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Nový primátor sa ujal svojej funkcie. S poslancami MsZ zložili sľub

V pondelok 10.12.2018 sa v
mestskom dome kultúry konalo
ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. Nový primátor mesta prevzal insígnie
mesta od dosluhujúcej primátorky Evy Cireňovej a s poslancami mestského zastupiteľstva
zložili sľub. Prvým príhovorom
vo funkcii primátora mesta vystúpil Ing. Július Buchta. Prinášame vám jeho plné znenie:
Nepoznáme meno prvého osídlenca, ktorý po tatárskej pohrome zanechal svoju stopu Revúckej vrchovine. No ty si prijala
všetkých našich predkov bez
rozdielu. Bola si a večito zostávaš matkou ľudí dobrej vôle a
pracovitých rúk. Stala si sa kolískou mnohých výnimočných
žien a mužov. Hojila si rany

svojim trpiacim synom a dcéram
v čase dunenia pušiek a náreku.
Podnes si živorodým žriedlom
lásky k rodnej hrude. Majestátne
pokorná, vznešene hrdá trváš
ponad ľudské veky, no zároveň
vstupuješ do každého človečieho srdca i údelu. Naša
Revúca..
Veľactené panie poslankyne,
vážení páni poslanci, drahí
spoluobčania, Revúčania!
Môžbyť netradične, až starosvetsky sa k vám prihováram a
ďakujem za vašu dôveru. Oslovujem vás s hlbokou pokorou a
najmä s úctou, akú si naše mesto určite zasluhuje. Som tunajší
rodák, poznám revúcke dejiny,
súčasnosť a chcem mestu
odovzdať všetko svoje úsilie,
životné i profesionálne odborné

schopnosti a skúsenosti. Viem,
čo naša Revúca v súčasnosti
najviac potrebuje. Ujímam sa
postu primátora mesta s realistickým hodnotením predchádzajúcich štyroch rokov. Neťaží sa
mi vysloviť úprimné uznanie terajšej samospráve, nadviazať na
dobré trendy a výsledky. Ale zároveň ponúkam svoje predsavzatia, metódy a štýl komunálnej
politiky, ktoré majú potenciál i
perspektívu rozvoja Revúcej a
regiónu, aký naše mesto reprezentuje
Drahí spoluobčania! Žijeme v
čase, ktorý sa k nám častejšie
obracia s nevľúdnou, než prívetivou tvárou. Žijeme dobu, čo
nás priamo či nepriamo núti
striedmejšie, obozretnejšie a vari aj múdrejšie vytyčovať pred-

savzatia, plány a ciele. Ale práve
rozumná dostatočnosť našich
túžob nám pomáha zreálňovať
pohľad na život, na každodenné
dianie a najmä na človeka. Vnútorné tlaky, nezriedka stresy,
problémy nás zdravo nútia k
úprimnejšiemu premýšľaniu,
prehodnocovaniu hodnôt, lež aj
prostredia, nášho mesta. Revúca navzdory turbulenciám od
vekov bola, je a naveky bude pre
mnohých nezameniteľnou, nenahraditeľnou kolískou i hrobom. Širokouhlá panoráma našich dejín sprítomňuje, oživuje
vzácnu symbiózu kultúrnej rôznorodosti spätej so zdravo hrdým lokálpatriotizmom. Vo svete
našich čias potrebujeme primerané sebavedomie, aby sme sa
vedeli dôstojne ozvať svetu i

Vianoce pred Kohútom s obľúbenou súťažou
V piatok a sobotu 7.a 8. decembra 2018 sa v meste konali Vianoce
pred Kohútom a predvianočný jarmok, ktoré priniesli už tradičný
program a aktivity. Dopoludnia dominovali súťaž vo varení kapustnice a vystúpenia detí a žiakov materských a základných škôl,
popoludní Vianočný čas ZuŠky, vianočný punč, Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka.Do obľúbenej súťaže vo varení
kapustnice či súťažiacimi aj konzumujúcimi, sa tohto roku zapojilo
dvanásť družstiev. Porota neľahkú úlohu, ochutnať dvanásť rôznych kapustníc a ešte aj rozhodnúť, ktorá je dobrá , lepšia a najlepšia, zvládla a rozhodla. Ešte primátorka mesta Eva Cireňová a
nastupujúci primátor Július Buchta odovzdali ceny za dobrú kapustnicu družstvu Okresnej organizácii JDS Revúca, za lepšiu kapustnicu družstvu Základnej organizácii JDS Revúca a za najlepšiu
družstvu Centra voľného času Revúca. Oceneným blahoželáme a
veríme, že aj ostatné kapustnice chutili, lebo ako sa hovorí
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sebe samým. Ťažká sociálna
klíma nám naliehavo pripomína
osud ľudí v núdzi. Nezriedka neznámych, bezmenných, no prežívajúcich uprostred nás. Prevezmeme svoj diel zodpovednosti za ich osud? Také čosi sa
nedá vtesnať do paragrafových
rámcov ani do textu VZN. Legislatíva samosprávy nemôže
ovládnuť ľudské svedomie,
môže ho nanajvýš povzbudiť a
inšpirovať k činu.
„Dôležitý je čin, a nie výsledok,
ktorý prináša. Musíme sa pustiť
do správnej veci. Možno je nad
naše sily, možno nad naše
schopnosti, možno naše úsilie
nikam nepovedie. Ale to neznamená, že nemáme pokračovať. Možno sa nikdy nedozvieme výsledok svojho činu. No
ak nebudeme nič robiť, nedosiahneme nijaký výsledok.“
Maháthmá Gándhíí.
Sľub poslanca zložili aj kandidáti náhradníci Bc.Matej Herich
a Mgr.Dávid Galovič, nakoľko
Ing.Július Buchta bol zvolený aj

SPRAVODAJSTVO
za poslanca MsZ a bude vykonávať funkciu primátora, a
Hilde Puterovej v zmysle platnej
legislatívy neumožňuje vykonávať funkciu poslanca nezlučiteľnosť funkcií.
Po slávnostnom úvode sa program zastupiteľstva už niesol v
pracovnom duchu.Poslanci odsúhlasili a schválili pracovné
orgány zastupiteľstva a niektoré
funkcie poslancov .Poverením
zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v osobitných prípadoch poslanci navrhli a schválili
MUDr.Pavla Pelikána. Takisto
zriadili komisie MsZ, schválili ich
predsedov a určili sobášiacich.
V novom volebnom období budú pri MsZ pracovať komisie :
Komisia finančná a podnikateľská s predsedom Ing.Dušanom Dorčákom, PhD., Komisia
životného prostredia s predsedom Mgr Dávidom Galovičom, Komisia výstavby a územného plánovania s predsedom
Ing.Milanom Poprockým, Komisia športu s predsedom Mic-
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halom Žgravčákom, Komisia
sociálna, zdravotná a bytová s
predsedom MUDr.Pavlom Pelikánom, Komisia školstva a kultúry s predsedníčkou Tatianou
Krškovou, Komisia na ochranu
verejného záujmu s predsedom
JUDr. Mikulášom Kuchtom a Komisia na prešetrovanie vybavovanie sťažností proti činnosti
primátora, hlavného kontrolóra a
poslancov MsZ, ktorá je zložená
len z poslancov, členov Ing.Dorčáka, Ing.Poprockého, JUDr.
Ježíkovej a náhradníka poslanca
Vredíka. Predsedovia navrhnú
členov svojich komisií, ktorých
bude schvaľovať zastupiteľstvo v
januári budúceho roka. Takisto
oznámenie primátora mesta o
poverení na zastupovanie primátora mesta a zriadenie a voľba členov mestskej rady bude
p re b i e h a ť n a j a n u á ro vo m
zasadnutí MsZ. Poslanci ešte
schválili sobášiacich Mgr.Medvecovú, T.Krškovú ,Mgr.Šepíka,
primátorovi táto povinnosť vyplýva z jeho funkcie.

Poslanci určili plat primátorovi
mesta v zmysle platnej legislatívy, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve a násobku 2,81 podľa počtu obyvateľov mesta. Primátorovi
môžu poslanci odsúhlasiť aj
odmeny do výšky 60%
základného platu, ale nový
primátor sa odmien vzdal.
V diskusii rokovania mestského
zastupiteľstva vystúpil nový primátor, kde vyjadril presvedčenie
o spolupráci poslancov MsZ pri
spoločnom rozvíjaní mesta a
posúvaní ho dopredu.
V závere vystúpil prednosta
Okresného úradu Revúca Peter
Balogh. Poprial prítomným bezkonfliktné zastupiteľstvo, ktoré
bude spájať spoločný záujem v
prospech mesta. Najbližšie sa
poslanci zídu opäť v piatok
14.12.2018 na schvaľovaní rozpočtu mesta.
Text a foto: Katarína Kvetková

Vianoce pre Kohútom s obľúbenou súťažou vo varení kapustnice
kapustnica nemôže byť zlá, len dobrá a lepšia.
Popoludní prilákali Revúčanov do centra mesta vône vianočného
punču, vareného vína, medoviny a iných dobrôt , typických pre vianočné trhy, maličkých Revúčanov vystúpenie s Mikulášom a vianočný stromček. Ten sa spoločne s Mikulášom snažili rozsvietiť
Eva Cireňová a Július Buchta, čo sa im podarilo na radosť detí hneď
na prvýkrát.
V sobotu dopoludnia ste ešte mohli čo to nakúpiť v jarmočných
stánkoch a ochutnať zabíjačkové špeciality, ktoré pripravilo a
podávalo Mesto Revúca.Jarmok je za nami , pred nami počas celého decembra ďalšie podujatia v rámci Revúckych Vianoc. Nenechajte si ich ujsť. Text a foto: Katarína Kvetková

Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj,oddych
a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento
úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečím
výnimočným. Želáme vám toľko šťastia a odhodlania,
ako si želáte v tých najodvážnejších snoch
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Modernizácia chodníkov

Modernizácia komunikácií
Sídlisko Stred I

Bodického ulica
Na území mesta bola v mesiacoch august október tohto roku
uskutočnená modernizácia komunikácií v hodnote 90,5 tis. eur
a to z finančných prostriedkov mesta Revúca.
Modernizácia bola uskutočnená na miestnych komunikáciách
- časť Ul.Okružná, Tajovského, Ružová, Sv.Quirina a na celom
úseku ulice M.Bodického. Taktiež bolo zmodernizované parkovisko
pri objekte mestského úradu a upravená bola aj časť uličného
priestoru na Ul.Sv.Quirina v lokalite IBV Za nemocnicou. Celkovo
bolo zmodernizovaných 6 070 m2 komunikácií. Povrch dopravných
plôch v uvedených lokalitách bol v nevyhovujúcom technickom
stave, resp. bol neukončený a pohyb po nich bol značne problémový. Realizáciou zámeru bol v niektorých úsekoch odstránený
pôvodný asfaltový povrch,vykonaný asfaltový spojovací postrek s
ná-sledným uložením asfaltového betónu o hrúbke 50 mm.
Súčasne bola vykonaná výšková úprava, resp. rekonštrukcia
poklopov, armatúr a uličných vpustí, nachádzajúcich sa na ploche realizovaných komunikácií.
Na časti Ul. M.Bodického boli osadené nové cestné obrubníky,
čím bol kompletne dokončený úsek danej miestnej komunikácie.
Modernizácia komunikácií zabezpečí bezproblémový pohyb
účastníkov cestnej premávky v jednotlivých lokalitách.
Zámerom mesta Revúca je zabezpečiť v budúcom období ďalšiu
modernizáciu komunikácií na území mesta, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave.

Mesto Revúca zabezpečilo na území mesta modernizáciu chodníkov, ktorá sa uskutočnila v auguste a októbri tohto roku. Stavebné
práce boli zrealizované zhotoviteľom Cesty Košice s.r.o. v hodnote 177,3 tis. Eur.
Modernizácia väčšieho rozsahu bola uskutočnená v lokalitách - park na sídlisku Stred I., Ul.Jilemnického, Ul.Okružná,
medzi Ul.Sládkovičovou a Ul.Partizánska, Ul.S.Chalúpku, park na
sídlisku Stred II., Ul.A.Hlinku. Celkovo bolo zmodernizovaných 7
990 m2 chodníkov. Pôvodný asfaltový povrch chodníkov bol v
uvedených lokalitách v nevyhovujúcom technickom stave a
pohyb po nich bol značne problémový. Realizáciou zámeru
bol odstránený pôvodný asfaltový povrch, vykonaný asfaltový
spojovací postrek s následným uložením asfaltového betónu o
hrúbke 50 mm. Súčasne bola vykonaná výšková úprava, resp.
rekonštrukcia poklopov a armatúr, nachádzajúcich sa na ploche realizovaných chodníkov.
Na Ul.Jilemnického a Ul.A.Hlinku boli osadené nové cestné obrubníky z dôvodu, že pôvodné obrubníky a chodník boli takmer v
rovine s miestnou komunikáciou. Modernizácia chodníkov zabezpečí bezproblémový pohyb chodcov v jednotlivých lokalitách.
Zámerom mesta Revúca je zabezpečiť v budúcom období ďalšiu
modernizáciu chodníkov na území mesta, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave.

Výstavba šatní

M.Varga , MsÚ

Ulica A.Hlinku

Pri futbalovom štadióne MFK Revúca sa v termíne august október/ 2018 uskutočnila výstavba šatní. V novovybudovanom
objekte sa nachádzajú šatne, sprchy so sociálnymi zariadeniami
pre futbalistov, ako aj pre rozhodcov. Objekt je jednopodlažný so
sedlovou strechou a je uskutočnený v súlade s hygienickými
predpismi pre daný druh stavby. Zrealizovaná bola kanalizácia
s novou žumpou,vodovodná prípojka,elektroinštalácia a zabezpečená teplá voda.Osadené boli dverné konštrukcie, zariaďovacie
predmety, zrealizované obklady, dlažby, maľby a nátery vo vybudovaných priestoroch. Predmetná stavba bola zrealizovaná s
podporou
Slovenského futbalového zväzu,ktorý na základe
Zmluvy o spolupráci poskytol mestu Revúca finančný príspevok vo
výške 50.000,-eur. Celková hodnota diela je vo výške 112.500,eur.Uvedením stavby do užívania sa zabezpečí podstatné zlepšenie priestorových a hygienických podmienok pre jednotlivé kategórie futbalistov MFK Revúca.
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Podpora opatrovateľskej služby
priaznivý zdravotný stav odkázané na pomoc inej osoby pri
každodenných aktivitách, ako
podpora zotrvania klienta vo
svojom prirodzenom domácom
prostredí.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR vydala dňa 05. decembra 2018 pre žiadateľa Mesto Revúca Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre realizáciu projektu „Podpora opatrovateľskej
služby v meste Revúca“ a to na
základe predloženej žiadosti
Mesta Revúca vrátane povinných príloh. Daným rozhodnutím
bol pre mesto schválený finančný príspevok vo výške 222 300
€.Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby poskytovaná fyzickým osobám v
zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, ktoré sú z dôvodu svojho veku,pre ťažké
zdravotné postihnutie alebo ne-

Revúcke listy č.21/19.december 2018

Dotácia od Nadácie Alianz

Cieľom projektu Mesta Revúca
je zabezpečenie opatrovateľskej služby v domácom prostredí
klienta na úrovni komunitnej starostlivosti s dôrazom na zlepšenie prístupu k cenovo dostupným a kvalitným sociálnym službám prostredníctvom realizácie
aktivity poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona o
sociálnych službách.
V priebehu najbližších týždňov
bude nasledovať kompletizácia
podkladov pre prípravu a podpis
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a
realizácia samotného projektu v
priebehu rokov 2019 - 2020
podľa schváleného harmonogramu hlavnej aktivity projektu.

V septembri 2018 Mesto Revúca podalo žiadosť o podporu v rámci
výzvy vyhlásenej Nadáciou Allianz so zameraním na bezpečnosť
na cestách a dopravnú výchovu pre projekt: „Obnova detského
dopravného ihriska v Revúcej“. Žiadosť bola úspešná a mesto tak
získalo finančnú dotáciu v sume 2 000 €.Zámerom mesta je prispieť
k rozvoju výchovy, vzdelávania a praktického výcviku dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku v Revúcej prostredníctvom
Text: Oddelenie regionálneho obnovy zvislého dopravného značenia pre praktický výcvik v obrozvoja MsÚ Revúca
lasti dopravnej výchovy a bezpečnosti v cestnej premávke.
Prínosom projektu bude zvýšenie kvality technického vybavenia
detského dopravného ihriska pri zabezpečovaní praktických
zručností a návykov bezpečného správania sa v premávke na
pozemných komunikáciách v pozícii chodca alebo cyklistu.
Text a foto: ORR, OŽPaVP MsÚ Revúca
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Revúcky
tanečný parket

V prvú adventnú nedeľu 2.decembra 2018 sa do Revúcej
opäť vrátila noblesa v podobe
nádherných šiat flitrov, pierok,
melódií a v neposlednej miere
tanečných krokov a kreácií.
Telocvičňa Strednej odbornej
školy Gen.Viesta sa zmenila na
tanečnú sálu, v ktorej Tanečné
štúdio Happy Dance Revúca,
Mesto Revúca v spolupráci s
tanečným štúdiom Schwartz
Tanz Rožňava a finančnou podporou VÚC BBSK usporiadali
3.ročník celoslovenskej bodovacej súťaže v tanečnom športe
štandardných a latinsko-amerických tancov Revúcky tanečný
parket 2018 - O pohár zástupcu
primátora mesta s medzinárodnou účasťou.
Do Revúcej pricestovalo 91
tanečných párov zo Slovenska,
Čiech a Maďarska , ktoré súťažili
v štandardných a latinsko-amerických tancov v dvanástich kategóriách. Na správnosť krokov,
držanie tela a celkový estetický
dojem z tanca dohliadal jedenásťčlenný rozhodcovský zbor.
Naše želiezka v ohni pár, Tomáš
Buchta a Lea Sviežená z TŠ

ŠKOLSTVO

Happy Dance Revúca, súťažili v
kategórii Junior II.C kde v latinskoamerických tancoch obsadili krásne 2.miesto a v štandardných tancoch 4.miesto. Vo
vyššej výkonnostnej triede Dospelí C sa umiestnili na 5.mieste v
štandardných aj latinskoamerických tancoch. Okrem tohto už
úspešného a známeho páru ,TŠ
Happy Dance reprezentovali
Ján Theodore Beneš a Tamara
Egedová, ktorí v kategórii Deti
I.E získali finálové 4.miesto a
Martin Anner a Lenka Egedová v
kategórii Junior II.D.
Zástupca vyhlasovateľa súťaže
Ing.Július Buchta vyjadril spokojnosť s priebehom súťaže,
ktorá sa skončila v podvečerných hodinách. Ako povedal
stálo to síce nemálo úsilia, od
povolenia Slovenského zväzu
tanečného športu usporiadať
súťaž, cez finančné zabezpečenie až po precizovanie de-
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tailov, ale nakoniec všetko prebehlo podľa stanovených pravidiel a
časového harmonogramu. Hrdosť na tanečné úspechy v rodine
nespomenul ale určite ju preciťoval počas súťaže a odovzdávania
pohárov.
Lesk spoločenských šiat a účesov sa z telocvične vytratil, stíchli
tanečné kroky aj tóny nádherných melódií, ktoré ešte dlho zostanú v
spomienkach návštevníkov. Veríme, že budúci rok si podobné
zážitky budeme vychutnávať opäť. Text: Katarína Kvetková, foto:
Katarína Kvetková, Ivana Sviežená.
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Ďalšia zrevitalizovaná bežecká dráha Držme spolu

V piatok 23.novembra 2018 na pravé poludnie sa v areáli dvoch
základných škôl a špeciálnej základnej školy stretli účastníci
realizácie projektu revitalizácie bežeckej dráhy, ktorá patrí k
viacúčelovým ihriskám a veľkému ihrisku nášho mesta .Symbolickú
pásku na zrevitalizovanej dráhe prestrihli prednosta Okresného
úradu v Banskej Bystrici Július Ernek, ešte primátorka mesta Eva
Cireňová, terajší primátor mesta Július Buchta, riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Revúcej Iveta Jančíková ,za dodávateľa
stavby firmy MIR-Car Miroslav Krštieň, za asistencie riaditeliek
Základných škôl Hviezdoslavova a I.B.Zocha Moniky Galovičovej a
Kataríny Krištofovej.
Finančné prostriedky na rekonštrukciu v sume 35 000 € poskytol
Okresný úrad v Banskej Bystrici. Bežecká dráha po rokoch
používania už nemala bezpečnú vrchnú vrstvu preto bolo potrebné
zrovnať pôvodnú vrstvu a vybúrať jestvujúce obrubníky po celom
obvode. Následne bola aplikovaná nová antuková plocha
skladajúca sa z dvoch vrstiev v hrúbke 35 mm a do betónového
lôžka osadené nové chodníkové obrubníky.
Ako povedala riaditeľka špeciálnej školy, je veľmi rada, že hoci je ich
škola rozlohou a počtom žiakov z tých troch základných škôl
najmenšia, mohli takto prispieť k možnosti a rovnakej príležitosti
telesného rozvoja všetkých detí. Dráhu budú využívať žiaci
všetkých troch škôl, takže už im len prajeme samé úspešné štarty a
veľa športových úspechov. Text a foto: Katarína Kvetková

Podozrivé nočné dobrodružstvo

V našom meste na trase Základná umelecká škola ČS Slovnaft
HP TESCO boli v noci na 30.11.2018 pozorované neznáme indivíduá. Čudné osoby s fakľami, baterkami či čelovkami si to pomedzi
garáže namierili do nákupného centra, kde pospevovali a zabávali
ničnetušiacich zákazníkov a personál. Ako sa nám podarilo zistiť,
tieto osoby tvorili: detský spevácky zbor Slniečka so svojou
vedúcou R. B. a riaditeľkou školy M. Š. Spolupáchateľmi na prestrojení boli učiteľka-výtvarníčka Z. A. a jej komplici.
Nevinné detské tváričky boli zmenené na monštrá, ktoré sa ľakali aj
samy seba. Táto skupina výtečníkov na spiatočnej ceste v parku
pred ZUŠ do konopných sietí nachytala obrovské pavúky, našťastie
igelitové. Ostatne choďte sa na to pozrieť! Celá nočná avantúra
pokračovala v blízkej budove ZUŠky, kde partia hodovala, tancovala, až napokon únavou v pyžamách pospala...Celá záhada sa
vysvetlila až ráno, keď sa po raňajkách všetky podozrivé osoby
poumývali a rodičia, spoznávajúc si vlastné deti, brali ich domov
dospať náročnú noc v Zuške. Tie detské jazyky však vravia, že to
bola noc navždy nezabudnuteľná...!
Dôležitý oznam na záver: ZUŠ ďakuje za sponzorstvo riaditeľovi
HP Tesco a rodičom za chutné koláčiky.

Ak niekto v živote nezažil úctu,
tak sa v neúcte bude správať ku
všetkým ostatným. A práve táto
Neúcta k životu iného človeka
je základom všetkých násilných činov. Ak si druhého vážim, nebudem mu ubližovať. Ale
ak si necením jeho život, tak ako
si nikto necenil môj, je veľká šanca, že sa budem správať násilne. Zneužívať druhých pre
svoje záujmy tak, ako som bol
zneužívaný ja. Vynára sa nám tu
otázka: ako zastaviť tento bludný kruh? Ako zabrániť tomu, aby
zranené vnútro druhých ovplyvňovalo tak silno hodnotu, naša
osobnosť a naše správanie k
ďalším?
Pri príležitosti 19. novembra,
ktorý je vyhlásený za svetový
deň prevencie týrania detí,
CPPPaP v Revúcej zorganizovala sprievod „Držme spolu“. Do
akcie boli zapojené všetky základné školy, stredné školy a
gymnáziá mesta Revúca. Slávnostne sa pridali aj žiaci zo Základnej školy z Muránskej Dlhej
Lúky, Gemerskej Vsi a Lubeníka. Zúčastnili sa taktiež žiaci
zo Špeciálnej základnej školy v
Revúcej a Jelšavy. Mestom sa v
tento deň rozliehal zvučný sprievod žiakov a študentov, ktorý pomocou rôznych nástrojov ako sú
bubny, zvončeky a rapkáče
symbolicky vyjadrovali myšlienku „aby ich bolo počuť“.
So zúčastnenými žiakmi, psychologičky a sociálna pedagogička z CPPPaP v Revúcej preventívne pracovali, aby im
pomohli lepšie pochopiť hlavnú

myšlienku akcie. Sprievod slávnostne vyvrcholil na športovom
ihrisku Gymnázia Martina Kukučína. Hudobnú kulisu dotvárali
žiaci zo Základnej umeleckej
školy pod vedením pani Brezovskej Dis.art. Základná umelecká škola sa aj autorsky podielala na spoločnej hymnej,
ktorú špeciálne k tomuto podujatiu zložila a naspievala p. Beňušová Dis.art. a hudobne spracoval Mgr. Timotej Hanes.
Sprievodnou akciou bola aj
výstavka výtvarných diel žiakov
Základnej umeleckej školy a
Súkromnej umeleckej školy.
Zástupcovia žiakov z jednotlivých škôl verejne prezentovali
pomocou vytvorených štítov
spôsoby ako sa násiliu postaviť.
Na záver bol vytvorený spoločný
uzol zo špagátov ako symbol
toho, že sa spoločne rozhodujeme budovať náš Revúcky
svet inak, že sa rozhodujeme vyjadrovať si navzájom úctu, pomáhať hojiť rany druhých, zaujímať sa, všímať si a hovoriť keď
bude treba.
Touto cestou by sme chceli vyjadriť vďaku všetkým zúčastneným žiakom a učiteľom. Veľké
ďakujem patrí aj Ing.Švecovej
Bc., Ing. Kvetkovi PhD, Martine
Kováčikovej, Základnej umeleckej škole, Súkromnej umeleckej
škole, Mestskej polícii a vedeniu
Gymnázia Martina Kukučína za
poskytnutie priestoru a technickú pomoc.
Tím CPPPaP v Revúcej.
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Životné križovatky

Zavrel si oči , srdce prestalo biť,
aj keď sa Ti tak veľmi chcelo žiť.
Smútok a ticho dolieha na náš
dom, veľmi nám chýbaš, otec
drahý v ňom.
Dňa 26.decembra 2018 uplynie
20 rokov, čo nás opustil náš milovaný otec, starý a prastarý otec

Lúčime sa
Ľubica Rošková
vo veku 69 rokov
Ján Profant
vo veku 77 rokov
Štefan Polcko
vo veku 74 rokov
Jozef Ferko
vo veku 58 rokov

Vojtech
Král

Dňa 23.12.2018 by som sa dožil
S láskou a úctou spomínajú dcé- 80-tych narodenín
ry Vierka a Boženka, vnučky Andrejka a Anička s rodinami, pravnúčatá Dávidko, Peťka a Maťko.
Kto ste ho poznali, venujte mu
Ján
tichú spomienku

Jankovič

Vaše pripomienky, otázky,
námety a tipy na
zaujímavé témy, ľudí a ich
nevšedné koníčky nám
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.

Lekáreň Cannabis Revúca prijme do zamestnania
magistru farmácie
farmaceutickú laborantku.
Nástup možný ihneď.
Kontakt: 0584426587,0908327190

Z nebeského raja pozdravujem
manželku, synov, vnúčatá a
všetkých, ktorí ste ma poznali a
nezabudli.

Lekárne december 2018
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Azaela
Tornaľa

2
Benu
Tornaľa

3
Dr.Max
Revúca

4
Dr.Max
Tornaľa

5
NsP

6
Simonka
Gem.Ves

7
U Ondreja
Tornaľa

8
Cannabis

9
Dr.Max
Tornaľa

10
Zafír
Lubeník

11
Dr.Max
Revúca

12
Benu
Tornaľa

13
Cannabis

14
Dr.Max
Revúca

15
Lianela

16
Dr.Max
Revúca

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.

17
Lianela

18
Dr.Max
Tornaľa

19
Jelšava

20
Cannabis

21
Zafír
Lubeník

22
Jelšava

23
Cannabis

24
U Ondreja
Tornaľa

25
NsP

26
Simonka
Gem.Ves

27
Lianela

28
Dr.Max
Tornaľa

29
Dr.Max
Revúca

30
Lianela

V dňoch štátneho sviatku slúžia lekárne podľa rozpisu v
čase od 7.00-22.30hod.

31
Azaela
Tornaľa
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