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Jarné upratovanie v meste

Zapojte sa do jarného upratovania
Čistenie Muránky 26.-27. apríl 2019
Odovzdajte nebezpečné odpady 27.apríl 2019
Zbavte sa nepotrebných vecí
28.3-31.5.2019
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Požiare v budovách. Nebezpečný dym

V štatistike požiarovosti každoročne dominujú požiare v bytových a rodinných domoch nielen
z hľadiska ich počtu a škôd spôsobených požiarmi (ak neberieme do úvahy požiare v prírodnom prostredí), ale aj z hľadiska
počtu usmrtených a zranených
osôb.Z dlhodobého sledovania
štatistických údajov požiarovosti
v rámci Slovenskej republiky vyplýva, že počet požiarov za
jeden rok sa pohybuje v rozmedzí 10 000 až 15 000, počet usmrtených osôb 40 až 70 a počet
zranených osôb 140 až 270.
Požiare v bytových a rodinných
domoch sa pohybujú v rozmedzí
1 500 až 2 100 požiarov za jeden
rok. Nežiaduce prvenstvo zaznamenávajú požiare bytových a
rodinných domov v počte usmrtených a zranených osôb čo
predstavuje 50-70% z celkového počtu usmrtených alebo
zranených osôb.
Najčastejšie príčiny vzniku
požiarov v bytových a rodinných
domoch:nedbalosť a neopatrnosť dospelých- obsluha
tepelného spotrebiča pri varení;fajčenie;- obsluha vykurovacieho telesa;- manipulácia s
otvoreným ohňom;porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích
telies, dymovodov a komínovvyhorenie sadzí;- zamurovaná
hrada v komíne;- opotre-benie(porušenie celistvosti) dymovodu;- špára v komíne;- úlet
iskier z komína;prevádzkovotechnická porucha- elektrický
skrat;- zvýšený elektrický prechodový odpor;- preťaženie
elektrickým prúdom.
Najčastejšími iniciátormi vzniku
požiarov v bytových a rodinných
domoch sú zápalka a zapaľovač, sporák na plynné palivo,
kotol na tuhé palivo, ohorok z cigarety, kachle na tuhé palivo.Najčastejšie miesta vzniku
požiarov v bytových domoch sú
kuchyňa, chodba, pivnica, obývacia
miestnosť.Najčastejšie
miesta vzniku požiarov v rodinných domoch sú komínové
teleso,obývacia
miestnosť,
strecha budovy, povala, kuchyňa.
Čo robiť, keď horí-zistený

požiar ohláste bez zbytočného
odkladu na tiesňovú linku 112
alebo 150,ak je to možné požiar
uhaste, alebo spravte nutné
opatrenia k zamedzeniu jeho
šírenia, uzavrite prívod plynu,
elektriny,podľa možností vyveďte do bezpečnej vzdialenosti
osoby, zvieratá, vyneste cenné
veci,uvoľnite prístupové cesty
záchranným zložkám, na výzvu
veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo starostu
obce poskytnite vecnú alebo
osobnú pomoc.
Požiar budovy. Ak si situácia vyžaduje opustiť budovu, tak ju
treba opustiť čo najrýchlejšie
okamžite !!!
Základné zásady:nereagujte
bezhlavo, mohlo by vás to stáť
život (panika je veľakrát nebezpečnejšia, ako samotný požiar),vyhľadajte najbezpečnejšiu únikovú cestu (majte premyslenú aj druhú únikovú cestu
ak ešte existuje),nezdržujte sa
zbieraním osobných vecí: zoberte so sebou iba veci, ktoré
vám môžu pomôcť pri „úteku“
hasiaci prístroj, hrubú tkaninu,
sekeru, lano ... (každá sekunda
rozhoduje o vašom živote a treba utekať na „ľahko“,ak vám situácia dovolí, informujte ostatné
osoby v budove o požiari volaním „HORÍ“, alebo iným dohodnutým signálom,zatvárajte za
sebou všetky dvere,nevracajte
sa späť, pri zníženej viditeľnosti
sa jednou rukou dotýkajte steny
opora, rýchlejší a istejší postup
vpred,ak sa dá, pomôžte ostatným, zhromaždite sa pred budovou, na vopred dohodnutom
mieste (protipožiarne školenie a
cvičenie), takto zistíte, kto opustil budovu,NEZABUDNITE
ak budete hasiť vodou, resp.
elektricky vodivou látkou, potom
je dôležité aby ste budovu (byt)
odpojili od elektrického prúdu,budovu (byt) odpojte od prívodu plynu.
Príprava na „útek“. Oblečením
musíme zahaliť čo najväčšiu
časť povrchu svojho tela prekryjeme aj ústa, nos, hlavu.
Vhodné sú nehorľavé materiály,
alebo prírodné materiály (čistá
vlna), čo možno najhrubšie. Ak
máme k dispozícii vodu odev si
namočíme.Pred otvorením dverí je potrebné skontrolovať ich
teplotu dotykom ruky v hornej
časti dverí. Ak sú dvere teplé,
znamená to, že oheň je už na
druhej strane dverí. Ak musíme
dvere otvoriť a dvere sú teplé,
potom je potrebné pripraviť si ku

dverám z boku (nie oproti dverám) prostriedky k haseniu t.j.
hasiaci prístroj, vedro s vodou,
ak máme v miestnosti vodnú batériu, tak necháme maximálne
otvovenú studenú vodu a zapcháme odtok z umývadla alebo z
vane takto získame čiastočnú
zásobu vody (uhasenie odevu,
namočenie odevu pred prebehnutím cez oheň a pod.) a nezdržujeme sa opätovným otváraním vodovodného kohútika.
Pri otváraní dverí sme čo najbližšie k zemi. Pozor na oxid uhoľnatý, ktorý nevidno ale zdržiava sa pri zemi, kde sa zdá že
nie sú tam splodiny.
Ak horí
miestnosť, teplý vzduch vytvorí
pretlak voči vedľajšej miestnosti,
tento tlak otvára dvere (ak sa
dvere otvárajú smerom von z
horiacej miestnosti), preto takéto
dvere treba pri úteku zatvoriť, nie
iba privrieť samozrejme ak situácia dovolí zatvárať dvere za
sebou.NIKDY ZA SEBOU
DVERE NEZAMYKÁME.
Ak musíme zostať v miestnosti
potom je potrebné utesniť medzery okolo dverí a zárubne.
Takto zamedzíme vnikaniu dymu
do miestnosti. Ak máme vodu
môžeme dvere chladiť Ak nám
oheň odrezal cestu z bytu, je
vhodné zvážiť v ktorej miestnosti
sa „zabarikádujeme“.Čo rozhoduje?Za každú cenu dať o sebe vedieť!!!Vzdialenosť od ohňa,
koľko dverí ma delí od ohňa
všetky dvere zatvoríme zistíme
kde máme vodný zdroj, orientácia okna (okno do hlavnej ulice,
kde sa dá očakávať pomoc z
vonku, čo je pod oknom, zem,
betón, asfalt..). Pokiaľ máme
čas, tak do vybranej miestnosti
prenesieme tie veci, ktoré nám
môžu byť užitočné oblečenie,
paplóny, závesy, lano ...
Dym zabijak. Pri požiari klasickej
izby dym za 2 ½ minúty vyplní
izbu na polovicu a o ďalších 30
sekúnd bude izba úplne zadymená. Čo treba robiť :držte sa
pri zemi dym a plyny napĺňajú
miestnosť zhora, preto sa snažte
byť čo v najnižšej polohe, vzduch
je tu čistejší a chladnejší,pri
pohybe v zadymenom priestore
je vhodné ísť skrčený,ak uviazneme v zadymenej miestnosti
treba otvoriť okno dvere (zabezpečíme vetranie zadymeného
priestoru za podmienky, že dym
nestúpa popri budove už aj zospodu),hlavu si dáme k spodnému okraju okna, aby sme dýchali čistý vzduch. Ak sa nám pri
úteku chytilo oblečenie, vrhneme

sa čo najskôr na zem na zapálené oblečenie
treba sa čo
najviac pritlačiť k zemi, aby sme
maximálne zamedzili prístupu
vzduchu. Osobe, ktorej začne
horieť oblečenie, treba pomôcť .
Najvhodnejší spôsob je uhasenie
ohňa hasiacim prístrojom. Ak
nemáme k dispozícii hasiaci
prístroj, potom osobu je potrebné
zvaliť na zem (zväčša uteká,
rozhadzuje rukami a pod.). Najvýhodnejšie je prehodiť cez horiaceho človeka deku, kabát doslova ho s prikrývkou objímeme a
zvalíme na zem zem zamedzí
prístupu vzduchu zospodu a mi
zamedzíme prístupu vzduchu
zvrchu a z bokov, takto uhasíme
oheň.
Čo je vhodné poznať ešte pred
požiarom :oboznámiť sa s ochranou pred požiarmi vašej budovy ,vyskúšať si všetky únikové
možnosti a pravidelne si ich
overovať,oboznámiť sa s evakuačným plánom danej budovy.
Môže sa stať, že aj vy sa dostanete do situácie, kde bude
potrebné použiť vážne rozhodnutie pri požiari budovy, preto
pamätajte :najväčšia šanca na
záchranu je opustiť budovu okamžite po vzniku požiaru každý
požiar je rozdielny, ale zadymenie chodieb a schodísk je
zväčša 10 minút po vzniku požiaru. Možno sa zdá, že 10 minút
je dosť dlhý čas, ale nikdy nevieme presne kedy vypukol požiar a kedy bol spustený požiarny
poplach,ak sa rozhodnete, alebo
ste prinútený zostať v budove
počas požiaru, nemeňte svoje
rozhodnutie a nepokúšajte sa o
neskoršiu evakuáciu veľa ľudí
zahynie pri pokuse opustenia
budovy, keď chodby a schodiská
sú zadymené,vždy čo najskôr
informujte hasičov, alebo ostatných záchranárov o vašej situácii
záchranári musia o vás vedieť za
každú cenu,nechoďte na strechu, ak na strechu nevedie požiarne schodisko,pri evakuácii
nepoužívajte výťah ak nie je určený na evakuáciu,nikdy nevyskakujte z okna skok z okna je posledným východiskom na záchranu svojho života čakáme do
poslednej chvíli. Ak sme uviazli
pri okne, snažíme sa privolať
pomoc a pripravujeme sa na
možný zoskok.
Prevencia.Pravidelným cvičením
evakuácie je možné predchádzať panike,ľuďom sa do podvedomia zapíšu nácviky evakuácie
ich priebeh a v krízovej situácii
budú reagovať podvedome.
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Predstavujeme oddelenia mestského úradu Máme 2.najkrajší kalendár 2019

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.

tížnej súťaže slovenskej kalendárovej tvorby, ktorú organizuje
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Jej
cieľom je prispieť k zvyšovaniu
estetickej úrovne kalendárov
vytvorených, predávaných alebo
šírených na Slovensku.
Odborná porota zložená z výtvarníkov, fotografov, tlačiarov, grafikov a iných odborníkov posudzovala vizuálnu úroveň exponátov
aktuálneho roka, so zreteľom na
ich kvalitu, grafické riešenie,
kvalitu fotografie, polygrafickú
úroveň, použitý materiál (papier
a pod.).

Oddelenie regionálneho rozvoja
Zabezpečuje investičnú činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní
stavieb, Zabezpečuje technický dozor stavieb, Vydáva záväzné
stanoviská k investičnej činnosti,Spracováva územno-plánovaciu
dokumentáciu,Zabezpečuje aktivity pre rozvoj mesta, tvorbu strategických miestnych a regionálnych dokumentov v spojitosti s
tvorbou a riadením projektov zameraných na všetky oblasti činnosti
mesta s prioritou využívania dostupných grantových možností z
domácich a zahraničných zdrojov.Poskytuje komplexný informačno-turistický servis v oblasti poskytovania informácií a
propagácie mesta a regiónu v záujme využitia existujúcich kapacít
cestovného ruchu, sprístupnenia turistických aktivít a atraktivít,
kultúrnych a športových zariadení v rámci mesta a regiónu a riadi
prevádzku Turistického informačného centra.

Je úžasné, že aj napriek súčasnej modernej dobe plnej digitalizácie, kedy si kalendár nesieme
všade so sebou v mobiloch, sa
kvalita a grafická úroveň tlačených kalendárov každým rokom
zvyšuje. Dôkazom toho sú kaIng. Bibiana Jankóšiková, vedúca oddelenia-referát projek- lendáre prihlásené do celoslotového manažmentu a projektového riadenia,vytváranie, udr- venskej súťaže „Najkrajší kažiavanie a koordinácia kontaktov so zástupcami partnerských lendár Slovenska 2019“.
miest a spolupráca s organizáciami a inštitúciami, ktoré udržujú Dňa 9.4.2019 sa v priestoroch
spoluprácu so zástupcami partnerských miest,príprava podkladov Štátnej vedeckej knižnice v Banpre projektové žiadosti na získanie finančných prostriedkov z skej Bystrici konalo vyhodcudzích zdrojov a zber informácií zo štrukturálnych fondov EÚ a notenie už 27. ročníka tejto presiných zdrojov, spracovanie návrhov čerpania finančných prostriedkov,vedenie prehľadu o poskytnutých dotáciách, príprava
podkladov pre zúčtovanie projektov a monitorovacie správy,manažment v oblasti ISO.

S radosťou Vás informujeme, že
v kategórii A5 Mestá porota
vyhodnotila kalendár REVÚCA V
TVORBE VINCENTA BLANÁRA 2019 ako druhý najkrajší.Touto cestou by sme sa
chceli srdečne poďakovať pánovi
Vincentovi Blanárovi za spoluprácu pri tvorbe tohto unikátneho
kalendára ako i grafikovi Martinovi Rolincovi, bez ktorých by toto dielo nevzniklo.Foto a text:
Oddelenie regionálneho rozvoja
MsÚ Revúca

Kontakt:Kancelária č.48, Námestie slobody 13/17
Te l . : 0 5 8 / 2 8 5 1 5 5 5 , Te l . : 0 9 0 8 9 9 6 6 3 6 , E - m a i l : b i b i a na.jankosikova@revuca.sk
Ing. Alexandra Búšová-referát regionálneho rozvoja,spracovanie
štúdií, programových dokumentov a koncepcií rozvoja v oblasti
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,tvorba strategických dokumentov rozvoja mesta,príprava a realizácia balíkov cestovného
ruchu,spolupráca s inými oddeleniami úradu, ostatnými regiónmi,
profesijnými združeniami a ďalšími subjektami v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.
Kontakt:Kancelária č. 48,Námestie slobody13/17.Tel.:0582851522.Tel.:0908996636, E-mail:alexandra.busova@revuca.sk
Ing. Miroslav Varga-referát územného plánovania, výstavby a
verejného obstarávania,investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb,technický dozor stavieb,vydávanie záväzných
stanovísk k investičnej činnosti,územno-plánovacia dokumentácia.
Kontakt:Kancelária č.4,Námestie slobody13/17 Tel.: 058 28
51536.Tel.:0948874117, E-mail:miroslav.varga@revuca.sk

0582851558.Tel.: 0917346852,mail: elena.kochjarova@revuca.sk,
tic@revuca.sk
Viera Kasperová-referát Turistického informačného centra a
cestovného ruchu,vykonáva informačnú a propagačnú činnosť
návštevníkov Turistického informačného centra, Prvého slovenského gymnázia a kaviarne prevádzkovanej mestom,predaj
propagačných a informačných materiálov, rezervácia vstupeniek,
cestovných lístkov, zabezpečenie komplexnej agendy v oblasti
cestovného ruchu v rámci mesta a regiónu,regionálna výchova,spolupráca s inými oddeleniami úradu, ostatnými regiónmi,
profesijnými združeniami a ďalšími subjektami v oblasti cestovného
ruchu,

Ing.Elena Kochjarová-referát Turistického informačného centra a
cestovného ruchu,vykonáva informačnú a propagačnú činnosť návštevníkov Turistického informačného centra, Prvého slovenského
gymnázia a kaviarne prevádzkovanej mestom,predaj propagačných a informačných materiálov, rezervácia vstupeniek,
cestovných lístkov, zabezpečenie komplexnej agendy v oblasti
cestovného ruchu v rámci mesta a regiónu,vedenie celkovej eko- Kontakt:Turistické informačné centrum, Muránska18.Tel.:
nomickej a administratívnej agendy,spolupráca s inými odde- 0582851558.Tel.:0917346852,E-mail: viera.kasperova@revuca.sk
leniami úradu, ostatnými regiónmi, profesijnými združeniami a , tic@revuca.sk
ďalšími subjektami v oblasti cestovného ruchu.
Kontakt:Turistické informačné centrum,Muránska18Tel.:

4

SPRAVODAJSTVO

Rozšírenie ihriska v lokalite Podháj

V stredu 17.apríla 2019 zástupcovia Mesta Revúca, s
predstaviteľmi mestskej a štátnej polície uviedli do prevádzky ďalšie
hracie komponenty na ihrisku v areáli bývalej základnej školy na
Ul.SNP.
Ešte v decembri 2017 Mesto Revúca podalo žiadosť o poskytnutie
dotácie v zmysle výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality pre
projekt s názvom: „Hrou k prevencii, II. fáza“ Žiadosť bola úspešná
a mesto získalo finančnú dotáciu v sume 6 700 eur , pričom jeho
spoluúčasť na spomínanom projekte predstavuje sumu 3 048 eur
.Cieľom projektu prostredníctvom II. fázy bolo dokúpiť a osadiť
ďalšie hracie prvky a lavičky a vytvoriť tak atraktívne a podnetné
prostredie pre deti a mládež v lokalite Podháj v rámci zmysluplného
trávenia ich voľného času.
V rámci II.fázy sa osadili 4 lavičky, veľký kolotoč, lanovka a
gymnastický prvok Veľké zetko, ktoré tak doplnili prvky I.fázy tohto
projektu, realizovanej a otvorenej v apríli 2018.
„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality“.
Ext a foto: Katarína Kvetková

Zápis detí do materských škôl
od 10.apríla do 10.mája 2019
Riaditeľky materských škôl vyhlasujú zápis detí na školský rok
2019/2020.V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.
308/2009 Z.z.
Prihlášky do materských škôl na školský rok 2019/2020 sa
prijímajú od 10. apríla 2019 - do 10. mája 2019.

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:- -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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Kam v máji
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KULTÚRA

Súkromná stredná odborná škola v Revúcej a mesto Revúca
vyhlasujú súťaž Strieborná lyžička vo varení hlavného
bezmäsitého jedla podľa vzoru starých materí a tiež súťaž
Strieborná lyžička vo varení hlavného jedla z kuracieho mäsa.
Prihlasovanie do súťaže potrvá najneskôr do 10. mája 2019.
Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky na mail:
badinovaviera@gmail.com, annaopielova@azet.sk alebo
odovzdajte prihlášku osobne na Súkromnú strednú odbornú školu
v Revúcej.
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Kraj získal na rekonštrukciu ciest 33 miliónov od vlády.Ako prví sa dočkajú Revúčania
Vláda na svojom výjazdovom
rokovaní v Medzilaborciach
schválila návratnú finančnú
výpomoc 33 miliónov eur pre
Banskobystrický kraj na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Z toho 8 miliónov eur je
určených na rekonštrukciu
ciest prevažne v Revúckom
okrese spájajúcich Tisovec s
Červenou Skalou a Muráň s
Tornaľou. Ide o investičnú pomoc, vďaka ktorej bude možné opraviť asi dvakrát viac
ciest, ako by bol kraj schopný
zrekonštruovať iba z vlastného rozpočtu.
Pre Banskobystrický kraj z finančnej výpomoci štátu pripadla
najvyššia suma spomedzi troch
podporených krajov, 33 miliónov
eur. Vláda tak reflektovala, že
práve v Banskobystrickom kraji
je zlý stav cestnej infraštruktúry
najakútnejší. Banskobystrický
kraj má v správe cesty v celkovej
dĺžke 2 455 km, 605 kilometrov
ciest II. triedy a 1 849 kilometrov
ciest III. triedy. Z ciest II. triedy je
223 kilometrov v nevyhovujúcom a 11 kilometrov v havarijnom stave. Na cestách III. triedy
je v nevyhovujúcom stave 747
kilometrov a 80 kilometrov je v
havarijnom stave. Dohromady je
teda v nevyhovujúcom a
havarijnom stave viac ako 43
percent ciest v Banskobystrickom kraji.
„V kraji nemáme dostatok nadradenej cestnej siete, preto musia cesty II. a III. triedy suplovať
aj úlohu ciest I. triedy, vďaka
čomu sú ešte viac opotrebované,“ povedal župan Ján Lunter.
„Chcem oceniť rozhodnutie
predsedu vlády Petra Pellegriniho, ktorý bol ochotný so mnou
o tejto dôležitej otázke rokovať,
počúvať o potrebách ľudí v regiónoch a urobiť správne rozhodnutie. Som rád, že všetky
kluby vyjadrili tomuto kroku
podporu. Preto už v najbližšom
zastupiteľstve predložím návrh
na schválenie tejto vládnej
pomoci,“ dodal Lunter.
Prvé zmeny čakajú Revúčanov
Prvými cestami, ktoré sa z pomoci vlády dočkajú rekonštrukcie sú cesty II/531 a II/532 v
menej rozvinutých okresoch Revúca a Rimavská Sobota. Vláda
ešte v roku 2016 na výjazdovom
rokovaní v Revúcej prijala uznesenie, podľa ktorého majú byť
tieto cesty prekategorizované na
cesty I. triedy v správe štátu. Pre
nesúčinnosť bývalého župana
Kotlebu však cesty neboli ani

prekategorizované ani zrekonštruované.Banskobystrický kraj
sa po nástupe nového vedenia
napriek tomu pripravil na vykonanie rekonštrukcie týchto ciest
ešte pred ich odovzdaním štátu.
Už v minulom roku vykonal verejné obstarávanie, aby občania
nemuseli na lepšiu cestu čakať
niekoľko ďalších rokov. „Pre získanie prostriedkov na opravu
ciest v Revúckom okrese a ich
úspešné odovzdanie štátu sme
spravili veľmi veľa a rovnako
sme sa pripravili na ich použitie
okamžite po uvoľnení financií od
štátu, pretože Revúčania na
takúto rekonštrukciu čakajú už
roky“, uviedol predseda BBSK
Ján Lunter
.„Je to dobrá správa pre rozvoj
cestovného ruchu, pre všetkých
šoférov a nás občanov žijúcich
na Gemeri. Pevne som veril už
od začiatku, že sa nám to podarí
presadiť a dokázať ľuďom že
regionálni politici sú tu pre ľudí.
Dobrý pocit je vidieť, keď skoro
dvojročné úsilie nakoniec nebolo
zbytočné," povedal Július Buchta, primátor Revúcej a poslanec
Zastupiteľstva BBSK.
Okres Revúca má minimum
ciest I. triedy a mesto Revúca je
jedno z asi 3 okresných miest,
kam nevedie cesta I. triedy.Podľa rozhodnutia vlády sa
cesty II/531 a II/532, spájajúce
Tisovec s Červenou Skalou a
Muráň s Tornaľou, zrekonštruujú
z vládnej pôžičky za 8 miliónov
eur, následne sa preklasifikujú
na cesty I. triedy a do svojej
správy si ich zoberie štát. Po tejto preklasifikácii bude pôžička zo
strany štátu odpustená. „Všetci
domáci aj turisti, ktorí cestujú po
našom kraji, si zaslúžia kvalitné
a bezpečné cesty, oceňujeme,
že vláda vyčlenila sumu 25 miliónov eur na cesty vo všetkých
okresoch nášho kraja,“ povedal
Ondrej Lunter predseda klubu
NEZÁVISLÍ, KDH, OĽaNO, SaS,
OKS, Most-Híd. „Kvalitné cesty
sú jednou z našich priorít, ktoré
vedia zabezpečiť komfort pre
domácich, aj pre ľudí, ktorí do
nášho kraja prídu na návštevu,
rovnako ako pomôcť investorom,“ dodal. „Počas posledných
rokov BBSK zvyšuje rozpočet na
obnovu ciest aj z vlastných
zdrojov. V súčasnom rozpočte
kraj vyčlenil približne 13 miliónov
eur a chceme ich ešte navýšiť,
zhoda panovala v zastupiteľstve, aj keď sme odobrili spolufinancovania projektov financovaných z eurofondov v rámci
programu IROP, preto sa teraz

budeme v zastupiteľstve usilovať, aby sme pomoc od vlády
mohli prijať čo najskôr, aby sa
rekonštrukcie ciest mohli čo
najskôr začať,“ dodal župan Ján
Lunter.„
Poslanecký klub SMER - SD víta
schválenú finančnú pomoc vlády
SR na rekonštrukcii ciest v našom regióne a verí, že sa s rekonštrukciou ciest začne čím
skôr,“ dodala predsedníčka
poslaneckého klubu SMER SD
Božena Kováčová.
Ide o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc 25 miliónov
eur,ktorá sa bude čerpať dvakrát
ročne do 31.5. a 30.11. v období
rokov 2019 až 2021 na základe

predloženej žiadosti z kraja.
Splácať sa bude v rovnomerných ročných splátkach počas
obdobia desiatich rokov s odkladom splácania do konca roka
2021.
„Ide o veľmi dôležitú investíciu.
Tým, že južné okresy kraja sú
prepojené prevažne cestami II. a
III. triedy, všetky investície, ktoré
smerujú do rekonštrukcie ciest
považujem za pozitívnu správu.
Chceme, aby aj naše okresy boli
atraktívne pre investorov, k
čomu sú dobré cesty nevyhnutné,“ povedal Zoltán Cziprusz
z klubu SMK.
Tlačová správa

Ilustračné foto

Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota v
zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického kraja usporiada v
spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Revúca 45. ročník
súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla a divadla mladých s
názvom ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA.
Trojdňová prehliadka v dňoch 2. - 4. mája 2019 do priestorov Kultúrneho domu v Revúcej prinesie divadelné predstavenia, ktoré postúpili z regionálnych súťaží divadelných súborov v celom kraji.
Súťažiť budú o postup na celoštátne divadelné prehliadky Belopotockého Mikuláš (divadlo dospelých) a FEDIM Tisovec (divadlo
mladých).Realizáciu prehliadky finančne podporili Fond na podporu
umenia a Banskobystrický samosprávny kraj. Hlavným organizátorom je Gemersko-malohontské osvetové stredisko.
Všetkých srdečne pozývame!
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Revúcke chodecké preteky- 1.ročník

Po niekoľkotýždňových prípravách nastal dlho očakávaný deň konania 1.ročníka Revúckych chodeckých pretekov, ktoré organizoval Atletický oddiel ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej,
CVČ Revúca a Mesto Revúca.
Hoci nám počasie veľmi neprialo, našim športovcom to vôbec
nevadilo. Na štart sa postavilo v desiatich kategóriách viac ako sto
pretekárov z Revúcej, Banskej Bystrice, Košíc, Žiliny, Borského
Mikuláša, Gemerskej Polomy, Lubeníka a mali sme dokonca aj
pretekárku z USA. Na certifikovanom 500 m okruhu sme videli odhodlanie a krásne súboje športovcov od 5 do 72 rokov, ktorí
pretekali podľa veku na trati dlhej 500 m, 1 km a 5 km. Nad dodržiavaním pravidiel bdeli pozorní rozhodcovia pod vedením pána
Juraja Benčíka. Počas podujatia sa konali aj príťažlivé sprievodné
podujatia - streľba z laserových pušiek, jazdenie na pedálkárach a
predvádzacie jazdy RC modelov áut. Na víťazov v cieli čakali
medaily, poháre a diplomy. Čerešničkou bol zisk medailových umiestnení revúckych pretekárov, ktorí ešte len získavajú chodecké
skúsenosti. Víťazom sa však stal každý, kto v sobotu vymenil pohodlie domova za šport a urobil tak niečo pre svoje zdravie.
Dňa 7.4.2019 sa konala postupová bodovacia súťaž v štandardných
Ďakujeme tiež kolegom zo ZŠ Lubeník, ktorí nás prišli podporiť v
a latinsko-amerických tancoch v Blansku v Českej republike, ktorá sa
početnej zostave.
niesla pod názvom Blanenský Danza Cup 2019.
Ďakujeme sponzorom podujatia - Hypermarket Tesco, Good
Naše mesto Revúcu a hlavne svoj klub TŠ Happy Dance reCatering Jelšava -p. Koniarová, Ing. Norbert Gonosz, p. Vladimír
prezentovali Lea Sviežená a Tomáš Buchta v kategórii Mládež Ferdinandy, Mgr. David Šestina a všetkým, ktorí sa podieľali na
C. Darilo sa im výborne, kde si spomedzi veľkého počtu párov vybezproblémovom priebehu pretekov. Ďakujeme a tešíme sa už na
bojovali v latinsko-amerických tancoch pekné finálové 3.miesto
2. ročník Revúckych chodeckých pretekov 2020.
a v štandardných tancoch získali 6.miesto. O týždeň nato
13.4.2019 v Spytihněve u Zlína sa konala súťaž pod názvom
Čokoládová cena DANCE STUDIA STARLIGHT 2019, kde Lea a
Tomáš získali opäť v kategórii Mládež C pekné finálové 3.miesto
v latinsko-amerických tancoch.

Tomáš a Lea úspešní v ČR a SR

Na druhý deň 14.4.2019 sa konala ďalšia súťaž v Prešove Šarišský
pohár - 47. ročník, kde získali v kategórii Dospelí C finálové
4.miesto v latinsko-amerických tancoch. Veľká vďaka patrí hlavne trénerom a to hlavne Júliusovi Schwartzovi za ich krásne úspechy
a reprezentáciu mesta Revúca. Srdečne im blahoželáme a tešíme sa
z ich ďalších úspechov.TŠ Happy Dance Revúca

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Výkup parožia
0904 834 937

Zastavte sa na chvíľu a kreslite!

Metóda fraktálnej kresby
nová forma arteterapie-terapie umením.
Mgr.Martina Meriačová
fraktalnakresbamm@gmail.com
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INZERCIA

PhDr.Renáta Ružinová
Nechajte si preplatiť kurz Úradom práce v plnej výške
RE-PAS. Akreditovaný, intenzívny OPATROVATEĽSKÝ KURZ
-pre záujemcov o opatrovateľskú činnosť na Slovensku
alebo v zahraničí
- v domácnostiach alebo zariadeniach sociálnych
služieb
Termín: 5.jún 2019, učebňa na Muránskej ul.Revúca
Prihlasovanie: 0903 137 604

Rozpis lekární máj 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*
Cannabis

2
Benu
Tornaľa

3
Jelšava

4
Simonka
Gem Ves

5
U Ondreja
Tornaľa

6
Lianela

7
Dr.Max
Tornaľa

8*
Dr.Max

9
NsP

10
Simonka
Gem. Ves

11
Zafír
Lubeník

12
Panoráma

13
U Ondreja
Tornaľa

14
Zafír
Lubeník

15
Panoráma

16
Azaela
Tornaľa

17
Benu
Tornaľa

18
Azaela
Tornaľa

19
Lianela

20
Jelšava

21
Cannabis

22
Dr. Max

23
NsP

24
U Ondreja
Tornaľa

25
Dr.Max
Tornaľa

26
Jelšava

27
Simonka
Gem.Ves

28
Zafír
Lubeník

29
Lianela

30
Panoráma

31
Dr.Max

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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Sú chvíle, ktoré sa nikdy nevrátia
ale v pamäti zostanú navždy.
Dňa 27.apríla 2019 uplynie 6
rokov od úmrtia

Miroslava
Kúchena
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím,tichú spomienku.
Spomína priateľka Kety

Dňa 1.apríla 2019 sme si
pripomenuli 3.výročie, čo od nás
náhle a bez rozlúčky odišiel do
večnosti manžel, otec a dedo

Životné križovatky
Vitajte
Zara Tkáčiková
Adam Boroš

Lúčime sa
Margita Benčurová
vo veku 86 rokov
Margita Oláhová
vo veku 76 rokov
Karolina Cikraiová
vo veku 91 rokov
Ing.Eduard Raffay
vo veku 83 rokov

Čas vzal si, čo vziať si mal. Do
našich sŕdc clivú spomienku dal.
Len tvoj úsmev vo večnosti nám
Július
žiari, tvoj teplý dotyk stratil sa v
Gyorgy
diali. Ani prúdy rokov pocit
prázdnoty neodplaví, že nám
chýbaš ocko náš, muž môj draVšetci, ktorí ste ho poznali hý.
venujte mu tichú spomienku. S Dňa 26. apríla 2019 uplynulo 14
úctou a láskou na neho spomína rokov od posledného výdychu
manželka, deti a vnúčatá.
nášho manžela, oca, starého
otca

Dňa 27.apríla 2019 uplynie 15
rokov čo nás navždy opustil
manžel,otec, starý a prastarý
otec

Pavel
Švoňavec
z Mokrej Lúky

Zoltána
Gyongyosiho
S láskou spomína manželka
Hilda, dcéra Hilda so synom
Erikom.

Dňa 5.mája 2019 si pripomenieme 1.výročie úmrtia našej miS úctou spomínajú manželka, lovanej mamy
dcéry Ľubka, Janka a syn Palko,
vnúčatá Janík,Ľubka,Lenka,
Kláry
pravnúčatá a celá rodina

Červinkovej

S láskou a úctou spomína syn
Jaro s rodinou.Kto ste ju poznali,
venujte jej prosím, tichú
spomienku.
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