosti organizácie viedli a stále
vedú, plánujú a koordinujú činnosť a aktivity našich seniorov.
Predsedovia, bývalí a súčasní
Mgr.Ján Galovič, Mgr.Zuzana
Homoliaková, ktorá je v súčasnosti predsedníčkou Okresnej
organizácie JDS a Oľga Kuchtová, súčasná predsedníčka
základnej organizácie. Členovia
výboru, bývalí, ktorým boli udelené pamätné listy a súčasní,
ktorí obdržali ďakovné listy.
Nezabudlo sa ani na jubilantov
60,70,80 aj 90-ročných a na
tichú spomienku tých, ktorí sa
na nás už pozerajú z nebeských výšin.
Seniori sa poďakovali za finančnú podporu a spoluprácu Mes-

tu Revúca, Mestskému kultúrnemu stredisku Revúca, Základnej škole J.A.Komenského
a mestským novinám Revúckym listom. My im ďakujeme
tiež za organizovanie podujatí a
príjemné chvíle strávené v ich
spoločnosti
Na čas, v spoločnosti seniorov
spomínala vo svojom príhovore
aj primátorka mesta Eva Cireňová. Za 20 rokov pôsobnosti
ZO JDS prežila so seniormi ako
primátorka mesta 11 rokov veľa
úsmevného a príjemného v širokej škále aktivít, ktoré zorganizovali. A že ich bolo dostatok, od kultúrnych po športové, sme sa dozvedeli od predsedníčky Oľgy Kuchtovej. Jej
príhovor bol súčasne poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľajú na činnosti organizácie a
ktorí jej pomáhajú. Lebo financie sú potrebné, ale za všetkým
vždy stoja ľudia.
Záver slávnostného programu
patril vystúpeniu spevokolu
Úsvit a po krátkej prestávke
hudobnému programu Jána
Ambróza. Prajeme všetkým
členom organizácie veľa zdravia, chuti, optimizmu a entuziazmu do práce a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.
Text a foto: Katarína Kvetková
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Zamestnanie
Administratívny pracovník
NsP,n.o. Revúca,Gabriela Magurová,VŠ, 4833302

Predám dvojdom na Kúpelnej
ul.s veľkou záhradou.Vhodný
aj na podnikanie.Cena dohodou. 0944 294 656

Farmaceutický laborant,Jana
Házyová REVITAL Revúca ,
USO, 058 966 42

Lesná škôlka Muráň
prijme brigádnikov
Banský zámočník, Slovmag na mesiace september
,a.s. Lubeník, D.Benková,USO,
október 2017.
-0584814125,
0903 638 730
Kuchár/ka, BALATON Revúca,

Jana Hanuštiaková USO,
Dňa 19.októbra 2017 si pripomíname 20 rokov od úmrtia
Cukrár,Súkromná stredná od- nášho drahého zosnulého
borná škola Revúca, Anna
Opielová, USO, 0917 910 320
0917 968 624

Aloisa
Ružu
z Revúckej
Lehoty

Kuchár, Flea Market,s.r.o Revúca ,Ján Bendo, USO
0905 523 394

Murár,Ján Rečník Revúca,záS láskou a úctou spomínajú
kladné vzd.0903 518 330
manželka Zuzana, dcéra Jitka,
vnučky Janka a Simonka s priateľom Reném a zať Štefan.

Október 2017

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa
1
NsP

2
BENU

3
BENU

4
BENU

5
BENU

6
BENU

7
Cannabis
8.00-14.00

8
Dr.Max
8.00-14.00

9
BENU

10
BENU

11
BENU

12
BENU

13
BENU

14
Lianela
8.00-14.00

15
Cannabis
8.00-14.00

16
BENU

17
BENU

18
BENU

19
BENU

20
BENU

21
Cannabis
8.00-14.00

22
Dr.Max
8.00-14.00

23
BENU

24
BENU

25
BENU

26
BENU

27
BENU

28
Dr.Max
8.00-14.00

29
Lianela
8.00-14.00

30
BENU

31
BENU

Pohotovostné služby: pondelok-piatok BENU do 20.00
Víkend: 8.00-14.00, BENU do 20.00
Štátne sviatky: 8.00-18.00, BENU zatvorená
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Dňa 13.októbra 2017 uplynú dva
roky čo nás opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec

Michal
Gažúr

Životné križovatky
Vitajte
Klára Antalová
Valentína Zubáková

Lúčime sa
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou a
úctou spomínajú manželka,
dcéry Oľga a Mária s rodinami a
syn Vladimír s rodinou.
Spi ticho, tichúčko, už dosnívala
si života sen a cestou bolesti odišla si tam, kde je pokoj a láska
len.
Dňa 17.septembra 2017 nás
navždy opustila Majka Belanová vo veku 53 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. Sestry Stanka
a Jarka s rodinami
Dni sa krátia, noci chladné sú, s
prvou hviezdou spomienky na
Teba prinesú. Ani čas nezmazal
Tvoj život z našich sŕdc, ani roky
neubrali na horkosti našich sĺz.
Nech Tvoja duša v pokoji zotrváva, nech Tvoj obraz naše životy stále sprevádza.
Dňa 15.októbra 2017 uplynie
sedem rokov kedy choroba
vytrhla zo života pána

Zoltána
Gyongyosiho
vo veku
36 rokov
S láskou spomínajú mama, sestra, deti a krstný syn.

Lýdia Klimová
vo veku 79 rokov
Ondrej Švihla
vo veku 74 rokov
Viera Hrbálová
vo veku 76 rokov
Václav Kolbaba
vo veku 62 rokov
Mária Hudecová
vo veku 89 rokov
MUDr.Ján Pisarčík
vo veku 63 rokov
Ján Hanuštiak
vo veku 72 rokov

Znel svadobný
pochod
Pavel Frák
a Martina Tamášová
23.09.2017
Mgr.Marián Halavin
a MUDr.Barbora Brezovská
29.09.2017
Ing.Pavel Johan
a Anežka Germányiová
30.09.2017
Emil Tomovič
a Mgr.Vladimíra Podhorská
30.09.2017

Poďakovanie
Chcela by som vyjadriť úprimné
poďakovanie pohrebnej službe
v Revúcej za prípravu pohrebu a
pánovi Genčanskému za dôstojnú smútočnú reč pri rozlúčke
s Jánom Pisarčíkom, ktorá sa
konala dňa 1.októbra 2017.
Marianna Kremeňová
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