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Dramatické udalosti oslobodenia Revúcej nie sú nám ľahostajné

Opäť po roku sa v tento čas pri
pamätníku na Námestí slobody
stretli tí,ktorým dramatické udalosti druhej svetovej vojny a
oslobodenia nášho mesta nie sú
ľahostajné. Tí, ktorí sa chcú
poďakovať a uchovávať spomienky na účastníkov oslobodzovacieho procesu nášho
mesta.
Vo štvrtok predpoludním 24.januára 2019 primátor mesta Július Buchta na spomienkovej
slávnosti venovanej 74.výročiu
osláv oslobodenia Revúcej spolu s hosťami,poslancom Banskobystrického samosprávneho
kraja Ing.J.Laššanom, prednostom Okresného úradu v Revúcej Ing. P.Baloghom, predsedom Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov gen.Viesta
Revúca JUDr.J.Kochanom,,
predstaviteľmi Policajného zboru v Revúcej a za prítomnosti
vojenskej posádky v Rožňave,
položili vence k pamätníku na
Námestí slobody.
Primátor mesta privítal pozvaných hostí a všetkých prítomných slávnosti. Vo svojom príhovore stručne priblížil historické udalosti významných dejín
mesta, s mementom odkazu
duchovnej, morálnej zrelosti a
túžby ľudí bojovať za národ, pre
dnešnú dobu plnú prejavov diskriminácie a kultúrnej into-

lerancie. Príhovor primátora prinášame v plnom znení:
Vážení spoluobčania, vážení
hostia dnešných osláv,
aj tento rok sa opäť stretávame
na Námestí slobody, aby sme si
pripomenuli významný historický medzník v novodobých dejinách nášho mesta, 25. január
1945.Stojíme pri pamätníku
venovanom bojovníkom a obetiam Slovenského národného
povstania, ktorý stvárňuje
tŕnistú cestu k dnešnej slobode
a demokracii. Stojíme na mieste, ktoré vyzdvihuje odvahu a
odhodlanie revúckych rodákov
v období, kedy láska k vlasti bola silnejšia ako život.
74. výročie oslobodenia mesta,
ktoré si práve pripomíname vyplýva zo sledu historických
udalostí. Už v roku 1943 sa v
Revúcej sformoval Miestny národný výbor, ktorý prebral hlavnú iniciatívnu od začiatku SNP a
ujal sa moci v meste. Okresný
národný výbor v Revúcej vydával povstalecké noviny. Obyvatelia mesta zásobovali povstalcov potravinami a odevom.
Revúcki dobrovoľníci sa zúčastňovali bojov o Telgárt a revúcky
vojenský prápor Chryzantéma
zabezpečoval obranu južných
hraníc revúckeho okresu.
Tento krátky priebeh udalostí
vyvrcholil dňa 25. januára 1945,
kedy bolo vďaka sovietskym a

rumunských vojakom z 2. ukrajinského frontu naše mesto oslobodené .
Do ozbrojeného povstania slovenského domáceho odboja II.
svetovej vojny proti nemeckým
vojskám sa zapojilo mnoho
vojakov, povstalcov, lekárov, ošetrovateliek a politických činiteľov z Revúcej. Toto obdobie
bolo pre nich skúškou duchovnej
a morálnej zrelosti, ako aj túžby
bojovať za národ.
Súčasné prejavy diskriminácie,
kultúrnej intolerancie, či pretrvávajúca viera v nadradenosti
vlastného národa nám ukazujú,
že história sa môže kedykoľvek

zopakovať. Avšak verím, že
oslava oslobodenia, taká akú
zažívame dnes, bude vždy príležitosťou na to, aby sa prejavila
úcta k minulosti a zodpovednosť
k budúcnosti.
Spoločne sa teraz poďakujme
padlým i zosnulým partizánom,
účastníkom odboja a všetkým
obetiam národného boja, ktorí
sa zapojili do procesu oslobodzovania nášho mesta a uctime
si ich pamiatku tichou spomienkou a pietnym aktom kladenia
vencov.
Text a foto: Katarína Kvetková
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Žiadosť o sponzorský dar nemocnici odročená

Informácia o aktuálnej situácii v
Revúckej nemocnici bola bodom programu 4.zasadnutia
mestského zastupiteľstva v
pondelok 28.januára 2019 v
zasadačke mestského úradu.
Zasadnutia sa zúčastnili všetci
poslanci mestského zastupiteľstva, primátor mesta Július
Buchta, hlavný kontrolór mesta
Ivan Rusnák, prednostka MsÚ
Eva Kučeráková a vedúci oddelení MsÚ.
Informovať o súčasnom stave
nemocnice so žiadosťou o finančnú výpomoc pre materiálno-technické vybavenie revúckej nemocnice prišli, od 1.januára 2019 nová riaditeľka,
Mgr.Janette Hrbálová a námestníčka úseku liečebno-preventívnej starostlivosti MUDr.Mária Voleková. Podľa ich vyjadrenia nemocnica, ktorá poskytuje ústavnú a špecializovanú ambulantnú starostlivosť
pre pacientov okresu Revúca i
pacientov priľahlých oblastí
okresov Brezno a Rimavská Sobota je v kritickej situácii.
Nemocnica bola založená v
roku 1969 a vybavenie niektorých jej oddelení a vybavenie operačných sál je pôvodné.
V roku 2011 NsP Revúca n.o.
ako nástupnícka organizácia
zaniknutej Revúckej medicínsko-humanitnej n.o prevzala
bremeno dlhov predovšetkým
na sociálnom poistení a urgentne investovala do veľkej zobrazovacej techniky, predtým privatizovanej. Obmedzené zdroje
neumožňovali obnovu amortizovanej zdravotníckej techniky
a nemocnica postupne dospela
do stavu, ktorý si vyžaduje urgentné riešenie.
V roku 2016 Ministerstvo zdravotníctva SR v Implementačnej
stratégii definovalo sieť akútnych nemocníc, nemocníc s vybudovaným urgentným príjmom. Medzi 44 takýchto nemocníc bola zaradená aj r-

evúcka nemocnica. Rekonštruovať a modernizovať vybavenie
sa malo pomocou projektu Transformačný plán, ktorý vychádzal
zo špecifického postavenia nemocnice, teda jej dostupnosti a
finančných zdrojov z eurofondov. Aj keď ministerstvo zdravotníctva v roku 2018 prisľúbilo
oddĺženie nemocnice a záväzky
prebrala spoločnosť DEBITUM,
ktorá vznikla na MZ, a MZ na základe mandátnej zmluvy pohľadávky nemocnice voči sociálnej
poisťovni vyrovnala,ostala nemocnica vedená ako podnik v
ťažkostiach. Táto skutočnosť
neumožňuje riešiť aktuálny stav
nemocnice pomocou zdrojov z
eurofondov.
Podľa riaditeľky nemocnice a námestníčky nemocnice, rekonštrukcia a modernizácia vybavenia je nevyhnutná pre záujem
špecialistov prísť a realizovať výkony, z ktorých plynú vyššie
úhrady za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť. Zlé nastavenie
úhrad za poskytnutú starostlivosť a neprofesionálny predchádzajúci manažment sú ďalšie
príčiny súčasného stavu.“ Avšak
pracujeme na novom personálnom zložení, vedieme intenzívne jednania s poisťovňami a
vládnymi inštitúciami ohľadom
oddĺženia a prístupu k finančným zdrojom z eurofondov“povedala v závere vystúpenia
námestníčka Voleková. Riaditeľka uviedla, že nemocnica
nedokáže vyriešiť súčasný stav
vlastnými silami a budú vďační
za akúkoľvek pomoc. Moderným
vybavením sa zvýši úroveň poskytovanej starostlivosti, moderná technika prispeje k zlepšeniu
diagnostických a liečebných výsledkov ,zlepšia sa pracovné
podmienky a stabilizuje personál, ktorý nebude odchádzať
do lepšie vybavených nemocníc.
V súčasnom poslaneckom zbore
máme odborníkov, lekára, ktorý

dlhodobo pracoval v našej nemocnici a záchranára, ktorý s
nemocnicou spolupracuje dnes.
Minulosť i súčasnosť nemocnice
nie sú pre nich úplnou neznámou. Podľa ich vyjadrenia ako
aj vyjadrenia ostatných poslancov, všetci majú záujem na
zachovaní nemocnice v našom
meste i keď v inom module.
Podľa poslanca a lekára Pelikána jedno z riešení je vybudovanie kvalitného urgentného
príjmu s akútnymi lôžkami pre
poskytnutie akútnej zdravotnej
starostlivosti a stabilizácie pacienta s následným riešením
stavu v okolitých nemocniciach
resp. na špecializovaných pracoviskách. Vzhľadom na nedostatočné personálne obsadenie
nemocnice aktuálne nevidí reálnu možnosť zachovať nemocnicu so všetkými existujúcimi
oddeleniami. Poslanci tiež žiadali náznak rozvojovej koncep-

cie a relevantné záruky ďalšieho
poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ má mesto poskytnúť finančné zdroje, tieto
musia byť poskytnuté zodpovedne a správne.
Mesto Revúca má podľa vyjadrenia kontrolóra
interné
predpisy pre poskytovanie finančných darov. Legislatívny
postup určuje prejednať žiadosť
v príslušných komisiách pracujúcich pri MsZ, nájsť finančné
zdroje v rozpočte mesta a takisto je potrebná absencia
akýchkoľvek pohľadávok žiadateľa voči mestu. Vzhľadom k
týmto skutočnostiam poslanci
odporučili situáciu v nemocnici
vziať na vedomie a žiadosť o
financie po prerokovaní v príslušných komisiách odročiť na
marcové zasadnutie zastupiteľstva.
Katarína Kvetková

Spoločne

Zlepšujme
naše
mesto
Aj vy ste si všimli poškodený chodník, výtlk na ceste, nefungujúce
verejné osvetlenie, chýbajúcu dopravnú značku, novovzniknutú
čiernu skládku, ale neviete na koho sa obrátiť?
Neskrývajme sa za komentáre na sociálnych sieťach, ale komunikujme priamo so samosprávou. Mesto Revúca zaviedlo jednoduchý prístup komunikácie s občanmi. Stačí si len stiahnuť
bezplatnú mobilnú aplikáciu City Monitor do svojho mobilného
telefónu alebo navštíviť webové sídlo mesta www.revuca.sk, kde si
v pravej časti stránky pod aktualitami z regiónu kliknete na webový
odkaz citymonitor.sk.
Popíšte svoj postreh, prípadne odfoťte daný problém, zadajte jeho
presnú lokalizáciu a Váš podnet sa zobrazí priamo primátorovi
mesta, ktorý poveruje príslušného zamestnanca jeho vybavením.
Pochybujete, že sa daným podnetom bude niekto zaoberať?
Sledujte stav riešenia svojho podnetu! Dopĺňajte k nemu potrebné
informácie, resp. vyjadrite svoju (ne)spokojnosť s jeho vyriešením.
Verím, že ani vám nie je jedno v akom prostredí žijeme a v akom
budú žiť naše deti!
Preto buďme aktívni, inovatívni a využime túto formu komunikácie, lebo aj týmto spôsobom môžeme skrášliť a zlepšiť
prostredie okolo nás.
Že nie je možné vyriešiť všetko a hneď vieme, ale vie samospráva
čo nás trápi a čo zlepší našu kvalitu života v meste?
Od roku 2015 bolo Mestu Revúca nahlásených 264 podnetov v
kategóriách čierna skládka, dopravné značenia, nebezpečný
terén, osvetlenie, poškodená komunikácia, smeti, výtlky na
ceste a iné, z ktorých k 22.01.2019 je 212 vyriešených.

Primátor mesta
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Navrhnite osobnosti mesta na ocenenie
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 gymnázia ( 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,

Predstavujeme oddelenia mestského úradu
V Revúckych listoch budeme postupne predstavovať činnosť jednotlivých oddelení a zamestnancov zabezpečujúcich plnenie agendy oddelenia.
Oddelenia sú základnými organizačnými útvarmi MsÚ ,na ich čele
je vedúci oddelenia, ktorý je podriadený prednostovi úradu.Jednotlivé oddelenia medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení
úloh,ktoré pre ne vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej
náplne činnosti jednotlivých oddelení.

Oddelenie finančné a majetkovo právne

Športová činnosťa výsledky okresné, regionálne, celoslovenské, Riadi, koordinuje a kontroluje činnosť referátov, organizačne
medzinárodné,
začlenených do oddelenia. Zabezpečuje finančné vzťahy v rámci
Činnosť osoby ( organizácie ) pri záchrane ľudských životov , mesta, v daňovej oblasti zabezpečuje kompletný výber daní na
úrovni samosprávy,metodicky riadi a koordinuje rozpočtové a
majetku mesta a občanov.
finančné vzťahy oddelení mesta a zariadení zriadených mestom.
Ocenenia športovcov mesta za rok 2018
Zabezpečuje kompletnú mzdovú agendu zamestnancov
Športovec roka v kategóriách senior(nad 23 rokov),junior(do 23 mesta,vedenie pokladne. Zabezpečuje vedenie účtovníctva a
výkazníctva v rámci mesta .Zodpovedá za majetkovo-právne vyrokov),žiaci(do 15 rokov
sporiadanie vzťahov vznikajúcich pri pohybe majetku mesŠportový kolektív roka v kategóriách senior,junior a žiaci
ta.Zabezpečuje podklady pre spracovanie zmlúv,ktoré sa týkajú
Čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport
činnosti oddelenia .Vedie evidenciu zmlúv týkajúcich sa činnost i
Návrhy môžete odovzdať na predpísanom formulári v kancelárií mesta a zabezpečuje ich priebežné vyhodnocovanie. Spracováva
prvého kontaktu Mestského úradu v Revúcej najneskôr do konca stanoviská k externým materiálom,pripravuje návrhy VZN a
februára, kde Vám jeho príjem potvrdia. Formuláre nájdete na interných právnych noriem týkajúce sa činnosti oddelenia, priwebovom sídle mesta pod hlavičkou Tlačivá a formuláre pod pravuje podklady pre činnosť príslušnej komisie mestského zaOddelením služieb obyvateľstvu a taktiež na Mestskom úrade stupiteľstva a vedie jej agendu.Pripravuje materiály do mestského
zastupiteľstva za jednotlivé oblasti.
vedľa kancelárie prvého kontaktu.
Ing. Jana Frandelová, vedúca oddelenia, referát rozpočtu a
ekonomických analýz,
-rozpočet mesta,
-ekonomické analýzy.
Kontakt:Kancelária č. 34, Námestie slobody 13/17,Tel: 058 285 15
29, 0948 874 127,e-mail: jana.frandelova@revuca.sk
Eva Bobková,referát dane z nehnuteľnosti ,
Ministerstvo pôdohospodárstva nými pomôckami v zmysle odpo- Kontakt:Kancelária č.2,Námestieslobody13/17,Tel:0582851530ea rozvoja vidieka SR vydalo dňa rúčaného vybavenia typizova- mail:eva.bobkova@revuca.sk
,Bc.Jarmila Johanová,referát miestnych poplatkov za komunálne
27. júna 2018 pre žiadateľa Mes- ných učební.
to Revúca Rozhodnutie o schvá- Projekt bude realizovaný v bu- odpady a drobné stavebné odpady,
lení žiadosti o nenávratný finan- dove Základnej školy I. B. Zocha Kontakt:Kancelária č. 2, Námestie slobody 13/17 ,Tel: 058 285 15
čný príspevok pre realizáciu v meste Revúca. Škola dispo- 31,e-mail: jarmila.johanova@revuca.sk,
projektu „Modernizácia odbor- nuje priestorovými kapacitami, Mgr. Adriana Balcová referát účtovníctva,Kontakt:Kancelária č.
ných učební Základnej školy potrebnými na uskutočnenie 33, Námestie slobody13/17,Tel:0582851532,e-mail: adriana.balZocha v meste Revúca“ a to na projektu.V rámci projektu nebu- cova@revuca.sk
základe predloženej žiadosti dú realizované stavebné úpravy. Bc. Alica Kubajdová referát ostatných miestnych daní, poplatkov a
Mesta Revúca vrátane povin- Cieľovou skupinou sú žiaci evidencie platieb.Kontakt:Kancelária č. 6, Námestie slobody
ných príloh. Daným rozhodnu- navštevujúci uvedenú základnú 13/17,Tel: 058 285 15 33,e-mail: alica.kubajdova@revuca.sk,
tím, ktoré bolo mestu doručené školu. Cieľová skupina však mô- Mgr. Lenka Kubajdová referát pokladne,Kontakt:Kancelária
dňa 17. januára 2019, bol pre že byť rozšírená aj o skupinu č.6,Námestieslobody13/17,Tel:0582851534 ,e-mail: lenka.kubajmesto schválený nenávratný obyvateľov podieľajúcich sa na dova@revuca.sk,
finančný príspevok vo výške 183 programoch celoživotného vz- Bc. Adriana Vojtková referát miezd,Kontakt:Kancelária č.30
Námestie slobody13/17,Tel:0582851515,e-mail: adriana.vojtko622,05 €, pričom celkové opráv- delávania.
nené výdavky projektu boli Cieľom projektu je zvýšiť kľú- va@revuca.sk,
schválené vo výške 193 286,37 čové kompetencie žiakov zá- Ing. Soňa Lábajová, referát rozpočtu a fakturácie,Kontakt:Kan€.
kladnej školy prostredníctvom celária č.33,Námestieslobody13/17,Tel:0582851535, e-mail:
Projekt modernizácie odborných vybudovania odborných učeb- sona.labajova@revuca.sk,
Bc. Alžbeta Ďurejová referát účtovníctva, programového rozpočtu
učební základnej školy je tvore- ní.
ný piatimi hlavnými aktivitami V priebehu uplynulých týždňov a zúčtovacích vzťahov,Kontakt: Kancelária č. 22, Námestie
zameranými na modernizáciu bola realizovaná kompletizácia slobody13/17 Tel: 058 285 15 57,e-mail: alzbeta.durejova@revuučební jazykov, biológie/chémie, podkladov pre prípravu Zmluvy ca.sk,
IKT, polytechniky a moderni- o poskytnutí nenávratného fi- Milena Grosiarová referát pre majetkovo-právne vysporiadanie
záciu knižnice:Hlavná aktivita nančného príspevku a realizácia Kontakt:Remeselnícka 1,Tel: 058 285 15 18, 0905 826 908,eč.1: Obstaranie jazykovej učeb- samotného projektu bude pre- mail: milena.grosiarova@revuca.sk
ne, č.2: Obstaranie knižnice,č.3: biehať v priebehu rokov 2019 - ,JUDr. Zlata Herczegová,referát majtkovo-právny a vymáhania
Obstaranie prírodovednej učeb- 2 0 2 0 p o d ľ a s c h v á l e n é h o pohľadávok,
ne kombinovanej učebne bioló- harmonogramu hlavných aktivít -zabezpečovanie právnej agendy,
-vyhotovovanie a posudzovanie zmlúv,
gia/chémia,č.4: Obstaranie poly- projektu
technickej učebne, č.5: Obsta- Oddelenie regionálneho rozvoja -odborná práca na úseku spravovania nehnuteľností,
-Exekúcie,Kontakt:Kancelária č. 31, Námestie slobody 13/17,Tel:
ranie IKT učebne.Učebne budú MsÚ Revúca
058 285 15 17, 0908 938 685,e-mail: zlata.herczegova@revuca.sk
vybavené novým nábytkom a
predovšetkým modernými učeb-

Modernizácia odborných učební v I.B.Zocha
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Viac trieďme, menej plaťme!

SEPAROVANIE - stále aktuálna,
celospoločensky preberaná,
mnohým ľahostajná téma sa
dotkne peňaženky každého z
nás.
O tom, že separovanie predstavuje činnosť, pri ktorej oddeľujeme zložky komunálnych
odpadov a následne ich umiestňujeme do samostatnej nádoby
na to určenej už vieme. Ako vieme aj to, že separácia je podľa
zákona o odpadoch povinná pre
všetkých pôvodcov odpadov =
každého občana.
Ale prečo sa zaoberať triedením
a čo má byť našou motiváciou pri
tejto aktivite?Určite si uvedomujete, že problematiku odpadového hospodárstva v náraste
množstva odpadov už nevyriešime, ale zmierniť dopad našej
každodennej ľudskej aktivity na
životné prostredie dokážeme.
Triedeným zberom vraciame
druhotné suroviny späť do výrobného procesu, spotrebovávame menšie množstvo energie,
produkujeme menej skládok,
resp. sa zaoberáme inými
environmentálnymi výhodami
triedenia odpadu. Pokiaľ nie
ste zástancom takéhoto ekologického zmýšľania, možno

Vás k zvýšeniu recyklácie
komunálneho odpadu bude
viesť ekonomický motivačný
faktor. Od 01.01.2019 vstúpil
do platnosti zákon č. 329/2018
Z. z. o poplatkoch za uloženie
odpadov a Nariadenie vlády č.
330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a
podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.
Ale kde nájsť tú motiváciu a čo to
vlastne pre nás znamená? V jednoduchosti povedané: čím viac
vytriedime, tým menej zaplatíme.To, že sa zlepšuje prístup k
separovaniu odpadu vo Vašich
domácnostiach cíti aj mesto. Ale
naozaj triedite všetok odpad
správne?
Prvý krok k efektívnemu zvyšovaniu miery triedenia uskutočnilo Mesto Revúca spolu so svojimi zamestnancami tým, že pochopili prioritný faktor úspešnosti triedenia odpadu, a to záujem
a aktívny prístup. Každodenne
sa spolupodieľajú na separácii
odpadov na svojom pracovisku,
pri ktorej ekonomicky zhodnocujú jednotlivé zložky odpadu
prostredníctvom zberných vriec

a kontajnerov.
Nech je Váš i môj dôvod separovania akýkoľvek (environmentálny, ekonomický, či sociálny) myslime zároveň na to,
že efektívnym zásahom triedenia sa spoločne môžeme podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji
nášho mesta.
Učme sa triediť správne a zodpovedne, lebo čistota nášho
prostredia, v ktorom žijeme je
odrazom iba našej mysle. A aj
jeden plastový pohár bude pre
nás znamenať „Netriediš,
zaplatíš.“

Prevádzkové hodiny zberého
dvora spoločnosti Brantner
Gemer s.r.o. na adrese Šafárikova 330/3, Revúca:
Pondelok piatok: 7:00 18:00,
Sobota: 8:00 12:00.
Viac informácií v rámci nakladania s odpadmi nájdete v
Podrobnom popis systému
nakladania s komunálnymi
odpadmi vrátane triedeného
zberu v Meste Revúca na
elektronickej úradnej tabuli
webového sídla www.revuca.sk.

Primátor mesta

Pravidelný zber 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: 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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Základná umelecká škola v Revúcej presťahovaná

Vzhľadom k rozsiahlej prebiehajúcej rekonštrukcie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej umeleckej školy,
ktorá zahŕňa výmenu strechy, okien, radiátorov, elektroinštalácie a
kompletné zateplenie budovy, bola výuka žiakov v dňoch 79.januára 2019 presťahovaná do budovy bývalého sídla Prvého
slovenského literárneho gymnázia.
Podľa vyjadrenia riaditeľky školy Moniky Štepitovej priestory historickej budovy vyhovujú potrebám vzdelávania žiakov s umeleckým zameraním, a pedagógovia, žiaci aj rodičia sú z nich nadšení. Genius loci historických priestorov si však môžu vychutnávať
a užívať len jeden školský rok. Tieto sú poskytnuté len dočasne a
podľa plánu realizácie stavebných prác nový školský rok by už
škola mala byť v pôvodných, zrekonštruovaných priestoroch.
Výuka žiakov je v súčasnosti zabezpečená v plnom rozsahu,
umelecká škola realizuje všetky plánované koncerty a podujatia.
Najbližším je Fašiangový koncert v stredu 13.febuára 2019 o 16.00.
Príďte si pozrieť školu a vypočuť tóny v akustike terajších
priestorov.
Základná umelecká škola chce touto cestou poďakovať Mestu
Revúca, ako aj všetkým rodičom a priateľom školy za nezištnú
pomoc pri sťahovaní. Text a foto: Katarína Kvetková

Stolické vrchy a ich zimný prechod

chava.Druhou traťou prechádzala menšia skupina, ktorá
sa rozhodla ísť od Červenej Skaly, lokalita Trsteník. Našli sa však
odvážni lyžiari, ktorí si trúfali
zdolať trasu až od Besníka, cca
33 km cez Telgartskú priehybu,
popod Kyprov, smer Severná lúka, na chatu Janku a dolu dolinou Karafová. Na chate Janka
už klasicky čakalo na turistov
malé občerstvenie a prekvapenie v podobe snežného hradu.

starali priatelia a naši priaznivci
zo skupiny Horská služba Malá
Fatra okrsok Muráň, ktorí tiež
zabezpečovali službu na chate
Janka, po celej lyžiarskej stope,
na začiatku, a na konci uzatvárali stopu.
Mesto Revúca ďakuje spoluorganizátorom akcie za spoluprácu a pomoc: Lesy SR, š. p., OZ
Revúca, TESCO Revúca, Mestské lesy Revúca s.r.o., Meriač
Ľubomír SERVIS Revúca,SMZ,
a.s., Jelšava ,Pekáreň Belák,Reštaurácia Balaton, COOP
Jednota Revúca,Horská služba
Malá Fatra, okrsok Muráň.

Zimný prechod prilákal aj našich
priateľov z iných slovenských
turistických klubov. Účastníkmi
boli turisti z KST Sabinov s počtom 14 lyžiarov a zimný prechod Ing.I.Kvetko,PhD, Oddelenie
Stolickými vrchmi podporilo aj 12 školstva, telesnej kultúry a šporV sobotu 2. februára 2019 sa nepršalo ale prechod im zneprí- lyžiarov z KST KOS Tisovec .
tu pri MsÚ v Revúcej,
uskutočnil 18. ročník zimného jemňoval mokrý, ťažký sneh a
O zdravie a bezpečnosť sa poprechodu Stolickými vrchmi, kto- hmla.
rý pripravili Mesto Revúca v
Organizátori pripravili pre účastspolupráci s Lesmi SR, š. p., Odníkov prechodu 1 pešiu trasu a
štepným závodom Revúca a
dve trate pre bežkárov. Pešia
Klubom slovenských turistov
trasa je nenáročná s miernym
Dúbrava.
stúpaním vhodná aj pre menej
Daždivé počasie v Revúcej ne- zdatných. Je zhodná z bežecodradilo zanietených a skalných kou traťou č.1. Bežecká stopa
turistov a v sobotu ráno sa na na tratiach bola upravená a vyparkovisku pred supermarketom značená.Najväčšia skupina tuzišli lyžiari a peší turisti, ktorých ristov šla trasou Javorina, Šuna štart jednotlivých trás vyviez- miacka priehyba, Severná lúka,
lo päť plných autobusov. Podľa chata Janka a aby šliapania
vyjadrenia účastníkov a milov- nebolo málo prešli sa až do deníkov prírody vyššie v horách už d i n k y M u r á n s k a Z d y -
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Turnaj priateľov hokeja

V nedeľu ráno 20.1.2019 sa na umelej ľadovej ploche v Revúcej
uskutočnila akcia pod názvom Turnaj priateľov hokeja družstiev z
Revúcej, Rimavskej Soboty, Hnúšte a Klenovca.
Počas dňa sa konali tri zápasy s nasledovnými výsledkami: 1.Revúca 6:4 Hnúšťa-Klenovec,2. Hnúšťa-Klenovec 9:5 White
Raven(Rimavská sobota),3. White Raven (Rimavská sobota)3:14
Revúca.
Rozhodoval Vincent Tatarko s pomocným rozhodcom Petrom
Chylom .O ozvučenie a výsledkovú tabuľu s časomierou sa staral
Mário Garláty a o občerstvenie pre divákov bolo postarané
pojazdným bufetom. Ako prvé sa umiestnilo družstvo z Revúcej s
počtom bodov 4.Na druhom miestne sa umiestnilo družstvo

Hnúšťa-Klenovec s počtom bodov 2.Na tretom mieste sa umiestnilo
družstvo White Raven(Rimavská sobota).Účelom turnaja bolo
zviditeľnenie mesta Revúca a hokeja v meste Revúca. Počasie bolo
priaznivé a viditeľnosť cez sklá mantinelov bola sto percentná.
Mojim prianím by bolo aby sa z tejto akcie stala každoročná tradícia
s čo najväčším počtom zúčastnených tímov a taktiež s čo najväčším
počtom zúčastnených divákov.
Záverom by som sa chcel srdečne poďakovať vedeniu mesta
Revúca, správcom a pracovníkom štadiónu za bezproblémový
priebeh celej akcie a všetkým ľudom, ktorí podali pomocnú ruku pri
jej konaní. Ján Sálek

Revúčania na majstrovstvách sveta v biatlone
Tomášovi v sobotňajšom šprinte, keď obsadil 19. miesto a Lukášovi v nedeľňajšej stíhačke,
kedy dobehol na 17. mieste.
Eme sa tiež najviac darilo v nedeľu, keď sa z 32. pozície na
štarte stíhačky dokázala prebojovať o 11 miest vyššie a do
cieľa dobehla na krásnom 21.

Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v Osrblí, ktoré sa konali počas uplynulého týždňa, mali v radoch slovenskej reprezentácie aj
revúckych zástupcov.
V mužskej juniorskej kategórii reprezentovali SR Tomáš Sklenárik a
Lukáš Ottinger, v reprezentácii dorasteniek Ema Kapustová. Títo
traja pretekári v súčasnosti pretekajú za biatlonový oddiel ŠK
Železiarne Podbrezová, všetci sú však odchovancami domáceho
Klubu biatlonu Magnezit Revúca, kde trénovali a pretekali ako žiaci
pod vedením trénerov Mgr. Milana Chrapána a Dušana Chrapána.KB Magnezit Revúca v spolupráci s Mestom Revúca preto
zorganizoval zájazd do Osrblia na Majstrovstvá sveta. Mesto takto
zabezpečilo občanom Revúcej možnosť zúčastniť sa Majstrovstiev
sveta v Osrblí, ktoré je od Revúcej vzdialené 65km.
V stredu 30.1.2019 tak viac ako 40 Revúčanov podporilo juniorov v
štafetových pretekoch. Všetkým Revúčanom sa podarilo vďaka
kvalitným umiestneniam zo šprintu prebojovať a nominovať do záverečných stíhacích pretekov v nedeľu 3.2., v ktorých štartovalo len
60 najlepších v každej kategórii.
Lukášovi aj Tomášovi sa počas MS podarilo prebojovať do TOP 20

mieste. Bola jednou z najmladších štartujúcich a ako sa
ukazuje, máme sa na čo tešiť v
nasledujúcich sezónach.
Klub biatlonu Magnezit Revúca
ešte raz ďakuje Mestu Revúca
za poskytnutie autobusu .
Foto: Štefan Ottinger
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Životné križovatky
Vitajte
Tamara Nemogová
Ján Debnár
Jaroslav Ferko

Znel svadobný
pochod
Ľudovít Ruso
a Erika Lavenová
dňa 1.2.2019

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Výkup parožia
0904 834 937

Pohotovostné služby lekární
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

Gymnázium Martina
Kukučína v Revúcej
organizuje dňa 26.2.2019
so začiatkom o 15.30 hod.
Deň otvorených dverí,
na ktorý srdečne pozýva
všetkých piatakov, ich
rodičov a učiteľov.
Tel.: 0905 390 750
0584431481
www.gmk-ra.sk

Lúčime sa
Karol Kiňo
vo veku 58 rokov
Žofia Sabonová
vo veku 79 rokov
Mária Nikitinská
vo veku 81 rokov
Ondrej Paška
vo veku 82 rokov
Štefan Grác
vo veku 68 rokov
Adela Schmiedlová
vo veku 74 rokov

Dňa 4.februára 2019 uplynulo
10 rokov čo nás navždy opustil
milovaný otec
Dňa 25.januára 2019 uplynulo
smutné 2.výročie úmrtia nášho
milovaného manžela a otca

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

Vojtech
Bencsík
Odišiel a už nie je medzi nami,
no v našich srdciach stále žije
spomienkami.

Juraja
Hirschmana

S láskou spomínajú dcéry Katka
a Andrejka s rodinami.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, syn a dcéry s
rodinami.
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