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Z rokovania mestského zastupiteľstva. Primátor predstavil aktuálne zámery rozvoja mesta
Vo štvrtok 14.marca 2019 sa v
mestskom dome kultúry konalo
5.zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci s krátkymi
dvoma prestávkami rokovali päť
hodín.
Primátor mesta predstavil a predložil zastupiteľstvu na schválenie balík zámerov týkajúcich sa
vybudovania športovej infraštruktúry, kompostoviska, zberného dvora cyklochodníka Revúca-Muráň, Revúčka-Revúca,
Revúca-Mokrá Lúka a zámer
opravy kultúrnych pamiatok.
V rámci budovania športovej
infraštruktúry mesto Revúca reagovalo na výzvu Úradu vlády SR
Podpora rozvoja športu pre rok
2019 a podalo kompletnú žiadosť na multifunkčné ihrisko na
miestnom kúpalisku v hodnote
35-38 000 €. O ďalšie financie v
sume 2milióny € usilujeme z
ministerstva školstva na vybudovanie športovej haly s kapacitou
500 divákov na pozemkoch pri
klzisku a zastrešenie samotného
klziska. Ministerstvo vnútra
ponúka možnosť žiadať o sumu
20-40 000 € na opravy kultúrnych pamiatok, na čo sme tiež
zareagovali.
Cieľom projektu zberného dvora
je intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu, primárne odpadu, za ktorého zber
a nakladanie je zodpovedné
mesto. Keďže mesto má zabezpečený zber odpadov prostredníctvom firmy Brantner, nebudeme budovať nový zberný dvor
ale zakúpime kontajnery, zberné
nádoby a techniku pre splnenie
podmienok platnej legislatívy v
oblasti nakladania s odpadmi.
Kompostáreň by mala slúžiť na
zhodnocovanie biologicky roz-

ložiteľného komunálneho odpadu BRKO. Realizácia projektu
pozostáva z výstavby kompostárne a nákupu náradia a potrebnej techniky. Obidva zámery
je možné predložiť v rámci výzvy
Operačného programu Kvalita
životného prostredia a ich realizácia značne zvýši mieru zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V
prípade kladného posúdenia
týchto zámerov sa mesto bude
zaoberať umiestnením kompostárne na pozemkoch v jeho
vlastníctve.
Poslanci rokovali aj o použití
prostriedkov z rezervného fondu
a II.zmene rozpočtu mesta. Z
rezervného fondu sa do rozpočtu mesta presúva 69 tis. €,ktoré
budú použité na nákup služobného motorového vozidla pre
potreby mestského úradu v sume max.40 tis.€ a to formou
spotrebiteľského úveru na tri
roky,14 500 € na nákup dochádzkového systému zamestnancov MsÚ a 14 500 € na spolufinancovanie projektu modernizácie odborných učební v ZŠ
I.B.Zocha.
Poslanci odročili žiadosť Základnej umeleckej školy Revúca o
navýšenie finančných prostriedkov na rok 2019 na májové
rokovanie zastupiteľstva. Mesto
Revúca chce komplexne posúdiť
školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a prerozdeľovať financie z podielových daní jednotne. Finančné
prostriedky budú školským zariadeniam vyplatené podľa predpokladaného príjmu podielových
daní. Žiadosť základnej umeleckej školy presahuje predpokladaný príjem podielových daní
samosprávy. Takisto v súčasnosti prebieha rozsiahla rekonštrukcia budovy ZUŠky v sume
470 tis. €, čo značne zníži jej
energetickú zaťaženosť . Mesto
prispieva k projektu sumou 24
tis.€ aj takouto formou pomáha

Športová hala. Ilustračné foto
svojim zariadeniam.
Poslanci schválili dotáciu pre
rok 2019 jednotlivým športovým
klubom vo výške 40 tis.€, zámer
mestského futbalového klubu na
rekonštrukciu sociálnych zariadení na futbalovom štadióne,
ktoré sú v dezolátnom stave a
5000 € na vybavenie šatní, doplnok VZN o opatrovateľskej
službe, ktorým sa mení výška
úhrady za opatrovateľskú službu
pre osobu s trvalým pobytom v
Revúcej na 1€/hodina. Príjmy za
opatrovateľskú službu pokrývajú
len 19% celkových nákladov na
túto službu. Zvýšenie poplatku o
30 centov, zvýši príjmy o 26 tis.€
a čiastočne pokryje náklady na
mzdy opatrovateliek, vy-plývajúce zo zvýšenia tarifných
platov. Mesto neupravovalo
poplatok od roku 2011.
Poslanci takisto odročili navýšenie základného imania Bytového hospodárstva Revúca.
Bytové hospodárstvo má v súčasnosti záporné vlastné imanie, čo signalizuje spoločnosť v
úpadku a vzniknutú situáciu
navrhuje riešiť navýšením vlastného imania Mesta Revúca.
Mesto zvažuje možnosti navýšenia imania nehnuteľnosťou
alebo úverom a po analýze možností pristúpi k riešeniu tejto
situácie.
V programe rokovania boli žiadosti občanov a organizácií na

zmeny územného plánu, na odkúpenie pozemkov a iné.
Poslanci schválili návrhy občanov na udelenie ocenení, rámcovú zmluvu so spoločnosťou LIDL
na výstavbu detského ihriska v
priestore za obchodom LIDL a
zámer prepojenia kamerového
systému mesta so štátnou
políciou. Štátna polícia by zabezpečila nepretržitý do-hľad nad
kamerami, čo by zvýšilo rýchlosť
potrebných prípadných zásahov
a bezpečnosť obyvateľov mesta.
Vzhľadom k vážnosti obsahu
jednotlivých
bodov programu
bolo rokovanie zastupiteľstva
miestami búrlivé a dramatické,
avšak konštruktívne, kde sa
ukázalo, že vedenie mesta a poslanci mestského zastupiteľstva
majú záujem o veci verejné, riešenie problémov a ďalšie skvalitňovanie života Revúčanov.
Katarína Kvetková.
Plné znenie uznesení a zápisnica
na webovom sídle mesta.
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Jarná kampaň 2019.Zber biologicky rozložiteľného odpadu.
P o n d e lo k
U to ro k
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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.
Výňatok: „Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov je povinný zabezpečiť ich odovzdanie v zbernom dvore
v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na

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.“
Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku MsÚ Revúca

Ako sme volili v I.kole prezidentských volieb
V sobotu 16.marca 2019 sa konalo prvé kolo prezidentských volieb,
ktorého víťazkou sa stala Zuzana Čaputová. V druhom kole sa bude
o prezidentské kreslo uchádzať s Marošom Šefčovičom.
V našom meste pristúpilo k urnám 4029 voličov, čo predstavuje menej než polovicu oprávnených voličov. Advokátka a občianska aktivistka Zuzana Čaputová bodovala aj u Revúčanov. Získala 1267
hlasov, čo predstavuje 31,45%, Šefčovič skončil druhý s počtom
hlasov 1033,čo prestavuje 25,64% hlasov. Výraznejší počet hlasov
v meste zaznamenali Marian Kotleba ( 685) a Štefan Harabin( 611).
Výsledky prvého kola prezidentských volieb v Revúcej tak kopírujú
celoslovenské výsledky.
Druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční v
sobotu 30. marca 2019.

II.kolo prezidentských volieb
Sobota 30.marec 2019
od 7.00- 22.00 hod.
Mesto Revúca oznamuje voličom , že sídlo volebnej
miestnosti pre okrsok č.7 sa nachádza v budove
Mestskej polície v Revúcej, Remeselnícka 307/1.
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Predstavujeme oddelenia mestského úradu A ihrisko bude naše
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 školstva,telesnej kultúry a športu
Mesto Revúca je zriaďovateľom troch základných škôl, troch
materských škôl, jednej základnej umeleckej školy, štyroch
školských jedální, troch školských klubov detí a dvoch centier
voľného času. Oddelenie školstva telesnej kultúry a športu pri MsÚ
Revúca zabezpečuje úlohy samosprávy na úseku regionálneho
školstva v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v základných
školách a originálne kompetencie v základných školách, škôlkach,
základnej umeleckej škole a uvedených školských zariadeniach.
Plní úlohy na úseku sociálnych dávok, podpora športových klubov a
úlohy v oblasti zanedbávania povinnej školskej dochádzky.
Ing. Igor Kvetko, PhD. -vedúci oddelenia, referát školského úradu.
Zabezpečuje činnosť preneseného výkonu štátnej správy na
referáte školského úradu a ostatné odborné činností pri správe škôl
a školských zariadení podľa osobitných predpisov. Vykonáva štátnu
správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú
školskú dochádzku žiaka.
Kontakt:Kancelária č. 206, Remeselnícka1, tel.058 2851544,
0915 831 662,e-mail:igor.kvetko@revuca.sk.
Bc. Marta Fabiánová - referát pre originálne kompetencie
samosprávy v školách a školských zariadeniach. Spolupracuje
so športovými klubmi, občianskymi združeniami, obcami a inými
právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej
kultúry, spolupracuje s mládežníckymi organizáciami pri napĺňaní
aktívneho využívania voľného času mládeže v oblasti športu,
Kontakt: Kancelária č.212, Remeselnícka 1, 058 285 15 45, 0915
657 593, e mail: marta.fabianova@revuca.sk,
Marcela Vikorová- referát ekonomiky škôl a školských zariadení.
Zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených Okresným úradom Banská Bystrica. Zabezpečuje rozpočet
škôl a školských zariadení. Spracováva informácie o materiálnom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských
zariadení,
Kontakt: Kancelária č.211, Remeselnícka 1, 058 285 15 46, 0948
874 119, e mail:marcela.vikorova@revuca.sk,
Mgr. Beáta Máliková -referát ekonomických činností a sociálnych
dávok. Zabezpečuje účelné využívania prídavkov na deti, určené
rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktoré sa vyplácajú
prostredníctvom obce. Rieši agendu inštitútu osobitného príjemcu
a zúčtovanie dotácií pre športové kluby.
Kontakt:Kancelária č. 13, Námestie slobody 13/17,tel.:058 285 15
56,0948 936 929, email:beata.malikova@revuca.sk

Od 14. januára až do 28. februára 2019 prebiehal štvrtý ročník projektu Lidl Ihrisko Žihadielko z dielne spoločnosti Lidl, ktorý
je dôkazom toho, že aj my Revúčania sa vieme spojiť pre dobrú
vec.

Avšak samozrejmosťou bude aj
mobiliár ihriska informačná tabuľa, stojan na bicykle, odpadkové koše a dostatok lavičiek na
chvíle oddychu pre rodičov.

A aké boli prvé slová primátora
mesta Revúca pri preberaní
Počas takmer siedmich týždňov gratulačného listu?
sme usilovne ako včeličky súpe„V prvom rade ma veľmi teší, že
rili s inými mestami v kategórii od
sa občania mesta, rodáci z Re12 000 do 19 999 obyvateľov. Na
vúcej, ale aj naši príbuzní a známi
podnet primátora mesta sa orgažijúci v rôznych častiach Slovennizovali rôzne výzvy i súťaže. Do
ska zjednotili a spoločnými silami
hlasovania sa zapájali jednotlivdokázali s úctyhodným výsledci, školy, skupiny, ale všetci sme
kom vyhrať súťaž ihrisko Žihavytvorili tím s jedným spoločným
dielko. Za úspech, ktorý sme
cieľom získať pre naše mesto čo
dosiali, ďakujem všetkým, ktorí sa
najviac hlasov. A náš úspech sa
do projektu zapojili. Či už zdiedostavil už hneď prvý týždeň.
ľaním informácií, motivovaním
Boli sme najusilovnejší v rámci
svojich známych, každodenným
najvyššieho počtu nových i bohlasovaním i prejavovaním podnusových hlasov .
pory. Ale takisto ďakujem sponA ako dopadol náš boj? zorom za motivačné ceny. UkáZískali sme 1. miesto s celkovým zali sme, že spoločná spolupráca
počtom 545 390 odovzdaných sa vypláca a pevne verím, že
hlasov, vďaka ktorým sa pre nasledujúce mesiace spoločne
naše ratolesti vybuduje moderné zvládneme celý proces úspešnej
a hlavne bezpečné detské ihris- realizácie detského ihriska.
ko v celkovej hodnote 87 000 eur. Teším sa na všetkých návštevDeti sa už teraz môžu tešiť na níkov ihriska počas slávnostného
zaujímavé hracie prvky vo ve- otvorenia v júni 2019.“
selých a hravých motívoch roz- Deti sa z nového ihriska budú
právkovej včielky Maje a jej ka- tešiť v priestore už existujúceho
marátov. Ihrisko deťom poskytne detského ihriska za predajňou
zónu
zábavy s hradmi, piesko- LIDL.
Pravidelný výkup papiera
viskom,
kolotočmi, hojdačkami či
Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup paMsÚ
piera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané prevažovadlami.
nad 200 kg) v týchto dňoch:- -30.apríl,28.máj,-25.jún,-30.júl,27.august,24.september,-29.október,26.no-vem-ber,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

Zápis do 1.ročníka základnej školy
Utorok 2.apríla 2019
Streda 3.apríla 2019
v čase od 13.00-16.00 hod.
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Malý letný bazén
V bazéne budú osadené detské
atrakcie rôzneho druhu a okolo
bazéna bude vytvorená spevnená oddychová plocha.
Jednotlivé etapy prípravných
prác sú koordinované tak, aby
bol zrekonštruovaný bazén odovzdaný do užívania v mesiaci
Mesto Revúca bolo v roku 2018 jún 2019.
úspešným predkladateľom žia- Zároveň Mesto Revúca spradosti pri získavaní finančných covalo a odoslalo žiadosť o poprostriedkov na realizáciu in- skytnutie dotácie pre zámer
vestičnej akcie „Rekonštrukcia vybudovať multifunkčné ihrisko v
malého letného bazéna v Re- areáli letného kúpaliska na
mieste jestvujúceho športového
vúcej“.
ihriska,
ktoré je v nevyhovujúZámerom projektu je rekonštrukcia technicky nevyhovujú- com technickom stave. Zámer je
ceho stavu malého bazéna v pripravený na základe Výzvy
areáli letného kúpaliska na Ul. Úradu vlády SR na predkladanie
priemyselnej, z dôvodu že ba- žiadostí o poskytnutie dotácie v
zén nespĺňa hygienické a bez- programe „Podpora rozvoja
pečnostné požiadavky na prev- športu na rok 2019“, ktorej záádzku. Súčasný povrch bazéna kladným cieľom je podpora rozbude odstránený a nahradený voja športu. Dôvodom pripravonovým povrchom. Zrealizovaný vaného projektu je zlepšenie
bude aj nový prívod vody a roz- športového vyžitia návštevníkov
vod vody v bazéne spolu s úp- kúpaliska.
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Nové koše pre psíčkarov

Zima končí a harmonogramom
aktivít na leto vítame ďalšie ročné obdobie. S prichádzajúcou
jarou si pripomíname, čo sme si
naplánovali minulý rok a čo sme
si tentokrát predsavzali vybudovať na prekonanie vytúženého letného počasia.

ravou a ohrevom bazénovej MsÚ
vody.

Stretnutie u primátora

Mesto Revúca prostredníctvom Oddelenia životného prostredia a
verejného poriadku v minulom roku zakúpilo nové koše na psie
exkrementy.Žiaľ, poveternostné podmienky v jesennom a zimnom
období nám ich nedovolili osadiť a tak sme zámer zrealizovali až v
tomto roku.
V spolupráci s miestnou komunitou „psíčkarov“ sme vytipovali
najfrekventovanejšie lokality, ktoré sú najčastejšie navštevované
obyvateľmi mesta s ich štvornohými miláčikmi. Celkovo sme osadili
jedenásť košov. Nájdete ich na ulici Ormisovej, pri Gymnáziu M. Kukučína, v parku za škôlkou pri Clementisovej ulici až po ulicu Fraňa
Kráľa, v parku za škôlkou pri Sládkovičovej ulici až po ulicu Jilemníckeho.
Pevne veríme, že nové koše prispejú k spokojnosti našich občanov a
ich psíkov a že sa nestanú terčom vandalizmu. Ešte raz ďakujeme
celej komunite za spoluprácu.Text a foto : Oddelenie životného
prostredia a verejného poriadku

Kam v apríli
V piatok 15.marca 2019 sa v kancelárii primátora mesta konalo
príjemné spoločenské stretnutie. Primátor mesta Július Buchta
prijal pri príležitosti životného jubilea pedagóga a výtvarníka Mgr.
Vincenta Blanára. Pánovi Blanárovi zablahoželal a zároveň mu
poďakoval za jeho prínos pre mesto a Revúčanov v oblasti spoločenskej, pedagogickej a umeleckej. Stretnutia sa zúčastnili a
blahoželali aj predseda Základnej organizácie protifašistických
bojovníkov v Revúcej Ján Kochan a súputník Vincenta Blanára,
ako sám povedal z tej 34-ky, Ján Debnár. Spoločná fotka z kancelárie primátora je spred obrazov pána Blanára, ktoré zdobia steny primátorskej kancelárie. Text a foto: K.Kvetková
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Pozývame Vás na Stretnutia v knižnici s dramaturgom Slovenského národného divadla, spisovateľom, držiteľom ceny Ana-soft
Litera za knihu Ruzká klazika, autora dvoch komiksov a naším
rodákom - Danielom Majlingom. 8. 4. 2019 o 17:00 v MsDK
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Návšteva prezidenta
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Nebojte sa príjimačiek
Gymnázium Martina Kukučína ponúka konzultácie
rodičom a žiakom s vedením a učiteľmi školy v
individuálne dohodnutých termínoch.
Podporme vzdelávanie stredoškolákov v našom okrese.
Vzdelávajme v Revúcej pre Revúcu!
Gymnázium Martina Kukučína,Clementisova 1166
Revúca
058 4431481, 0905 390 750,gmk@gk-ra.edu.sk

Ďakujeme, TESCO
... na ten pondelok žiaci ani vyučujúci Gymnázia M.Kukučína tak
skoro nezabudnú.
Už od rána bolo vidno na tvárach tých najmenších vzrušené očakávanie nečudo, veď takáto návšteva k nám nezavíta až tak často.
Keď konečne o 9.30 hod. pán prezident dorazil, čakal ho špalier
vzrušených a zvedavých študentov.Pozdravil ich tlesknutím do
dlaní, potom sa odobral na krátku debatu s vedením školy do
zborovne a napokon porozprával o svojom živote a politickom
pôsobení ako prezidenta aj študentom v aule školy.Povzbudil nás k
snahe o čo najlepšie študijné výsledky a celkom na záver zapózoval na spoločnej fotografii s profesorským zborom GMK.
Pán prezident, ďakujeme za návštevu, budeme sa snažiť napĺňať
slová, ktoré ste nám na záver besedy adresovali: „Vzdelávajte sa,
získavajte skúsenosti aj v zahraničí, ale vráťte sa a uplatnite ich tu
doma, vo svojej vlasti!“Študenti a profesori GMK

Pampúšik v ZŠ I.B.Zocha

Projekt Základnej školy J. A. Komenského, pod názvom Poď hrať
ping- pong, zapojený do 5.edície grantového programu spoločnosti
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“, vyhral 1. miesto v hlasovaní zákazníkov v našom regióne a získal finančnú podporu 1300
eur.
Za prítomnosti primátora mesta Revúca Ing. Júliusa Buchtu a pani
Judity Fabiánovej, manažérky HM TESCO Revúca, cenu prevzal
riaditeľ Základnej školy J. A. Komenského.Základná škola získané
finančné prostriedky použije na obstaranie exteriérového vybavenia na stolný tenis.
Ďakujeme spoločnosti Tesco za podporu a všetkým, ktorí svoj
žetónik za nákup venovali práve nám. Podporili ste rozvoj
pohybových aktivít v Základnej škole J. A. Komenského.ZŠ

Mobilné planetárium u Zocháčov

ZŠ Ivana Branislava Zocha hrdo nesie meno známeho polyhistora,
učiteľa a zakladateľa ochotníckeho divadla v Revúcej. Každý rok u
nás ožíva tradícia Detskej divadelnej hry. Žiaci našej školy
nacvičujú divadelné hry a zúčastňujú sa divadelných prehliadok v
rámci nášho regiónu. Členovia divadelného súboru Dráčik pri ZŠ I.
B. Zocha navštívili v rámci projektu Darujme si chvíľku malých
škôlkarov. Predškolákom vo všetkých materských škôlkach v
meste sa predstavili žiaci IV. A triedy so svojím divadelným
predstavením Pampúšik a predviedli svoje herecké majstrovstvo. V
očiach malých detí žiarila radosť i nadšenie. Po ukončení
divadelného predstavenia dostali škôlkari pracovné listy s veselými
rozprávkovými úlohami. Po ich splnení získali zocháčiky platidlo,
za ktoré nakúpite už niekoľko rokov len v našej základnej
škole.Detská divadelná hra Pampúšik bola ďalšou z akcií ZŠ I. B.
Zocha v rámci projektu finančnej gramotnosti Darujme si
chvíľu.Ďakujeme všetkým účastníkom tohto podujatia za veľmi
pekné chvíle.Mgr. D. Haviarová

Dňa1.3.2019 - v posledný deň pred jarnými prázdninami sme zažili
hravou a zábavnou formou vzdelávanie v oblasti astronómie a prírodných vied v prvom mobilnom planetáriu na Slovensku, ktoré ponúka sférické premietanie vzdelávacích filmov tzv. fulldome show o
hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole a to priamo u nás v telocvični!Telocvičňa sa zmenila na planetárium s nafukovacou kupolou, so zaujímavou filmovou projekciou a metódou kladenia otázok sa pootvorili dvierka poznania o vzniku vesmíru, ako aj života na
našej planéte.Mobilné planetárium je vynikajúca didaktická pomôcka,digitálny prístroj, pomocou ktorého bola našim žiakom prvého až deviateho ročníka demonštrovaná hviezdna obloha, podmorský svet, lety do vesmíru, či trebárs krajina na Marse. A navyše
sme pri projekcii hviezdnej 3D oblohy mohli pohodlne ležať. Témy
zahalené rúškom tajomstva inšpirovali našich žiakov k zamysleniu
sa nad existenciou sveta okolo nás... Mgr. I.Špaldová
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ŠPORT

Deti na hokej

V stredu podvečer 6.marca 2019
sa na zimnom štadióne v Revúcej konalo podujatie Deti na hokej, ktorý zorganizovali Slovenský zväz ľadového hokeja s

HKM Revúca.Projekt DETI NA
HOKEJ pokračuje sériou 43
podujatí v rôznych mestách Slovenska. Jeho hlavnými cieľmi sú
zanechať v pamäti malých účastníkov podujatí pozitívnu
skúsenosť s hokejom a zimným
štadiónom, zoznámiť rodičov potenciálnych hokejistov s hokejovým prostredím, pomôcť hokejovým klubom v materiálnom vybavení kategórie prípravky formou
darovania hokejového výstroja
malým hokejistom a zvýšiť
členskú základňu v najmladšej
kategórii a vytvoriť tak zdravé vých kluboch na Slovensku a bude pri ich organizácii klubom mašportové konkurenčné prostre- ximálne nápomocný.
die.
Pekné počasie, jarné prázdniny a predovšetkým záujem o tento
Slovenský zväz ľadového ho- populárny zimný šport prilákali na ľadovú plochu malých Revúčanov,
keja sa prostredníctvom tohto medzi ktorými nechýbali ani dievčatá. O úsmev a dobrú náladu sa
projektu snaží podporovať vznik postaral hosť programu vĺčik Goooly a ako spomienku na podujatie
pravidelných náborových aktivít si malí hokejisti odnášali nielen skvelé zážitky ale aj hokejový zošit,
postupne vo všetkých hokejo- diplom a upomienkové predmety. Text a foto:Katarína Kvetková

Pozývame vás na novú športovú akciu Pohotovostné služby lekární
S prichádzajúcou jarou urobte niečo pre svoje telo a
dušu. Jarná chôdza je pre to ako stvorená!

Apríl 2019
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
Cannabis

3
Dr.Max

4
Dr.Max
Tornaľa

5
Jelšava

6
Dr.Max

7
Dr.Max
Tornaľa

8
Simonka
Gem. Ves

9
U Ondreja
Tornaľa

10
Zafír
Lubeník

11
Azaela
Tornaľa

12
Benu
Tornaľa

13
Simonka
Gem. Ves

14
Cannabis

15
Dr.Max

16
Dr.Max
Tornaľa

17
Jelšava

18
Cannabis

19*
Panoráma

20
U Ondreja
Tornaľa

21*
NsP

22*
Lianela

23
Simonka
Gem. Ves

24
U Ondreja
Tornaľa

25
Zafír
Lubeník

26
Azaela
Tornaľa

27
Cannabis

28
Jelšava

29
Dr.Max

30
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 15.30hod,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
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INZERCIA

Zamestnanie
Ponúkame prácu
študentom na základe
dohody o brigádnickej
práci študenta,
ako výpomoc v sklade
v prípade zvýšenej
potreby práce.
Mzda 4€/hod./brutto
Kontakt: 0911 366 066
ucto2@moss.sk

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

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Výkup parožia
0904 834 937

Bolesťou unavený tíško si
zaspal, zanechajúc všetkých,
čo si mal rád. Prázdno je tam,
kde znel Tvoj hlas, spomienka
na Teba zostáva v nás.
Dňa 7.februára 2019 sme si
pripomenuli prvé smutné
výročie úmrtia a 12.marca 2019
nedožitých 80 rokov nášho
milovaného manžela, otca,
starého otca a príbuzného
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Život nevráti to, čo už raz vzal
,iba jedno vráti späť, spomienky
a žiaľ
Dňa 7.3.sme si pripomenuli tretie
výročie, čo od nás odišla do
večnosti moja drahá mamička

Vitajte
Ema Krochmaľová
Liliana Ferková

Irena
Čatlóšová

Všetci ktorí ste ju poznali venujte
jej prosím tichú spomienku.S
úctou a láskou na ňu spomína
dcéra Irena s rodinou, nevesta
Vierka s rodinou, sestra Linka s
rodinou, členovia ZO SZPB gen.
Viesta Revúca.
S úctou Lacková

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechala všetkých, ktorých si tak veľmi mala rada... S
tichou spomienkou k hrobu
chodíme, pri svetle sviečok na
Teba myslíme .Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, v našich
srdciach ale budeš navždy žiť.
S láskou v srdci spomínajú man- So smútkom v srdci si dňa
7.apríla 2019 pripomenieme
želka, syn a dcéra s rodinami.
1.výročie, čo nás opustila naša
milovaná manželka, mamička,
starká

Daniela
Strašku
z
Chyžného

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

Životné križovatky

Mária
Štullerová

S láskou a úctou spomínajú
manžel, dcéra s manželom,
vnúčik a ostatná rodina.

Lúčime sa
Valéria Homolová
vo veku 87 rokov
Anna Sendreiová
vo veku 72 rokov
Zuzana Balogová
vo veku 67 rokov
Ružena Vrbjarová
vo veku 79 rokov
Marian Spišák
vo veku 62 rokov
Marta Horváthová
vo veku 79 rokov
Štefan Ozsvart
vo veku 74 rokov
Ján Stankovič
vo veku 73 rokov
Štefan Hanzel
vo veku 94 rokov

Poďakovanie
Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa dňa
24.januára 2019 zúčastnili,poslednej rozlúčky s manželom a
bratom
Jánom Hockom.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary. Smútiaca rodina.

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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