REVÚCKE LISTY

28. ročník l
číslo 11 l
dvojtýždenník l
14.jún 2019 l
Cena 0,33- €

Pozývame vás na Dni mesta Revúca v dňoch 21.-23. Júna 2019
Oceňovanie osobností
mesta Revúca
Duchoňovci
Maroš Bango
Deti mestu
Cimbal Brothrs
Revúcky jarmok
detským džavotom a smiechom.
Podujatie neformálne otvoril a
návštevníkov, predovšetkým deti,privítal primátor mesta Július
Buchta. Poprial všetkým príjemne strávené popoludnie, slnečné počasie a nezabudol poďakovať OZ Naša Revúca za spoluprácu na príprave Dňa detí.
„Dieťa má svoju individualitu, je- Typické detské atrakcie ako nadinečnosť, nikde nenájdeme je- fukovací hrad, krokodíl, šmýkalho úplného dvojníka. Deti nás ky, reťazové kolotoče, ukážky
vedia často príjemne prekvapiť hasičskej a policajnej techniky,
svojimi nápadmi, nájdu mnohé psovodi, ukážky modelov áut a
riešenia, ktoré my nevidíme....
jazdenie pre deti, živé kone, tvoV každom z nás, aj keď sme do- rivé dielne, výchovné aktivity,
spelí, drieme jedno malé dieťa. lesná pedagogika a
detské
“Myšlienka MDD vznikla na sve- súťaže nechýbali ani tento rok.
tovej konferencii pre blaho detí v Novinkou bolo vystúpenie speŽeneve v roku 1925. Po konfer- váčky Dagmar Rostandt a ukážencii viacero vlád zaviedlo vo ky funkčných pohybových prvsvojich krajinách takýto deň s kov zoskupenia Back to elecieľom urobiť deťom radosť. Nie ment. Deti zaujalo aj maľovanie
je úplne jasné, prečo práve 1. jún na tvár, ktoré pripravila základná
bol vybraný ako MDD. Avšak umelecká škola. A samozrejme
tento dátum je na celom svete detské menu ako cukrová vata,
najobľúbenejší, oslavuje sa vo zmrzlina, kofola pre malých
viac ako 21 krajinách, na Slo- maškrtníkov.
vensku od roku 1952.
Okrem príjemných zážitkov na
Deťom môže byť úplne jedno, či tento deň, si mohli návštevníci
je Deň detí medzinárodnou ak- zakúpiť spomienkové darčeky v
ciou a ako dlho sa oslavuje. Pre predajných stánkoch s handnich je tento deň plný zábavy, made výrobkami.
zaujímavých akcií,darčekov, Deň detí navštívilo v nedeľu veľa
jednoducho pohodový deň. A malých a veľkých Revúčanov.
práve takýto deň sa pre deti sna- Ostáva veriť ,že ich vysoká
žili pripraviť Mesto Revúca s návštevnosť odráža aj ich spoObčianskym združením Naša kojnosť a je poďakovaním a moRevúca v nedeľu 2.júna 2019 v tivovaním pre organizátorov pre
areáli základných škôl Hviez- ďalšie aktivity v meste.
doslavova a I.B.Zocha.
Text a foto: Katarína Kvetková
Areál sa popoludní zaplnil

Na deti nezabúdame,sú našou inšpiráciou i budúcnosťou
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Aj druhá júnová nedeľa patrila deťom,tentoraz so Žihadielkom

Začiatkom tohto roka prebiehal štvrtý ročník projektu Lidl Ihrisko
Žihadielko, ktorý bol dôkazom toho, že aj my Revúčania sa vieme
spojiť pre dobrú vec. Počas takmer siedmich týždňov sme usilovne
ako včeličky súperili vo verejnom hlasovaní s inými mestami v
kategórii od 12 000 do 19 999 obyvateľov a získali sme tak 1. miesto
s celkovým počtom 545 390 odovzdaných hlasov, vďaka ktorým sa
pre deti vybudovalo moderné a hlavne bezpečné ihrisko v celkovej
hodnote 87 000 eur.

ihriska: „Veľmi ma teší, že sa občania mesta, ale aj naši príbuzní a
známi žijúci v rôznych častiach Slovenska zjednotili a spoločnými
silami dokázali s úctyhodným výsledkom vyhrať súťaž o ihrisko
Žihadielko. Za dosiahnutý úspech ďakujem všetkým, ktorí sa do
projektu zapojili. Ukázali sme, že spolupráca sa vypláca. Preto
pevne verím, že vybudovaním takéhoto detského rozprávkového
raja podporíme nielen radosť detí, ale aj rozvoj ich každodennej
pohybovej aktivity. Poďakovanie samozrejme patrí aj spoločnosti
Preto 9. júna 2019 do Revúcej zavítala včielka Maja, aby pomohla Lidl, že organizuje takéto súťaže a umožní aj nám z chudobnejších
pri slávnostnom otvorení ihriska plného zaujímavých hracích regiónov získať kvalitné detské ihriská.“
prvkov vo veselých a hravých motívoch rozprávkovej včielky Maje a Potom ako deti prestrihli pásku na Žihadielku, na Partizánskej ulici
jej kamarátov.V úvode otvorenia vystúpil zástupca vedenia spol- bolo počuť už len detský smiech a vidieť detskú radosť. Na
očnosti Lidl Marek Barnáš, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol celodennom programe nechýbali tvorivé dielničky, hry, tombola,
úspešnosť štvrtého ročníka projektu Žihadielko z dielne spoločnosti divadielko, či trpaslíci z RTVS. V duchu dobrej nálady si deti odnášali
Lidl, v ktorom ľudia odovzdávali hlasy na webe súťaže pre 69 od spoločnosti LIDL malý darček a ich nová hracia zóna s hradmi,
zapojených miest a pokorili hranicu rekordných 4 500 000 hlasov. pieskoviskom, kolotočmi i hojdačkami im počas letných prázdnin
Následne odovzdal symbolický kľúč od ihriska primátorovi mesta poskytne priestor pre pohyb i zábavu. Ihrisko je otvorené denne od
Revúca Júliusovi Buchtovi, ktorý tiež netajil svoju radosť z nového 8.00 -21.00hod. MsÚ, zdroj:tlačová správa

Oznam - Gynekologická ambulancia
Zuškári úspešní po celom Slovensku Nemocnica
s poliklinikou, n.o. Revúca oznamuje pacietkam, že

Mesiac apríl a máj je v umeleckej „obci“ považovaný za veľmi
plodné obdobie. Po mesiacoch
trénovania a driny sa hudobníci
môžu ukázať a predviesť, čo sa
všetko za školský rok naučili.
Ich práca prináša svoje plody.
Takto to bolo aj u nás. Naši žiaci
sa zúčastňovali rôznych celoslovenských súťaží a veru boli
veľmi úspešní. Začalo to 16.4.
celoštátnou súťažou v hre na
keyboard v Považskej Bystrici.
Naše žiačky z triedy p. uč. Grendelovej - Nina Bendulová a
Eliška Beňušová získali bronzové pásmo. Pokračovala celoslovenská súťaž v hre na klavíri
v Ružomberku dňa 24.apríla.
Žiačky z triedy p.uč. Štepitovej Romana Poprocká získala strieborné pásmo a Diana Balážiková bronzové pásmo. Tomáš
Alex Gombár z triedy uč. Faškovej získal taktiež strieborné
pásmo. 7.mája naše mladé klaviristky opäť reprezentovali našu ZUŠku v Banskej Štiavnici.
Alexandra Hamarová a Viktória
Kováčová získali bronzové
pásmo a Diana Balážiková
strieborné pásmo. Táto súťaž je
výnimočná v tom, že podporuje

interpretáciu slovenských hudobných skladateľov. Náš nádejný úspešný klavirista Nikolas
Porteleki z triedy uč. Beňušovej
sa 23.5. zúčastnil celoslovenskej súťaže „ Piano v modernom
rytme“. V ťažkej konkurencii 223
žiakov zo 44 ZUŠiek nielenže v
zlatom pásme získal 1.miesto,
ale porotu uchvátil natoľko, že
sa stal absolútnym laureátom
súťaže. A bodku za všetkými súťažami dal Nikolasov bratranec
Alex Grlák z triedy uč.Sušilovej,
ktorý získal na celoslovenskej
súťažnej prehliadke S. Stračinu
"Detvianska zlatá struna" až
niekoľko ocenení. Znova zlaté
pásmo, víťaz kategórie a cenu
poroty. Sme nesmierne hrdí, že
sa môžeme chváliť takýmito
krásnymi úspechmi žiakov.
Všetkým zo srdca blahoželáme
a prajeme im, aby ich láska k
hudbe nenašla žiadnu prekážku
a ich pedagógom prajeme veľa
trpezlivosti v tej nenápadnej
práci, ktorú odvádzajú. Naše
poďakovanie patrí aj ich
rodičom, ktorí ochotne s nimi cestovali.Ďakujeme rodine Grlákovej a Portelekiovej.

gynekologická ambulancia poskytuje komplexnú gynekologickú a
pôrodnícku starostlivosť pod vedením primára MUDr. Stanislava
Filkora, ktorý prijíma nová pacientky.
Čo stačí preto urobiť?Podpísať dohodu s gynekologickou ambulanciou, ktorá sídli v priestoroch NsP, n.o. Revúca na 1. poschodí v
hlavnej budove - kedykoľvek bez objednania počas ordinačných
hodín.
Pondelok: 9.00 - 11.00 / 13.00 - 15.00,Utorok: 8.00 - 11.30 / 12.30 15.00,Streda: 9.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00,Štvrtok: 8.00 - 12.00 / 13.00
- 14.00,Piatok: Operačný deň.
Alebo dohodnúť si termín a objednať sa na tel. čísle 058/4433-346,
058/4833-382, 0907 205 019 - p. Weisová - vedúca sestra GPO.
Všetko vybavíme za vás! Prenesieme vám zdravotnú kartu.
Zariadime komunikáciu s vašim doterajším lekárom a poisťovňou,
ako aj prenos zdravotnej komunikácie. Vyšetrenia sú hradené z
Vášho zdravotného poistenia!Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.
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Stránka TIC v novom šate

Od 31. mája 2019 sme spustili novú, vylepšenú webovú stránku Turistického informačného centra. Stránka je prehľadnejšia, štruktúrovanejšia, plná zaujímavých a aktuálnych informácií o činnosti
TIC ako i o meste a okolí. Nájdete v nej ponuku suvenírov, služieb
TIC-u, vždy aktualizovaný kalendár podujatí, turistické atrakcie,
prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení v meste a okolí a
mnoho iného.Stránka spĺňa, okrem iného, pravidlá Blindfriendly,
responzívneho dizajnu, pribudne aj automatické zväčšenie písma
a hlasová služba čítanie textu pre seniorov.
Pevne veríme, že uvedená zmena je pozitívnym krokom k lepšiemu
spropagovaniu služieb Turistického informačného centra, ako i
samotného mesta a regiónu. Novú webovú stránku nájdete na
www.tic.revuca.sk.Text a foto: Oddelenie regionálneho rozvoja,
MsÚ Revúca

Občianske združenia,pozor!

Na základe zákona č. 346/2018
Z.z. o registri mimovládnych organizácií, sa po prvýkrát zriaďuje jednotný register mimovládnych organizácií, do ktorého sa
okrem iných zapisujú aj občianske združenia.

Tie občianske združenia, ktoré
vznikli do 31.12.2018 si musia
túto povinnosť splniť. V prípade,
že neuvediete úplné informácie,
do momentu, kým tento nedostatok neodstránite, nemôžete
prijímať finančné prostriedky z
verejných zdrojov (dotácie, 2%,
...)
Zaregistrovanie do 30.júna 2019
je bez poplatkov, po tomto termíne sa za zápis do registra
mimovládnych organizácií platí
poplatok 16,50 €.
Link s podrobnejšími informáciami nájdete, www.minv.sk

World Challenge Day 2019

Mesto Revúca sa zapojilo do
národnej súťaže Word Challenge Day 2019, ktorá sa uskutočnila v stredu 29. mája 2019.
Asociácia športu každoročne
vyhlasuje súťaž v ľubovoľných
pohybových aktivitách v rámci
programu TAFISA TRIPLE AC aktívne mestá, aktívne komunity,
aktívni občania. Do akejkoľvek
fyzickej aktivity bez prerušenia
po dobu 15 minút sa v Revúcej
aktívne zapojilo 1340 registrovaných účastníkov.
Pohybové a športové aktivity
sa vykonávali na školách a školských zariadeniach. V priestoroch telocvične, na školských
ihriskách a v športových areáloch absolvovali účastníci rôzne
športové disciplíny rýchla chôdza, beh, relaxačný pohyb, cvičíme s angličtinou, kombinatorika v pohybe, posilňovacie
cvičenia na fit loptách, skok do
diaľky, štafetový beh, loptové hry
v prírode, futbal, vybíjaná, volejbal,basketbal,zdolávanie prekážok na školskom dvore, váľanie sudov. V centre športu tancovali, cvičili s hudbou, a s tehličkami.
V zariadeniach nechýbali súťaživé hry, zábavné pohybové hry
a zdravotné cvičenia.Do súťaže
sa tak ako každý rok zapojili aj
zamestnanci mestského úradu,
ktorí kvôli nepriaznivému počasiu cvičili vo vestibule budovy

MsÚ. Počas 15-minútovej fyzickej aktivity sa nedala zahanbiť
ani mužská zostava zamestnancov mestskej polície. Pedagogickí zamestnanci absolvovali
všetky športové aktivity spolu so
žiakmi škôl a deťmi MŠ. Klienti
Zariadenia opatrovateľskej služby CILKA a zamestnanci sa
zúčastnili na pohybových aktivitách, ktoré prebiehali v dopoludňajších hodinách v telocvični a
vonkajších priestoroch zariadenia. Pohybové aktivity pozostávali z cvičenia s posilňovacími
pruhmi, cvičenie bez náčinia, cvičenie vo dvojiciach, ruské kolky,
chôdza vo vonkajšom areáli.
Zdravotne postihnutí občania v
rámci svojich možností robili
rôzne aktivity hádzanie krúžkov
a loptičiek na cieľ. Cieľom bolo
inšpirovať čo najviac ľudí k tomu,
aby boli fyzicky aktívni a aby sa
každý deň aspoň 15 minút venovali športovaniu.
Počas tohto ročníka národnej
pohybovej súťaže nás navštívil
redaktor regionálneho vysielania
RTV-Rádio Regina, ktorý nahrával rozhovory s účastníkmi
pohybových aktivít na jednotlivých školách a zariadeniach a
mapoval priebeh súťaže v našom meste.
Katarína Kvetková, zdroj: Oddelenie školstva telesnej kultúry
a športu, MsÚ.
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Mladomanželské pôžičky zo štátneho fondu rozvoja bývania
Štátny fond rozvoja bývania
začne od 1.7.2019 poskytovať
pre žiadateľov fyzické osoby
mladomanželské pôžičky.
Tlačivá žiadosti, prílohy k
žiadosti, potvrdenia o príjme a
prehľad jednotlivých účelov
podpory sú zverejnené na
internetovej stránke
www.sfrb.sk.
Kto môže požiadať o podporu?
Manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35
rokov (podmienku veku musí
spĺňať každý z manželov), ak
uzavreli manželstvo najviac 12
mesiacov pred podaním žiadosti. Uvedené znamená, že
žiadosť je možné podať do roka
od uzatvorenia manželstva.
Na aký účel môžu byť poskytnuté financie?
Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome,
Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome bez obmedzenia veku bytu,
Kúpa bytu v rodinnom dome,
ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie,
Stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre
byty, ktoré boli dané do užívania
aspoň desať rokov pred podaním žiadosti.
Na čo môžu byť poskytnuté
financie pri stavebnej úprave
bytu? na úhradu nákladov na
rekonštrukciu bytu, súčasťou
ktorých môže byť výmena rozvodov v byte, výmena bytového

jadra, zariaďovacie predmety v
kúpeľni, výmena okien, úprava
stien, podláh, zabudovaná kuchynská linka vrátane zabudovaných spotrebičov a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú
pevne zabudované do stavby a
zabezpečujú základnú funkciu
bývania.
Aký príjem môže mať žiadateľ
mladomanželia?
Maximálny príjem: Celkový čistý
príjem žiadateľa a osôb, ktorých
príjmy sa posudzujú spoločne
(manžel, manželka, prípadne
dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4násobok životného minima na
jeho domácnosť.
Minimálny príjem:Priemerný
mesačný príjem domácnosti za
predchádzajúci kalendárny štvrťrok ̶ 1,3 násobok životného minima domácnosti ̶ záväzky ≥
výška mesačnej splátky požadovaného úveru.
Životné minimum platné do
30.6.2019):pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby)
348,13 €.(od 1.7.2019 bude
aktualizované.
Akým spôsobom bude úver
zabezpečený? Nehnuteľnosťou-hodnota zakladanej
nehnuteľnosti musí dosiahnuť
minimálne 1,3 násobok požadovaného úveru.
Aká je výška poskytovanej
podpory a za akých podmienok? Priložená tabuľka
a) Kúpa bytu, ktorý je starší
ako tri roky od kolaudáci.Podpora sa poskytuje vo

forme úveru vo výške 75 %
obstarávacej ceny, najviac 50
000,- € na byt vo výške ,časť
úveru do 15 000,- € sa poskytne
najdlhšie na 15 rokov s ročnou
úrokovou sadzbou 1 % ,časť
úveru nad 15 000,- € sa
poskytne najdlhšie na 20 rokov s
ročnou úrokovou sadzbou 2 %
,b) Výstavba bytu v bytovom
dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome.
Podpora sa poskytuje vo
forme úveru vo výške 75 %
obstarávacej ceny, najviac 75
000,- € na byt vo výške ,časť
úveru do 15 000,- € sa poskytne
najdlhšie na 15 rokov s ročnou
úrokovou sadzbou 1 % ,časť
úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s
ročnou úrokovou sadzbou 2 %
,c) Kúpa bytu do troch rokov
od kolaudácie.
Podpora sa poskytuje vo
forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,€ na byt vo výške,časť úveru do
15 000,- € sa poskytne najdlhšie
na 15 rokov s ročnou úrokovou
sadzbou 1 %,časť úveru nad 15
000,- € sa poskytne najdlhšie na
20 rokov s ročnou úrokovou
sadzbou 2 %,
d) Stavebná úprava bytu.
Podpora sa poskytuje vo
forme úveru vo výške 100 %
obstarávacej ceny, najviac 30
000,- € na byt vo výške,časť
úveru do 15 000,- € sa poskytne
najdlhšie na 15 rokov s ročnou
úrokovou sadzbou 1 %,časť
úveru nad 15 000,- € sa

poskytne najdlhšie na 20 rokov s
ročnou úrokovou sadzbou 2 %,
Aké ďalšie úľavy ponúka
ŠFRB pri poskytnutí úveru?
Mladomanželom, ktorým bola
poskytnutá podpora, je možné
počas trvania zmluvného vzťahu
na základe požiadania odpustiť
pri narodení dieťaťa 2000,- €. V
prípade, že bol úver poskytnutý
na obstaranie staršieho bytu ako
tri roky alebo na stavebnú úpravu
bytu suma odpustenej časti
úveru nesmie presiahnuť 6 000
€.
Aký je termín podania žiadosti?1.7.-31.10. 2019,1.4.
31.10. príslušného kalendárneho roka od roku 2020.
Aký je postup pri podaní
žiadosti o podporu?
Žiadateľ predkladá žiadosť v
listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v
sídle okresu podľa miesta stavby. Pre okres Revúca sa žiadosti
budú podávať na Mestskom
úrade v Revúcej, oddelenie
služieb obyvateľstvu, Námestie
slobody 13/17, č.dv. 22, zodpovedný pracovník Mária Olejníková, č. tel. 058 2851541, 0948
8 7 4 11 3 , e - m a i l : o l e j n i k o va@revuca.sk.
Po overení pracovník MÚ do 10
dní zaregistruje žiadosť do elektronického príjmu žiadostí a
odošle žiadosť na ŠFRB. ŠFRB
žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia
podpory v zákonných lehotách.
Mária Olejníková, MsÚ Revúca
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V období Dní mesta Revúca má svoje miesto aj pravidelná
prehliadka tvorivých aktivít miestnych amatérskych výtvarníkov
združených v Klube PLÁNKA. Letnú výstavu z ich tvorby si môžete
pozrieť celé leto až do 25. augusta 2019. Najzaujímavejšie to však
istotne bude na vernisáži s osobnou účasťou autorov a hostí19.júna
o 17.00hod

Pohladenia oka i duše

Štvrtok podvečer 30.mája, sa niesol v znamení umenia a hudby.
Tento úžasný koktail, ktorí nám umelci namiešali, bol pohladením
oka a duše. Čarovnú atmosféru dotváralo podkrovie Múzea Prvého
slovenského gymnázia, kde sa toto vydarené podujatie konalo.
Mladá talentovaná spisovateľka, Martina Meriačová, inšpirovala
svojou poéziou maliarky Evu Wilson, Katku Molnárovú a Evu
Grendelovú, ktoré verše z jej zbierky básní, Nechávam tu seba,
preniesli na svoje plátna. Podkrovím sa niesol prednes poézie,
sprevádzaný hudobným doprovodom
JAZZ TRIO a oku
lahodiacim výtvarným umením. Táto magická kombinácia všetkým
doslova učarovala a nezabudnuteľný zážitok bude ešte dlho
rezonovať v našich srdciach.
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Na bicykli s radosťou a bez úrazu

Na bicykli s radosťou a bez úrazov to je názov projektu, ktorý realizuje Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Revúcej v spolupráci s
Nadáciou pre deti Slovenska a poisťovňou Kooperativa. Zámerom
projektu je naučiť deti pravidlá bezpečného bicyklovania. Keďže v
súčasnosti sa cyklistika stáva veľmi populárnou a u detí obľúbenou
aktivitou , rozhodli sme sa preventívno- výchovnými aktivitami vypestovať u detí kompetencie bezpečného bicyklovania a zvládania
situácií, s ktorými sa môžu stretnúť pri jazdení na bicykli.
Počas projektu sme zrealizovali projektový deň Dopraváčik. S jeho
realizáciou nám pomohli aj príslušníci polície, ktorí deti zábavnopoučnou formou oboznámili s pravidlami cestnej premávky, deti
spoznávali základné dopravné značky a dozvedeli sa aj to, čo nesmie chýbať v povinnej výbave bicykla.
Počas druhého projektového dňa, ktorý mal názov Malý záchranárik, sme o spoluprácu požiadali Slovenský Červený kríž, aby sa
naši žiaci prostredníctvom vyškolených odborníkov oboznámili so
zásadami poskytnutia prvej pomoci v prípade ľahších úrazov, ku
ktorým pri bicyklovaní môže dôjsť.
Všetky teoretické vedomosti si žiaci môžu odskúšať počas aktivít
na školskom dopravnom ihrisku. Vďaka finančnému príspevku
Nadácie pre deti Slovenska vo výške 1 600 € sme zakúpili detské
bicykle, a tak naši žiaci môžu prakticky nadobúdať zručnosti a
návyky bezpečného bicyklovania a vo voľnom čase sa venovať
zmysluplnej činnosti. ZŠ

Detská divadelná hra u Zocháčov

redaktorku Revúckych listov a
JUDr. Daniela Prča, predsedu
Rady školy pri ZŠ I. B. Zocha v
Revúcej.Herecké výkony našich
žiakov sledovali dve poroty, odborná i žiacka, ktoré sa riadili
platným štatútom. Odbornú porotu tvorili: p. Kršková predsedníčka poroty, pán Prč a učiteľka
Adamčiaková. Žiacka porota zasadla v zložení: M. Špalda z VIII.
A triedy, V. Sendreiová a S.
Skybjak, žiaci IX. A triedy.
Cenu Ivana Branislava Zocha za
herecký výkon a sošku Oskara
získali divadelné súbory:Smejko
žiaci 5. ročníka s divadelnou
hrou Výlet v réžii učiteľky I. Špaldovej a A. Kerekrétyovej,Kamaráti žiaci III. A triedy s divadelnou hrou Deduško má narodeniny! v réžii učiteľky J. Palašovej,Šibali žiaci IX. A triedy
so scénkou zo seriálu Susedia v
réžii učiteľky Z. Jakubejovej,Zrniečko žiaci III. B triedy s
divadelnou hrou O hlúpej žene v
učiteľky A. Motyčkovej,Slniečka
žiaci IV. B triedy s divadelnou
hrou Midasove uši v réžii pani A.
Turisovej,Táraji žiaci VI. A triedy
s divadelnou hrou Soľ nad zlato v
réžii učiteľky M. Hrivnákovej.

Tamary v divadelnej hre Výlet,Juraj Prč za stvárnenie
postavy Alexa v divadelnej hre
Výlet,Veronika Haľáková za
stvárnenie postavy ženy v divadelnej hre O hlúpej žene,Vladimír Baraník za stvárnenie
postavy radcu v divadelnej hre
Soľ nad zlato,Šimon Siman za
stvárnenie postavy kráľa v
divadelnej hre Soľ nad zlato.
Na našom exteriérovom pódiu
na doskách, ktoré znamenajú
svet sa vystriedala takmer polovica žiakov našej školy, čo nás
z roka na rok utvrdzuje v tom, že
robíme správnu a hodnotnú vec.
Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí si našli čas, aby
darovali kúsok zo seba svojim
žiakom a nacvičili s nimi divadelné scénky. Výkony našich
malých i veľkých žiakov všetkých pohladili na duši, vykúzlili
úsmev na tvári. Vďaka aj duu
Gorelovcov za kvalitné ozvučenie priestoru a najmä všetkým
deťom, bez ktorých si svoj život
nevieme predstaviť. Po mnohých upršaných a zamračených
dňoch vykuklo na oblohe slniečko a jeho teplé lúče umocnili
krásnu atmosféru už XV. Detskej
divadelnej hry.V malej škole s
veľkým srdcom to opäť žilo a už
teraz sa tešíme na ďalší roč-ník.

Cenu Ivana Branislava Zocha za
herecký výkon a sošku Oskara
získali jednotlivci:Alica Ichnatolyová za stvárnenie postavy Mgr. Z. Jakubejová

divadelnej hry ZŠ I. B. Zocha najviac. Malí i väčší herci opäť dokázali, že svoju lásku k divadlu
vedia pretaviť do podoby scénok
s vysokou ľudskou i umeleckou
hodnotou.Tak, ako každý rok,
privítali sme medzi nami vzácnych hostí: p. Tatianu Krškovú,
poslankyňu Mestského zastupiteľstva, predsedníčku Komisie
školstva a kultúry pri Mestskom
V tomto roku sa nám predstavilo
zastupiteľstve v Revúcej a maaž 12 detských divadelných sújiteľku kníhkupectiev KnihArt,
borov, čo bolo v histórii Detskej
Mgr. Katarínu Kvetkovú, šéfNie je deň ako deň a ten piatkový bol pre Zocháčov opäť
niečím výnimočný. Naši žiaci sú
pre nás nesmierne dôležití, veď
pre nich a kvôli nim sme tu. Preto sme sa rozhodli piatok 31.
mája 2019 venovať deťom, ich
sviatku a tomu, čo s takou láskou a radosťou robia detským
divadielkam.
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Kráľ biatlonovej stopy a úvod leta so siedmimi medailami pre Revúčanov

Úvodu letnej časti Slovenského
Viessmann pohára v biatlone
predchádzalo vyhlásenie každoročného Kráľa biatlonovej
stopy najlepších slovenských
biatlonistov v jednotlivých vekových kategóriách.
Aj Revúca mala na vyhlasovaní

zastúpenie. Kráľovnou biatlonovej stopy, teda víťazkou celkového rebríčka sa v kategórii
12-13 ročných žiačok v letnej
časti stala Tamara Molentová.
Na vyhlasovaní nechýbali ani
ďalší Revúčania, aj keď už vo
farbách iného klubu Ema Kapustová a Tomáš Sklenárik.
Z Banskej Bystrice sa biatlonové dianie presunulo na víkend do Brezovice na Orave. V
rezorte Oravský Háj sa totiž
konalo prvé kolo žiackych súťaží. V sobotňajších rýchlostných
pretekoch sa z Revúčanov najviac darilo Markusovi Sklenárikovi, ktorý si vystrieľal a vybehal zlato, Tamara Molentová obsadila bronzovú pozíciu. Popoludní sa premiérovo bežala
zmiešaná štafeta. Tu uspela
naša dvojica Markus Sklenárik a
Lenka Repáková, ktorá ob-

sadila 3. Miesto.
V nedeľňajších pretekoch obratnosti brala Revúca trikrát bronz, a to
Tamara Molentová, Lenka Repáková a Markus Sklenárik.Kompletné výsledky nájdete na www.biatlonrevuca.skUž teraz
pozývame všetkých priaznivcov biatlonu počas víkendu 29.
30.6.2019 na revúcku strelnicu, kedy sa uskutoční II. kolo
Viessmann pohára všetkých kategórií.

Nadácia Volkswagen pomáha v Revúcej

Nadácia Volkswagen podporila projekt klubu MFK Revúca „Malí Veľkí futbalisti“. Z finančnej podpory 1000eur sa zakúpili dresy a
futbalové lopty našim najmenším - futbalovej prípravke. Obidve
prípravky si už stihli aj dresy vyskúšať naostro v zápasoch. Jedni na
medzinárodnom turnaji v Kalinove a druhí v priateľskom zápase na
štadióne MFK Revúca s detičkami z Hnúšte. Tešíme sa z toho, ako
Nadácia Volkswagen pomáha v regiónoch odkiaľ má
zamestnancov. Pre náš klub je to vítaná pomoc a tešia sa z tejto
podpory najmä deti.Takže Nadácia Volkswagen srdečne
ďakujeme.MFK Revúca

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:-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.
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INZERCIA

PhDr.Renáta Ružinová
INZERCIA - INZERCIA
Nechajte si preplatiť kurz úradom práce v plnej výške CIA - INZERCIA - INZE
RE-PAS.
Výkup parožia
Akreditovaný, intenzívny OPATROVATEĽSKÝ KURZ.
0904 834 937
-Pre záujemcov o opatrovateľskú činnosť na Slovensku
alebo v zahraničí
- v domácnostiach alebo zariadeniach sociálnych
Reštaurácia Rozkvet
služieb
v Revúcej prijme do
Termín:25.júl 2019, učebňa Muránska ulica
zamestnania šoféra na
prihlasovanie: 0903 137 604
rozvoz obedov.
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
A zaela
Tornaľa

2
B enu
Tornaľa

3
C an n ab is

4
Lianela

5
A zaela
Tornaľa

6
B enu
Tornaľa

7
P anorám a

8
Jelšav a

9
D r.M ax
TornaĽa

10
D r.M ax

11
D r.M ax
TornaĽa

12
N sP

13
U O n d reja
T o rn aĽ a

14
Lianela

15
S im o n k a
G em .V es

16
C annabis

17
Lianela

18
D r.M ax

19
C annabis

20
D r.M ax
TornaĽa

21
N sP

22
Z afír
Lubeník

23
U On d reja
T o rn aľa

24
D r.M ax

25
S im onka
G em .Ves

26
Jelšav a

27
Z afír
Lu b en ík

28
P an o rám a

29
D r.M ax

30
Lian ela

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

Pracovná doba 4 hodiny
denne.
Kontakt: 0907 872 788

Životné križovatky
Vitajte
Anna Lopušeková
Daniela Polakovičová
Patrik Samko

Lúčime sa
Karolína Droppová
vo veku 89 rokov
Anna Zimanová
vo veku 73 rokov

Znel svadobný
pochod
Milan Sitár
a Katarína Ovšonková
dňa 1.6.2019
Ondrej Koza
a Martina Babejová
dňa 1..6.2019

Dňa 1.júla 2019 uplynie 20 rokov
od úmrtia Ivana Faška.
S láskou a úctou spomíname.
Smútiaca rodina

Marek Lihosit
a Michaela Šarníková
dňa 8.6.2019

Prinášame biele ruže majú biele
lupienky, my sme do nich vložili
Dňa 17.júna 2019 si pripom- všetky naše spomienky. Odišiel,
íname 1.výročie úmrtia nášho už nie je medzi nami, no v našich
manžela, otca a starého otca
srdciach stále žije spomienkami.
Dňa 9.júna 2019 uplynulo 11
rokov čo nás navždy opustil
manžel, otec a starký
Ondreja

Stanka
S úctou spomínajú manželka,
syn a dcéra s rodinami a sestra s
rodinou

Samuel
Hruška
S úctou spomínajú manželka,
dcéry Monika a Martinka a vnuk
Dominik.
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