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Obdobie piesov a zábavy v našom meste

Tohtoročné obdobie plesov, zábavy a dobrélio jedla - fašiangy
otvoril v našom meste Gemerský ples v sobotu 1/.januára v
mestskom dome kultúry. Prípitok a úvodný valčík plesu, ktorý
organizovali Mesto Revúca a
Mestské kultúrne stredisko Revúca patril zástupcovi primátorky Júliusovi Buchtovi s manželkou. Potom už nechýbalo vystú-

penie mladých tanečníkov z
tanečného klubu Happy Dance
a neskôr program miestneho
hudobného zoskupenia Credo.
O hudobnú produkciu sa do
ranných hodín starala skupina
Experience z Hnúšte a návštevníci plesu určite odchádzali
domov príjemne unavení z
dobrej zábavy a spokojní z
výhry v polnočnej tombole.

v plesovej sezóne v našom
meste nemohol chýbať ani Ples
seniorov, o ktorý je už tradične
veľký záujem. Ples organizovala Základná organizácia JDS
Revúca v spoločenskej miestnosti Alfa v mestskom dome
kultúry v sobotu 24.januára.
Zvyky a tradície sa majú dodržiavať, takže nechýbala primá-

torka mesta Eva Cireňová a
úvodný úder na ťápšu, prípitok a
otvorenie tanečného kola. O
pravdivosti slov, že vek je len
číslo, svedčí vyše 130 zabávajúcich sa seniorov, ktorí to v
sprievode hudobnej skupiny
Margo na parkete roztáčali až do
rána.
Katarína Kvetková
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Pred 70 rokmi získala Revúca slobodu Predstavuleme vám.

Druhá svetová vojna priniesla
mnohým utrpenie a bolesť.
Napriel< tomu, či práve preto, si
l<aždoročne toto obdobie pripomíname a vzdávame hold tisíckam bezmenných hrdinov, ktorí
položili životy za našu slobodu.
Nezabúdame. Asnažíme sa aby
nezabudli ani generácie, ktoré
to nezažlll.V piatok 23.januára
2015 predpoludní sa pri pamätníku na Námestí slobody konala
pietna spomienka pri príležitosti
oslobodenia nášho mesta spod
nemeckej okupácie. Primátorka
mesta Eva Cireňová oboznámila zúčastnených s priebehom
udalostí, ktoré sa odohrali v
dňoch 23.až 25.januára 1945.
Pripomenula zásluhy tretieho
pluku rumunskej pešej divízie
brigádneho generála Popescu

pri oslobodzovaní a ťažké časy
budovania vojnou a bojmi zničeného mesta.
Slávnostnej spomienky, ktorú
organizovali mesto Revúca a
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Revúcej sa zúčastnili poslanec NR S R Jaroslav Demian, poslanec BBSK
Július Laššan,predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Rožňave Norbert Lacko, predseda ZO SZPB v Revúcej Ján
Kochan, ako aj ďalší hostia,
predstavitelia mestskej samosprávy, občania a žiaci základných škôl. Počas osláv zazneli
čestné salvy zo samopalov
vojenskej posádky v Rožňave.
Katarína Kvetková, foto RL

Ing. Július Buchta, zástupca primátorky, vedúci vývoja a výsicumu SMZ Jelšava, 41 rokov,
ženatý, 2 deti.
Ste novou tvárou v našom
mestskom zastupiteľstve. Čo
Vás priviedlo k záujmu o dianie v komunálnej politike a
záujmu priamo v nej pôsobiť?
Celé sa to vlastne začalo mojím
menovaním do funkcie okresného predsedu SNS v Revúcej.
Začal som sa aktívnejšie venovať politike a popri tom si viac
všímať dianie v meste. Nechcem tým povedať, že som bol
dovtedy pasívnym občanom,
ale akosi som to začal inak vnímať. Patrím medzi ľudí, ktorým
sa hovorí „doer," teda muž, ktorý
koná. A nepatrím medzi tých,
ktorí sa budú len sťažovať alebo
kritizovať. Na potulkách svetom
som si uvedomil, že všade dobre - doma najlepšie a tiež fakt,
že tu v Revúcej chcem stráviť
zvyšok svojho života, rozhodol
som sa pre toto mesto aj niečo
urobiť. Mojou hnacou silou je to,
že keď sa za seba pozriem a
vidím, že som niečo dosiahol, že
po mne niečo naozaj vidieť a
môže to byť aj uložená kopa
dreva či pokosený trávnik. Tak
mi to dáva energiu pokračovať. Vývoj komunálnej politiky je
bohužiaľ veľmi podobný celoslovenskej situácii. Ľudia od
počiatočnej eufórie po roku
1989 postupne upadli do akejsi
apatie a nezáujmu o veci verejné, pravda na pár aktívnych jednotlivcov alebo ešte tých, čo riešia veci, len keď sa ich to vyslovene dotýka. To je na druhej
strane veľmi dobrá situácia pre
ľudí, ktorí hľadajú možnosti
využiť okolnosti iba vo svoj
prospech. Išiel som teda do
komunálnej politiky preto, aby
som pre Revúcu tiež niečo
urobil.
Primátorka mesta Vás na najbližšie volebné obdobie poverila svojím zastupovaním.
Kompetencie zástupcu primátora v zmysle zákona sú
zrejmé. Aké sú ale Vaše pred-

Nová autobusová linka do Banskej Bystrice

Dňa 2. 1. 2015 obdržal Úrad Banskobystrického samosprávneho
kraja žiadosť Mesta Revúca o zabezpečenie autobusového spojenia na trase Banská Bystrica- Revúca a späť z dôvodu chýbajúcich autobusových spojov, ktoré by umožnili obyvateľom mesta Revúca a okolia spojenie so sídlom kraja. BBSK sa žiadosťou
zaoberal spolu s dopravcom Slovenská autobusová doprava
Zvolen, a.s., ktorý v súčasnosti prevádzkuje autobusovú linku č.
601 471 Banská Bystrica - Podbrezová - Brezno -Tisovec Hnúšťa/Revúca. Po prehodnotení celkového stavu dopravnej
situácie na vyššie uvedenej trase Banskobystrický samosprávny
kraj zavádza nové spoje na predmetnej linke s platnosťou od 2.
2. 2015. Cestovný poriadok linky je dostupný na webovej
stránke mesta, na internetových stránkach a SAD Revúca.

stavy a očakávania pri napĺňaní povinností tejto verejnej
funkcie?
V predvolebnom období som
veľa počul o tom, aká zlá je
komunikácia medzi mestským
úradom a občanmi mesta. Preto
som si povedal, že toto je potrebné zmeniť a počúvať viac
občanov, ich názory a nápady.
Je to ako vo firme, kde pracujem
- najlepšie riešenia má obyčajne
práve ten robotník z prevádzky,
ten základný člen spoločnosti.
Prvoradé je teda doriešiť tento
komunikačný problém a nebude
to ľahké. Podľa predsavzatí, aké
som avizoval v predvolebnej
kampani-privediem vás k riadeniu mesta, sa budem snažiť v
čo najväčšej miere naplniť spoločný volebný program (klzisko,
športová hala, detské ihriská),
aby všetko, čo som sľuboval,
nevyzneli ako prázdne predvolebné sľuby. Je to moje prvoradé
krédo. Celkom na začiatku sa
však musím naučiť, ako prijímať
aj negatíva, ktoré táto funkcia
prináša, ale som optimista a
verím, že ľudia nie sú až takí zlí.
Nové zastupiteľstvo má 6 nových poslancov a 7 staro-nových skúsenejších. Niektorí sú
dokonca už tretie či štvrté volebné obdobie. Rád by som sa
od nich niečo naučil, no prvé dve
mestské zastupiteľstvá mi takúto možnosť zatiaľ nepriniesli.
Dúfam, že sa to časom zmení.
Patrím skôr medzi priateľské
typy a preto verím, že sa časom
zmenia aj vzťahy v našom
mestskom parlamente.
Zástupca primátora pôsobí aj
v kancelárii mestského úradu. Kedy Vás občania mesta v
budove úradu z a s t i h n ú ?
Oficiálne úradné hodiny sú
každú stredu od 14:30 do 16:30
v kancelárii č.44, tak ako to je
uvedené na internetovej stránke
mesta. Chcel by som však
zdôrazniť, že občania ma môžu
zastihnúť aj na uvedených kontaktoch, kedykoľvek. Je jedno či
potrebujú riešiť problém, alebo
majú nejaký nápad alebo
podnet.

Július Buchta ako verejný
činiteľ- už niečo vieme. A čo
Július Buchta, občan, človek? Čo o sebe prezradíte?
Napriek všetkým mojim aktivitám a plánom je moja najväčšia
priorita rodina. Trochu ma mrzí,
že práve ich musím teraz obmedzovať, lebo deti rýchlo rastú a
ja si uvedomujem, že čas
nestrávený s nimi mi nikto
nenahradí. Taktiež ani k
rodičom už nechodím tak často.
Dokončenie str.4
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Poslanci sa zišli na 2nasadnutí mestsKélio zastupiteľstva

Vo štvrtok 29.januára 2015 sa v
mestskom dome kultúry konalo
2.zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci delegovali
členov do Obecnej školskej rady, rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, schvaľovali členov
komisií pri MsZ, členov dozornej
rady bytového hospodárstva a
mestských lesov, plán zasadnutí
MsZ, plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra a všeobecno záväzné nariadenia mesta
Na základe predložených návrhov predsedov komisií a iných
poslaneckých návrhov poslanci
schválili členov
komisie výstavby a územného
piánovania: Ing.arch. Jaroslav
Frič, Ing. Igor Hock, Ján Kilík,
Ing. Peter Hricovíny, Ing. Róbert
Nemec Ing. Ondrej Kvetko, Jozef Lopušek,Bc.Lucia Derďáková - tajomník Ing.Miroslav
Varga,
l^omisie finančnej a podnil^ateľskej:lng. Branislav Markuš,
Ing.Ivan Rusnák,lng.Eva Hicárová. Ing. Jaroslav Gočaltovský ,

Ing.Roman Antal, Ing.Ján
Málik,lng.lgor Škvarla,Ing.Milan
Poprocký,lng.Danka Mirandová,tajomník-lng.Jana Frandelová,
komisie sociáinej, zdravotnej
a bytovej: MUDr.Adriana Rusová, Valéria Gregorová,Mgr.
Katarína Mičkyová Mgr.Janette
Hrbálová JUDr.Martina Dufalová,Soňa Vojčíková, Anna
Puterová Mária Olejníková,
Mgr.Zuzana Topoliová, tajomník
PhDr.Renáta Ružinová,
komisie životného prostred i a : R N D r . H a n a Dorčáková,Mgr.Eva Derďáková,Ing.Miroslav Braun, Ing. Ladislav Szabó,
Ing. Ján Profant, Ing. František
Lukáš, Ing.Tatiana Pullmanová,
Ing.Branislav Eged,tajomníkMVDr.Viera Homoliaková,
športovej komisie: Mgr.Peter
Boláček, Matej Herich ,Maroš
Kumi, Mgr.lvana Lormanová,Mgr. Miroslav Repiský Bc.Vladimír Gallo , Ing.Norbert Hutka,
Dušan Chrápán, Ján Kilík. Peter
Kilík, Ersin Metohajro, -tajomník
Mgr.Maroš Raffay,
komisie škoistva a kuitú-

ry:Mgr.Peter Boláček ,Mgr.
Lucia Medvecová Mgr. Natália
Poprocká,Mgr. Beáta Kilíková
Ing.Eva Viestová, Mgr.Zuzana
Topoliová Mgr. Art. Andrej Štafura, PaedDr. Mária Labošová,
Mária M i k u š o v á , t a j o m n í k Ing.Igor Kvetko, PhD.,.
Do jednotlivých rád škôl a
školských zariadení delegovali
za zriaďovateľa poslancov a
z a m e s t n a n c o v : Materská
škola VI. Clementisa: Ing. Poprocký,MLIDr
Pelikán,
Materská škola Sládkovičova
/ng.Dorčák PhD.,Mgr.Hrbálová,
Materská škola m. č. Revúčka
MUDr. Rusová, Ing. Brdársky,
Základná škola Hviezdoslavova;T.Kršková, lng.Dorčák,PhD.,lng.Buchta MVDr,,Drobčo.
Základná škola Ivana Branlslava
Zocha:
MUDr. Pelikán,M. Žgravčák,Mgr. Medvecová,Mgr. Boláček,
Základná škola Jána Amosa
Komenskéhoľlng.Poprocký,M.Žgravčák,Mgr.Hrbálová,Ing.Hanesovská,
Základná umelecká ško-la:-

MUDr.Rusová,T.Kršková Mgr.Medvecová, Ing.Hanesovská
Obecná
školská
rada:\r\g.
Dorčák,PhD.,lng. Kvetko,PhD.,
Centrum voľného času Revúca: M.Žgravčák Ing.Kvetko,
PhD.
Do dozornej rady poslanci
schváli členov -.dozorná rada
Bytové hospodárstvo
Revúca: MUDr. Rusová,T. Kršková, M. Žgravčák,
Mestské
lesy
Revúca
:lng.Poprocký,lng. DorčákPhD.,
MUDr. Pelikán.
V programe rokovania zastupiteľstva bolo aj schválenie plánu
zasadnutí MsZ pre rok 2015,
ktorý schválili v tejto podobe:
2 6 . 0 2 . 2 0 1 5 , 2 3 . 0 4 . 2 0 1 5,
25.06.2015,10.09.2015, ,
12.11.2015 , 10.12.2015 vždy o
13.00 hod.
Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva bude schvaľovať rozpočet mesta pre rok 2015 a podľa
plánu sa bude konať 26.februára 2015. Podrobné uznesenia
na webovej stránke mesta.
Katarína Kvetková

apríla 2014 svojim občanom príspevok vo forme poukazov na
prepravnú službu sociálnym
taxíkom N E W TAXI.
Občania mesta môžu túto službu využiť v pracovných dňoch
od 7.00 do 15.00 hod. v rámci
mesta Revúca a m.č. Revúčka
na prepravu do zdravotníckych
zariadení, na terapeutické a
rehabilitačné služby, na vybavovanie úradných záležitostí, na
zabezpečenie kontaktu so spoločenských prostredím a na
účasť na spoločenských podujatiach. Prepravná služba sa objednáva minimálne deň vopred
na tel. čísle 0911 456999. Cena
jednej jazdy je 1 euro + 1 pou-

Občan sa preukazuje vodičovi
taxíka občianskym preukazom.
Túto službu využívajú fyzické
osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, s nepriaznivým
zdravotným stavom a osoby
staršie ako 70 rokov, ktoré majú
trvalý pobyt v meste Revúca .
Občania si môžu žiadosť podať
na Mestskom úrade v Revúcej, v
kancelárii č. 53, č. 22 a v kancelárii prvého kontaktu. Po zaevidovaní žiadosti a splnení podmienok sú občanovi opakovane
vydávané poukazy na 6 jázd.
Mesto Revúca eviduje k dátumu
31.12.2014 celkom 240
žiadostí.

taxík sa V meste osvedčil
NOUÉ KOMUNITNÉ CENTRUM Sociálny
Mesto Revúca poskytuje od kaz vydaný Mestom Revúca.
IVIESTE

'
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Implementačná agentúra
pre OP ZaSi

Európsky
sociálny
fond

- . t
ZAMESTŤIAMOST
A SOCIÁLNA INKLĹIIA

Koncom roka 2014 Mesto Re- pora sociálnej inklúzie osôb
v ú c a r e a g o v a l o na v ý z v u ohrozených sociálnym vylúčeEurópskeho sociálneho fondu v ním prostredníctvom rozvoja
rámci Operačného programu komunitnej práce v centre, a to
sociálnym poradenstZamestnanosť a sociálna inklú- hlavne
zia a zaslalo žiadosť o zapojenie vom, pomocou pri príprave na
sa do Národného projektu školskú dochádzku, vyučovanie, doprovod do a zo školy, preKomunitné centrá.
Komunitné centrum sa plánuje ventívne,športové a iné záujzriadiť v priestoroch bývalej mové aktivity.
školskej jedálne na Ulici SNP, Okrem uvedeného Národného
nakoľko v danej lokalite žije pri- projektuje naše mesto zapojené
bližne 45% Rómov z celkového aj do ďalších Národných projekpočtu rómskeho obyvateľstva tov a to Terénna sociálna práca
žijúceho na území nášho mesta v obciach, v rámci ktorého sú
podľa oficiálnych údajov zverej- podporené 3 pracovné miesta a
nených v A t l a s e rómskych Podpora opatrovateľskej služby,
s podporou 6-tich pracovných
komunít.
V januári 2015 sme dostali miest. Všetkých 14 pracovných
kladné stanovisko k našej žia- pozícií je financovaných zo
dosti, s tým, že bude podpore- zdrojov ESF a nezaťažujú rozných 5 pracovných pozícií na počet mesta.
pracovníkov komunitného cen- Veríme, že zriadenie komunittra. Na uvedené pracovné pozí- ného centra pozitívne ovplyvní
cie bude v mesiaci február vy- spolunažívanie obyvateľov v
písané výberové konanie a so spomínanej lokalite a pomôže k
ich
začiatkom realizácie projektu sa postupnému zlepšovaniu
vzájomnej komunikácie.
počíta od marca 2015.
Ing.G.Borosová
Hlavným cieľom projektuje pod-

Návrhy na udelenie ocenení Mesta Revúca

Touto cestou chceme vyzvať širokú verejnosť o podanie návrhov
na udelenie ocenení Mesta Revúca za výnimočné činnosti
občanom nášho mesta.
Druh ocenenia:-Pečať Prvého slovenského gymnázia ( udeľuje
sa len žiakom a študentom ),-Cena primátora mesta,-Plaketa
mesta,-Zlatý Quirin Mesta Revúca,-Čestné občianstvo mesta
Revúca.
Obiasti ocenenia :-Tvorivé výkony a výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej činnosti,Športová činnosť a výsledky okresné, regionálne, celoslovenské,
medzinárodné,-Činnosť osoby( organizácie )pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a občanov.
Návrhy môžete odovzdať na predpísanom formulári v kancelárií
prvého kontaktu Mestského úradu v Revúcej najneskôr do konca
februára, kde vám jeho príjem potvrdia. Formuláre nájdete na
webovej stránke mesta pod hlavičkou „Tlačivá a formuláre" pod
Oddelením školstva, kultúrya športu a taktiež na MsÚ.

KULTURA
musel som obmedziť štúdium
španielčiny, čítanie kníh ... Verím však, že si to časom dokážem zariadiť a všetko zvládnuť. V živote som sa naučil, ako
si čo najefektívnejšie rozdeliť
čas, len je škoda, že deň má iba
24 hodín. Čo o sebe ešte prezradiť ?. Nemám čo skrývať,
nemôžem však ani tvrdiť, že
som bol vždy ideálny občan, ale
časom a vekom človek postupne dospeje. Nakoniec Revúca je
malé mesto, kde sa ľudia navzájom poznajú a každý si píše
svoju kroniku života sám. Nepáči sa mi, keď niekto mešká na
dohodnuté stretnutie, alebo že
by som ja mal prísť niekde neskoro. (manželka by vám o tom
asi vedela povedať viac). Na

moje narodeniny som teraz
dostal taký hrnček, na ktorom
bolo napísané, že je venovaný
človeku, ktorý „už všetko má". A
je to tak, mám dve zdravé deti,
tolerantnú manželku a úspešnú
kariéru, ktorú som dosiahol
sám tvrdou a poctivou prácou,
niekedy na úkor spánku a veľa
krát v zlých pracovných podmienkach. V zahraničí som si
osvojil jedno heslo, ktoré mi
pomáha pri prekonávaní prekážok you were never given a
dream without also being given
a power to mal<e it come true.
Čo vo voľnom preklade znamená, že sen sa vám nikdy nepřisní bez toho, aby ste zároveň
nedostali aj silu premeniť ho na
skutočnosť. Katarína Kvetková
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život. Všetky spomínané akcie
ako aj iné užitočné informácie
sú pravidelne zverejňované na
www.cilka.revuca.sk.
Čo sa interiéru týka, v priebehu minulého roka bola realiz o v a n á úprava pivničných
priestorov na miestnosť pracovnej terapie, ktorej súčasťou je aj kuchynka pre klientov.
V týchto priestoroch prebiehali
takmer všetky vyššie uvedené
aktivity ako aj pracovné porady a školenia zamestnancov.
V rámci interiérového vybavenia oddelenia pre ležiacich
klientov bolo zakúpených 10
elektricky polohovateľných postel í s antidekubitnými matracmi, nočnými stolíkmi a taktiež
15 výškovo polohovateľných
servírovacích stolíkov, čím sa
skvalitnili poskytované služby
a uľahčila sa práca opatrovateliek pri manipulácií s imobilnými klientmi. Ďalej bol zakúpený bakteriálny germicídny žiarič na dezinfekciu priestorov zariadenia ako prevencia pred šírením chorôb.
Čo sa exteriéru týka, dobudovali sa chodníky a spevnené
plochy na ktorých boli osadené drevené stoly s lavicami a
taktiež bol v týchto priestoroch
osadený záhradný krb. Vytvorila sa tak ďalšia oddychová
zóna v záhrade, vhodná na
letné grilovačky a gulášpárty.

V CILKE bilancovali rok 2014
m

v decembri uplynuli už 3 roky
od uvedenia Z O S „CILKA" do
prevádzky po rozsiahlej rekonštrukcii. Skúsme si pripomenúť, čo všetko sme v priebehu
roka 2014 stihli urobiť na úseku
personálneho zabezpečenia,
sociálnej prace a taktiež materiálno-technického vybavenia
interiéru a exteriéru nášho zariadenia. Čo sa personálneho
zabezpečenia týka, o 78 klientov umiestnených v zariadení
sa staralo 38 zamestnancov v
členení: 29 opatrovateliek, 1
sociálna pracovníčka, 1 prevádzkarka,3 pracovníčky výdajne
stravy, 3 upratovačky a 1 pracovníčka práčovne. Súčasne
bola z a b e z p e č o v a n á výpomoc na pozíciách opatrovateliek a pomocného personálu
prostredníctvom dobrovoľníkov, a pracovníkov menších
obecných služieb, financovaných z prostriedkov U P S V a R,
čo bola pre nás nesmierna
pomoc.
Našou snahou v rámci sociálnej práce je pracovať s klientmi
a naučiť ich žiť plnohodnotný
život v komunite seniorov. Preto pre nich pripravujeme rôzne
aktivity, na vyplnenie ich voľného času, na ktorých sa v hojnom počte zúčastňujú . Jedná
sa hlavne o kultúrne programy
pri príležitostí aktuálnych sviatkov, posedenia s harmonikou,

muzikoterapia, náboženské
dopoludnia podľa vierovyznania, posedenia s knihou,
dopoludnia dobrej gazdinky,
tvorivé dielne,rôzne ručné
práce, prechádzky v areáli zariadenia, rehabilitačné cvičenia , relaxačné cvičenia s
hudbou, autogénne tréningy ,
sociálne poradenstvo a mnoho ďalších iných zaujímavých
činnosti. Klienti majú zvolenú
svoju samosprávu, prostredníctvom ktorej sa riešia rôzne
sťažnosti, pripomienky, návrhy, pochvaly... K j e d n ý m z nezabudnuteľných akcií minulého roka patrilo aj vystúpenie
sokoliarskej skupiny Falconaria, ktoré sa uskutočnilo v
našom zariadení aj za účasti
detí z tunajších materských
škôlok.Spojenie detského
džavotu s ich rozžiarenými
očami a predstavenými letovými schopnosťami dravcov,
znamenali pre našich seniorov neskutočný zážitok. Nedá
mi nespomenúť aj účasť našich klientov na vzdelávacom
projekte „Akadémia tretieho
veku", v rámci ktorého absolvovali v priestoroch sociálnej
rehabilitácie aktivitu : „Tréning
pamäte a vitality" . Účasť na
vyššie uvedených aktivitách je
pre nás spätná väzba, že táto
kategória ľudí ešte stále má
záujem o aktívny a zmysluplný

Záverom by som chcela poďakovať všetkým tým, ktorí sa
v priebehu celého roka podieľali na spríjemnení života našich klientov a hlavne tým,
ktorí prišli aj potešiť dobrým
slovom, prianím, tancom či
piesňou. Veď najviac poteší
blízkosť dobrých ľudí, blízkosť
srdca...Ďakujeme všetkým
MŠ, ZŠ, SŠ, Z U Š . Č V Č ,
súboru Lykovček, spevokolu
Úsvit, OZ ZP, JDS, zboru
katolíckej mládeže, Slavonii
Duo a pánovi Goliášovi za
pripravené kultúrne vystúpenia. Ďakujeme Renáte Brezovskej za lektorovanie hudobnej triedy seniorov a Márií
Labošovej za lektorovanie tvorivých dielní. Ďakujeme všetkým cirkvám pôsobiacich v
meste Revúca za ústretovú
spoluprácu. Ďakujeme
doktorke Slížovej, A D O S Anna
Durjančíková, A D O S TILIA,
Faick Revúca, NsP Revúca a
všetkým odborným ambulanciám za poskytované zdravotnícke služby. Ďakujeme Mestským lesom Revúca za darované záhradné stoly a lavice,
Združenej strednej odbornej
škole za vianočné pečivo k
štedrej večeri a všetkým nemenovaným darcom a dodávateľom,ktorí v priebehu minulého roka pomohli nášmu zariadeniu.
Ing.G.Borosová

I

Absolventi tréningu pamäte a vitality
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KULTÚRA
Marek MAJ&SKY

Lenka BARILiKOVÁ alt. Lucia JAÍKOVA

Martin MŇAHONCAtí

Mesto Revúca
a
Múzeum Prvého slovenského gymnázia
Vás srdečne pozývajú na výstavu

NAVRATY

i
autof. Murray SCHISGAL I réíia. Hchal SPiSÁK

MMl.

Janka Stašková - Klimentová
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V dňoch od 26.2.2015 do 20.3.2015
v budove Prvého slovenského gymnázia
Muránska 18, 050 01 Revúca
v čase otváracích hodín

Mestský dom kultúry
Revúca

piatok o 18h

20.3.2015

predpredaj: 11€, MsKS Revúca, č.dv. 5, 058 I 28 515 73

TERMÍN ZAČATIA;

24. F E B R U Á R 2015

DĹŽKA KURZU:

20 HODJN/2 HODINY TÝŽDENNE

CENA K U R Z U

25 .

C Í E Ĺ ď Á SKUPINA;

ZACÍATOCNÍCÍ

CENA Z A H R N A

^

LEKTORKU. S T R I H O V É PRÍLOHY. MATER
V Y R O B K Y , POSTUPY A NÁVODY

MIESTO KONANIA;
KLUBOVNA MSDK V REVÚCEJ KAZDY V UTOROK^;
TER'MIN P R I H L A S E N I A : DO 20. F E B R U A R A 2015
KONTAKT

NA S E K R E T Á R ATE M

! ňilÍNIIVÍ^LNY POČET ú č a s t n í k o v

LUDI

MESTO REVÚCA
VAS POZÝVA
NA S L Á V N O S T N É
VYHLÁSENIE

[NIÄJLIEÍPSI

MESTA REVÚCA
Z A ROK 2014
. V -

JDS v Revúcej v spolupráci MsKS Revú^
S hlbokým žiaľom v srdiečku a veľkou slzou v oku
dávame na známosť všetkým pozostalým, príbuzným
a známym, že nás opustila naša drahá, milovaná a
preklínaná kamarátka

BARBORA BASOVÁ
Našu drahú zosnulú odprevadíme
na poslednej ceste

v utorok llfebruára o 19.00 hod.
v kaviarni Alfa, MsKS

v kinosále Mestského kultúrneho strediska v R e v ú c ^

Do tanca hrá MARGO

Vstupné: 3 €
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SKOLSTVO

V ZŠ l.B.zocha sme spomínali...

Aj keď už prešlo od 2. svetovej
vojny mnoho rokov, stále v nás
rezonujú myšlienky na hrôzy,
ktoré priniesla.
Hlad,biedu,
strach o blízkych, smrť. Zaspávať s pocitom, že dálšieho rána
sa možno
nedočkáme.
Je
strašné. Naša generácia
a
generácia našich detí už našťastie tieto pocity nepozná, no
stále sú medzi nami pamětníci,
ktorí hrôzy vojny zažili na
vlastnej koži. Sú to členovia
Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, ktorá pôsobí u nás v
Revúcej. V stredu 28. januára
2015 nás navštívili páni Debnár,
Hruška, Haviara Hiciar, aby sa s
našimi ôsmakmi a deviatakmi
podelili o svoje spomienky na
časy, keď našou krajinou dominovala reč zbraní a násilia, A

spomínanie to bolo veru emotívne. V očiach tých, čo hrôzy
vojny zažili, sa mnohokrát zaleskli slzy a žiaci ich rozprávanie prijali s pokorou a úctou,
pretože si uvedomili, čo všetko
sa skrýva za vráskami na ich
tvári.No toto spomínanie nebolo
len smutné, pretože ako po
búrke vyjde slniečko, aj toto
obdobie skončilo a my si v tomto
roku pripomíname 70. výročie
oslobodenia nášho mesta.
Keďže sme hrdými občanmi
nášho mesta, mesta, v ktorom
sme sa mnohí narodili a vyrástli,
vedieme k tomu dennodenne aj
našich žiakov.
Touto cestou ďakujeme týmto
pánom, že nám pomáhajú robiť
našich žiakov lepšími.
Mgr. Zuzana Kováčová

pozrieť, ako to vo veľkej škole
beží.
Niektoré zo zápisov v l^ronil^e
šl^oiy z dňa otvorených dverí
Ďakujeme vedeniu školy, že
nám umožnilo nahliadnuť do
priestorov školy, ktoré navštevujú naše vnúčatá.Gočaltovská,
Ďakujeme za pozvanie, bolo to
veľmi poučné aj moderné, že by
sme sa aj vrátili do školských
čias. Galovičová,
Ďakujeme za pozvanie na DOD
návšteva školy bola pre deti
pútavá, tešili sa, kedy si zasadnú do školských lavíc ...MŠ Ul.
Clementisa, Puterová H.
Ďakujeme za krásny deň, páčilo

6
sa mi vyučovanie aj občerstvenie, želáme veľa úspechov.
Som veľmi šťastná, že moja
dcéra Natálka Gallová chodí do
Vašej školy. V ž d y ocením
profesionálny prístup učiteľov,
krásne akcie v škole pre deti aj
rodičov.
Ďakujeme za všetkých rodičov.
Gallová,Ďakujem za chutné
pečivo, som rada, že naše deti
budú v živote skvele piecť a
variť.Vedenie školy ďakuje
návštevníkom, ktorí v tento
pekný deň navštívili Základnú
školu J. A. Komenského a
zároveň jej tým vyjadrili veľkú
podporu.

Deň otvorených dven V ZH Komenského .

28. Január 2015 bol naozaj neo- vedením profesionálneho kubyčajný pre žiakov aj učiteľov chára pripravili zdravé ryby so
Základnej školy J. A. Komens- syrom a ovocím, doplnené o
kého. Počas dňa otvorených vynikajúci zákusok. A rodičia
dverí sme za hudobného dopro- tiež mohli ochutnať, čo dobré
vodu našich malých spevákov, napiekli šikovné žiačky na
vedených
učiteľom Mikušom predmete praktická výchova, či
privítali na pôde našej školy nazrieť do tried, ako aj v nich pomnožstvo milých hostí, rodičov, sedieť počas vyučovacích homožno aj budúcich prvákov. dín. Niektorí strávili niekoľko
Návštevníci si mohli prezrieť hodín v škole a videli, ako prapriestory školy, ktoré stále sa cuje ich dieťa pod vedením vymodernizujú a inovujú. Napo- soko profesionálnych pedagósledy počas zimných prázdnin. gov školy. Iní sa prišli pozrieť,
Kedy došlo k výmene deliacej ako sa mení a modernizuje
steny v školskej kuchyni, za škola. Zároveň v tento deň došlo
novú spĺňajúcu súčasne prísne aj k verejnému predstaveniu
hygienické požiadavky. Pokra- Ročenky školy 2013/2014, nočovala výmena osvetľovacích vej školskej publikácie, ktorá
telies v triedach školy, staré mapuje predchádzajúci školský
nahradili nové, úsporné. Vo rok. Viac na web stránke našej
všetkých triedach I. stupňa je už školy www.zskomre.sk. Veríme,
výmena uskutočnená. Veľkou že sa stane tradíciou a bude
rekonštrukciou prešli aj hygie- monitorovať a zaznamenávať
nické zariadenia pre našich históriu školy.Pre tých najmennajmenších. A samozrejme, že ších, budúcich prvákov, to bol
sme investovali aj do IKT vyba- jeden z prvých kontaktov s „veľvenia. Ďalej návštevníci v tento kouškolou".Učitelia na prvom
deň mohli ochutnať v školskej stupni nechali priestor pre prácu
jedálni, ako zdravo sa v škole s interaktívnou tabuľou aj budúvarí našim žiakom a zamest- cim potenciálnym žiakom, ktorí
nancom. Naše kuchárky pod sa spolu s učiteľkami z okolitých materských škôlok prišli

Mesto Revúca, zriaďovateľ škôl sobilosti a o povinnom očkovaní
a školských zariadení uskutoční dieťaťa od všeobecného lekára
zápis do materskej školy podľa § pre deti a dorast zákonný zá59 prijímanie na predprimárne stupca odovzdá riaditeľke mavzdelávanie zákona č.245/2008 terskej školy. Ak ide o dieťa so
o výchove a vzdelávaní (školský špeciálnymi výchovno vzdelázákon) a o zmene a doplnení vacími potrebami, zákonný
zástupca predloží aj vyjadrenie
zákonov.
Zápis na predprimárne vzde- príslušného zariadenia výchoviávanie všl^oisl^om rol^u 2015- ného poradenstva a prevencie a
/2016 sa uskutoční 17. marca odporúčanie od všeobecného
2015,18.marca 2015,19. marca lekára pre deti a dorast.Ak ide o
2015 v čase od
08.00-do dieťa so zmyslovým a telesným
10.00 hod.a od 14.00-do 16.00- postihnutím, predkladá tiež vyjahod.v troch materských ško- drenie príslušného odborného
lách,ktorým je zriaďovateľ Mesto lekára. Rozhodnutie bude vydáRevúca iVIaterská škoia Siád- vať riaditeľka materskej škokovičova 6, Revúca ,IVIaterská ly.Mlestom vydávania žiadostí,
škola VI.Clementisa 12, Re- odovzdávania žiadostí a vydávúca a Materská škola Revú- vania rozhodnutí na predprca, m.č. Revúčka 136. Oznam o imárne vzdelávanie rodičovi je
zápise zverejní každá materská príslušná materská škola.
škola. Písomnú žiadosť spolu s
Ing.l.Kvetko, PhD.
potvrdením o zdravotnej spô-

Overy štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2015
Oprava chybného textu: V predchádzajúcom čísle Revúckych
listov v článku o úveroch zo štátneho fondu rozvoja bývania bol
omylom uvedený nesprávny údaj. Žiadosti pre účel obstarania
bytu výstavbou alebo kúpou do vlastníctva fyzickej osoby sa
predkladajú v termíne od 1.4.2015 do 31.10.2015. Za chybný údaj
sa ospravedlňujeme. Mária Olejníková
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Dňa 17.1.2015 sa v spoločenskej miestnosti Obecného úradu
v Gemerskej Polome uskutočnilo 4. kolo Gemerskej šachovej
//gy.Tabuľku súťaže vedie suverénne družstvo ŠK Baník Štítnik
A, ktoré zatiaľ nestráca ani bod a
po 4. kole si na svoje konto pripísalo ďalšie 3 body za víťazstvo.
4. kolo prinieslo úspech družstvám ŠK Revúca, ŠK Tatran
Betliar a ŠK Kráľ, ktoré si vďaka
výhre v 4. kole polepšili v umiestnení každé o jednu priečku.
Takto je ŠK Revúca na 2. ,ŠK
Tatran Betliar na 3. a ŠK Kráľ na
5. mieste. Je treba dodať, že pre
ŠK Kráľ, ktorý hral s nováčikom
súťaže ŠK Gymnázium Tornaľa,
bola výhra v tomto kole, vzhľadom na doterajšie výsledky šachistov z tornaľského gymnázia,
povinnou jazdou.
Domáce družstvo podľahlo doteraz najsilnejšiemu družstvu
súťaže a kleslo z 5. na 6.miesto.Najlepší štyria hráči súťaže sú
doteraz Kamil Mišečka, Vojtech
Ištók, Peter Lakya Igor Ďuriška.
Gemerskej šachovej ligy sa v
tomto ročníku zúčastňuje 46
šachistov zo 6 obcí na Gemeri, z
toho Štítnik a Tornaľa postavila

ŠPORT

po 2 družstvá. V každom kole
jedno z družstiev hostí ostatné
družstvá vo svojom domácom
prostredí, zabezpečí vhodné
priestory a občerstvenie.
Doteraz sa odohrali stretnutia
v Revúcej, Tornali, Králi a
Gemerskej Polome. Najlepší 4
hráči súťaže po 4.kole1.
Mišečka Kamil - Štítnik2. Istók
Vojtech - Tornaľa 3. Laky Peter
- Revúca 4. Ďuriška Igor - Kráľ
Najbližšie 5. kolo sa bude hrať
v Štítniku, v budove polikliniky,
14. 2. 2015. Proti sebe
nastúpia družstvá Tornaľa :
Revúca, Štítnik A : Betliar, Kráľ
: Gemerská Poloma, Štítnik B
:Gymnázium Tornaľa. Celkovo
bude v tomto ročníku odohraných 7. kôl. Každé stretnutie
začína o 8:30 a partie sú
odobraté približne do 14:30.
Za každé družstvo nastúpia 4
hráči, ktorí so svojím súperom
hrajú systémom každý s
každým. Súťaž organizuje
Gemerský šachový zväz a
OZTK - AŠZ Rimavská
Sobota.Hlavným rozhodcom
turnaja je Ladislav Polgári.
Ondrej Bašták Ďurán

L

Putovní pohár primátorkii mosta putoval do lubeníka

y piatok 30.januára 2015 sa y Revúcej konal už 36.ročník
volejbalového turnaja zamestnancov škôl O pohár primátora
mesta.
Hostiteľom tohto ročníka bola Základná škola Hviezdoslavova, kde
sa ráno zišlo 8 družstiev zo základných a stredných škôl, špeciálnej
školy a po prvýkrát v histórii turnaja o pohár bojovalo aj družstvo
zamestnancov mestského úradu. Zápasy sa hrali v telocvičniach
škôl Hviezdoslavova a I.B.Zocha, finále až podvečer v telocvični
hosťujúcej školy. Primátorka mesta Eva Cireňová nakoniec pohár
odovzdala družstvu Základnej školy Lubeník. Druhé skončilo
družstvo ZŠ Hviezdoslavova, tretie miesto patrí Gymnáziu Martina
Kukučina a štvrté semifinálové miesto ZŠ I.B.Zocha. Víťazom môže
byť len jeden, ale keďže sa jedná o putovný pohár, je možné, že
budúci rok poputuje k inému družstvu. Výhra síce poteší, výhercovi
teda blahoželáme ,no tento turnaj, to sú najmä vzájomné stretnutia
kolegov, šport a zábava . Katarína Kvetková
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Národná lloa v pretláčaní rukou

Gemerský ples podporili

OZ Rwúca a KST Dúbrava

XIV.ROČfäk

Dňa 18. 01. 2015 sa v Červeníku konalo 3. kolo SNL v pretláčaní
rukou. Náš armwrestlingový klub Magnezit Revúca reprezentovali:
Ján Germánus, Marek Emeríci a Jaroslav Bohike.
Ako prví do súťaže nastúpili juniori. V kategórii do 70 kg sa
predstavil Jaroslav Bóhike a obsadil 3. miesto. V kategórii do 80 kg
Marek Emeríci potvrdil svoju suverenitu a zvíťazil ľavou rukou, aj
pravou rukou. Medzi seniormi sa predstavil Ján Germánus, ktorý
štartoval v kategórii do 95 kg a pravou rukouobsadiU .miesto.Výbor
A W K Magnezit Revúca ďakuje svojmu generálnemu sponzorovi
SMZ, a. s. Jelšava za sponzorstvo na tomto podujatí.P.Senko

Mesto Revúca a Mestské kultúrne stredisko ďakuje :zástupca
primátora Ing.Július Buchta, Bytové hospodárstvo,Brantner
Gemer, .r.o. Predajňa luxusnej pánskej módy D-TOM, AIDA solárne štúdio, A U T O MOTO TREND p. Lipták, COOP Jednota,
Dom nábytku GOLIÁŠ, Elektro KNOPP, E X P R E S SERVIS p. Holý,
Fotoštúdio ROLINEC, Kaderníctvo ZDENKA, Kozmetický a
masážny salón DMG V I C T O R Y p. Bóhmerová, Kvetinárstvo IRIS
Benčóová, Kvetinárstvo JANKA-Agnetiová, Lekáreň CANNABIS,
Lekáreň Dr.MAX, Lekáreň LIANELA, Nábytok MAJA, Papiernictvo CompAct s.r.o., Pizzéria ALADIN Rusnák, Penzión KRÁĽOV
DOM- Markuš, Reštaurácia U JÁNA, R E V I T A L - Házyová, SERVIS
Ľubomír Meriač, Štátne lesy SR

V spoluprací

a itlln

Zimného

pľBchodu

Sfollclrýml vrchmi

LySari:

8 . 0 0 hod odchod autobusu z pari^ŕov/s^a o d Billy

PMTfvrartír

d. 15 hod odchod autobusu z parkoviska od Bitty
Pristupovanie na zastávkach SAD po trase

POPLATOK

:

3€, uhradiť ráno pri vstupe do autobusu
deti do 70 rokov 1,50 €

Občer$ŕve/]fe bvdé posfcyřované na choře Ja/tíco.
Guíáš v REŠTAURÁCII BALATON

v Revúce/.

Informácie na teU.: 058/285 15 40,0915 953 283,
0905 222 107, 0915 831 662

Kresba: Wgr. Vincenf Ů1AN/ÍR, Foío. tng. Marián D£TI^

8
INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE
Predám 3-izbový prerobený byt
bez balkóna na 2.posch.,UI.J.Bottu.Cena25 000€.
0 9 1 5 8 0 1 383
Prenajmem garáž pri požiarnej
zbrojnici. 0 9 0 5 7 5 4 1 3 5

fKominárstvo ponúka ^

V
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INZERCIA

[ROZPIS POHOTOVOSTNÍÍCH SLUŽIEB LEKÁRNI - február)
Pondelok

utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa
1
NsP

2
Lianela

3
Dr.Max

4
Cannabis

5
Sunpharma

6
NsP

7
Lianela

8
Dr.Max

9
Cannabis

10
Lianela

11
NsP

12
Dr.Max

13
Lianela

14
Sunpharma

15
Cannabis

16
Sunpharma

17
Cannabis

18
Sunpharma

19
Cannabis

20
Dr.Max

21
Sunpharma

22
Lianela

23
Sunpharma

24
Dr.Max

25
Cannabis

26
Lianela

27
Sunpharm
a

28
Dr.Max

čistenie komínov
Kontroia komínov
Pohouivostné služby:
Frézovanie deciitu , doi8.(10 hod., Sobota,nedeľa,sviatok:8.00-l8.00 bod ^
t Ifložkovanie komínov Vykonávam opravy LCD, C R T
Pies seniorov
Výstavba komínov televízorov, DVD, CD a kazetoAkciu podporili: MsKS Revúca,
nasuciiúajmokrú vých prehrávačov a veží, satel- Mesto Revúca, MVDr.Eva Cireitov, počítačov, notebookov, moprevádzku
ňová, MVDr.Ján Šeševička,nitorov, rádií, autorádií, spotrebAutomototrend,Kvety Janka,
nej elektroniky, štartrov, alternáWww.kominarik.sk
Kvety Iveta,lekáreň Dr.Max,elektronických
0903534118
y torov,opravy
Vera Moda,Foto Rolinec,Rehračiek, elektroinštalácie a inej

Predám 3-izbový neprerobený
byt bez ball<óna na 2.poseli, na
Ul S.Chalupku. Cena 14 200 €.
0908 8 0 5 0 7 5
Ponúkam zeminu-bezplatne.
0908 677 520

ŽIVOTNE KRIŽOVATKY
v mesiaci február

elektroniky a elektrotechnických z a r i a d e n í . Kontakt
0910942394
Ponúkam masérske služby a
terapie rôzneho druhu. Kontakt 0 9 1 0 9 4 2 3 9 4 alebo
www.laska3r.sk

Kamenárstvo

_^GATIAL

Trqdíčrié jarné

ZĽAVY
tel.:

058/442 65 83

mobin:a9D8 230 638
j "
mobil 2 : 0 9 0 7 431 391
Muránska 399 (oproti cintorínu); Revúca
^---l«HnenaTStvo@ logat.sk

v i t a l , C O O P Jednota,Urob si
sám,Obuv LMK,Obchod zdrav i a , S l o v e n s k ý rybár, Telsat,AVON-Haľáková,pizzeria Aladin,očná optika LADA,Elektro
Knop,pM+M-Mitrová,KnihArt,štúdio zdravia RELAX,Prima
Fitnes,Klenoty Diamond,-Nastolem, Koža-Paleček,piváreň
Mamut,Bytové hospodárstvo,Orange,Servis počítačov-Pánik,Eurostar Plus,-s.r.o-,lekáreň
Lianela,lekáreň Cannabis,Masážny salón Bóhmerová,-kadernícky salón Maja,Kvety Dafne,Med-Medovina-Damrély,kadernícky salón Lenka,chovateľské potreby Fanny,Mäso-Čupka, kaderníctvo
Bea,kaderníctvo Katka, A u toškola,Kuchta,Autoškola Domik,pizzéria Bátori,kozmetika
Gažúrová,Darčeky-Gombaská,Kráľov dom-Markuš,Klenoty
G a j d o š , Z á h rad k á r - D o u bek,Elektro-Lopušek,Bamar, Drevo
Lux,Pleťová kozmetika-Kováčová,čistiareň Ševcová,p.Potreczová, p.Siman.ďakujeme

Michaela Dojčárová
Radovan Čmiko
Štefan Tamáš

Lúčime sa
Mária Gyenesová
vo veku 60 rokov
Anna Darmová
vo veku 90 rokov
Michal Drahič
vo veku 69 rokov

Ďakujeme rodine, priateľom a
známym za prejavy sústrasti a
kvetinové dary pri poslednej
rozlúčke dňa 27.januára 2015 s
pre nás vzácnym človekom

Michalom
Drahičom

Nevyliečiteľná choroba bola
silnejšia ako viera a túžba po jej
zdolaní. Svoj osud hrdinsky
znášal a odišiel od nás ticho a
dôstojne. Nikdy nezabudneme
Manželka Viera a synovia Miloš
a Radoslav s rodinami.

V a š e pripomienky, otázky,
námety a tipy na
z a u j í m a v é témy, ľudí a ich
nevšedné koníčky nám
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.

^ REVÚCKE LISTY ^

Kamenárstvo Ulický s.r.o.
Revúca,
Muránska 366,050 01
Mobil: 0907 528 039
0917 724 483

www.kamenarstvo-ulicky.sk

AKCIA Jar 2015

Kvalita overená 25 rokmi praxe a spokojnosťou zákazníkov
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