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Prezident Andrej Kiska navštívil Revúcu a Revúcky okres

V pondelok ráno 25.februára
2019 zavítal do nášho mesta
najvyšší ústavný činiteľ Slovenskej republiky, prezident Andrej
Kiska. Prezidentove prvé kroky
na pôde Revúcej smerovali na
mestský úrad, kde ho už pred
bránami vítal primátor mesta Július Buchta a ľudová hudba folklórneho súboru Lykovec.
Na krátkom rokovaní s vedením
mesta a predstaviteľmi mestských inštitúcií sa prezident oboznámil s najpálčivejšími problémami mesta a okresu a uviedol:„Niekedy máme pocit, že
Slo-ensko je malá krajina, ale
napokon zistíme, že je to krajina
obrovských rozdielov. Prednedávnom som bol v Pezinku, v
Senci,nezamestnanosť bola
okolo dvoch percent. Materské a
základné školy nestíhajú prijímať deti, mesto nestačí budovať
byty na bývanie. Niet absolútne
nikoho do práce a potom človek
príde sem a je tu zrazu celkom
iný problém. Mesto sa vyľudňuje, nezamestnanosť je pomaly 18%, obyvateľstvo starne,
mladí ľudia si nemajú kde nájsť
prácu a utekajú.Myslím si,že roz
diely medzi bohatými a chudobnými regiónmi sú obrovské.
Vítam všetky kroky vlády, ktoré
vedú k tomu, aby sa to znížilo.
Ale mám pocit, že sa nám to
nedarí.Pracovníci na mestskom
úrade mi potvrdili, že počet
ekonomicky činných obyvateľov
za posledný rok poklesol.

Musíme stále uvažovať nad tým,
ako dokázať, aby sme život do
týchto mestečiek vrátili. Aby
mladí ľudia tu chceli žiť a aby
neutekali. Pravdaže je to otázka
zamestnanosti ako dokážeme
vytvárať pracovné miesta. Som
rád, že som počul, že magnezitu
je tu ešte na 250 rokov a najväčší zamestnávatelia budú mať
s čím pracovať.Ale to nestačí.
Musíme stále uvažovať nad tým,
ako dosiahnuť úspešné pôdohospodárstvo. Ako tu rozbehnúť
cestovný ruch. Som rád, že sem
vláda prišla a som sa pousmial
nad tým, že Revúca sa za posledné dva týždne stala takým
centrom Slovenska. Som rád, že
vláda robí tieto výjazdové zasadnutia, ale vidíme, že kroky,
ktoré boli doteraz urobené, sú
absolútne nedostačujúce. Hovorí sa síce o 1600 pracovných
miestach nových, no v praxi, keď
skutočne klesá ekonomická zamestnanosť, tak vidíme, že tie
programy nám nefungujú a
musíme sa zamyslieť nad tým,
ako to skutočne riešiť.
Ďalším problémom sú cesty.Išiel
som sem z Popradu a mám pocit, že aj niektoré tankodromy sú
lepšie, ako cesta, po ktorej som
išiel .Bolo mi povedané, že dôjde k zmene ciest z II. triedy do I.
triedy. To je dobre, pretože bez
ciest sem investorov nepritiahn
e
m
e
.
Klobúk dole pred všetkými ľuďmi, z ktorých ide dobrá energia a
sú plní chute a elánu. Ale my ako

politici musíme pridať a musíme ľudí, ktorí majú len základné vztýmto regiónom pomôcť viac.“
delanie. Naša úloha je, aby aj
Po akte kladenia vencov pri pa- ľudia z chudobných častí toto vzmätníku na Námestí slobody sa delanie mali .Dnes si ľudia bez
prezidentská delegácia presu- vzdelania prácu nenájdu. Aj v
nula do Gymnázia Martina Kuku- tomto podniku potrebujú ľudí, ktočína. Andrej Kiska sa stretol s rí majú určitý stupeň kvalifikácie.
vedením a pedagógmi školy a Preto opakujem ak chceme tento
na besede s jej študentmi. Doz- bludný kruh rómskej chudoby
vedeli sme sa ako sa zo študenta uzatvoriť - tak musíme investovať
a absolventa elektrotechnickej do vzdelania.Musíme investovať
fakulty stal prezidentom SR ale do pred-školského vzdelávania,
venoval sa aj vážnym témam pretože bez vzdelania ich proste
ako sú školstvo, zdravotníctvo a nikto nezamestná, aj keď prajustícia, ktorým je podľa jeho vy- covať by chceli. Diskutovali sme
jadrenia potrebné venovať po- aj o životnom prostredí. Tento
zornosť. Uviedol, že žijeme v podnik bol v sedemdesiatych romodernom a úspešnom štáte a koch známy ako obrovský znečisťovateľ životného prostredia.
varoval pred extrémizmom.
Na velíne mi ukázalo vedenie
V Revúckom okrese navštívil spoločnosti, ako online monitoprezident Slovenské magnezi- rujú všetky hodnoty splodín, ktoré
tové závody v Jelšave a svoju vychádzajú, a bolo pre mňa veľcestu zakončil stretnutím primá- kým potešením, že sa hýbu na
torov a starostov obci v Tornali. jednotkách percent povolenej
„V rámci návštevy tohto regiónu normy z pohľadu znečistenia, čo
som prišiel aj do slovenských je veľmi dobrý signál. Myslím si,
magnezitových závodov. Som že podnik svoju prácu robí dobre“
rád, že podniku sa darí a že vyjadril po obhliadke a rokovaní s
zaznamenal výrazný nárast vedením závodu.
obratu v posledných rokoch. Že
Primátor mesta Július Buchta,
potrebuje nových ľudí, a že môktorý sprevádzal prezidenta naže pomôcť znížiť problém nezaším regiónom počas celého dňa,
mestnanosti v tomto regióne.
ocenil priestor a čas na diskusiu s
Pravdaže ako každý podnik, aj
prezidentom o problémoch okrestento čelí svojim výzvam. Jedného mesta a regiónu ako sú
ným z problémov, ktorým tento
nemocnica, cestná infraštruktúra,
podnik čelí je, nedostatok
rozvoj cestovného ruchu a poľkvalifikovaných ľudí a nevie si
nohospodárstva.
ich nájsť. Opäť to poukazuje na
pro-blém nášho školstva. Je tu Text a foto: Katarína Kvetková
veľmi veľa nezamestnaných
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Jarná kampaň 2019.Zber biologicky rozložiteľného odpadu.
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

P o n d e lo k
U to ro k
S tre d a
Š tv rto k
P ia to k

Posledný marcový týždeň (25.03.2019
- 29.03.2019),
Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv.Qurina, Bodického
Sídlisko Stred 2– SNP
Tomášikova, Podskalka, Komenského, Generála Viesta
Sídlisko 1-2 , Okružná, Železničná, Maša, Kúpeľná, Šafárikova,
Francisciho

D ru h ý a p rílo v ý tý ž d e ň (0 8 .0 4 .2
- 1021.0
9 4 .2 0 1 9 )
O tro k o v ic e , Š tú ro v a , L ito v e ls k á , S v .Q u rin a , B o d ic k é
S íd lis k oS tre d 2– S N P
T o m á š ik o v a , P o d s k a lk a , K o m e n s k é h o , G e n e rá la V ie
S íd lis k o -2
1 , O k ru ž n á , Ž e le z n ič n á
M a š a , K ú p e ľn á , Š a fá rik o v a , F ra n c is c ih o

Prosíme občanov, aby biologický odpad sústredili do
zeleného pásu na jedno miesto prístupné pre traktor (nie na
chodník, alebo cestu). V mimo stanovené termíny biologicky
rozložiteľný odpad vyvezený nebude, preto dávame do pozornosti
platnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Revúca
č.133/2015.

území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca. Odovzdanie tohto
odpadu na zbernom dvore je bezplatné(ZADARMO). Táto
povinnosť sa týka odpadu zo záhrad a netýka sa biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu. Je zakázané ukladať
predmetný odpad na verejných priestranstvách uloženie alebo
ponechanie odpadu na inom mieste ako na mieste na to určenom, je
v zmysle zákona priestupkom.“

Výňatok: „Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov je povinný zabezpečiť ich odovzdanie v zbernom dvore v Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku MsÚ Revúca
areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na

Zápis do 1.ročníka základnej školy v dňoch 2. - 3. Apríla 2019
Zápis dieťaťa do 1. ročníka
základnej školy pre školský rok
2019/2020 sa uskutoční v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN mesta
Revúca č. 93/2009 o povinnej
školskej dochádzke v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Revúca.
Termín zápisu sa uskutoční 2.
apríla 2019 (utorok) a 3. apríla
2019 (streda) v čase od 13,00
do 16,00 hodiny. Zápis je jednotný pre všetky základné školy
v Revúcej. Oznam o zápise
zverejnení každá základná
škole.
Podmienky zápisu: Podmienky
zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
zákona o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a § 10 vyhlášky
MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o
základnej škole v znení vyhlášky
č. 224/2011 Z.z.
Na zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné priniesť občiansky preukaz jedného z rodičov a
rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje
meno, priezvisko,dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa,

ako aj meno, priezvisko, adresu
zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných
zástupcov.
Každé dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31.8.2019, musí
byť zapísané a na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej
samospráve vydá riaditeľ školy
podľa zákona 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutie o prijatí neprijatí žiaka alebo o odklade začiatku povinnej
školskej dochádzky.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v
základnej škole. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej
školskej dochádzky!
Podľa zákona žiak plní povinnú
školskú dochádzku v škole, v
obvode ktorej má trvalý pobyt
(zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov) a
VZN mesta Revúca č. 41/2004
o určení školských obvodov pre
jednotlivé školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Revúca.
Rodič si však môže na základe
vlastného rozhodnutia zapísať
dieťa na ktorúkoľvek školu v

meste Revúca.
Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú
spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky o jeden
školský rok. Týka sa to prípadov,
ak dieťa pochádza zo sociálne
znevýhodneného prostredia a
rodič o to požiada alebo ak tento
odklad navrhne materská škola,
ktorú dieťa navštevuje, alebo na
základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a
to vždy s informovaným súhla-

som rodiča. Aj v prvom prípade
musí byť súčasťou žiadosti
rodiča odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a
odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie. Ak riaditeľ rozhodne o
odklade, rodič si môže vybrať, či
jeho dieťa bude navštevovať
materskú školu alebo nultý
ročník základnej školy
.Želáme deťom a ich rodičom
príjemné absolvovanie zápisu do
1. ročníka základnej školy.
Ing. Igor Kvetko, PhD.

Opäť ordinuje očná ambulancia
Nemocnica s poliklinikou,n.o.Revúca oznamuje občanom,
že od 5.marca 2019 ordinuje očná ambulancia
Utorok: 7.00-12.15, 12,45-15.30 MUDr.M.Hliváková
Sobota,nedeľa: 7.00-12.15, 12.45-15.30 Dr.S.Medvid
Objednávanie v utorok na tel.čísle 058/4833338
Radi vás ošetríme v novovytvorenej očnej ambulancii.
Oprava: V Revúckych listoch č.3/2019 v príspevku Žiadosť o
sponzorský dar nemocnici odročená, sme uviedli, že nemocnica
bola založená v roku 1969. Nemocnica v Revúcej poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom od roku 1959.
Za chybu sa ospravedlňujeme
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Predstavujeme oddelenia mestského úradu

Seniorský bowling O pohár primátora mesta

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 služieb obyvateľstvu
Oddelenie služieb obyvateľstvu zabezpečuje v rámci činnosti MsÚ
jednak prenesený výkon štátnej správy matričná agenda, agenda
rozvoja bývania a agenda hlásenia a evidencie pobytu občanov a
jednak originálne kompetencie. Pod oddelenie patrí 9 referátov,
ktoré zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb, styk s verejnosťou a vedenie samostatných agiend na jednotlivých referátoch. Zastrešuje prevádzkovanie zariadenia opatrovateľskej
služby, zaisťuje opatrovateľskú službu v domácom prostredí
klienta, riadi terénnych sociálnych pracovníkov, rieši žiadosti občanov o pridelenie a obnovenie nájmu mestských bytov, vedie
agendu štátneho odborného dozoru nad miestnymi a účelovými
komunikáciami, vedie agendu súvisiacu so zabezpečovaní volieb, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov, zabezpečuje
registratúru a archív písomnosti MsÚ, zastrešuje kultúrne aktivity v
meste, ZPOZ, vedie agendu vojnových hrobov a iné nemenované
činnosti vyplývajúce z platnej legislatívy.
Čo sa týka počtu zamestnancov je toto oddelenie najväčšie, nakoľko okrem 9 pracovníkov uvedených referátov zastrešuje aj 50
zamestnancov ZOS Cilka a 42 opatrovateliek v domácnosti.
Ing. Gabriela Borosová-vedúca oddelenia- okrem referátu
kultúry a ZPOZ pripravuje a kontroluje rozpočty pre celé oddelenie
spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v otázkach
zamestnanosti a koordinuje chod celého oddelenia.Kontakt
:Kancelária č. 53, Nám. slobody 13/17,Tel.: 058 28 515 63,
0918615419e-mail : gabriela.borosova@revuca.sk,

V súlade s plánom práce ZO JDS v Revúcej zorganizovala dňa
20.2.2019 súťaž jednotlivcov muži, ženy v bowlingu. Celý turnaj sa
konal pod záštitou primátora mesta Ing. Júliusa Buchtu.
Pri prezentácií súťažiacich bolo zaregistrovaných 21 žien a 16
mužov , ktorí v kvalifikačnom kole hádzali 10 kôl. U mužov ( 2 skupiny ) postupovali do finále prví dvaja z každej skupiny a 4 s najviac
zhodenými kolkami z oboch skupín. U žien ( 3 skupiny ) , z každej
skupiny prvá a ďalších 5 s najväčším počtom hodov.
Po dramatickom boji vo finále u mužov 1. miesto Kilík Jozef, 2.
miesto Puhalla František,3. miesto Ďurian Pavel, u žien 1. miesto
Sabóová Emília, 2. miesto Bc. Ďurďáková Ľudmila,3. miesto Kuchtová Oľga ml.Turnaj s príhovorom otvoril primátor mesta , ktorý v
závere odovzdal poháre a medaily a diplomy 1-2-3. miesta v oboch
kategóriách . Mesto zabezpečilo poháre, medaily, diplomy a pre
každého účastníka upomienkový darček magnetku budovy I.
slovenského gymnázia. Celý turnaj, teda prebehol s podporou
mesta.
Ďakujeme mestu Revúca za finančný príspevok.Ing. Chaba
Vlastimil ,predseda ZO JDS,foto:K.Kvetková

PhDr. Renáta Ružinová,referát opatrovateľskej služby, Zariadenie
opatrovateľskej služby-zabezpečuje sociálnu a posudkovú
činnosť,opatrovateľskú službu v domácnosti,prevádzku zariadenia
opatrovateľskej služby,Kontakt:Kancelária J. Kordoša 546/1
ZOS,Tel:058 285 15 91, 0940 604 070,e-mail: renata.ruzinova@revuca.sk,
Mgr. Adriana Hanesovská,referát evidencie obyvateľstva a osvedčovacej agendy-zabezpečuje agendu evidenie obyvateľstva,agendu so zabezpečením volieb,Kontakt:Kancelária č. 3,
Námestie slobody 13/17,Tel:058 285 15 21, 0905 448 204, e-mail:
adriana.hanesovska@revuca.sk ,
Mgr. Jana Fašková,referát registratúry, vedie podateľňu MsU a
zabezpečuje archiváciu písomností,Kontakt:Kancelária č. 1,
Námestie slobody 13/17,Tel: 058 285 15 24, e-mail: jana.faskova@revuca.sk ,
Anna Vrbiarová,referát matričnej činnosti- zabezpečuje matričnú
agendu,Kontakt:Kancelária č. 15, Námestie slobody 13/17
,Tel:058 285 15 27,0948 874 122,e-mail: anna.vrbiarova@revuca.sk ,
Mária Olejníková,referát pre úvery zo ŠFRB a evidencie bytov,zabezpečuje úvery zo ŠFRB,obnovenie a pridelenie nájmov mestských bytov, vedie agendu týkajúcu sa sociálneho taxíka,Kontakt:Kanceláriač.22,Tel:0582851541, 0948874 113,e-mail:
maria.olejnikova@revuca.sk ,
Mgr. Zuzana Topoliová, Mgr.Dušan Matiaš, Eva Ferková terénni sociálni pracovníci, terénna práca a sociálne poradenstvo,komunitná práca,výkon poradenstva pri riešení sociálnych
problémov obyvateľov, krízová intervencia, spolupráca s orgánmi
štátnej správy a referát komunitnej práce,Kontakt:Reme-selnícka1,Kancelária č.209, Tel:0582851559, 0917953 024,e-mail:
tsp@revuca.sk, 0940 604 100,e-mail: dusan.matias@revuca.sk

Rozšírenie služieb mestského rozhlasu
Mesto Revúca v spolupráci s Bytovým hospodárstvom s.r.o. Revúca
prináša ďalšiu službu informovania občanov prostredníctvom elektronickej komunikácie mestského rozhlasu.V prípade, že máte záujem o zverejnenie smútočného oznamu je potrebné, aby ste oznam
nahlásili priamo v Dome smútku Revúca pri vybavovaní pohrebu.
Oznam bude následne doručený vo forme textovej správy do e-mailovej schránky každého užívateľa mestského rozhlasu online.Táto
služba je ponúkaná aj počas víkendu.
Dom smútku je pre verejnosť sprístupnený od pondelka do piatku v
čase od 7:00 do 15:00 hod. V rámci telefónneho čísla 0905 219 437
sú zamestnanci Bytového hospodárstva s.r.o. Revúca - pohrebné
služby k dispozícií 24 hodín denne. Využitie tejto služby je úplne
bezplatné.
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Z vašich postrehov..... Krajšia Revúca?

Začnem, ak dovolíte, možno
trochu zoširoka.
Určite mnohí radi cestujete, navštevujete zaujímavé miesta, či
už doma u nás na Slovensku,
alebo niekde vo svete. Spoločne
vyhľadávame rôzne prírodné
krásy, miesta spojené s históriou, technické a stavebné pamiatky... Proste výtvory prírody,
alebo výtvory nás ľudí. Na to
však, aby sme boli ochotní obetovať čas a energiu, vyčerpať si
na ich návštevu dovolenku a minúť, niekedy aj nemálo peňazí,
mali by to byť miesta, ktoré za to
stoja. Očakávame, že to budú

miesta, ktoré nás pohladia na
duši, miesta, kde sa niečo nové
dozvieme, resp. miesta, ktoré
nás ohúria svojou unikátnosťou,
neopakovateľnosťou. Nechcem
sa teraz venovať krásam, ktoré
vytvorila príroda, ale tým druhým, teda ľudským výtvorom.
Obdivujeme na nich veľakrát
majestátnosť a obrovské množstvo ľudskej práce stojace za
tým, niekedy zase nejde o majestátnosť, ale o ľudský um, odvahu, technickú zručnosť a vynachádzavosť tvorcov, zladenosť a „zrastenosť„ s okolitým
prostredím. Všetko toto dokopy

sľubuje neopakovateľný zážitok, či už priamo na danom
mieste, alebo potom doma pri
pozeraní fotografií. Mnohokrát
nás však príjemne prekvapí aj
menej známe miesto, stavená
pamiatka, mesto, či mestečko,
ktoré má zaujímavú architektúru, atmosféru, dušu, miesto,
ktoré nás proste osloví a zanechá na nás príjemný pocit. Či už
sú to tie známe a navštevované
miesta, alebo aj tie menej známe, možno ešte neobjavené,
všade ľudia tvorcovia nebrali a
neberú ohľad len na účelnosť a
funkčnosť, ale aj na tú nie menej
podstatnú estetickú stránku
veci.
Nechcem sa tu rozpisovať o
tom, aké možné spôsoby a
metódy existujú pri navrhovaní
nových stavieb, či už veľkých
celkov, alebo aj drobných stavieb, ktoré už len dopĺňajú a vypĺňajú priestor v existujúcej
zástavbe. Cieľom všetkých je
však nájsť najlepší variant novej

stavby, a to tak, aby nenarušila,
nepokazila, či už tvarom, výš-kou,
materiálovým prevedením
existujúci priestor, ba podľa možnosti ho ešte efektívne doplnila,
vylepšila, skrášlila.
My tu v Revúcej však, podľa môjho názoru, ako by sme niekedy išli
opačným smerom. Inak by zrejme
nemohla vzniknúť drevená stavba
na priestranstve pred bývalým
hotelom. Stavba, síce remeselne
pekne vyhotovená, ale podľa mňa
úplne nevhodná pre daný priestor. A to už ani nehovorím o „ Záhradnom centre „ hneď vedľa a o
plechových, zrejme garážach,
neďaleko.
Sme prakticky v strede mesta, a
tieto priestory priestranstvá by si
určite zaslúžili ( a my obyvatelia
tiež ) niečo vhodnejšie, krajšie.
Dovolím si tvrdiť, že tieto stavby,
nám určite estetické vnímanie
nevylepšia a nezvýšia ani záujem
o návštevu nášho mesta.
Ing. B. Demjan

Vincent Blanár a jeho žiaci. Výstava obrazov

V piatok podvečer 22.februára 2019 sa v Múzeu Prvého slovenského gymnázia konala vernisáž výtvarných diel Vincenta
Blanára a jeho žiakov pri príležitosti umelcovho životného jubilea.
Vincent Blanár, pedagóg, výtvarník, organizátor kultúrneho a športového života v Revúcej.
Ako riaditeľ Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici stál v roku
1976 pri zrode Školského športového strediska volejbalu, bol
zakladateľom Pamätnej izby povstaleckého básnika Jána Brocku.
Bol aj verejne činný, začiatkom deväťdesiatych rokoch vykonával
funkciu zástupcu primátora mesta.
K pánovi Blanárovi ale neodmysliteľne patrí výtvarná tvorba, v
ktorej dominuje kresba, maľba, ilustrácie ,zátišia a najmä krajinomaľba. Vydal niekoľko súborov kresieb, ilustroval viacero publikácií, vytvoril návrhy na plagáty, ďakovné listy, pútače medaily a
plakety. Mnohé z jeho obrazov zdobia interiér kancelárie pri-mátora
mesta a mestského úradu, oficiálne pozvánky z mesta nesú pečať
charakteristickej kresby Vincenta Blanára.
V roku 1997 bolo Mgr.Vincentovi Blanárovi udelené najvyššie
vyznamenanie mesta Zlatý Quirín mesta Revúca za celoživotnú
výtvarnú tvorbu, angažovanosť v kultúrnom a spoločenskom živote
a za úspešnú pedagogickú činnosť v Revúcej. O úspechu
pedagogickej činnosti vypovedali práve žiaci , ktorí prišli svojmu

obľúbenému učiteľovi poďakovať a zablahoželať, a taktiež ich
výtvarná tvorba. Pánovi Blanárovi blahoželali všetci tí, ktorí sa s ním
stretli počas profesionálneho života, bývalí primátori mesta,
riaditelia škôl ,kolegovia z práce, priatelia a známi, blahoželal aj
súčasný primátor mesta Július Buchta. Nechýbali výtvarníci z výtvarného klubu Plánka,ktorého je pán Blanár dodnes členom.
Tak maestro , k Vašim 85.narodeninám blahoželáme, želáme pevné
zdravie , životný elán a dni plné slnka v kruhu rodiny a priateľov.
Tí, ktorí nemajú to potešenie vlastniť výtvarné dielo Vincenta Blanára, si niektoré z jeho obrazov môžu pozrieť už na spomínanej
výstave. Výstava je sprístupnená v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia do konca marca.
Text a foto: Katarína Kvetková
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Hasičský a záchranný zbor žiada občanov

Ilustračné foto

Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného v Revúcej v snahe zabrániť nezákonnej činnosti
- požiarom v prírodnom prostredí
spôsobených vypaľovaním trávy
a suchých porastov žiada všetkých občanov o dodržanie povinnosti vyplývajúcich zo zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o
ochrane pred požiarmi“) a z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.
z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov (ďalej len
„vyhláška o požiarnej prevencii“).
Na území okresu Revúca bolo v
roku 2018 zaznamenaných 23
požiarov v prírodnom prostredí,
pri ktorých vznikla priama škoda
vo výške 630 eur a uchránené
hodnoty vo výške 84 000 eur.
Príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov. Aj touto cestou žiadame
všetkých občanov, aby dodržiavali nasledovné zákazy a upozornenia:
1. Je zakázané akékoľvek
vypaľovanie porastov bylín,
kríkov a stromov. Ak je
nevyhnutné porasty vyčistiť, je
možné suché porasty pohrabať
na upravenú hromadu v dostatočnej vzdialenosti od okolitých
objektov a iných horľavých materiálov a spáliť za bezveterného
počasia v prítomnosti dospelých
osôb vybavených vhodným náradím, hasiacimi prostriedkami a
spojovacími prostriedkami na
privolanie hasičskej jednotky. Po
skončení spaľovania je potrebné
vykonať uhasenie zvyškov po
spaľovaní a skontrolovať okolie.
2. Je zakázané zakladať oheň v
priestoroch alebo na miestach,
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
3. Je zakázané fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
4. Upozorňujeme vlastníkov,
správcov a užívateľov nehnuteľnosti na povinnosť umožniť
vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na
zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne
na vykonanie iných záchranných
prác.
5. Upozorňujeme občanov, že
každý je povinný v súvislosti so
zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu
ohrozených osôb, uhasiť požiar,
ak je to možné, alebo vykonať
nevyhnutné opatrenia na za-

medzenie jeho šírenia, poskytnúť osobnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru na
výzvu veliteľa zásahu, veliteľa
hasičskej jednotky alebo obce.
6. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je
potrebné zvýšiť dohľad nad
maloletými deťmi, ktorých hry by
mohli mať za následok vznik
požiaru.
7. Každý občan je povinný bez
zbytočného odkladu oznámiť
okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru
požiar, ktorý vznikol v objektoch,
priestoroch alebo na veciach v
jeho vlastníctve alebo užívaní.
8. Upozorňujeme všetkých
občanov, ktorí majú vo vlastníctve, správe alebo užívaní
lesné porasty, že v § 14 ods. 1
písm. n) zákona o ochrane
pred požiarmi je určená
povinnosť zabezpečovať
plnenie opatrení v súvislosti s
ochranou lesov pred požiarmi
podľa § 6b citovaného zákona
o ochrane pred požiarmi.
Podrobnosti o opatreniach v
súvislosti s ochranou lesa
pred požiarmi ukladá § 10
vyhlášky o požiarnej
prevencii.
Zároveň upozorňujeme občanov, že príslušníci Okresného
riaditeľstva HaZZ v Revúcej
vykonávajú kontrolnú a monitorovaciu činnosť a pri zistení
porušenia vyššie uvedených
zákazov budú postupovať podľa
§ 61 a § 62 zákona o ochrane
pred požiarmi, podľa ktorého
môže byť občan za priestupok
na úseku ochrany pred požiarmi
postihnutý pokutou až do výšky
331 eur, prípadne sa bude
zodpovedať v občianskoprávnom alebo
trestnoprávnom
konaní.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
Revúcej
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Medzinárodný turnaj Slovak Open 2019

SLOVAK OPEN 2019 -INTERNATIONAL KICKBOXING
TOURNAMENT MEMORIAL OF LADISLAV “DOKY” TOTH 15.-17.
02.2019.
Jubilejný 20.ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak Open
2019 , organizovaného Slovenským zväzom kickboxu, sa konal v
bratislavskej v športovej hale Mladosť.Za športový klub Kickbox
Leon Revúca sa súťaže zúčastnili traja pretekári, v 9 -tich štartoch.
Súťaž mala vysokú kvalitu ktorú tvoria úspešní reprezentanti,
svetoví a európski medailisti, nechýbali ani tvrdé KO v ringu.
Súťažilo 518 bojovníkov s 903 štartmi z 91 klubov a 7 krajín! z
Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny, Poľska, Rakúska, Srbska a
Slovenska. 1 miesto v bodovom rebríčku si odniesli Maďari(Kiraly
Team). Leon Revúca v bodovej štatistike skončil na 32 mieste.

Zápasy sa konali na 7 tatami (zápasiskách) a dvoch ringoch, od
kadetov , juniorov až po dospelých žien a mužov. Dobrú atmosféru
počas turnaja, priniesli skvelí športovci, ktorí si fandili. Ján Tamáš
náš reprezentant bývalý majster sveta svoj finálový zápas prehral
10: 0 po zápase sa vyjadril,že tak rýchleho športovca ešte nevidel.
No nebol to hocikto ale Roland Veres ( Kiraly team HU) Wako
hodnotenie (rating) v zápase 1. Miesto.

Výsledky Ján Tamáš FC -60 kg 2.miesto,LC-57kg2.miesto,PF63kg3.miesto.Alžbeta Teličáková LC -32kg ml. Kad. 2.meisto, KL
3.miestoNatália Tószegiová PF -42 kg st.kad. 3. miesto,spolu 3x
striebro, 3x bronz.

Zima na Liptove

Revúca má nové majsterky a vicemajsterky SR

Počas víkendu 23.-24.2.2019 sa v Národnom biatlonovom centre v
Osrblí konali Majstrovstvá SR v biatlone všetkých vekových
kategórií. Aj keď obdobie chrípok zaúradovalo a Revúčania
nastúpili do pretekov v oklieštenej zostave, dosiahli úspechy.V
sobotu rýchlostné preteky (kratšie trate, trestné kolá) priniesli
majstrovský titul Veronike Šteczovej, bronzová v tej istej kategórii
skončila Alexandra Štempelová, na kvetinovej ceremónii bol
ocenený aj štvrtý Adrián Ottinger. V nedeľu sa bežali vytrvalostné
preteky (dlhšie trate, prirátavanie trestných minút za nezostrelené
terče) a tu sa na stupienky víťazov prebojovali dve naše pretekárky
- Veronika Šteczová a Tamara Molentová, ktoré si z MS zhodne
odniesli titul vicemajsteriek SR vo vytrvalostných pretekoch.
Markus Sklenárik skončil na 5. mieste.Ešte pred rokom naše farby
reprezentujúca Ema Kapustová v oboch pretekoch vybojovala titul
majsterky SR. V nedeľu tento titul získal aj Lukáš Ottinger. Tomáš
Sklenárik pre chorobu v nedeľu neštartoval.Našich pretekárov
čakajú v rámci majstrovstiev SR ešte preteky s hromadným
štartom, ktorými bude počas budúceho víkendu zavŕšená zimná
sezóna 2018/2019.

K zime neodmysliteľne patrí sneh. K snehu zase dobrá lyžovačka.
Takú naozaj super lyžovačku zažívajú žiaci na lyžiarskych výcvikoch, ktoré organizuje naša Hviezdoslavka pravidelne každý rok.
Tohto roku sme pre 35 - členný tím žiakov pripravili lyžovačku na Liptove, v lyžiarskom stredisku Opalisko Závažná Poruba.V pondelok,
18. februára, nás zobudili teplé lúče takmer jarného slniečka a nič
nám už nebránilo pustiť sa zdolávať liptovské svahy. Veľká drina
čakala na 12 modráčikov /začiatočníkov/, ktorí za pomoci inštruktorky Veroniky robili prvé lyžiarske pokroky. Ostatní zdolávali už
od prvého dňa lyžiarske zjazdovky „Stará“ a „Galička“. A veru neboli
pre niektorých vôbec ľahké. Mnohí sedeli po prvýkrát na sedačkovej
lanovke či sa vozili na rýchlej pome. Vo štvrtok za výdatnej pomoci
skúsenejších spolužiakov lyžiarov, si krásny výhľad na Liptovskú
kotlinu vychutnávali už i modráčikovia a zaradili sa tak do veľkej
rodiny vyznávačov tohto krásneho športu.Postrehy žiakov k otázke:
„Ako sa vám páčilo na LV?“I. Všetci sa naučili lyžovať. Mnohí
prekonali strach z výšok a strmých kopcov spolu s výbornou
inštruktorkou Veronikou a samozrejme našimi učiteľmi.II. Ja a môj
tím kamarátov sme sa zhodli na tom, že tu bolo veľmi dobre. Najviac
sa nám páčili výhľady z kopca na štíty Vysokých Tatier. Užili sme si
to. Ďakujeme za pomoc učiteľom i našim spolužiakom, lyžiarom.III.
Ďakujeme inštruktorke Veronike a našim učiteľom za strávený čas a
pevné nervy s našimi začiatočníkmi...IV. Super zážitky!V. Najlepšie
boli Emkine pády, spev Sebíka a Zoje na lanovke, hamburger na
večeru, spev našich švárnych dievčat a pani učiteliek, žuvačka vo
vlasoch, dlhé rozhovory, rozdielne názory či precítené fotky...VI.
Najlepší zdravotník „šéfko“Mgr. K. ŠimkováZŠ, Hviezdoslavova 1
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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 20.0022.30hod. 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

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:- 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

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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Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto
nečakal, ani kytičku kvetov na
Tvoj hrob nesmiem Ti dať, len s
láskou na Teba spomínať.
Dňa 26.marca 2019 uplynie 10
rokov, čo ma navždy opustil môj
milovaný krstný syn

Životné križovatky
Vitajte
Michal Beláň

Lúčime sa
Roland
Hampl

Margita Paceková
vo veku 73 rokov
Ján Piliar
vo veku 90 rokov
Dušan Liptai
vo veku 57 rokov

Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku. S
láskou spomína krstná mama s
rodinou.
Už za mnou neplačte, aj bez sĺz
sa dá spomínať, na hrob kytičku
mi dajte a nechajte ma spať.
Dňa 22.3.2019 uplynie 1 rok, čo Dňa 19.februára 2019 uplynulo
nás navždy opustil náš milovaný 10 rokov, čo nás opustil milovaný
manžel, otec a starý otec

Ján
Kálna
S láskou a úctou spomínajú stará
mama, mama, Anička, strýko, a
tety s rodinami

Ján
Kmeť

S láskou spomínajú manželka
Milka, dcéra Janka a syn Peter s
rodinami.

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

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.

Prijmeme na brigádu
ihneď
barmanka-chyžná
hostel Tále.
Informácie:
Peter Zabojník
+421910 930 919
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