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Novoročný príhovor primátora mesta
Milí Revúčania, vážení spoluobčania!
Niet sporu viac. Či medzi človekom a bohmi, či medzi maliarom a
plochou. Všetko je zažehnané. (Milan Rúfus.)
Sekundy, minúty, hodiny, týždne, mesiace, ale aj roky odnepamäti
plynú svojím tempom a merajú nám ubiehajúci čas...Uplynulý mesiac bol poznačený stíšením našich duší, prežívaním adventu a
prípravou na najkrajšie sviatky roka.
V týchto chvíľach sú už minulosťou a my spoločne vítame nový rok
2019. Aj cesta dlhá tisíc míľ začína prvým krokom. My sme dnes tiež
vykročili na takúto púť, aby sme ňou šli po celý nadchádzajúci rok.
Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisov, umenie
presvedčiť sa o správnosti našich krokov a prijať spoločne správne
rozhodnutie, posúdiť vopred dôsledok svojich konaní a vedieť niesť
aj zodpovednosť. Či táto cesta bude úspešná, či si na konci tohto
roka povieme, že naše spoločné úsilie nebolo márne, závisí od nás
všetkých. Za seba Vám chcem a môžem sľúbiť, že pre to urobím
všetko.
Rok, ktorý sa práve skončil a ktorý sme prežili v každodenných radostiach, ale i starostiach, ostane už len v našich spomienkach a v
našich činoch. Určite sa každý z nás snažil, aby naplnil svoje sny na
poli osobnom aj pracovnom. Každému z Vás prajem, nech Vám
prinášajú šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti
Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme
sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to,
čo má naozaj hodnotu. Nech sa posolstvo z veršov majstra Rúfusa
naplní!
Na rozhraní rokov sa však chcem nielen v mene svojom, ale aj
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva poďakovať všetkým
tým, ktorí neľutovali svoj čas a námahu a venovali ich rozvoju
„národa roli dedičnej“ .
Milí spoluobčania, poprajme si navzájom do nadchádzajúceho
letopočtu 2019 hojnosť šťastia, zdravia, rozumného optimizmu, a
pokornej vďačnosti pri vítaní úsvitu každého nového dňa...
Július Buchta
Primátor mesta
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Krátke vianočné reminiscencie

V dňoch 10. až 12. decembra 2018 sa v budove Prvého slovenského gymnázia konal jubilejný 5. ročník tradičného predvianočného jermoku, ktorý každoročne organizuje Turistické informačné centrum Revúca.
V tomto ročníku sme mali možnosť prezentovať 21 predávajúcich
z Revúcej a okolia. Návštevníci jermoku si mohli vybrať z bohatej
ponuky ručne robených výrobkov vianočné ozdoby, prírodná
koz-metika, sviečky, med, keramika, drevené a textilné ozdoby,

perníky, bižutéria, háčkované hračky a ďalšie drobnôstky, ktorými
potešili seba alebo svojich najbližších.Tento ročník bol výnimočný i
tým, že medzi predávajúcimi pribudli ďalší remeselníci, ktorých
produkty nesú značku kvality
regionálny produkt GEMER
MALOHONT.
Ďakujeme všetkým výrobcom i návštevníkom, ktorí spolu s tímom
infocentra vytvorili neopakovateľnú atmosféru blížiacich sa
vianočných sviatkov.

Betlehemské svetlo k nám dorazilo v nedeľu 23.12.2018.
Jeho svetlo žiarilo v Rímsko-katolíckom kostole
sv.Vavrinca

Predvianočný čas je čas, keď sme si bližší ako inokedy a snažíme
sa vyčariť úsmev na tvári i tou najmenšou maličkosť. Už každoročne v tomto čase mladí tanečníci z Tanečného štúdia Happy
Dance spestrujú predvianočný čas kultúrnym vystúpením v
Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej. Vystúpenie tanečníkov
13. decembra 2018 v krásnych róbach akoby na chvíľu vrátilo čas a
každý sa započúval do sveta hudby a tanca. Krásne choreografie
malých i veľkých tanečníkov, ktoré sa niesli vianočnou vôňou rytmu
tanca vyvolali úsmevy na tvárach všetkých. Ich precízne tancovanie a ladný krok dokázali v divákoch vyvolať umelecký a krásny zážitok, čo patrične ocenili veľkým potleskom.

Podoba betlehema vo výtvarnom diele Evy Wilson.
Výstava výtvarných diel a sôch Podoby lásky bola
sprístupnená v priestoroch Múzea PSG.
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Poslanci schválili rozpočet

Návrhy na ocenenia Mesta Revúca
Touto cestou chceme vyzvať
širokú verejnosť o podanie
návrhov na udelenie ocenení
Mesta Revúca za výnimočné
činnosti občanom nášho mesta.
Druh ocenenia :
Pečať Prvého slovenského gym
názia ( udeľuje sa len žiakom a
študentom ),
Cena primátora mesta,
Plaketa mesta,
Zlatý Quirin mesta Revúca,
Čestné občianstvo mesta Revúca,
Oblasti ocenenia :
Tvorivé výkony a výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej,verejno-prospešnej činnosti,

Športová činnosť a výsledky
okresné, regionálne, celoslovenské, medzinárodné,
Činnosť osoby ( organizácie ) pri
záchrane ľudských životov ,
majetku mesta a občanov.
Návrhy môžete odovzdať na
predpísanom formulári v kance
lárií prvého kontaktu Mestského
úradu v Revúcej najneskôr do
konca februára, kde Vám jeho
príjem potvrdia.
Formuláre nájdete na webovom
sídle mesta pod hlavičkou „Tlačivá a formuláre“ pod Oddelením služieb obyvateľstvu a
taktiež na Mestskom úrade
vedľa kancelárie prvého kontaktu.

Plaketa mesta

Vo štvrtok 14.decembra sa v
mestskom dome kultúry konalo
2.zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Poslanci schválili rozpočet mesta pre rok 2019 s pripomienkou
poslanca Dorčáka, ktorá upravuje niektoré položky programov
pôvodného návrhu rozpočtu, v
príjmovej časti vo výške 11 047
700 € a vo výdavkovej časti vo
výške 10 883 134 €. Rozpočet so
schválenou a zapracovanou pripomienkou je prebytkový o 164
566 €. Finančná rezerva bude
podľa potreby v priebehu roka
použitá na ďalšie investičné akcie a aktivity.
Poslanci schválili aj prevádzkovú dotáciu v sume 300 tis.€
Mestskému kultúrnemu stredisku a rozpočet vo výške 53 tis.€
Múzeu Prvého slovenského
gymnázia v Revúcej
.Z dôvodu odchodu do riadneho
starobného dôchodku poslanci

uvoľnili Ing. Milana Brdárskeho z
funkcie konateľa Bytového hospodárstva, s.r.o v Revúcej dňom
31.januára 2019. Po výberovom
konaní bude zastupiteľstvom
schválený nový konateľ BH.
V programe rokovania sa poslanci zaoberali aj sadzobníkom
poplatkov za používanie umelej
ľadovej plochy. Schválili doplnok
sadzobníka, ktorý dňom
15.12.2018 znižuje poplatok za
nekorčuľujúcu osobu alebo doprovod na 0,20 €, poplatok pre
korčuľujúcu osobu 1 € za 2 hodiny zostáva nezmenený.
V závere zasadnutia poslanci
schválili aj predbežný plán zasadnutí mestského zastupiteľstva. Najbližšie zasadnutie sa
uskutoční 17.januára 2019.
Katarína Kvetková .
Plné znenie uznesení a zápisnica na webovom sídle mesta.

Pozývame vás na oslavy
Mesto Revúca v spolupráci so Slovenským zväzom
protifašistických bojovníkov gen.Viesta Revúca a
Mestským kultúrnym strediskom Revúca
vás srdečne pozývajú
na spomienkovú slávnosť venovanú
74.výročiu osláv oslobodenia mesta
dňa 24.januára 2019 o 11.hod
pri pamätníku na Námestí slobody

Pravidelný výkup papiera
Zlatý Quirin

Pečať PSG
Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané
nad 200 kg) v týchto dňoch: 29.január,26.február,26.marec,30.apríl,28.máj,-25.jún,30.júl,27.august,24.september,29.október,26.november,17.december
na týchto uliciach v daných časových intervaloch: 14.00-14.20
Kúpeľná ,14.25-14.45 Štúrova, 14.50-15.10 Dobšinského,15.1515.35 Bodického,15.45-16.05 Križovatka Hlinkova-Komenského(bývalá budova SMZ),16.05-16.20 Daxnerova,16.30-16.40
Okružná,16.40-17.00 Križovatka Komenského-Krasku.
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je
potrebné, aby bol zber zviazaný! Ulicami bude prechádzať biela
dodávka s logom Brantner.
Kontakt na výkupcu:0904 645 645,0902 980 998,
email:brantnergemer@brantner.com
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Ako pokračuje tvorba filmu o Prvom slovenskom gymnáziu
V dňoch 12. decembra a 13. decembra 2018 prebiehalo
pokračovanie v tvorbe filmu o Prvom slovenskom gymnáziu v
Revúcej. Tentokrát sa tvorcovia filmu zamerali na archívne
dokumenty uložené v expozícii a archíve múzea. Točenie sa
odohrávalo priamo v expozičných priestoroch múzea. Jednotlivé
archívne materiály v obrazovej skladbe dokumentárneho filmu
výrazne sprítomnia atmosféru doby, budú ilustrovať časti hraných
sekvencií, výpovede pozvaných odborníkov a časti komentárov.
Tvorcovia filmu sa zamerali na dokumenty týkajúce sa vlastnej
činnosti školy, zošity žiakov, učebnice, klasifikačné listy žiakov,
vysvedčenia, zápisnice konventov, dokumenty týkajúce sa
zrušenia školy, matriku gymnázia a školské časopisy. Materiály
budú zobrazené celkovými pohľadmi, detailným snímaním, v
panorámach, po tituloch. Jednotlivé dokumenty budú v pološere s
vysvietením podstatnej obrazovej časti čím sa priblížime k
atmosfére obdobia, čo je poslaním tohto filmu.L.Oravec Koreňová

Kalendár podujatí január 2019

Revúcke listy č.1/11.január 2019
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Krutohlav známy neznámy

Divadelný súbor Komedia Rev v
roku 2018 úspešne zrealizoval
dva zásadné a prelomové projekty. Prvým bolo uvedenie prvej
celovečernej hry, ktorá vznikla
plne v područí súboru, ľahkej
komédie v maskách Mefisto.
Komedia Rev plánuje jej piatu
reprízu v januári 2019.
Druhou veľkou výzvou pre súbor
bolo naštudovanie adaptácie
prvého slovenského sci-fi Hviezdoveda z pera revúckeho rodáka Gustáva Maurícia Reussa.
Priniesť na javisko vedecko-fantastickú tému je pre akýkoľvek
súbor ťažký oriešok a nebolo by
možné zvládnuť náročnú výpravu bez finančnej podpory.
Preto Mestské kultúrne stredisko v Revúcej, ktoré zastrešuje súbor Komedia Rev, podalo
žiadosť o dotáciu z Banskobystrického samosprávneho
kraja. Dotácia bola schválená a
BBSK pridelil súboru 3500€ na
nákup svetelnej techniky, zaobstaranie kostýmov a nákup
predmetov hvezdárskeho charakteru.
Súbor sa musel popasovať s
niekoľkými problémami. Tým
prvým bolo vytvorenie modelu
Mesiaca a balóna, ktoré nebolo
možné zakúpiť v požadovaných

rozmeroch. Súbor si musel
vypomôcť sám a balón takpovediac vyrobiť na kolene. Podobné problémy nastali aj pri šití
kostýmov, kde nastali mnohopočetné zmeny v počiatočných
plánoch. Vďaka BBSK sme však
mohli inscenáciu postaviť na
svetle a dotácia bola využitá z
veľkej časti na nákup svetelnej
techniky, vďaka ktorej bolo možné zrealizovať nielen tento projekt, ale aj akékoľvek ďalšie.
Nedostatok času na nacvičenie
zapríčinený byrokratickými náležitosťami , samotnou technickou
prípravou a tiež uvedením štyroch repríz hry Mefisto, spôsobil
odklad uvedenia premiéry hry
Krutohlav až na december roku
2018. Na druhej strane, pozitívne
preveril kvality súboru nielen po
hereckej stránke, ale aj po technickej.
Aj napriek všetkým ťažkostiam je
ochotníčina krásnou záľubou a
skutočnosť, že v Revúcej funguje
ochotnícky súbor sa pomaly dostáva do povedomia obyvateľov.
Najbližšia repríza hry Krutohlav
alebo druhá premiéra sa uskutoční koncom januára 2019.
VladimírOravec
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Život s fotografiou

V decembri 2018 bola vo výstavnej sieni mestského domu
kultúry otvorená výstava fotografií miestnych amatérskych
fotografov Revúcka fotografia.
Jedným z autorov výstavy je aj
Maroš Detko, ktorý dlhoročne
spolupracuje s Mestom Revúca
a mestskými novinami Revúcke
listy.
Fotografovanie chápeme ako
schopnosť, pri ktorej sa sami
realizujeme. Fotografovanie je
teda sebavyjadrenie, sebarealizácia, aktualizácia nášho potenciálu v zmysle vymyslieť, vytvoriť niečo nové a hodnotné,
pretvárajúc tak niečo čo je, na
niečo lepšie. A to sa Marošovi,
ktorého sme poprosili o rozhovor, veľmi dobre darí.
Kto alebo čo Ťa priviedlo k
fotografovaniu?
Keď som mal dvanásť trinásť
rokov k fotografovaniu ma priviedol otcov starý mechový fotoaparát značky Kodak, ktorý
bol v podstate nefunkčný. Tak
som sa s ním začal hrať. A bez
filmu som s ním fotil kamarátov,
susedov, všetci pekne pózovali,
ale fotiek sa nedočkali.
Absolvoval si kurzy fotografovania alebo si vyštudovaný fotograf, či len samouk?
V sedemdesiatych rokoch organizovalo Krajské osvetové
stredisko v Košiciach diaľkové
štúdium fotografie. Na konci
každého semestra sme museli
predložiť fotografie na určenú
tému. Po ukončení štúdia každý
úspešný absolvent dostal
Diplom, dnes Certifikát.
Existuje kľúč pri fotografovaní?
Ale áno, vzniku fotografie predchádza myšlienka, potom okamih zachytenia chvíle, správne

svetlo, ovládanie techniky- nie Noel výtvarný kritik a teoretik foopačne, prezentovanie výsled- tografie. A tiež Peter Purtz, ktorý
ku.
je absolventom revúckeho gymnázia.
Je odo mňa starší, ale už v
Keby si mal vlastnými slovami
opísať svoju tvorbu, ako by si tej dobe mal vynikajúce úspechy
vo fotografických súťažiach. Tak
ju charakterizoval?
som sa za ním rozbehol.
Zo štylizovanej fotografie som
postupne prešiel na fotografiu Najbližšie Tvoje plány?
typu „Krásy Slovenska“. Obráz- Z digitálneho archívu zosumarikami chcem vzbudiť u diváka zovať obrázky a v papierovej
záujem o ochranu slovenskej podobe predložiť verejnosti krásy Gemera a Malohontu v knižprírody.
Získal si veľa ocenení. Čo si nej podobe. Bola by škoda neumyslíš, v čom spočíva ta- kázať historické klenoty a kultúrjomstvo tvojho fotografic- ne dedičstvo tohto územia. Takáto publikácia by mohla prispieť
kého úspechu?
k propagácii pre rozvoj turisticKaždé remeslo, keď sa robí poc- kého ruchu na Gemeri.
tivo, tak prinesie výsledky. Dnes
sme veľakrát ohúrení fantas- Fotky Maroša Detka majú vlasttickými zábermi, ktoré vnikli po- ný príbeh, chytia za srdce a jeho
mocou počítačovej techniky. Po- výstavy zaručujú nevšedný
kiaľ autor uvedie, že je to mon- umelecký zážitok. Knižná publikácia „Revúca a okolie“ od Matáž, koláž tak je to v poriadku.
roša Detka v apríli tohto roka zíMáš doma vystavené svoje skala 3. miesto v celoštátnej
fotografie?
súťaži pod názvom: „Najkrajšie
Áno, mám dve veľkoplošné jed- knihy a propagačné materiály o
na zobrazuje Muránsku planinu, Slovensku“,v kategórii Knihy,
druhá je pohľad na Kriváň od Knihy o mestách obrazové publikácie, ktorú mesto Revúca vyLiptovskej Kokavy.
Je podľa Teba fotografovanie
návod na šťastie?

dalo v roku 2017 a máte stále
možnosť si ju zakúpiť v Turistickom informačnom centre na
Muránskej ulici v Revúcej.
My Revúčania, mu prajeme
naďalej nielen dobrý fotoaparát,
ale aj dobré svetlo a naďalej
radosť z fotografovania.
Ďakujeme za rozhovor. Text:
Oddelenie regionálneho rozvoja
MsÚ Revúca TIC

Strieborné Vianoce v rodine Zocháčov

Ak moje fotky vzbudia u diváka
prekvapenie, príjemné okom Len raz v roku všetko stíchne a nadíde tá vzácna chvíľa, kedy
vnímateľné pocity, tak moja fo- Panna Mária Božieho Syna porodila. Tóny prekrásnej piesne
tografická snaha nebola márna. Hallelujah v podaní žiačky Simonky Rusovej v sprievode Kevina
Lázoka, ligotanie svetiel a vianočného stromčeka nám zvestovali
Fotografuješ každý deň a príchod najkrajších sviatkov roka - Vianoc. V piatok, 21. 12. 2018,
fotografuješ aj na objednáv- sa v MsDK v Revúcej konala slávnostná vianočná akadémia
ku?
Základnej školy Ivana Branislava Zocha Strieborné Vianoce. Vo
Nie je možné každý deň urobiť veľkej rodine Zocháčov sme privítali vzácnych hostí, milých rodičov,
dobrú fotku. Ani velikáni - majstri starých rodičov, žiakov a učiteľov, aby sme spoločne oslávili príchod
umeleckých obrazov neurobili Vianoc.V nádhernom programe vystúpila viac ako polovica žiakov
obraz každý deň.Na objednávku našej školy a bolo sa skutočne na čo pozerať. Vianočné vinše,
fotografujem len výnimočne.
piesne a posolstvá sa niesli celým programom. V scénkach sa žiaci
zamýšľali
nad šťastím, zmyslom Vianoc a prerozprávali nám aj
Inšpirácie čerpáš počas prebiblický vianočný príbeh. Tancom zas vyjadrili svoj vzťah k folklóru,
chádzky v prírode?
vlnili sa v rytmoch vianočných piesní, dokonca nám scénickým
Príroda je nevyčerpateľný zdroj tancom dali najavo, že každý z nás je jedinečný.Záver programu
inšpirácií. V okamihu sa mení patril deviatakom, ktorí sa s nami rozlúčili pomalými tónmi piesne
svetlo, mraky, pohyb zvierat, Oh Holy Night a nevystúpili sami, spolu s nimi si túto krásnu pieseň
niekedy aj pohyb neželaných zaspievala aj naša pani riaditeľka - ich učiteľka angličtiny. Okrem
návštevníkov, atmosféra nad toho, že krásne spieva, venovala nám všetkým slová chvály, vďaky
riečkou. Stačí vidieť a zachytiť.
a zaželala nám krásne a požehnané vianočné sviatky.
Kedy si sa rozhodol, že zo súboru fotografií vznikne kniha,
či kalendár?
Každý fotograf by mal verejnosti
odovzdať výsledky svojej práce,
tak ako maliar, básnik, spisovateľ. Ak niečo systematicky zachytávate, tak to treba pretaviť
do knihy, alebo potešiť diváka
kalendárom.
Kto je Tvoj najväčší vzor a
prečo?
Nepochybne to je Martin Martinček, Karol Kálay, Ladislav
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Čas zimný, čas vianočný

Počas posledného vyučovacieho týždňa v roku 2018 si žiaci Základnej školy J. A. Komenského užili veľa pohybu, rozdávania radosti, zážitkov a nezabudli ani na pomoc slabším.Športovci mali
možnosť si každý deň po vyučovaní zašportovať. Spolu si zahrali
volejbal, florball aj futbal, a to v rámci už tradičných vianočných
športových turnajov. Ale hlavne si mohli vychutnať vianočný darček,
v podobe „zimného“ biatlonu. Zažili prvú úžasnú BIATHLONMÁNIU
a už teraz sa tešia na pokračovanie, na jar 2019, ale tento krát už na
vonkajšom športovom areáli školy.Priestor nechýbal ani šikovným
rukám našich žiakov a ich rodičov. Jednak doniesli do školy prekrásne vianočné ikebany, ktoré vyzdobili vstupnú halu školy a tiež
obohatili svojimi výrobkami vianočné stánky nášho už tradičného
vianočného predajného trhu. Svoje Vianoce si užili aj deti v našom
školskom klube detí, kde okrem pohostenia, zábavy vyrábali pre
svojich blízkych, ale aj učiteľov vianočné pozdravy.Ktorí chceli zažiť
čaro poznávania blízkeho aj vzdialeného vesmíru navštívili

Práva detí na Hviezdoslavke

Planetárium a hvezdáreň v Žiari nad Hronom a veru stálo to za to.
Odchádzali s nadšením a predsavzatím, že sa tam ešte radi vrátia.
Vianočný čas prináša bohužiaľ aj veľké množstvo odpadu v našich
rodinách a možno aj vďaka projektu EKOALARM, bude v rodinách
našich žiakov ho tento rok podstatne menej. Veď na prírodu
nemôžeme zabúdať ani v tento čas, čas hojnosti a bohužiaľ aj čas
odpadu.A samozrejme ani teraz sme nezabudli na tých, ktorým
pomáhame každý rok. Veď Vianoce sú aj o rozdávaní a pomoci
blízkym a slabším. V rámci našej už každoročnej a tradičnej
EKOBURZY naši šiestaci vyzbierali viac ako 180 € na pomoc a
vybavenie nášho mestského psieho útulku. Ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli a urobili Vianoce radostnejšie aj pre našich spoločných
psíkov.A na záver. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali
a podporovali našu školu v roku 2018 a zároveň prajeme všetkým
úspešný rok 2019. Tešíme sa spoločne s Vami žiaci a zamestnanci
školy . Sme hrdí na našu školu Základnú školu J. A. Komenského.
vať. Vysvetľovali príčiny ich odchodu, výhody a nevýhody pobytu v inej krajine. V závere vytvárali humorné príbehy z vopred stanovených slov. Veríme,
že po skončení tohto dňa sa
nejedno dieťa zamyslí nad tým,
že písanie domácich úloh,
upratovanie vlastnej izby, či oč-

kovanie u lekára je pre nich veľké šťastie.PS: Deň sme ukončili
vianočným volejbalovým zápasom medzi žiakmi a učiteľmi.
Nebolo podstatné vyhrať, ale
zabaviť sa, a spoločne stráviť
čas v tomto predvianočnom
zhone.Mgr. Sabolová, Mgr.
Beľáková

Vianočný turnaj 2018

Každé dieťa, nech by žilo kdekoľvek na svete, má právo vyrastať v dôstojných pod-mienkach. Zdá sa to úplne logické a
určite sa nenájde nik, čo by tvrdil
opak. Skutočnosť však niekedy
vyzerá inak. Každý deň sa rodia
deti, ktoré pravdepodobne nespoznajú všetko to, čo je pre naše deti samozrejmosťou. Bývať
v štáte, v ktorom nie sú vojny,
mať milujúcu rodinu, či sa každý
deň zobúdzať v teplučkej posteli, je prianie mnohých detí.
Žiaľ, nie všetky deti majú také
šťastie. Mnoho detí nemá dostatok jedla, nemôže chodiť do
školy, nie je im poskytnutá
základná zdravotná starostlivosť, nemajú strechu nad hlavou...My dospelí by sme sa mali
zamyslieť nad tým, ako deťom
ich práva priblížiť. Práve z tohto

dôvodu sme aj tento rok pripravili pre žiakov na ,,Hviezdoslavke" zaujímavý kvíz o detských právach. Žiaci medzi sebou súťažili a dokazovali pani
učiteľkám, že ich vedomosti z
tejto oblasti sú veľmi rozsiahle.
Vyskúšali sa vcítiť do pocitov
nevidiacich detí, pričom sa zahrali na triedenie predmetov.
Vyriešili tajničku so šifrovanou
správou, v piesňach rozpoznávali práva detí a v závere ich
namaľovali. Každá trieda potešila ostatných pekným vianočným programom a celý čas nás
sprevádzali piesňami Emka
Sabolová a Bianka Samková.
Starší žiaci sa venovali osudom
ľudí, ktorí museli opustiť svoje
domovy. Prezentovali svojim
spolužiakom príbehy, v ktorých
opisovali, prečo museli migro-

Už po deviatykrát Karate Klub Revúca usporiadal Vianočný turnaj,
ktorý sa uskutočnil 15. decembra v telocvični Základnej školy Ivana
Branislava Zocha. Turnaja sa okrem domáceho klubu zúčastnili
ďalšie štyri pozvané kluby. Tento Vianočný turnaj už po niekoľko
rokov podporuje spoločnosť STEFE THS, ktorá je hlavným reklamným partnerom, za čo im úprimne ďakujeme. Pri slávnostnom
úvodnom nástupe osobne pozdravil všetkých zúčastnených
konateľ tejto spoločnosti Ing. Ján Brunner. Turnaj sa začal podľa
vekových kategórií najprv v disciplíne súborné cvičenia kata a
potom v športovom zápase kumite. Hlavným rozhodcom turnaja bol
pán Ján Garabík.V rámci tejto akcie každoročne vyhodnocujeme aj
najúspešnejšieho pretekára klubu, ktorým sa na základe dosiahnutých výsledkov stal Tadeáš Sabol.Sme radi, že zúčastnení
pretekári, tréneri i rozhodcovia odchádzali z Revúcej s priebehom
turnaja nadmieru spokojní. Pre medailistov boli okrem medailí, pohárov, diplomov nachystané aj rôzne sponzorské ceny .Medailové
výsledky pretekárov KK Revúca:Tadeáš Sabol kata st. žiaci 10
11 rokov 2. miesto a kumite 3. miesto.Ria Mišuráková kata st.
žiačky 10 11 rokov 3. miesto a kumite 1. miestoMatej Herich kumite ml. dorastenci 12 -13 rokov open 2. miesto.Pochvalu si zaslúžia aj ostatní naši členovia, ktorí reprezentovali na turnaji náš
klub. Škoda, že nám kvôli chorobe neštartovali viacerí členovia
klubu. V konečnom hodnotení klubov sme obsadili bronzovú
priečku, druhý skončil klub Keido Košice a zvíťazil Karate klub MP
Brezno. Na ďalších priečkach sa umiestnili MŠK Žiar nad Hronom a
Karate Klub Papradno. Už teraz sa tešíme na jubilejný 10. ročník,
ktorý, keď sa nám podarí, chceme usporiadať ešte vo väčšom
rozsahu.
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Pohotovostné služby lekární
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.

Január 2019
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Zafír
Lubeník

2
Dr.Max
Revúca

3
Dr.Max
Tornaľa

4
NsP

5
Cannabis

6
Azaela
Tornaľa

7
Lianela

8
U Ondreja
Tornaľa

9
Zafír
Lubeník

10
Azaela
Tornaľa

11
Cannabis

12
Benu
Tornaľa

13
Jelšava

14
Dr.Max
Revúca

15
Dr.Max
Tornaľa

16
Lianela

17
Cannabis

18
Simonka
Gem.Ves

19
Lianela

20
Dr.Max
Revúca

21
Jelšava

22
Cannabis

23
Dr.Max
Revúca

24
U Ondreja
Tornaľa

25
Lianela

26
Dr.Max
Tornaľa

27
NsP

28
Dr.Max
Revúca

29
Lianela

30
Cannabis

31
Simonka
Gem. Ves

Február 2019
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
U Ondreja
Tornaľa

2
Panoráma

3
Simonka
Gem.Ves

4
Azaela
Tornaľa

5
Benu
Tornaľa

6
Cannabis

7
Lianela

8
Dr.Max
Revúca

9
U Ondreja
Tornaľa

10
Zafír

11
Jelšava

12
Dr.Max
Tornaľa

13
NsP

14
Panoráma

15
Simonka
Gem. Ves

16
Azaela
Tornaľa

17
Cannabis

18
Benu
Tornaľa

19
Jelšava

20
U Ondreja
Tornaľa

21
Zafír

22
Cannabis

23
Dr.Max
Revúca

24
Jelšava

25
Dr.Max
Tornaľa

26
Dr.Max
Revúca

27
Panoráma

28
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

Kurka v Ponorke
Organizujeme smútočné pohostenia (kary)
v cene od 5 € na osobu.
Menu podľa vlastného výberu.
0904 576 297
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Prinášame biele ruže, majú biele
lupienky, my sme do nich vložili
všetky naše spomienky. Odišiel,
už nie je medzi nami, no v našich
srdciach stále žije spomienkami.
Dňa 4.januára 2019 uplynulo 24
rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec, starý a prastarý
otec

Ondrej
Plichta

S úctou naňho spomínajú manželka, dcéry Iveta a Dáša,syn
Peter, vnúčatá Dominika, Marek
a Dominik, pravnúčatá Charlot a
Marek.

Dňa 18.januára 2019 uplynú dva
roky, čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, matka
a stará matka

Životné križovatky
Lúčime sa
Milan Galovič
vo veku 79 rokov
Oľga Chrapánová
vo veku 93 rokov
Helena Mladšia
vo veku 82 rokov
Janka Klimová
vo veku 68 rokov
Ladislav Kriak
vo veku 88 rokov
Ivana Zubáková
vo veku 4 roky

Vitajte
Dávid Belányi

Znel svadobný
pochod
Jozef Dobis
a Eva Kalinová
Marian Gomori
a Helena Palšová

Elena
Michalčeková

S úctou a láskou spomínajú
manžel, syn, dcéra s manželom
a vnuci.

PhDr. Renáta Ružinová
Nechajte si preplatiť kurz
Úradom práce v plnej výške
RE-PAS
Akreditovaný
Intenzívny
Opatrovateľský kurz
-pre záujemcov o opatrova
teľskú činnosť na Slovens
ku alebo v zahraničí
-v domácnostiach alebo
zariadeniach sociálnych
služieb.
Termín: 31.január 2019
Miesto: učebňa Muránska
ulica
Prihlasovanie:
0903 137 604

Mário Tamáš
a Silvia Kotaiová
Igor Bendo
a Andrea Kerekešová
dňa 29.12.2018

Výkup parožia
0904 834 937
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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