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Vláda rokovala v Revúcej. V regióne rozdelili 1,43 milióna eur
Vláda rokovala v mestskom dome kultúry

V utorok 12.februára 2019 sa po
vyše roku v našom meste opäť
zišli ministerský predseda a ministri rezortov na výjazdovom
zasadnutí vlády SR. Do regiónu
rozdelili 1,43 milión eur, plánovaný príspevok 1milión €, navýšili o 400 000 € pre revúcku nemocnicu a 30 tisíc € pre Múzeum Prvého slovenského gymnázia. Podľa vyjadrenia premiéra Petra Pellegriniho občania Revúcej a priľahlých obcí
majú právo na dostupnú a dobrú
zdravotnú starostlivosť. Takisto,
keďže mestom konania vládneho rokovania je mesto Prvého
slovenského gymnázia, Múzeum PSG uchovávajúce pamiatku na významnú časť dejín
slovenského národa, si vyžaduje záujem a podporu štátu.
Samotnému rokovaniu vlády
predchádzalo stretnutie podpredsedu vlády pre investície a
informatizáciu Richarda Rašiho
a niektorých ministrov s primátormi a starostami Revúckeho
okresu. Náš okres patrí medzi
najmenej rozvinuté a vláda sa
zaoberala hodnotením realizácie úloh a cieľov Akčného plánu
rozvoja okresu Revúca. Primátor mesta Július Buchta otvoril
otázku revúckej nemocnice ,
odprezentoval jej súčasný stav
a zdôraznil význam zachovania
nemocnice pre spádovú oblasť

Revúckeho okresu, čo podporili
aj ostatní starostovia. Raši ocenil spoločnú iniciatívu všetkých
starostov , ktorí sa zhodli okrem
nemocnice aj na ďalších požiadavkách vedúcich k zlepšeniu
kvality života občanov Revúckeho okresu- preklasifikovanie
ciest II.triedy Muráň Tornaľa a
Tisovec- Červená Skala na
cesty I.triedy a zvýšenie kompetencií okresného úradu.Podľa
premiéra proces preklasifikovania ciest, ktorý bol prisľúbený
už v roku 2016 má byť dokončený koncom júla 2019. Okresný úrad v Revúcej patrí k úradom III.typu, čo našinci veľmi
dobre poznajú. Vybavia ale musia vycestovať.“ Ukazuje sa, že
pri konkrétnych životných situáciách tam ľudia nevybavia
všetko na prvýkrát. Mnohí sú
poslaní do Rimavskej Soboty,
kde cestujú viac ako 50 kilometrov pre nejaké potvrdenie,“ povedal premiér. Toto považuje za
neprijateľné a ministerstvo
vnútra má problém vyriešiť. „Či
už zmenou legislatívy, alebo
nejakým nariadením, prípadne
splnomocnením, aby pracovníci
revúckeho úradu mohli prijímať
a vydávať právoplatné rozhodnutia a nenútili sme ľudí cestovať do iného okresu,“ dodal.
Samotné mesto Revúca získalo
z vládneho balíka 200 tis.na

rekonštrukciu ciest a komunikácií, 10 tis.pre folklórny súbor
Lykovec a už spomínaných 400
tis. pre nemocnicu a 30 tis.pre
Múzeum PSG.
Primátor mesta Július Buchta na
rokovaní kabinetu otvoril aj témy budovy súdu, športovej haly,
zastrešenia klziska a oblastnej
organizácie cestovného ruchu
Gemer. Súčasná legislatíva, ktorá vyžaduje v regióne 100 tisíc
prenocovaní za rok , ohrozí od
roku 2021 činnosť a fungovanie
už zriadenej oblastnej organizácie. Toto číslo je pre náš malý
región neprijateľné a primátor
žiadal o výnimku v rámci akčného plánu pre najmenej rozvinuté
okresy. Prioritou pre nás je tiež

zachovanie súdu. V súčasnosti
sa pripravuje nová mapa súdov
a radnica v rámci svojich kompetencií urobí všetko aby okresný súd v meste zostal. Naše
mesto žije tiež športom a má vo
svojom portfóliu viacerých úspešných športovcov. Preto otázka
vybudovania športovej haly a
zastrešenia klziska je pre nás
dôležitá. Potrebné prostriedky
na výstavbu športovej infraštruktúry by sme mohli získať z
ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu prostredníctvom dotácií pre šport spolu s
ďalšími projektmi, realizovanými
cez rozvoj športu pre rok 2019
zastrešenými úradom vlády.
Problémov, ktoré nás tlačia je
viac než dosť. Podľa vyjadrenia
primátora Revúcej rokovanie
prinieslo uspokojivé výsledky a
uspokojivé nasmerovanie riešenia lokálnych problémov .
“ Chcem len doplniť, že ústretovosť k realizácii všetkých spomínaných projektov vychádza z
iniciatívy a podpory predsedu
Národnej rady SR, za čo mu
chcem úprimne poďakovať“ dodal primátor.
Text:Katarína Kvetková, foto:
Foto Rolinec, Katarína Kvetková

Primátori, starostovia okresu na rokovaní vlády
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3.krojovaná veselica

Naši folkloristi s premiérom počas rokovania vlády
FAŠIANGY - obdobie od Troch
kráľov po Popolcovú stredu, ku
ktorému už od nepamäti neodmysliteľne patrila dobrá zábava i
hodovanie. Bolo to obdobie, kedy si mohli hospodári aspoň na
chvíľu vydýchnuť od poľných
prác,dopriať si zábavu a vychutnať si ju plnými dúškami. Pri speve, dobrej muzike, tanci i chutnom jedle sa kedysi bavili na tanečných zábavách mladší aj
starší, bohatí i chudobní, majstri
aj tovariši. Fašiangy ako symbol
radosti, veselosti a hojnosti
predstavovali prechodné obdobie od zimy k jari, považovali sa
aj za akýsi sviatok jedla, keďže
po nich nasledovalo 40 dňové
pôstne obdobie. Počas fašiangov bolo dôležité dosýta sa
najesť, napiť a zabaviť. Z komôr
mizlo veľa jedla, pitia, panovala
predstava, že kto sa poriadne do
sýtosti nenaje, ostane celý rok
hladný.
Oslavy fašiangov sa v mnohých
kútoch Slovenska zachovali až
dodnes. Niekde v podobe plesov, bálov a inde sa zas nesú v
tradičnom folklórnom duchu, podobne ako v piatok večer 15. februára u nás v Revúcej, keď sa
Mestský dom kultúry zaplnil
priaznivcami ľudovej muziky,
spevu, tanca i tradícií. Priestory
dostali výzdobou ľudový nádych, vestibul sa premenil na
útulnú dedinskú chyžošku, kde
nechýbala i drevená posteľ s
duchnou a vankúšmi, kolíska,
staručký kredenc a mnohé drobnosti, ktoré dopĺňali kolorit niekdajšej chyžky dedinského človeka.
Svetielká z drevených brezových svietnikov na schodoch
viedli hostí do priestorov kolešne (Alfa), kde bol pre nich pri
vstupe pripravený pohárik vínka, hruškovice i chlebíka so
šmalcom a cibuľkou. Hostí vítala

v kolešni (Alfa) ľudovými melódiami ľudová hudba Detského
folklórneho súboru Lykovček.
Veselicu otvorili spevmi i tancom
členovia Folklórneho súboru
Lykovec, ktorí srdečne privítali
nášho pána richtára Júliusa
Buchtu s jeho manželkou a vyše
170 domácich i cezpoľných krojovaných i nekrojovaných hostí.Do spevu i do tanca vyhrávali
a o zábavu sa postarali skvelí
muzikanti z Ľudovej hudby Dominika Václava.
Nechýbala ani veľmi štedrá netradične tradičná tombola s rôznymi chutnými, voňavými i praktickými cenami pre gazdinky i
gazdov, ako syrová torta, peceň
domáceho chlebíka, domáce
vajíčka i cestovinky, pozdravy z
páleníc, balíčky zo salaša, vankúšiky i tašky s ľudovým motívom, knihy s gemerskými receptami, šmalec, klobásky i slaninky, medové pochúťky a mnohé
ďalšie zaujímavé ceny. V humne
(ako bola nazvaná zasadačka)
rozvoniavali fašiangové zabíjačkové špecialitky pečené klobásky, mäseníky, hurky, pečené
prasiatko, diviačik i kapustnica,
na stoloch šišky,pagáčiky, perníčky i štrúdle.
Veselilo sa, spievalo, tancovalo,
pilo, jedlo, hodovalo až do rána
bieleho. Bola to zábava ako kedysi, radostná v ľudovom duchu
i šate, v odevoch vytvorených
obdivuhodnou šikovnosťou našich starých mám, s ľudovými
piesňami, s vôňou ľanového
plátna z tkaných utierok, obrusov i dekorácií z vrecoviny i vône
z tradičných fašiangových jedál,
to všetko pri dobrej muzike a so
skvelými ľuďmi.
Touto cestou sa chceme poďakovať Mestskému kultúrnemu
stredisku za spoluprácu, vedúcim a členom FS Lykovec, Občianskemu združeniu „Gemer v
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Za stolom

duši, folklór v srdci“ a všetkým
tým, ktorí nám ochotne pomohli.
Veľká vďaka patrí našim sponzorom
Miroslavovi Belákovi,
Miroslavovi Damrélymu, Poľovníckej spoločnosti Antalka, ako aj
darcom cien do štedrej tomboly.
V porovnaní s minulým rokom,
tohtoročné fašiangové obdobie
je oveľa dlhšie, no čas sa kráti a
na zábavu ostáva už len pár dní.
Pochovaním basy, symbolu dedinských tancovačiek na polnoc

vo fašiangový utorok pred Popolcovou stredou sa zábava končí, hudobné nástroje zmĺknu a
naplno sa rozozvučia až v období
stavania májov. Obdobie zábav
strieda obdobie pokoja a tak sa to
opakuje, čas plynie a možno o rok
nám bude cťou Vás opäť srdečne pozvať na našu krojovanú
fašiangovú veselicu.
Natália Poprocká
Foto:P.Poboček

U richtára

Tanečníci Lykovca
Mladá muzička
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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.

Revúcke listy ONLINE
pre všetkých,ktorým na našom meste záleží

Oddelenie vnútornej prevádzky
Zabezpečuje činnosť MsÚ, školských zariadení a zariadenia
sociálnych služieb po stránke materiálno-technickej, poštové
služby, prevádzkovanie budov, údržbu, bežné opravy, revízie a
rekonštrukciu budov a zariadení v majetku mesta vlastnými
zamestnancami a tiež dodávateľsky. Spracúva podklady pre
fakturáciu nájmov. Pripravuje rozpočet a kontroluje čerpanie
rozpočtu pre zabezpečenie týchto úloh.Vyhotovuje,eviduje a
vykonáva finančnú kontrolu účtovných dokladov a objednávokzabezpečuje vecné vybavenie aparátu MsÚ: nákup
majetku,ostatného materiálu, dodávky energií a služieb (elektrická
energia, teplo, plyn, vodné a stočné,telekomunikačné služby).
Zabezpečuje udržiavanie poriadku a čistoty v administratívnych
budovách MsÚ a na priľahlých pozemkoch. Materiálne
zabezpečuje a prevádzkuje rekreačnú chatu MsÚ,prevádzku
automobilového parku, požiarnu službu v zverených budovách,
spolupracuje s orgánmi štátu pri zabezpečovaní a realizácii
všetkých volieb. Vedie agendu prideľovania súpisných a
orientačných čísiel stavieb v zmysle zákona o obecnom zriadení,
zabezpečuje vedenie evidencie budov a domov, spracovanie
návrhov na určenie a zmeny názvu mestských častí, ulíc a iných
verejných priestranstiev v súlade s platnou legislatívou. Poskytuje
informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Samospráva mesta Revúca neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v meste.
Na základe toho, primátor mesta Ing. Július Buchta rozhodol o znovuobnovení internetovej stránky www.revuckelisty.sk, ktorá prešla
kompletným redizajnom zmenou grafického dizajnu stránky a
zabezpečením kompatibility s modernými mobilnými zariade-niami.
Stránka Vám, občanom mesta Revúca, zabezpečí informačný servis
o aktuálnych udalostiach v oblasti samosprávy, kultúry, školstva,
športu, ale aj o uskutočnených či nadchádzajúcich podujatiach.Zároveň Vám poskytuje bezplatný priestor na propagáciu a
dáva príležitosť angažovať sa vo verejnom a spoločenskom dianí
prostredníctvom publikovania vlastných článkov, zasielania pozvánok, či námetov na zaujímavé príspevky.

Revúcke listy online chcú byť objektívnym informačným zdrojom a
poskytovať čo najviac kvalitných i užitočných informácií. A k tomu
Ing. Pavel Kochjar -vedúci oddelenia,referát správy majetku, môžete pomôcť aj vy. Vaše články, námety, či pripomienky k obsahu
opráv a údržby.Zabezpečuje správu majetku mesta ,jeho údržbu a online novín posielajte na: info@revuckelisty.sk
opravy majetku mesta, revízie, tvorbu a vyhodnocovanie rozpočtu
za danú oblasť.Kontakt:Kanceláriač.205,Remeselnícka1,Tel.:
0582851542, 0940604 081,E-mail: pavel.kochjar@revuca.sk,

Kam v marci

Ing. Mariana Mičková-referát evidencie majetku, organizačných a
vnútorných vecí. Zabezpečuje evidenciu majetku, organizuje ročnú
inventarizáciu a likvidáciu vyradeného majetku, hlásenia mestského rozhlasu, prideľovanie súpisných a orientačných čísiel,
agendu volieb.Kontakt:Kancelária č. 54, Námestie slobody
13/17,Tel.: 058 285 15 19, E-mail: mariana.mickova@revuca.sk,
Gabriela Adamíková -referát MTZ, verejného obstarávania a
stravovania. Zabezpečovanie MTZ pre MsÚ, stravovanie,poistenie
majetku.Kontakt:Kancelária č. 212, Remeselnícka 1,Tel.0582851543,0948874121,E-mail: gabriela.adamikova@revuca.sk,
Dana Fabová-referát vozového parku a poštových služieb.Evidencia vozového parku, služobných ciest, evidencia o poskytovaní informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k
informáciám, overovanie podpisov a dokladov.Kontakt:Kancelária
č. 3, Námestie slobody 13/17,Tel.: 058 285 15 56,E-mail:
dana.fabova@revuca.sk,
PhDr. Jakub Varga -referát správy majetku, opráv a
údržby.Zabezpečuje správu majetku mesta, údržbu a opravy
majetku mesta,zúčtovanie pohonných hmôt, verejné obstarávanie
a elektornický kontraktačný systém, sledovanie a vyhodnocovanie
informačných ohlasovacích systémov pre komunikáciu s občanmi.Kontakt:Kancelária č. 209,Remeselnícka1,Tel.:
058/2851564, 0907978901E-mail: jakub.varga@revuca.sk,
Obslužný personál:Anna Mrázová,Katarína Ljudvigová,Sviatoslav Ostapčuk,Igor Schmiedl,Ondrej Tomko,Karol Kováč,Alexander ,Breznanik,Helena Baronová. Zabezpečuje
upratovanie objektov,obsluhu plynových kotolní,bežnú údržbu a
opravy majetku mesta,vedenie motorových vozidiel.
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Rozhovory s drevom...
Beda tomu domu, kde muž nosí praslicu a žena palicu.
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Nová cesta k odborníkom

V stredu podvečer 20.februára sa vo výstavnej sieni mestského
domu kultúry konala vernisáž výstavy palíc a výrobkov z dreva
Pavla Ferdinandyho Palice,fokoše,čakany,kolednícke kyjaky a
ozembuchy. Pavel Ferdinandy, výrobca ľudových umeleckých
predmetov zo samorastov, sa už 15 rokov rozpráva s drevom.
Každú voľnú chvíľu využíva na návštevu lesa a zbieranie materiálu
na výrobu nielen palíc, ale aj dekoračných predmetov z dreva.
Najčastejšie využíva samorasty, prírodou poškodené dreviny,
konáre, koreňové systémy predovšetkým z liesky,javora,drieňa,
buka,duba a smreka. Svoje výrobky predstavuje na folklórnych
podujatiach v Detve, Očovej ,Pribyline, Východnej, Klenovci a
Kokave. Na remeselníckych jarmokoch zasa prezentuje svoj fortieľ
pri ich výrobe. Výrobky jeho rúk tešia majiteľov nielen na Slovensku
ale i v zahraničí. Svoje diela z dreva vystavoval Pavel Ferdinandy
na viacerých spoločných a samostatných autorských výstavách.
Tieto a ešte iné informácie nám poskytol autor na spomínanej
vernisáži, ktorú moderoval Juraj Genčanský za hudobného doprovodu pedagógov ZUŠky na autentických hudobných nástrojoch Dňa 30. januára 2019 sa uskutočnil workshop Ako pripraviť odborz výstavy-ozembuchoch. Pozoruhodné ľudové umelecké dielo z níkov pre región v Strednej odbornej škole, Generála Viesta v Revúcej.
dreva si môžete pozrieť v mestskom dome kultúry do 20.marca.
Pozvanie prijali zástupcovia zamestnávateľov spracovateľského
Katarína Kvetková
priemyslu, SMZ, a.s. Jelšava, Slovmag, a.s. Lubeník , strojárstva
CSM Industry, s.r.o. Tisovec a LVD S3, a.s. Tornaľa, ďalej zástupcovia ÚPSVaR v Revúcej a spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol.
s.r.o. Svojou účasťou podujatie podporili poslanci BBSK, zástupcovia samospráv regiónu a neodmysliteľnou súčasťou boli zástupcovia 14 základných škôl z okresov Revúca, Rimavská Sobota a
Rožňava.
Prítomní získali dôležité informácie o možnostiach štúdia na SOŠ v
Revúcej, analytické dáta a prognózy trhu práce. Zamestnávatelia
predstavili svoje spoločnosti, najmä svoje potreby rôznych odborných profesií. Zaujímavé boli prezentácie skúseností s prípravou
odborníkov v spoločnostiach a návrhy spolupráce so základnými
školami, ktoré by mali vzbudiť záujem o technické profesie. Výchovní
poradcovia a riaditelia základných škôl získali podrobné informácie
z verifikácie potrieb trhu práce a trendov potreby jednotlivých
profesií do roku 2025 pre Banskobystrický samosprávny kraj.
Workshop moderoval riaditeľ SOŠ Revúca. Všetci prítomní sa zhodli
na potrebe lepšej propagácie odborných predmetov a firemných
materiálov na základných školách. Vážnosť podujatiu dala aj
prítomnosť člena krajskej rady pre odborné vzdelávanie a zároveň
člena rady vlády SR pre odborné vzdelávanie.
Záverom chcem poďakovať všetkým prítomným ako aj organizátorom tohto významného podujatia, za plodný priebeh rokovania.
Verím, že sa nám podarí zabezpečiť takéto významné podujatie aj v
budúcnosti. Ing. František Lukáš

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.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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Úspešný Miqo Cash
Niet pochýb, že Revúca je rodiskom mnohých šikovných a talentovaných ľudí, ktorí sú svojou prácou známi nielen na Slovensku, ale
aj za hranicami našej krajiny.
Jedným z týchto ľudí je aj nesmierne nadaný fotograf Miqo Cash. Je
pre nás veľkou cťou, že sme minulého roku mohli vystavovať jeho
fotografie v Dome kultúry v Revúcej. A práve séria fotiek, ktorá bola u
nás vystavená, vyhrala prestížne svetové ocenenie.V súťaži ONE
EYELAND, do ktorej sa zapojilo 64 krajín s viac než 4000 fotografiami, Miqo Cash získal 7 krát striebro a ako jediný v celom Československu tak získal najviac strieborných ocenení.Nielen že obdivujeme jeho prácu, ale sme na tohto Revúčana aj právom hrdí.
Prajeme veľa ďalších úspechov v kariérnom, ale aj osobnom živote.
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Zochov bál sa vydaril
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Fašiangy v materskej škole
Po Vianociach a Novom roku prichádza obdobie jedenia, hodovania
a zábavy- fašiangy. Aj my v Materskej škole na Ulici Vladimíra Clementisa v Revúcej sme ostali verní tradíciám a vrhli sme sa do víru
zábavy a radosti. Deťom sme porozprávali o ľudových tradíciách
Gemera, zvykoch a tradičných remeslách. Tvorili sme ľudové výrobky, spievali ľudové piesne nášho regiónu i piesne o karnevale.
Spoločne sme vyrobili masky a vyzdobili triedy, aby bolo každému
jasné, že nastal čas zábavy...
V stredu, 13 . februára sme pre deti pripravili koncert s názvom „ Na
ľudovú nôtu.“ Janko a Marienka odetí v gemerských krojoch porozprávali o tom, ako sa kedysi v našom kraji žilo a ako si ľudia spríjemňovali prácu i voľný čas spevom, hraním na hudobných nástrojoch i tancom. Predstavili hudobné nástroje a zahrali ľudové piesne.
No i malí diváci nezaháľali. Pridali sa k hrajúcim pani učiteľkám spevom aj tancom.

V piatok, 1. februára 2019, keď
brány všetkých ostatných škôl v
meste ostali zatvorené veď boli
polročné prázdniny, bolo u Zocháčov ako v úli. Chystal sa už
štvrtý Zochov bál. Zamestnanci
Základnej školy I. B. Zocha pozvali aj tento rok všetkých rodičov a priaznivcov školy na už
tradičné podujatie.
O 19 tej sa v priestoroch nádherne vyzdobenej spoločenskej
miestnosti Alfa zišlo 101 účastníkov bálu. Pri vstupe vzácnych
hostí vítala riaditeľka školy Mgr.
Katarína Krištofová, ktorá 4. Zochov bál aj slávnostným prípitkom otvorila.Hneď na úvod
všetkých motivovali tanečníci z
tanečného štúdia Happy dance,
ktorí predviedli ukážky spoločenských tancov. A potom sa už
parket zaplnil účastníkmi bálu.
Do tanca hral DJ Dušan Dojčár a
okrem hudobnej produkcie stíhal aj fotografovať. O prísun
energie v podobe vynikajúceho
menu sa postaralo osvedčené

Vo štvrtok 14. februára fašiangová zábava pokračovala karnevalom.
Priestory ZŠ Komenského popoludní zaplnili, princezné, princovia,
zvieratká, superhrdinovia a rôzne rozprávkové postavičky. Niektorí
smelí , tí menší trošku ustráchaní. No ostych sa tratil hneď ako zábavu odštartoval obľúbený Ujo Ľubo. Svojimi pesničkami vtiahol do
tanca nielen deti a pani učiteľky, ale neodolali ani rodičia. Všetci sa
vyšantili do sýta.

duo Červenáková a Drobčová.
Aj vďaka nim vládla na bále príjemná atmosféra. Pred polnocou
sa zintenzívnil nákup tombolových lístkov a potom už všetci s
napätím čakali, či sa na nich usmeje šťastie. Pestré ceny do Veríme že fašiangové obdobie bolo pre „naše“ deti plné radostných a
tomboly venovali sponzori, rodi- nezabudnuteľných zážitkov.
čia i zamestnanci školy, za čo im Mgr. Ivana Zajaková, MŠ Vladimíra Clementisa Revúca
patrí úprimná vďaka. Odovzdanie poslednej vlastne prvej ceny v tombole bolo signálom k
započatiu voľnej zábavy. A že sa
hostia naozaj dobre bavili, to
potvrdzuje fakt, že poslední
odchádzali, keď sa už začalo
brieždiť.
Zocháči opäť raz dokázali, že v
malej škole bije skutočne veľké
srdce a že keď sa do niečoho
pustia, tak to stojí za to. Za prípravu patrí všetkým obrovské
poďakovanie. Štvrtý bál sa stal
už len krásnou spomienkou a my
všetci sa tešíme a zároveň vás
pozývame zasa o rok na piaty.

Fašiangový koncert v ZuŠke

Deň sv.Valentína

Svätý Valentín sa v roku 197 stal
biskupom vo svojom rodnom
meste Terni. Pôsobil v cisárskom
Ríme. Skutky, vďaka ktorým si
naňho všetci zamilovaní na začiatku februára spomínajú, sa
spájajú s vládou cisára Claudia
II. Claudius bol známy svojou
záľubou vo vojnových výpravách
a zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz
Valentín tento zákaz ignoroval a
naďalej sobášil zaľúbené páry.
Jeho konanie sa donieslo cisárovi, ktorý dal rebelujúceho kňaza uväzniť. Vo väzení liečil chorých kresťanov a prinavrátil sluch
a zrak postihnutej dcére jeho
Dňa 13.2. 2019 sa konal náš prvý verejný koncert v priestoroch žalárnika, do ktorej sa podľa lePSLG - Fašiangový koncert. Hudobníci znova ukázali, že zabávať gendy zamiloval. Traduje sa, že
sa naozaj vedia. Príjemne sa cítili určite aj diváci a spolu so svojimi pred svojou smrťou poslal dievdeťmi prežili krásne chvíle radosti a pohody.
čaťu lístok s podpisom "Od

Tvojho Valentína”. 14. februára
269 bol pri Mulvijskom moste
sťatý. V roku 496 sa tento deň
zasvätil svätému Valentínovi,
ktorému boli zverení do opatery
snúbenci a zamilovaní.
Keďže sa tento sviatok oslavuje
na celom svete, tak sme si aj my v
ŠKD na Hviezdoslavovej ulici v
Revúcej v tento deň pripomenuli
životný príbeh svätého Valentína. Deti s veľkou chuťou a radosťou vyrábali veselé valentínske pozdravy pre svojich priateľov a blízkych. Nemohlo chýbať
ani sladké prekvapenie, ktoré
pani vychovávateľky s veľkou
láskou pripravili pre všetky deti.Takto príjemne strávené popoludnie sme ukončili tancom.
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Pedagógovia O pohár primátora mesta
V piatok 8. 2. 2019 otvoril primátor nášho mesta Ing. Július Buchta v
telocvični Základnej školy J. A. Komenského jubilejný 40. ročník
volejbalového turnaja pracovníkov škôl a školských zariadení nášho
mesta.
Otvorenia sa zúčastnilo 5 družstiev revúckych škôl a hosťujúce
družstvo Mestského úradu Revúca. Turnaj sa hral vo dvoch telocvičniach a to v telocvični organizátora Základnej školy J. A. Komenského a v telocvični Strednej odbornej školy.
Po ťažkých a urputných bojoch sa do finále prebojovali družstvá
Gymnázia Martina Kukučína a ZŠ Hviezdoslavovej. Víťazom
jubilejného 40. ročníka turnaja sa nakoniec stalo družstvo Gymnázia
Martina Kukučína .Na ďalších miestach skončili v poradí družstvá
Základnej školy I. B. Zocha spolu s MŠ Sladkovičova, Základnej
školy J. A. Komenského, Špeciálnej základnej školy a družstvo
Mestského úradu Revúca. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným družstvám, všetkým športovcom za účasť, za pekne strávené popoludnie a snáď v budúcom roku sa pridajú aj ďalší športovci
zamestnanci našich škôl a školských zariadení. Veríme, že turnaj
nezanikne a dožije sa aj jubilejnej 50.ZŠ

Na stupni víťazov

V nedeľu, 10.2.2019 sme sa zúčastnili turnaja Zvolen cup, kde štartovalo 433 súťažiacich zo 47 klubov. Najlepší výsledok z našich
členov dosiahol Radko Roško, keď vystúpil na stupne víťazov hneď
dvakrát. Získal bronzovú medailu v súborných cvičeniach - kata a aj
v športovom zápase kumite, vo vekovej kategórii 6 - 7 roční. Blízko k
medaile mali Tadeáš Sabol aj Ria Mišuráková, keď obaja obsadili
štvrté priečky vo svojich kategóriách.
Ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu Karate klubu a prajeme do
ďalšieho obdobia veľa úspechov.

Január vo futbalovom klube
V januári sme mali možnosť vycestovať na 5 turnajov. Mladší žiaci
odohrali dva turnaje a staršia prípravka tri.
Najprv sa rozohrávala staršia prípravka 12.1. 2019 na Novoročnom
turnaji v Šaci. Za účasti FK Junior Šaca, FK Junior Košice, FK
Trebišov, FAMT Prešov, MFK Revúca, sme obsadili síce 5. miesto,
ale nebola to žiadna katastrofa.
V napínavých zápasoch sme buď tesne prehrali, alebo remizovali.
Na druhý deň 13.1. 2019 do Šace vycestovali mladší žiaci. Aj oni
mali silných súperov. KAC Košice, Junior Šaca, FAMT Prešov,
Sokol Ľubotice. Turnaj zvládli veľmi dobre a obsadili krásne druhé
miesto. Ešte lepší úspech však zažili o týždeň 19.1.2019 si chalani
vybojovali 1.miesto na turnaji v Detve.Ich súperi:Železiarne
Podbrezová, Jupie Banská Bystrica, Detva, Veľký Krtíš, Krupina,

Levice, Hriňová, Senohrad,
FAMT Prešov.Ich dominanciu
odzrkadľuje aj fakt, že počas celého turnaja naše mužstvo inkasovalo iba jediný gól.
V nedeľu dňa 20.1.2019 sa v Košiciach uskutočnil turnaj Staršej
prípravky U11 o Pohár KAC Jednota Košice za účasti ôsmich
družstiev: KAC Košice, SAFI
Prešov, MFK Kežmarok, Junior
Šaca, FAMT Prešov, MFK Michalovce, MFK Rožňava, MFK
Revúca. Tento krát chlapci ukázali, že aj oni vedia zabojovať o
lepší výsledok a obsadili 3.miesto. 26.1.2019 odohrali chlapci z
kategórie U10 (r.2009 a mladší)
turnaj v hale v Brezne - Mazorníkovo.Turnaja sa zúčastnili družstvá: FK Železiarne Podbrezová, JUPIE FŠMH, Banská Bystrica, MFK Revúca, MFK DUKLA Banská Bystrica.Naši chlapci
boli viac ako vyrovnaným súperom, napriek tomu, že mali handicap a na turnaj mohli vycestovať iba šiesti. Každý zo zápasov sa hral 25 minút a prakticky
bez striedania prehrali len s
Duklou Banská Bystrica. V ostatných zápasoch uhrali remízy

a skončili na treťom mieste s rovnakým počtom bodov, ako druhá
Podbrezová. Rozhodol jeden
strelený gól naviac. Aj keď v mládežníckom veku by nemalo ísť vo
futbale v prvom rade o výsledky,
ale o to, že chlapci robia to čo ich
baví, učia sa spolupracovať, mať
disciplínu, prekonávať prekážkyako tréma, starší hráči, väčší súperi.
Aj tak nás tešia výsledky klubu
MFK Revúca. Tešia nás aj preto,
že naši chlapci nemajú zďaleka
vytvorené také podmienky, ako v
iných kluboch a aj napriek tomu
vedia konkurovať tým najlepším.
Veľká vďaka preto patrí všetkým,
ktorí týmto mladým chalanom vytvárajú podmienky, obzvlášť trénerom. A to nehovorím len o spomínaných dvoch kategóriách, ale
aj o starších žiakoch a mladšej
prípravke, ktorí tiež rovnako dobre a kvalitne pracujú na tréningoch.Všetkým prajeme aj úspešný február a veľa radosti z futbalu.Povzbudzujeme rodičov, aby
dali svoje deti na futbal a možno
čoskoro aj oni patrili medzi hráčov
o ktorých budeme písať.MFK
Revúca

8

INZERCIA

Revúcke listy č.4/27.február 2019

Pohotovostné služby lekární

INZERCIA - INZERCIA
piatok : od 20.00hod- CIA - INZERCIA - INZE

Pohotovostné služby sú:Pondelok
22,30hod.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 20.0022.30hod. V dňoch štátneho sviatku slúžia lekárne podľa
rozpisu v čase od 7.00-22.30hod
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Benu
Tornaľa

2
Azaela
Tornala

3
Lianela

4
Cannabis

5
Jelšava

6
Lianela

7
Dr. Max

8
Dr. Max
Tornaľa

9
Benu
Tornaľa

10
Jelšava

11
NsP

12
Simonka
Gem. Ves

13
U Ondreja
Tornaľa

14
Zafír
Lubeník

15
Panoráma

16
Dr.Max

17
Dr. Max
Tornaľa

18
Azaela
Tornaľa

19
Benu
Tornaľa

20
Jelšava

21
Lianela

22
Dr.Max

23
U Ondreja
Tornaľa

24
Panoráma

25
Dr.Max
Tornaľa

26
Simonka
Gem. Ves

27
U Ondreja
Tornaľa

28
Zafír
Lubeník

29
Azaela
Tornaľa

30
Cannabis

31
NsP

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 15.30hod,Lekáreň AZAELA, Škultétyho 486/1 Torňaľa,
otvorená po.-piat do 16,00hod,Lekáreň Dr.Max, Sládkovičova
596/1m 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,Lekáreň
Panoráma Železničná 21 Revúca

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

Výkup parožia
0904 834 937

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym ako aj bývalým kolegom Lesostav Revúca, ktorí
sa zúčastnili poslednej rozlúčky
s našim zosnulým pánom

Milanom Galovičom.
Taktiež ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Svojou
účasťou nám pomohli zmierniť
náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina,manželka,
dcéry, zaťovia a vnuci

Dňa 15.februára 2019 sme si
pripomenuli 2.výročie úmrtia našej milovanej dcéry a matky

Miroslavy
Tožserovej
rod.
Čižmárovej
S láskou spomínajú manžel s
deťmi Dominikom a Dominikou,
rodičia Oľga a Ondrej, krstní rodičia Kamenskí, bratranec Miroslav, krstný syn Lukáš a celá
ostatná rodina.
Tvoj úsmev, objatie, milé slová v
srdciach máme a s láskou na
Teba spomíname

Životné križovatky
Znel svadobný
pochod
Patrik Rézmuves
a Patrícia Rusová
Jaroslav Mikloš
a Andrea Samková
Bc.Martin Meriač
a Mgr.Ivana Ihnátová
dňa 9.2.2019

Lúčime sa
Alžbeta Chrenková
vo veku 91 rokov
Karína Eibnerová
vo veku 63 rokov
Milan Barna
vo veku 75 rokov
Ján Bukóci
vo veku 75 rokov
Alžbeta Petrášová
vo veku 76 rokov
Ľudmila Medveová
vo veku 65 rokov
Michal Antal
vo veku 77 rokov
Ľubomír Olejník
vo veku 65 rokov
Anna Krajňáková
vo veku 88 rokov
Viliam Nemec
vo veku 91 rokov
Juraj Anderko
vo veku 62 rokov

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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