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Gemerský ples otvoril plesovú sezónu v meste

V sobotu podvečer 12.januára 2019 sa neplesalo len v Opere.
Svetlá sa rozžiarili a dámy v plesových šatách s partnermi zaplnili
aj parket spoločenskej miestnosti Alfa v Mestskom dome kultúry v
Revúcej.
Gemerský ples otvoril plesovú sezónu v našom meste.
Prichádzajúcich hostí vítal primátor mesta Július Buchta, a ako
spomienku na tento ples odovzdal párom knižnú publikáciu
fotografií Maroša Detka Revúca.
Potom už úvod patril moderátorom večera a tanečným párom z
Tanečného štúdia Happy Dance. Svojím vystúpením navodili tú
správnu atmosféru, a po slávnostnom prípitku primátora mesta,
pozvali hostí do tanca. Tí nelenili a tanečný parket za hudobnej
produkcie zoskupenia Experience začal pustnúť až v skorých
ranných hodinách.
Nechýbala tradičná tombola, ktorá mala charitatívny rozmer.
Vyzbieraná suma za tombolové lístky v hodnote 360 € bude
venovaná detskému oddeleniu NsP Revúca.
Tohtoročný Gemerský ples je už len spomienkou, ale zároveň
otvorenou vstupnou bránou a pozvánkou na ďalšie plesy v
Revúcej tejto sezóny .Text a foto: Katarína Kvetková

Vítanie hostí a prípitok primátora mesta

Skupina Experience

Dole:tanečné páry z TŠ Happy Dance
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Poslanci mestského zastupiteľstva

Mgr.Dávid Galovič,nezávsl.
predseda Komisie životného prostredia
Ing.Dušan Dorčák,PhD
Mgr.Lucia Medvecová
nezávislý
nezávislá
zástupkyňa primátora mesta predseda Komisie finanč-

Bc.Matej Herich
nezávislý

nej a podnikateľskej

JUDr. Jana Ježíková,nezávsl.

Tatiana Kršková
nezávislá
predsedníčka Komisie
školstva a kultúry

JUDr.Mikuláš Kuchta
nezávislý
predseda Komisie na ochranu verejného záujmu

Bc.Ján Magura
nezávislý

MUDr.Pavel Pelikán, nezávsl.
Predseda Komisie sociálnej,zdravotnej a bytovej

Ing.Milan Poprocký
Michal Žgravčák
nezávislý
nezávislý
predseda Komisie výstavby predseda Komisie športu
a územného plánovania

Jaroslav Vredík
SNS

Mgr.Pavel Šepík,nezávislý
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Výberové konanie

Miestne dane a poplatky
Správca dane z nehnuteľností v
súlade so zákonom č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
upozorňuje daňovníkov, že termín pre podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností je
31. január 2019. Daňové priznania podávajú iba vlastníci,
ktorým vznikla alebo zanikla
daňová povinnosť v priebehu
roka 2018.

transtva, parkovné daňovník je
povinný splniť si oznamovaciu
povinnosť v deň vzniku daňovej
povinnosti na predpísanom tlačive.
Daň za ubytovanie platiteľ dane
za ubytovanie je povinný pri
registrácii podať správcovi dane
oznámenie o vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti do 30
dní odo dňa, keď táto skutočnosť
nastala.
Daň za predajné automaty, daň
za nevýherné hracie prístroje
daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní odo
dňa, keď táto skutočnosť nastala.

V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením a vydražením
počas kalendárneho roka daňová povinnosť vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho
po dni v ktorom sa dedič alebo Tlačivá na podanie daňového
priznania a oznámenia o vzniku
vydražiteľ stal vlastníkom.
a zániku daňovej povinnosti sú
Priznanie k dani z nehnuteľností dostupné u správcu dane Mestsa podáva na tlačivách vydaných ský úrad Revúca kancelária č.
Opatrením MF SR, ktoré sú 6, alebo na internetovej stránke
platné od 01.01.2015 a sú dos- Mesta Revúca.
tupné u správcu dane Mestský
úrad Revúca kancelária č. 2, Upozorňujeme poplatníkov,
alebo na internetovej stránke že rozhodnutia k daniam a
Mesta Revúca aj Ministerstva poplatkom za rok 2019 budú
financií SR v sekcii Dane, clá a doručované v mesiacoch
účtovníctvo
Priame dane marec až apríl 2019.
Miestne dane a poplatky.
Pri úhrade bezhotovostne je neUpozornenie - poplatok za vyhnutne potrebné zadať príslušný variabilný symbol a konškomunálne odpady
tantný symbol, ktorý je uvedený
Poplatníkom poplatku za komu- v rozhodnutí (bez toho nebude
nálne odpady, ktorí žiadajú od- platba identifikovaná), pri úhrapustenie alebo zníženie poplatku de v pokladni MsÚ je potrebné
za rok 2019 odporúčame, aby doniesť so sebou k úhrade aj
potrebné doklady doručili na rozhodnutie.
Mestský úrad Revúca - podateľňa, prípadne do kancelárie č. DORUČOVANIE ELEKTRONICKY
2 do 31. januára 2019.
Upozornenie - Ostatné miest- Na základe zákona č. 305/2013
ne dane: daň za psa, daň za Z. z. sú od 1.2.2018 daňové aj
užívanie verejného priestran- nedaňové rozhodnutia správcu
stva, parkovné, daň za uby- dane Mesta Revúca právnictovanie, daň za predajné au- kým osobám doručované elektomaty, daň za nevýherné hra- tronicky do schránok cez Ústredný portál verejnej správy
cie prístroje
www.slovensko.sk.
Daňové priznanie k dani za psa
je daňovník povinný podať do 30 Mesto Revúca eviduje za rok
dní odo dňa zmeny, ktorá nastala 2018 viaceré neuhradené dane
v priebehu zdaňovacieho ob- a poplatky u právnických osôb a
dobia (roka). Taktiež je daňovník predpokladáme, že tieto nedopovinný podať daňové priznanie platky súvisia s tým, že tieto
do 30 dní aj v prípade, že právnické osoby si nekontrolujú
svoje elektronické schránky.
nadobudne psa z útulku.
Daň za užívanie verejného pries-

Mesto Revúca,Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca zastúpené
Ing. Júliusom Buchtom primátorom mesta v zmysle§ 5, ods.
3zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
vedúci oddelenia životného prostredia a verejného poriadku
Mestského úradu v Revúcej.
Kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa ,
Iné kritériá a požiadavky:
-odborná prax minimálne 3 roky v oblasti životného prostredia
-znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy a legislatívy v
oblasti životného prostredia,
-organizačné riadiace schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť,
flexibilita,
- bezúhonosť a morálne predpoklady,
-spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
-ovládanie práce sPC (Word, Excel,Internet )
Zoznam požadovaných dokladov :
-prihláška do výberového konania,
-overená kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní,
-profesijný životopis vrátane kontaktných údajov,
-čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane
osobných údajov .
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 28.januára 2019 do 12.00 hod.do podateľne Mestského
úradu v Revúcej alebo zaslať poštou na adresu:Mesto Revúca
Námestie slobody 13/1 7050 80 Revúca v zalepenej obálke s
označením „Výberové konanie-vedúci odd. ŽP a VP NEOTVÁRAŤ“.
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum
podania na pošte.
14.1.2019, Ing. Július Buchta, primátor mesta

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 17.januára 2019 sa v
mestskom dome kultúry konalo
zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta Július Buchta oznámil poverenie na zastupovanie primátora mesta pre poslankyňu Mgr.Luciu Medvecovú.
Poslanci schválili členov jednotlivých komisií pracujúcich pri
mestskom zastupiteľstve.
V Komisii finančnej a podnikateľskej budú pracovať, predseda Ing. Dušan Dorčák,PhD,členovia Ing.E.Hicárová,Ing.I.Škvarla,Ing.M.Poprocký,I.Rakšány,JUDr.M.Kuchta, tajomník
Ing.J.Frandelová, v Komisii výstavby a územného plánovania, predseda Ing.Milan Poprocký, členovia Ing.I.Hock,Ing.O.Kvetko, Ing.R.Nemec,
Mgr.P.Šepík,J.Mesjar,tajomník
Ing.M.Varga,v Komisii životného prostredia predseda
Mgr.Dávid Galovič,členovia
Ing.Benčúriková, Ing.Juríček,
Mgr.Králiková,Ing.Lukáš,MVDr.
R.Serbák, Ing.Bombová ,
tajomník MVDr.V.Homoliaková,
v Komisii sociálnej,zdravotneja bytovej,predseda

MUDr.Pavel Pelikán,členo-via
JUDr.M.Dufalová,V.Gregorová,
M.Olejníková,A.Puterová,Mgr.Z
.Topoliová, E.Rolincová,D.Matyaš,S.Mišuráková,Ľ.Štelbaská,
tajomník PhDr.R.Ružinová, v
Komisii školstva a kultúry
predsedníčka Tatiana Kršková,členoviaMgr.N.Poprocká,Mg
r.B.Kilíková,Ing.E.Viestová,Mgr.
A.Motyčková,JUDr.J.Ježíková,H.Puterová,tajomník Mgr.K.Kvetková,v Komisii športu
predseda Michal Žgravčák, členovia Ing.D.Dorčák,PhD,E.Metohajro,L.Kožička,J.Kilík,M.Ku
mi,Bc.J.Magura,Bc.M.Herich,
tajomník Mgr.M.Raffay, v
Komisii na ochranu verejného záujmu predseda
JUDr.Mikuláš Kuchta, členovia
JUDr.J.Ježíková,Mgr.P.Šepík
,J.Vredík a tajomník JUDr.K.
Oravcová.
Poslanci delegovali členov , zástupcov za zriaďovateľa do
jednotlivých Rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Revúca: MŠ Clementisova
poslanci Vredík, Kršková,MŠ
Sládkovičova poslanci Galovič,
Medvecová,MŠ Revúčka po-
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Kam vo februári

Z rokovania mestského zastupiteľstva
slanec Šepík,M.Fabiánová,ZŠ
Hviezdoslavova poslanci Dorčák, Galovič,Kršková, Ježíková,
ZŠ I.B.Zocha poslanci Kršková,
Žgravčák,Magura,Pelikán,ZŠJ.
A.Komenského Ing V.Hanesovská a poslanci Poprocký,Kuchta,Herich, ZUŠ Revúca Ing.Kvetko PhD,Ing.Kilíková a poslanci
Medvecová, Ježíková, Centrum
voľného času poslanci Žgravčák,Magura,Ježíková a do
Obecnej školskej rady pri Meste
Revúca Ing.I.Kvetko,PhD a
poslanec Dorčák.
Ďalej schválili členov dozornej
rady Bytového hospodárstvaposlancov Krškovú,Ježíkovú,
Žgravčáka, dozornej rady

Mestských lesov Revúca poslancov Dorčáka,Poprockého,Kuchtu.
Primátor mesta predniesol
návrh na schválenie konateľa
Bytového hospodárstva Revúca, ktorým sa po výberovom konaní z troch uchádzačov od
1.februára 2019 stane MVDr.
Radoslav Serbák.
Poslanci schválili rozpočty jednotlivých škôl a plány mestského kultúrneho strediska a Múzea
PSG vzali na vedomie.
Katarína Kvetková.
Úplné znenie uznesení a zápisnica na webovom sídle mesta.
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Viac kníh rovná sa viac čitateľov
Táto jednoduchá rovnica sa naplnila v našej mestskej knižnici. Po
tom, ako Mestská knižnica Samuela Reussa získala dotáciu z
Fondu na podporu umenia na nákup nových kníh, došlo aj k nárastu
nových čitateľov o 33 % viac oproti minulému roku.
Ako nám potvrdili zamestnanci knižnice, z pridelenej sumy zakúpili
198 nových kníh, konkrétne 153 beletristických kníh, kam patrí
detektívka, romantická aj fantastická literatúra. Ďalej knižnica
zakúpila 25 detských kníh a aj 20 kníh spadajúcich pod náučnú
literatúru. Dotácia predstavovala hlavný zdroj pre akvizíciu knižnice
v roku 2018. Do regálov tak pribudli aj najpopulárnejší autori ako
Juraj Červenák, Dominik Dán, Camilla Läckberg, Táňa KeleováVasilková, Jozef Karika, ale aj mnoho ďalších. Zároveň knižnica
siahla aj po nových, ale svetovo uznávaných autoroch ako Donna
Tartt, Haruki Murakami alebo Kathryn Hughesová.
Ako však priznáva aj samotná knižnica, dopyt po nových knihách
takáto finančná dotácia čitateľov nedokáže plne uspokojiť.Aj v roku
2019 sa bude knižnica usilovať o rozvoj knižničného fondu. Čitatelia
reflektujú edičné plány vydavateľstiev a Mestská knižnica Samuela
Reussa sa bude snažiť držať krok so svetom literatúry dneška.
Knižnica si dáva za cieľ zvýšiť počet zapísaných čitateľov, ktorý v
prepočte na obyvateľstvo predstavuje nelichotivé 4 percentá.
Jednou z ciest je predpoklad z názvu viac kníh = viac čitateľov.
Katarína Kvetková
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V Cilke bilancujeme rok 2018
V decembri 2018 uplynulo už 7
rokov od uvedenia Zariadenie
opatrovateľskej služby „CILKA“
do prevádzky po rozsiahlej rekonštrukcii. Skúsme si pripomenúť, čo všetko sme v priebehu roka 2018 stihli urobiť na
úseku personálneho zabezpečenia, sociálnej prace a taktiež
materiálno-technického vybavenia interiéru a exteriéru nášho
zariadenia .
Čo sa personálneho zabezpečenia týka, o 78 klientov umiestnených v zariadení sa staralo 48
zamestnancov v členení: 38 opatrovateľov,1 sociálna pracovníčka, 1 prevádzkarka, 3 pracovníčky výdajne stravy, 3 upratovačky,1 pracovníčka práčovne
a 1 údržbár. Súčasne bola zabezpečovaná výpomoc na pozíciách opatrovateliek a pomocného personálu prostredníctvom dobrovoľníkov, a pracovníkov menších obecných služieb,
financovaných z prostriedkov
UPSVR, čo bola pre nás nesmierna pomoc.
Našou snahou v rámci sociálnej
práce je pracovať s klientmi a
naučiť ich žiť plnohodnotný život
v komunite seniorov. Preto pre
nich pripravujeme rôzne aktivity, na vyplnenie ich voľného
času, na ktorých sa v hojnom
počte zúčastňujú. Jedná sa
hlavne o kultúrne programy pri
príležitostí aktuálnych sviatkov,
muzikoterapia, náboženské
dopoludnia podľa vierovyznania, posedenia s knihou, aktivity
v rámci regionálnej výchovy,
dopoludnia dobrej gazdinky, tvorivé dielne,rôzne ručné práce,
prechádzky v areáli zariadenia,
rehabilitačné cvičenia , relaxačné cvičenia s hudbou, autogénne tréningy , sociálne poradenstvo a mnoho ďalších iných zaujímavých činnosti. Vysoká účasť
na všetkých aktivitách, ktoré pre
klientov pripravujeme je pre nás
spätná väzba, že táto kategória
ľudí má ešte stále záujem o aktívny a zmysluplný život. Všetky
spomínané akcie ako aj iné užitočné informácie sú pravidelne
zverejňované na našej webovej
stránke www. cilka.revuca.sk.
V interiéri zariadenia sme v
priebehu minulého roka realizovali III. etapu úpravy pivničných priestorov v celkovej hodnote 10 555,- Eur. Po miestnosti
pracovnej terapie s kuchynkou
pre klientov a rehabilitačnej
miestnosti pribudli skladové
priestory, ktorých v takomto zariadení nikdy nie je dosť. V priestoroch pracovnej terapie a reha-

bilitačnej miestnosti prebiehali
takmer všetky oddychové, tvorivé a pohybové aktivity ako aj
pracovné porady a školenia
zamestnancov.
V rámci interiérového vybavenia
bolo zakúpených 5 elektricky
polohovateľných postelí s antidekubitnými matracmi a nočnými stolíkmi v celkovej hodnote
4 997,- Eur. Na uvedený nákup
sme získali dotáciu z MPSVR vo
výške 3 000,- Eur. Touto cestou
sa chcem poďakovať aj pani
Adriane Capuáno Levrincovej,
ktorá zabezpečila darom pre
naše zariadenie 6 elektricky
polohovateľných postelí s nočnými stolíkmi zo zariadenia pre
seniorov v nemeckom meste
Altstadt.
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neboli izby
pre klientov hneď po rekonštrukcií interiérovo vybavené a klienti
si zariaďovali izby vlastným
nábytkom. V roku 2018 sme zahájili I. etapu zariaďovania izieb
novým nábytkom. Podarilo sa
nám zakúpiť interiérové vybavenie pre 20 izieb v celkovej
výške 5 942,- Eur. Našou
snahou je postupne v priebehu
nasledujúcich troch rokov vybaviť celé zariadenie novým nábytkom,
Vďaka pánovi Olejníkovi, ktorý
sa staral okrem údržby zariadenia aj o exteriérové priestory
Cilky bol areál záhrady po celý
rok udržiavaný a stále rozkvitnutý . Klienti v tejto oddychovej
zóne radi trávia svoj voľný čas
od jari až po neskorú jeseň a
spomínajú na časy minulé.
Záverom by som chcela poďakovať všetkým tým, ktorí sa v
priebehu celého roka podieľali
na spríjemnení života klientov a
hlavne tým, ktorí prišli aj potešiť
dobrým slovom, prianím, tancom, či piesňou. Veď najviac poteší blízkosť dobrých ľudí, blízkosť srdca...
Ďakujeme všetkým deťom a
pedagógom MŠ, ZŠ, SŠ,
ZUŠ,CVČ, súboru Lykovček,
spevokolu Úsvit, OZ ZP, JDS,
zboru katolíckej mládeže a pánovi Jurajovi Kochjarovi za
pripravené kultúrne podujatia.
Ďakujeme všetkým cirkvám, pôsobiacich v meste Revúca za
ústretovú spoluprácu.
Ďakujeme pani doktorke Slížovej, ADOSke
Anna Durjančíková, ADOSke TILIA, Falck
Revúca, NsP Revúca a všetkým
odborným ambulanciám za poskytované zdravotnícke služby,
ÚPSVR za výpomoc v rámci

výkonu dobrovoľníckej činnosti. spolupracovali s našim zariaĎakujeme všetkým nemeno- dením.
vaným darcom a dodávateľom, Ing.G.Borosová
ktorí v priebehu minulého roka
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Šesť medailí pre Revúcu

Spoločné chvíle u Zocháčov
Projekt finančnej gramotnosti, do ktorého sú zapojené všetky materské školy v našom meste, pokračuje ďalej. Má za sebou tri
mesiace, kedy sme sa snažili osloviť aj samotné rodiny. Podtitul
„Darujme si chvíľku“ sa nám úspešne darí napĺňať. Najväčšiu
radosť nám robí dobrovoľnosť, s akou sa rodiny s deťmi zapájajú do
nami ponúknutých aktivít.
„Prvou“ (poslednou) jesennou lastovičkou bola sobotná rozprávková cesta lesom a za ňou opäť sobotné tvorivé a hlavne spoločné chvíľky prežité v priestoroch našej školy počas EDRaŠ.
Decembrové predvianočné stretnutie dalo zarobiť šikovným
ručičkám, no a potom nastal čas otvoriť peňaženky. Počas jednotlivých stretnutí deti plnili úlohy, za ktoré mohli získať zocháče.
Svoje našetrené zocháčiky teraz konečne použili. Vianočné trhy v
priestoroch našej školy ponúkali širokú paletu možností, kam deti
mohli investovať. Zároveň sa často ukázalo, že nenakupujú len pre
seba, ale ich investícia sa stáva darčekom pre mamku, ocka, či
bračeka…. Dúfame, že ich zámer zahrial presne tie srdiečka, ktoré
mal. A možno i skrášlil domov v uplynulých týždňoch.
Aktuálne sa tešíme na pokračovanie projektu a ďalšie chvíľky
spoločne rozumne strávené.
Mgr.A.Motyčková

Aj keď zimná sezóna vo svetovom pohári biatlonu je v plnom
prúde už od decembra, slovenskí žiaci si merali sily prvýkrát až
počas uplynulého víkendu.

Tamara Molentová a Alexandra
Štempelová.Na svoj prvý štart
nastúpil Filip Galovič, Amália
Lajčáková po letnej premiére
prvýkrát štartovala v zime.

V Osrblí nastúpilo do I. kola Viessmann pohára v biatlone žiakov
113 štartujúcich, z toho 13 pretekárov Klubu biatlonu Magnezit
Revúca.Oproti minulej sezóne
nastalo v žiackom biatlone niekoľko zmien. V kategórii najmladších žiakov (10-11-roční) je
medzi preteky povinne zaradený
aj beh na lyžiach klasickým štýlom. Pre všetky žiacke kategórie
pribudla nová disciplína - rýchlostný pretek s 5-sekundovým
odstupom na štarte (kombinácia
„hromaďáku“ a stíhačky).

Revúčanov čakajú tri týždne pretekárskej pauzy, počas ktorej sa
budú intenzívne pripravovať pod
vedením trénera Dušana Chrapána na ďalšie kolá Viessmann
pohára.

V každom preteku je na slávnostnej ceremónii vyhlásených 6
najlepších, podobne ako je to vo
„sveťáku“.Revúčania si hneď v
prvom kole počínali úspešne. Na
stupňoch víťazov stáli počas
víkendu 6-krát, na slávnostnej
ceremónii získali ešte ďalších
päť ocenení za 4.a 6. miesto.

Kompletné výsledky víkendových pretekov nájdete na webe
Slovenského zväzu biatlonu
www.biathlon.sk.
KB Magnezit Revúca chce aj
touto cestou pozvať všetkých
priaznivcov biatlonu na Majstrovstvá sveta juniorov a
kadetov do Osrblia v dňoch 25.1.
3.2.2019. Slovenskú republiku
budú reprezentovať aj traja
odchovanci revúckeho klubu
Tomáš Sklenárik, Lukáš Ottinger
a nomináciu medzi kadetky si
vybojovala aj Ema Kapustová.
Tieto nominácie a účasť v
juniorskej reprezentácii sú odrazom tvrdej práce športovcov,
ktorí za svoju základnú prípravu
vďačia trénerom Dušanovi Chrapánovi a Mgr. Milanovi Chrapánovi.

Najlepšie si počínali Adrián Ottinger (2. miesto a 3. miesto), Veronika Šteczová (2-krát 3. miesto),
Michal Biž (2. miesto) a Markus
Sklenárik (2. miesto). Popredné
KB Magnezit Revúca
ocenené umiestnenia dosiahli aj
Martin Galovič, Ján Levčák,

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: 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

8

INZERCIA

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.
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 5 € na osobu, prípitok grátis!
Menu podľa vlastného výberu.
Dôchodcovské menu a rozvoz za 2,70€.
0904 576 297
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Životné križovatky
Vitajte

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
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.

Tomáš Oravec

Svieť svieca pokoja, ja žil som
dobre, miloval som vôňu kvetov
,rodný kraj i každý les. Ten pokoj
čo cítil som zo šumenia stromov,ten pokoj ja cítim aj dnes.
Už pocítil som aj lásku neba,
žijem v jeho objatí. Raz stretneme sa tam všetci spolu,tu čas
sa už nekráti.
Dňa 27.januára 2019 uplynú 4
roky , čo nás navždy opustil náš
milovaný syn

Janko
Weiss
S bolesťou a láskou v srdci na
Teba spomínajú rodičia, dcéra
Timejka, starká Soňa, starí
rodičia zo Sirka, krstní rodičia a
bratranci Jurko, Stanko a Riko.
Na krídlach anjela vzlietol som v
diaľ, necítim bolesť, necítim žiaľ.
Necítim života bolestivé muky,
tam niekde v diaľke ma objali
Pánove ruky. A trpkosť osudu tá
ma už nemučí, ja našiel som
pokoj v nebeskom náručí.
Dňa 11.februára 2019 si s bolesťou v srdci pripomenieme
15.výročie úmrtia

Karola Wollingera.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Manželka, synovia, nevesty, vnúčatá, krstné
dcéry, ostatná rodina a priatelia.
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