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Noc múzeí a galérií s koncertom z veže evanjelického kostola

Mestské kultúrne stredisko uskutočnilo ďalší z verejných
koncertov festivalu RAK, ktorý
nadväzuje na tradíciu v Revúcej
spred niekoľkých rokov. Séria
koncertov vážnej hudby prinesie počas celého roka kvalitnú
klasickú hudbu v podaní renomovaných hosťujúcich, ale aj
domácich umelcov, pre občanov
i turistických návštevníkov mesta. Atraktívnu atmosféru noci
múzeí na Slovensku sme využili
na koncert z veže evanjelického
a. v. kostola, ktorá je svojou typickou nezameniteľnou siluetou
jedným zo symbolov nášho
mesta. Niekoľko desiatok divákov využilo pripravené sedenie
na nádvorí pred vstupom do kostola, avšak viacerí dali prednosť hudobnému zážitku z väč-

šej vzdialenosti, keďže nádherný spln mesiaca ladil so štýlovo
osvetlenou ochodzou veže.Dychové zoskupenie Brass
Quartet profesionálnych hráčov
košickej Štátnej filharmónie v
obsadení Ján Hrubovčák, Matej Göllner, Juraj Bombala a Karol Štofira zahralo tradičný koncert vežovej hudby. Predviedli
skladby Johanna Christopha
Pezela (1639-1694), ktorý je vrcholným predstaviteľom stredonemeckej vežovej hudby a jeho
štýl a farebnosť zvukov pripomínajú staré benátske slávnostné sonáty. Revúcky evanjelický
kostol má úzke spojenie s históriou v našom meste. Píše o
tom August Horislav Škultéty:
„Svitol deň 16. septembra. V
chráme evanjelickom veľkorevúckom shromaždili sa údovia
cirkve do valného konventu, ku
ktorým zasadli i v hojnom počte
došlí zakladatelia a priaznivci
utvorujúceho sa v lone cirkve evanjelického slovenského gymnázia.“ Áno, v roku 1862, tu
slávnostne otvorili Slovenské
evanjelické a. v. gymnázium Prvé slovenské gymnázium. Takže celkom symbolicky potom
program noci slovenských múzeí a galérií pokračoval v
blízkom Múzeu PSG.

V sobotu 18. mája sme sa v Múzeu Prvého slovenského gymnázia prvýkrát rozhodli zapojiť do
celoslovenskej akcie Noc múzeí
a galérií 2019 a sprístupnili sme
naše priestory v nočných hodinách. Návštevníkov pri vstupe
privítal sám August Horislav
Škultéty, ktorý potrápil ich mozgové bunky rôznymi labyrintami
a otázkami z histórie. Lavice dobovej triedy sa opäť po mnohých
rokoch naplnili a naši hostia sa
mohli z premietaného dokumentu dozvedieť veľa zaujímavostí a informácií o mieste, kde
sa zrodilo dnešné slovenské

školstvo. Každý, kto sa osvedčil
a preukázal vedomosti o gymnáziu, bol v salóniku odmenený
sladkou dobrotou. Čierna kuchyňa zase ožila vôňou Kukučínových milovaných revúckych guliek za prítomnosti mladých študentov Gymnázia Martina Kukučína, ktorí si v tento večer zahrali svojich predchodcov. Po
guľkách ostalo len mastné korýtko, čo je dôkazom skutočnej
lahôdky obľúbenej po celom Gemeri. Za príjemnou ochutnávkou
návštevníkom dobre padla prechádzka vo vysvietenom nočnom Parku slovenských národovcov a kto mal chuť sa skutočne preniesť do Mladých liet, mohol si vychutnať romantickú atmosféru podkrovia, kde na plátne stretol Elenu Zvarinovú, Miška Jahodu, či Ferka Putorisa.
Celým večerom sme sa niesli na
vlnách hudby huslistiek Tamarky
Hrbálovej a Lenky Brúsikovej a
na chvíľu nás prišlo pozdraviť aj
zoskupenie Brass Quartet niekoľkými skladbami, ktoré u nás
pokračovalo po vydarenom koncerte na kostolnej veži. Veľmi
milo nás prekvapila hojná účasť
a záujem návštevníkov, a preto
by sme z tohto podujatia radi
urobili tradíciu aj do budúcna.
Múzeum PSG

Text: J.Genčanský, foto: P.Poboček, MPSG
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Z kancelárie primátora... 000€. Z Úradu vlády SR bude

K využitiu betónovej plochy na UĽP
Primátor mesta Július Buchta zvolal pracovné stretnutie k súčasnému technickému stavu betónovej dosky na umelej ľadovej
ploche (UĽP), ktorá nevyhovuje požiadavkám kvalitatívneho charakteru na jej ďalšie využitie.
Za prítomnosti zhotoviteľa stavy umelej ľadovej plochy Petra Slabého zo spoločnosti Frost Service s.r.o., riaditeľa spoločnosti
MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. Ing. Ľubomíra Maníka, poslanca
mestského zastupiteľstva a predsedu Komisie športu MsZ Michala
Žgravčáka, vedúcej Oddelenia životného prostredia Ing. Lenky
Rekenovej a referenta pre správu športovísk a detských ihrísk Petra Jankóšika, sa hľadalo riešenie problému odkrytia drolivého betónu na UĽP, ktorý vznikol z dôvodu nepriaznivého počasia počas
prípravy novej technologickej betónovej dosky s novými rozvodmi
pre chladenie plochy.
Výsledkom stretnutia bolo stanovenie jednotlivých postupov úpravy
povrchu so zreteľom na zvýšenie efektivity, bezpečnosti a spoľahlivosti plochy, ktorá by sa mala v letných mesiacoch využívať pre
rôzne druhy športu.

Z rokovania mestského
zastupiteľstva
om štadióne, 85 000 € na dofi-

Vo štvrtok 9.mája 2019 sa v
mestskom dome kultúry konalo
7.zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci rokovali od
rána do popoludňajších hodín, s
prerušením kvôli oslavám 74.výročia Dňa víťazstva nad fašizmom.
Počas zasadnutia poslanci
schvaľovali použitie prostriedkov z rezervného fondu, kde sa
viedla rozsiahlejšia diskusia.
Presunom prebytkov zostatkov
z roku 2018 je v rezervnom fonde v súčasnosti 498 500 €,
mesto Revúca navrhuje použiť
na kapitálové výdavky 293 000 €
nasledovne: 5000 € na nový
chodník k hrobovým miestam v
cintoríne, 20 000 € na modernizáciu útulku pre psov, 50 000 €
na dofinancovanie rekonštrukcie a modernizácie chodníkov ,
33 000 € na rekonštrukciu a
modernizáciu šatní pri futbalov-

nancovanie rekonštrukcie budovy základnej umeleckej školy
a 100 000 € na rekonštrukciu
malého bazéna na kúpalisku.
Rekonštrukcia budovy ZUŠ
prebieha v rámci schváleného
projektu, kde sa mesto podieľa
5% spolufinancovaním. Avšak
do projektovej dokumentácie schválenej žiadosti o nenávratný
finančný prostriedok neboli
zahrnuté neoprávnené výdavky
projektu, ktoré priamo nesúvisia
so znížením energetickej náročnosti objektu ale sú nevyhnutné
realizovať z dôvodu kompletnosti a celistvosti rekonštrukcie.
Jedná sa o elektroinštaláciu,
podlahy, maľby, zachovanie akustiky v niektorých miestnostiach a nevyhnutné zmeny na
rekonštrukcii strechy z dôvodu
narušenej statiky. O príčinách
navýšenia prostriedkov projektu
informovala poslancov zástupkyňa externého manažmentu
pre projekt, ktorá uviedla aj
zmeny noriem od roku 2017, kedy bola predložená projektová
dokumentácia, zákon o odpadoch, požiadavky energetického auditu.
Diskutovalo sa aj o rekonštrukcii
a modernizácii malého bazéna
na letnom kúpalisku za 200

mestu poskytnutá dotácia 100
000 €, ďalších 100 000 € poskytne mesto. Malý bazén bude
mať po dokončení iný tvar s chemickou úpravou vody, ohrievaním a atraktívnymi detskými
prvkami. Predpokladaný termín
otvorenia letného kúpaliska je
koniec júna. Poslanci návrh
mesta na použitie financií z
rezervného fondu schválili bez
zmien.Príjmy z rezervného
fondu, z dotácie z Úradu vlády v
sume 300 000 €,( 100 000 € na
bazén, 200 000 € na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií), príjmy na prenesený výkon štátnej správy v školstve a
z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a následné
prerozdelenie ich výdavkov sa
premietlo do III.zmeny rozpočtu,
ktorú poslanci schválili.
Rekonštrukcie a modernizácie
chodníkov a malého bazéna v
celkovom objeme 450 000 € umožňujú najmä dotácie z Úradu
vlády, ktoré v rámci výjazdového
rokovania zabezpečil primátor
mesta. Mesto zo svojho rozpočtu poskytne 150 000 €.
Vedúca finančného a majetkovo právneho oddelenia podala informáciu o záverečnom účte
mesta za rok 2018. Z rozboru
plnenia príjmov vyplýva 87 %
plnenie a čerpania výdavkov
81% čerpanie. Z väčších projektov realizovaných v roku 2018, uviedla rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 407
230 €, výstavbu budovy šatní pri
futbalovom štadióne v sume 112
545 € a rekonštrukciu veľkého
bazéna na kúpalisku v sume 150
000 €.
Poslanci sa zaoberali aj návrhmi
doplnkov k platným všeobecnozáväzným nariadeniam. Schválením doplnku č.3 k VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
upravili poplatky v školách a
zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. Diskusia sa
viedla najmä o poplatkoch v
materských školách, ktoré sa
neupravovali od roku 2013 a kde
náklady na ich prevádzku značne prevyšujú reálne, súčasné
potreby. Od septembra zaplatia
rodičia v materských školách v
Revúcej za deti mladšie ako 3
roky 25 € a deti staršie ako 3 roky s trvalým pobytom v Revúcej
15€ a s trvalým pobytom mimo
Revúcej 20 €.
Ďalší doplnok sa týka VZN o
podmienkach nájmu bytov v bytovom dome na Strmej ulici, kto-

rým sa mení lehota omeškania s
platením nájomcu nájomného a
úhrad za služby spojené s užívaním bytu z doterajších 3 mesiacov na jeden mesiac. Táto
lehota je podmienkou pre opakované uzavretie nájomnej
zmluvy. Dôvodom zmeny je žiadosť správcu bytov Bytového
hospodárstva Revúca pre neprimerané zhoršenie platobnej disciplíny jednotlivých nájomcov.
Poslanci doplnok schválili.
Takisto schválili zmluvy o spolupráci s obcou Muráň a obcou
Licince uzatvorené podľa § 20 a/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu.Dôvodom schválenia uvedených
zmlúv je spolupráca s obcami v
oblasti vykonávania sociálnej
posudkovej činnosti pre obce,
ktoré nemajú kvalifikovaných
sociálnych pracovníkov odborne
spôsobilých pre výkon tejto činnosti pre svojich obyvateľov.
Mesto Revúca vystupuje vždy
ako spracovateľ agendy, správnym orgánom zostáva príslušná
obec. Za výkon tejto činnosti si
bude Mesto Revúca účtovať poplatok 30,- Eur za posudok.
Diskutovalo sa aj o zámere
mesta podať žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Monitorovací kamerový systém v mesta
Revúca rozšírenie. Projekt rieši
rozšírenie kamerového systému
o 37 kamier, čo značne podporí
aktivity mesta pri zabezpečovaní
bezpečnosti občanov. Technické
prostriedky budú zamerané na
včasnú identifikáciu trestnej a
inej protiprávnej činnosti vo vybraných lokalitách s vyššou mierou pouličnej kriminality a zvýši
sa tak pocit bezpečia obyvateľov
a návštevníkov mesta. Poslancov zaujímalo rozmiestnenie
kamier na území mesta a
financovanie projektu. Mestu sa
vďaka iniciatíve primátora mesta
podarilo a má možnosť na uvedený projekt v rámci výzvy na
podporu aktivít spojených s
prevenciou kriminality získať 88
600 €, pričom jeho spolufinancovanie je 4 430 € . Poslanci
zámer schválili.
Úplné znenie uznesení a zápisnica na webovom sídle mesta.
Katarína Kvetková
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Predstavujeme oddelenia mestského úradu

ohrozeniu seba alebo iné osoby, e)oznámiť v prípade, že bol
spáchaný trestný čin, vec policajnému zboru alebo prokurátorovi a
podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na
miesto činu,f)poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich práJedným z právnych predpisov, ktoré umožňujú naplňovanie sa- vach,g)oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky,
mosprávneho postavenia obcí a miest, je zákon Slovenskej ná- ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti.
rodnej rady z 3. decembra 1991 č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Na základe návrhu, v zmysle § 19, ods. 2 zákona o obecnom
Tento zákon nadväzuje na zákon Slovenskej národnej rady č. zriadení, bol mestským zastupiteľstvom uznesením č. 239/a na
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý umožnil obciam a mestám svojom zasadnutí dňa 16.3.1994 menovaný do funkcie náčelníka
zriadiť si na zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku, mestskej polície Jozef Gašpar.
ochranu životného prostredia, vykonávanie nariadení a uznesení Celkový počet príslušníkov mestskej polície v Revúcej je 9, meobecného zastupiteľstva, rozhodnutí starostu obce, ako aj na pl- novite Slavomír Lipták, Marian Ganaj, Peter Koňuch, Richard
nenie ďalších úloh obsiahnutých v organizačnom poriadku svoj Gajdoš, Pavel Haluška ,Miroslav Novysedlák, Pavel Kudlák, Ľuboš
poriadkový útvar - obecnú políciu.
Hronec.

Mestská polícia

Túto možnosť, ktorú dal zákon Slovenskej národnej rady o obec- Kontakt: Mesto Revúca, Mestská polícia, Remeselnícka 1,
nom zriadení využilo i naše mesto a Mestské zastupiteľstvo v Re- Revúca, 058 2851547,058 28515 48, 0905 470 459,
vúcej uznesením č. 12/a zo dňa 12.6.1991 - zriadilo mestskú políciu.
Citovaný zákon upravil i keď len veľmi rámcovo, oprávnenia pracovníkov obecnej polície. Zákon zároveň ustanovil oprávnenie
obecného zastupiteľstva určovať organizáciu obecnej polície,
rozsah technických prostriedkov, ako aj objem mzdových
prostriedkov. Ďalej zákon ustanovil, že výkon rozhodnutia starostu
uskutočňuje obecný úrad a obecná polícia.
Mestská polícia plní nasledovné základné úlohy:a)zabezpečuje
verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a
iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,b)spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane
majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred
poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím
ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích
systémov (pulty centrálnej ochrany),c)dbá o ochranu životného
prostredia v obci,d)dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v
uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach,e)vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce,
uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, f)objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva
v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a
priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky
zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania,
zákaz otáčania, nízkoemisná zóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna,
pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,g)oznamuje príslušným
orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení
svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h)oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a
iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo
mladistvou do 18 rokov, i)plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu
pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom,j)doručuje písomnosti, ak
tak určí súd.

Z aktivít mestskej polície

Bezpečnosť občanov, jedna z
najdôležitejších priorít mesta.V
tejto oblasti zastáva mestská polícia postavenie ako jeden z dôležitých subjektov, ktorý participuje na stabilizácii a na dosiahnutí poklesu trestnej činnosti, ale
jej záujmom je i to, aby mesto bolo bezpečné a občania v meste
boli spokojní. Preto Mestská polícia Revúca, ako zložka integrovaného záchranného systému,
chráni bezpečnosť občanov v
čase pristátia a odletu vrtuľníka
pri prevoze pacientov nemocnice.

Dňa 13. apríla 2019 o 13.00 pred
Mestským domom kultúry v Revúcej bol odštartovaný 1. ročník
Revúckych chodeckých pretekov,
ktorý organizoval Atletický oddiel
ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v
Revúcej v spolupráci s CVČ Revúca a Mestom Revúca.
Na športovom podujatí vykonávali príslušníci mestskej polície
dohľad nad bezpečnosťou účastníkov pretekov a zabezpečovali
verejný poriadok.

V apríli v uliciach mesta vykonávali príslušníci mestskej polície námatkovú kontrolu na požitie alkoholu u členov občianskej
hliadky.
V máji v rámci zvýšenia bezpečnosti dochádzania žiakov do a zo
školy a pohybu na uliciach rozdávali žiakom základných škôl reflexné pásky. Pásky v počte 1000 kusov za 700 € poskytlo Mesto ReObec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to vúca zo svojho rozpočtu.
ustanovujú osobitné zákony.
Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je povinný najmä:a)dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy
a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi starostu, b)dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú
a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou obecnej polície
vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd
neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného
zákrokom, c)zakročiť podľa svojich možností a schopností v
medziach tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je
dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin,
priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný
poriadok,d)zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda
na majetku; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu

Katarína Kvetková
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Mýlia si nás s DSS, ale my sme ZOS
svoj čas vo vonkajšom areáli s
oddychovým sedením pri záhradnom kozube alebo starať sa
o záhony kvetov, či pestovať
jahody, bylinky, ovocné stromčeky.

Sociálnu službu v rámci Zariadenia opatrovateľskej služby
(ZOS) v Revúcej zabezpečuje
ZOS „Cilka“, ktoré je v prevádzke od 1. januára 1991.
Zariadenie poskytuje služby v
rámci pobytovej sociálnej služby na určitý čas podľa potrieb
prijímateľov sociálnych služieb.
Starostlivosť o klientov je zároveň poskytovaná v zmysle § 36
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách denne, nepretržite v 3 smennej prevádzke
a kapacita zariadenia je 78
miest.V ZOS sa poskytujú zák l a d n é
s l u ž b y :
Opatrovateľský úsek
zabezpečuje pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (úkony
sebaobsluhy - hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného
režimu, obliekanie a vyzliekanie, mobilita a motorika / úkony
starostlivosti o domácnosť - nákupy, starostlivosť o lôžko, starostlivosť o bielizeň / základné
sociálne aktivity - sprievod na
lekárske vyšetrenia, záujmové
činnosti, vybavenie úradných
záležitostí, dohľad pri úkonoch
sebaobsluhy a sociálnych
a k t i v i t á c h .
Úsek sociálnej rehabilitácie
zabezpečuje sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu
podľa plánu na kalendárny rok,

V ZOS Cilke sa poskytujú aj
služby formou obslužných činností. Ubytovanie v dvojizbových bunkách s 2 jednoposteľovými izbami / stravovanie 4 x
denne s možnosťou zabezpečenia diétneho stravovania
pre klientov s ochorením žlčtýždenných plánov a individu- níka, pankreasu, cukrovky / denné upratovanie / pranie, žehleálnych potrieb klienta.
nie, údržba bielizne a šatstva /
Na úseku sociálnej práce úschovu cenných vecí.
zamestnanci ZOS pravidelne
realizujú podujatia a činnosti pre A ako vnímajú svoje poslanie
klientov v rámci každodenného profesionálnych pracovníkov
života v zariadení. Ako uviedla zamestnanci ZOS Cilka?
sociálna pracovníčka ZOS Cilka „Práca so seniormi nám poMgr. Viera Péliová „Klienti, ktorí máhajúcim prináša mnohé výsa rozhodnú pre naše zaria- zvy i ťažkosti každodenného
denie majú dostatok voľného života v zariadení, ale snažíme
času a niektorí vo väčšej miere sa pristupovať ku každému človenujú zvýšenú pozornosť sebe veku ako k jedinečnej osobnosti
a svojim zdravotným problé- a následne tak uspokojovať jeho
mom, preto sa snažíme o ich fyziologické, psychické, soaktívnu účasť na spoločenskom ciálne i duchovné potreby.“
živote. Ich program činností
priebežne aktualizujeme v
spolupráci s rôznymi organizáciami a školskými zariadeniami pôsobiacimi v Revúcej,
ako aj s dobrovoľníkmi“.
Kultúrny program zameriavajú
najmä na stretnutia s hudbou,
pamäťové cvičenia, náboženské dopoludnia podľa vierovyznania, posedenia s knihou,
aktivity v rámci regionálnej výchovy, dopoludnia dobrej gazdinky, tvorivé dielne, rôzne ručné práce, prechádzky v areáli
zariadenia, rehabilitačné cvičenia, relaxačné cvičenia s hudbou, ale aj podujatia pri príležitostí aktuálnych sviatkov.
Zároveň majú klienti ZOS aj
možnosť plnohodnotne tráviť

Mgr. Viera Péliová
„V našej práci je nevyhnutná
efektívna komunikácia a aktívne
počúvanie. Snažíme sa s klientom vytvoriť skutočný ľudský
vzťah založený na dôvere, lebo
len tak vieme budovať prostredie
plné ústretovosti a príjemnej
atmosféry.“ Mgr. Kamila Gömöriová.
V ZOS CILKA je zabezpečená
zdravotná starostlivosť v rámci
návštevnej služby MUDr. Laskovským a ADOS. Pre klientov je
zabezpečený doprovod na lekárske vyšetrenie.
Návštevné hodiny sú doporučené denne od 9.00 11.30 a
od 14.00 20.00 hod.Plán činností na úseku sociálnej práce
na rok 2019 v ZOS CILKA, ako aj
Informačný bulletin o sociálnych
službách nájdete na:
https://cilka.revuca.sk/plancinnosti.phtml?id3=86373
Text: Mgr. Viera Péliová, Mgr.
Kamila Gömöriová / Úprava
textu: RedakciaRLonlineFoto:
Mgr. Viera Péliová, Redakcia RL
online
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Folklórne súbory Lykovec a Lykovček na francúzsko-nemeckom televíznom kanáli ARTE

Pani Kristína Forbat, nemecká filmárka slovenského pôvodu žijúca
v Hamburgu navštívila v prvej polovici mája aj so svojim filmovým
štábom svoju rodnú krajinu. Dôvodom jej návštevy je práca na 2dielnom (2 x 43 min.) dokumentárnom filme o národných parkoch
Muránska planina a Slovenský kras pre francúzsko-nemecký
televízny kanál „ARTE“. Cieľom dokumentárnych filmov je sprostredkovať divákom v krajinách západnej Európy jedinečnú krásu
prírody na Slovensku, zdôrazniť jej rozmanitosť a zároveň informovať o ochrane prírody v našej krajine. Okrem úchvatných záberov prírody a snahy o sprostredkovanie hlbšieho pochopenia
zmyslu ochrany prírody v národných parkoch by rada poskytla
divákom aj viac informácii o každodennom živote ľudí žijúcich v
týchto oblastiach a taktiež aj o miestnej kultúre a miestnom folklóre.
Náš Folklórny súbor Lykovec a Detský folklórny súbor Lykovček,
súbory pôsobiace pri Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej,
týmto dostali príležitosť participovať na takomto peknom
projekte.Nahrávanie sa uskutočnilo dňa 14.5.2019 v priestoroch
Mestského kultúrneho strediska v Revúcej. Po privítaní členov

filmového štábu smerovali ich prvé kroky do krojovne, kde mali
možnosť vidieť kroje a krojové doplnky z Gemera i Horehronia.
Nahrávací tím mal záujem zachytiť aj bežný nácvik či už detského
alebo aj dospelého súboru, natáčal sa nácvik všetkých troch zložiek a to tanečnej, speváckej i hudobnej, napr. aj ladenie cimbalu,
ktorý sa v zložení hudieb v ich krajine bežne nevyskytuje. Po ukážke
bežného nácviku a práce vedúcich súborov s deťmi, mládežou i
dospelými sa malí i veľkí „folkloristi“ odeli do krojov a predstavili
folklór stredného i horného Gemera ako aj blízkeho Horehronia v
podobe programu pozostávajúceho z mozaiky ľudových tancov i
piesní. Natáčanie sa ukončilo v nočných hodinách. Dokumentárny
film by mal byť odvysielaný na jar v roku 2020.
Vedúce DFS Lykovček a FS Lykovec Mariana Poprocká, Alena
Ďurkovičová a Natália Poprocká týmto ďakujeme všetkým členom
oboch súborov za skvelú spoluprácu. Bolo nám veľkou cťou
odprezentovať gemerský folklór a potešením, že sa kúsok Gemera
dostane touto cestou aj za hranice našej krajiny. Natália Poprocká

Čo mi dala moja mama

V týchto dňoch sme
možno
častejšie spomínali a rozmýšľali
o svojich mamách. Možno sme
si v duchu kládli otázku čo mi
dala moja mama,a spriadali
rôzne odpovede. Snáď v prvom
rade to najcennejšie-dar života a
potom starostlivosť, ktorú od našich mám pociťujeme po celý život stále. Alebo jednoducho ...
najlepšiu školu života.
Druhú májovú nedeľu si pripomíname Deň matiek. Oslavy pri
tejto príležitosti v našom meste
zorganizovali už tradične Základná organizácia JDS Revúca
s Mestom Revúca a MsKS Revúca v utorok 14.mája 2019 v
m e s t s k o m d o m e k u l t ú r y.
Poďakovať všetkých mamám za
ich starostlivosť a obetavosť pri
výchove detí prišiel do divadelnej sály aj primátor mesta Július

Buchta. Pri príležitosti ich sviatku
pozdravil všetky matky a pripomenul, že nestačí prejavovať
vďaku v jeden deň v roku, ale naše mamy si prejavy úcty a vďaky
zasluhujú neustále. Takisto spomenul , že ako muž prirodzene
nemôže a nevie precítiť materstvo ale pozná pocity a vzťah
dieťaťa, syna k matke. Matkám
poprial trpezlivosť pri výchove
detí, spokojnosť a mnoho lásky
od ratolestí, do ktorých často
vkladajú všetku svoju lásku,
energiu a nádej.
Kyticu kvetov v podobe kultúrneho vystúpenia pre prítomné
mamy a staré mamy darovali deti
materských škôl, žiaci základnej
umeleckej školy a mužská zostava spevokolu Úsvit.
Text a foto: Katarína Kvetková
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Seniorské olympijské hry

V stredu 15.mája 2019 sa areáli
Základnej školy J.A. Komenského konali VII. Okresné olympijské športové hry seniorov.
Podujatie organizujú Okresná
organizácia JDS v Revúcej,
Mesto Revúca a Základná organizácia JDS v Revúcej.
Športujúcich vyše 130 seniorov
z jednotlivých základných organizácií okresu prišli podporiť aj
ich starostovia a prednosta
Okresného úradu v Revúcej.
Všetkých prítomných športovcov i hostí privítal a športové hry
otvoril primátor mesta Július
Buchta:“ Na dnešných športových hrách sme sa zišli pre
radosť z pohybu. Našim cieľom
je zašportovať si v rámci našich
seniorských možností , neprepínať sily a nespôsobiť si zdravotnú ujmu. Spoločne chceme
napĺňať ciele JDS o športovom
vyžití seniorov a spoločenskom
stretávaní a oddychu v prírode a
zároveň tak plniť úlohy z „Národného programu aktívneho
starnutia na roky 2014 2020“.
Seniorom zaželal úspešné súťaženie a dobré počasie, čo bolo
vyslyšané lebo prestalo pršať.
Seniori súťažili v štyroch veko-

vých kategóriách v športových
disciplínach ako beh, hod granátom na cieľ, hod granátom do
diaľky,vrh 3-kilovou guľou, streľba zo vzduchovky, kop na bránku a stolný tenis. Na regulérnosť
a pravidlá disciplín dohliadali
rozhodcovia, na prípadné úrazy
lekár.
Poháre primátora mesta boli
odovzdané najúspešnejšiemu
športovcovi Petrovi Školníkovi z
ZO JDS Muráň, najúspešnejšej
športovkyni Darine Štelbaskej z
ZO JDS Revúca, najstaršiemu
športovcovi Karolovi Pollákovi z
ZO JDS Revúca a najstaršej
športovkyni Gabriele Palúšovej
z ZO JDS Muráň. Úspešným
športovcom v jednotlivých kategóriách boli odovzdané medaily
a diplomy.
Záver, ako to už pri takomto podujatí býva patril po obede spoločenskému posedeniu, umocnenému príjemnými pocitmi u
niekoho z víťazstiev alebo len
pocitmi vykonanej dobrej veci
pre zdravie. Lebo ako hovorí
športové heslo seniorov, Žiaden
liek nenahradí pohyb ale pohyb
nahradí každý liek.
Text a foto: Katarína Kvetková
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Oznam o 2.kole prijímacích skúšok
do Prímy osemročného štúdia.
Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční
v utorok 18.6.2019 o 8.00 hod. V Gymnáziu Martina
Kukučína v Revúcej.
Prihlášky na štúdium do 2.kola je potrebné doručiť
do 7.6.2019 na Gymnázium Martina Kukučína

Rozpis lekární jún 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
P o n d e lo k

U to ro k

S tre d a

Štvrtok

P ia to k

S o b o ta

N e d e ľa

1
Azaela
Tornaľa

2
Benu
Tornaľa

3
C annabis

4
Lianela

5
Azaela
Tornaľa

6
Benu
Tornaľa

7
Panorám a

8
Jelšava

9
Dr.M ax
TornaĽa

10
Dr.M ax

11
Dr.M ax
TornaĽa

12
N sP

13
U O ndreja
T ornaĽ a

14
Lianela

15
Sim onka
G em .V es

16
Cannabis

17
Lianela

18
D r.M ax

19
Cannabis

20
Dr.M ax
TornaĽa

21
NsP

22
Zafír
Lubeník

23
U Ondreja
T ornaľa

24
Dr.M ax

25
Sim onka
G em .Ves

26
Jelšava

27
Zafír
Lubeník

28
Panorám a

29
Dr.M ax

30
Lianela
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Životné križovatky

Výkup parožia
0904 834 937

Vitajte
Teo Cholvadt

Zamestnanie
Administratívny pracovník,
JUDr. Marko Rus exekútorský
úrad Revúca,Marcela Dzurová
0905 937 475 USO,plat od 520€,
Administratívny pracovník v
zdravotníctve-asistent pre
DRG,Nemocnica s poliklinikou
Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, VŠ II.st., plat od 520 €,
Lekár-pediater, Nemocnica s
poliklinikou Revúca, Gabriela
Magurová, 4833302, VŠ ,prax 4
roky, plat 2097 €
Lekár, Nemocnica s poliklinikou
Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, VŠ,plat od 1140 €
Všeobecná zdravotná sestra
Nemocnica s poliklinikou Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, úplné stredné vzdelanie, plat od 738 €,
Pôrodná asistentka, Nemocnica
s poliklinikou Revúca, Gabriela
Magurová, 4833302, VŠ I.st.,
prax 1 rok, plat od 738 €,

Lúčime sa
Július Mikuš
vo veku 72 rokov
Milan Lamper
vo veku 69 rokov

Znel svadobný
pochod
Ing.Stanislav Poljak
a PaedDr. Diana Turisová
dňa 11.5.2019
Stanislav Fakla
a Ivana Mikušová
dňa 20.5.2019

Pravidelný výkup papiera
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

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané
nad 200 kg) v týchto dňoch:-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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