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V mestskom dome kultúry sme si pripomenuli Deíí matiek.
v pondelok 11.mája 2015
popoludní sa v mestskom dome
kultúry zišli rôzne generácie
žien- prababičky, babičky, matky, deti, vnúčence , pravnúčence a pozvaní hostia aby si všetci
pripomenuli a spoločenským
podujatím oslávili Deň matiek,
ktoré zorganizovali Mesto Revúca a Základná organizácia
JDS Revúca. Dámam a ostatným prítomným sa prihovorila
primátorka mesta Eva Cireňová
a ako prejav úcty všetkým mamám odovzdala kyticu kvetov
predsedníčke ZO JDS Revúca
Oľge Kuchtovej. A keďže primátorka mesta je tiež mama a stará
mama, kytica kvetov od podpredsedu ZO JDS Igora Hocka
jej tiež právom patrila. Nielen

tých najstarších vždy potešia tí
najmenší a nebolo tomu ani teraz inak. V milom programe vystúpili deti miestnych materských škôl, ktoré si po vystúpení
našli v hľadisku tú svoju mamku, babku, prababku alebo tetu
a obdarovali ich malým darčekom. V závere programu oslávenkyniam vzdali hold muži zo
spevokolu Úsvit. Deň matiek je
špeciálny čas povedať našim
mamám, ako ich máme radi, čo
pre nás znamenajú a vyjadriť im
našu vďačnosť za všetko, čo
pre nás urobili! Tento deň je o
úcte, ale najmä o láske, láske
nás všetkých k atribútu menom
matka, ktorý je súčasťou našich
životov .Katarína Kvetková

..JU akadémiou detí zo Sládkovičky

Na deň, kedy majú sviatok asi najdrahšie bytosti, na DEŇ
MATIEK, sme nezabudli ani my, deti a učiteľky z MS Sládkovičova.
Všetci, od najmenších anjelikov až po sebavedomých predškolákovsme chceli vzdať obdiv a lásku svojím mamičkám.
Dňa 12. mája popoludní sme pozvali všetkých rodičov do
mestského domu kultúry, kde na nich čakal darček v podobe
kultúrneho programu. Bola to príležitosť poďakovať sa im za lásku,
nehu, starostlivosť a nekonečnú trpezlivosť. Pesničky, básničky a
rôzne tančeky potešili všetkých prítomných v sále a krásne detské
tváričky ukryté pod všakovakými kostýmami vyiúdiii slzu nejednej
mamičke, či starej mame. Byť dobrou matkou neučia v nijakej
škole... Na to netreba veľké knihy, ale veľké srdce...
"Aaj preto sú všetky detské úsmevy dôkazom toho, že nič nieje
hrejivejšie ako ,,slnko" vychádzajúce z milujúceho materinského
srdca.
Mgr.J.Lenártová
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V meste pribudli nové kamery Nový projekt pre matky na rodičovskej dovoienke

Mesto Revúca získalo v zmysle
výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality finančnú
dotáciu vo výške 4 000 eur z
rozpočtových prostriedkov
IVIinisterstva vnútra S R Okresný úrad Banská Bystrica na financovanie výdavl<ov
projektu pod názvom „IVIonitorovací kamerový systém v
meste Revúca
rozšírenie".
Mesto prispelo na rozšírenie
kamerového systému finančnou čiastkou 1 036,03 eur.
Projekt rieši rozšírenie moni-

torovacieho kamerového sys
tému v meste ojednu kameru za
účelom dohľadu nad bezpečnosťou obyvateľov a ochrany
majetku v citlivej oblasti mesta.
Nová kamera s príslušenstvom
bola inštalovaná koncom apríla
2015 v oblasti sídliska Podháj.
Do prevádzky bola spustená v
máji. Na bezpečnosť obyvateľov v meste takdohliada celkovo
12 kamier. Rozšírením kamerového systému sa očakáva nielen zníženie priestupkovosti, uličnej kriminality a trestnej činnosti, ale aj zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti, efektívne
riadenie hliadok mestskej polície a tiež ich využitie v ostatných
častiach mesta podľa aktuálnej
potreby. Projekt bol finančne
podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality.MsU

Verejné osvetlenie v lokalite Za nemocnicou

Mesto Revúca zabezpečilo výstavbu nového verejného osvetlenia
na časti Ulice sv.Quirina v lokalite IBV Za nemocnicou. Revúca.
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Brantner Gemer s.r.o..
Rimavská Sobota. Dielo v hodnote 29.100,-eur, financované z
vlastných finančných prostriedkov mesta, bolo ukončené v marci
tohto roku. V rámci realizácie stavby boli uložené nové podzemné kábelové rozvody, elektrický rozvádzač a vykonaná montáž
nových stožiarov a svietidiel. Projekt je riešený tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenie miestnych komunikácií a zároveň sa zabezpečila energetická úspornosť osvetľovacej sústavy na riešenom území. Realizácia daného zámeru
bola uskutočnená v rámci projektu výstavby II.etapy inžinierskych
sietí pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Za nemocnicou.
Revúca.Prevádzka verejného osvetlenia zabezpečí osvetlenie
uličného priestoru, kde na priľahlých pozemkoch je možná
výstavba 30 rodinných domov.

Deti v bezpečí a suchu pod noinuii strechami

Mesto Revúca ďalej zabezpečilo rekonštrukciu striech materských škôl na uliciach Vl.Clementisa a Sládkovičovej, ktorých realizácia bola ukončená v
marci 2015. Rekonštrukcie v
celkovej hodnote 87.200,-eur
boli financované z vlastných
prostriedkov mesta.V rámci rekonštrukcie striech jednotlivých
pavilónov materských škôl bolo
zrealizované ich zateplenie, osadenie nových strešných vpustí a odvetracích hlavíc, zhotovenie strešnej separačnej vrstvy, povlakovej krytiny a ochran-

„Staňte sa zamestnávateľom ústretovým k rodine a získajte
refundáciu až do 90% celkovej ceny práce zamestnankyne."
Cieľom národného projektu Rodina a práca je podporiť
prorodinné pracovné prostredie a vytvárať podmienky pre
zosúladenie rodinného a pracovného života. Projekt má výrazne
napomôcť k vytváraniu flexibilných foriem práce zamestnávateľmi
pre matky na rodičovskej dovolenke.
Aké sú flexibilné formy práce?
-pracovný pomer na l<ratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka
práce
- delené pracovné miesto podľa § 49a Zákonníka práce
-domácka práca a telepráca podľa § 52 Zákonníka práce
Na aký účel môže byť nenávratný finančný príspevok poskytnutý?
-vytvorené, alebo už existujúce, dovtedy neobsadené pracovné
miesto, ktoré sa obsadí osobou s rodičovskými povinnosťami
formou flexibilnej formy práce na dobu neurčitú,
-miesto obsadené zamestnankyňou, ktorá nastúpi do práce
počas rodičovskej dovolenky a zamestnávateľ jej dodatkom k
pracovnej zmluve zmení formu výkonu práce na flexibilnú formu
práce na dobu neurčitú,
-miesto obsadené zamestnankyňou, zamestnanou na dohodu,
ktorej zamestnávateľ dohodu ukončí a zamestná ju na trvalý
pracovnýpomerformouflexibilnej práce nádobu neurčitú.
Aká je maximálna výška NFP?
-pre osoby s rodičovskými povinnosťami na rodičovskej
dovolenke a matky s rodičovskými povinnosťami s dieťaťom pred
nástupom do školy (teda cca. do veku 6 rokov), je výška príspevku
90% celkovej ceny práce, maximálne do výšky 1 127,97 €.pre
matky s rodičovskými povinnosťami s dieťaťom vo veku od nástupu
do školy do ukončenia 1. stupňa povinnej školskej dochádzky (teda
cca. do veku 10 rokov) je výška príspevku 50 % celkovej ceny
práce, maximálne do výšl<y 626,65€.
Súčasťou národného projektu Rodina a práca je aj podpora
poskytovania služieb starostlivosti o deti pre osoby s rodičovskými
povinnosťami, prostredníctvom kútikov dočasnej starostlivosti.
Kto sa môže zapojiť?
-zamestnávatelia, ktorí priamo poskytnú služby starostlivosti o
deti svojich zamestnancov v zriadených kútikoch dočasnej
starostlivosti,
-spolupracujúce organizácie, ktoré na základe zmluvy so zamestnávateľom poskytnú služby starostlivosti o deti zamestnancov
zamestnávateľa v zriadených kútikoch dočasnej starostlivosti
Aká je maximálna výška NFP7
-nenávratný finančný príspevok na mzdové náklady celková
cena práce vychovávateľky, najviac vo výške maximálne do výšky
940,99 eur celkovej ceny pri 40 hodinovom pracovnom
úväzku,jednorázový príspevok vo výške 1 000 E U R bez DPH na
spotrebný materiál. Za spotrebný materiál nieje možné považovať
nábytok.
Bližšie a podrobné informácie o projekte Rodina a práca nájdete
na našej webovej stránke www.ia.gov.sk. V prípade, že Vás tento
projekt zaujal, radi by ste sa dozvedeli viac a získali informácie ako
sa zapojiť, neváhajte kontaktovať našu regionálnu konzultantku pre
Banskobystrický kraj.
Mgr. Lenka Kupcová Zimová
Mobil:+421 918591 332
E-mail: lenka.kupcovazimova@ia.gov.sk
Tento projekt (ITMS 27120330019) sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia,www.esf.gov.sk

nej vrstvy, nové oplechovanie
klampiarskych konštrukcií. Vykonanie rekonštrukčných prác
bolo nevyhnutné z dôvodu veľmi zlého technického stavu
striech so značným zatekaním,
dažďových vôd do priestorov
objektov,čím sa zhoršovali aj
vnútorné hygienické pomery.j
Realizáciou projektu sa pod-i
statne zamedzí aj úniku tepel-|
nej energie cez strešné kon
štrukcie, zlepší sa tepelná poho
da v interiérových priestoroch
,ako aj energetická úspornosti
pri prevádzke materských škôl. MS

Clementisova

MS Sládkovičova
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Vandalmi zneuctené ticho...
História revúcl<elio cintorína je
úzl<o spätá s dejinami nášlio
mesta. Prvý cintorín v Revúcej
bol ol<olo Rímsl<okatolícl<eho
kostola SV. Vavrinca diakona.
Neskôr sa nachádzal za cestou
oproti súčasnému Múzeu Prvého slovenského gymnázia a
rozprestieral sa od križovatky
dnešnej Muránskej a Francisciho ulice smerom na Muráň.
Keď bol preplnený, v roku 1807
založili nový - v miestach dnešného cintorína. Potom sa v rokoch 1873-1944,ojedinele aj neskoršie, pochovávalo v jeho susedstve, kde založili terajší starý
cintorín. V jeho severozápadnom okraji vznikol v roku 1884
židovský cintorín. Zatvorením
starého cintorína sa od 21. 11.
1943 pochováva v terajšom
cintoríne, ktorý v 70. rokoch 20.
storočia značne rozšírili. Dnešný starý cintorín, v ktorom sú pochovaní aj významní
národní
činitelia, bol ešte v 60. rokoch
minulého storočia pomerne zachovaný. K vzácnym starým dreveným, alebo železným krížom
patrili najmä liatinové kríže s
oválnymi nápisovými tabuľkami
z prelomu 19. a 20. storočia. Boli
dôležitou pamiatkou na zručnosť majstrov bývalej železiarne
v blízkej Chyžnian Vode.
V cintoríne sa nachádzali doskové náhrobníky, no viac bolo do
výšky sa vypínajúcich mramorových či l<amenných náhrobníkov. Súčasťou hrobov často
bývali ozdobné ohrady vyrábané z liateho, ale najmä z tepaného železa. Tak sa v cintoríne vytvorili podmienky pre
uchovanie vzácneho dedičstva
a jeho návštevníci mali možnosť
porovnávať vývoj dobového
vkusu. Už nemajú, lebo tu, kde
sa zdá, že sa rozhostilo tajuplné
ticho, tu často vyčíňali a vyčíňajú
vandali. Ich najväčšie "ťaženie"
bolo v prvej polovici 90.rokov
20.storočia. Keď vtedajšie Technické služby mesta Revúca vyhlásili, že hrobové miesta, ktoré
sú dlhodobo nezaplatené, budú

Mesto Revúca vytilasuje milieroie kenaníe

zlikvidované, vyhlásenie pochopili tak, že sa starý cintorín v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
bude likvidovať. Vtedy nastúpili školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
celé rabovacie čaty a čo bolo podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
kovové - liatinové, húfne vy- záujme
vyhlasuje výberové konanie
lamovali a odvážali do zberu.
na miesto riaditeľa/riaditeľky ZŠ I. B. Zoclia,
Torzo cintorína odvtedy vandali
Ul. Jilemnického 94/3, Revúca s nástupom od 01.08.2015
navštevujú stále. Schádzajú sa
tu, aby potúžení lacným vínom Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa/riaditeľky školy
(podľa nájdených pohodených sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
fliaš), vyvaľovali náhrobníky a zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
postupne rozoberali viac ako doplnení niektorých zákonov:
storočné železné hrobové o- Kvaiifil^ačné predpol^iady, osobitné l^vaiifil^ačné predpol^iady
hrady. Neuvedomujú si, že za ainépožiadavl^y:
hanobenie miesta posledného -vzdelanie v požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh
odpočinku páchateľom hrozí školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
trest odňatia slobody na 6 kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
mesiacov až na 3 roky. V po- jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
slednom období ich zaujímajú zamestnancov v znení neskorších predpisov,kariérový stupeň
aj plechové diely z oplotenia „pedagogický zamestnanec s I. atestáciou" podľa § 27 ods. 5 alebo
cintorína. Predpokladáme, že § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestasi skončia v zbere. Keď sa nancoch a odborných zamestnancoch,
oplotenie ihneď neopraví, mož- -najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
no ešte v tomto roku bude celé -bezúhonnosť,
zničené. Ak nedokážeme za- -zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť
brániť, alebo aspoň obmedziť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
vyčíňanie vandalov v cintoríne, -znalosť príslušnej legislatívy,
pribudnú ďalšie mená význam- -ovládanie štátnehojazyka.
ných osobností, pri ktorých bu- Zoznam požadovaných dol^iadov:
deme písať, že ich hroby sa ne- -prihláška do výberového konania,
-overené kópie dokladov o vzdelaní
zachovali....
Aešte niečo. Chcem poďakovať ,-overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie,výpis z registra
Ivete Sovovej a Valérii Ková- trestov (nie staršíako 3 mesiace)
čovej, pracovníčkam revúckych ,-profesijný životopis,potvrdenia o pedagogickej praxi,- potvrdenie
Pohrebných služieb, ale predo- o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k
všetkým primátorke mesta Eve výkonu činnosti,
Cireňovej, že prejavili záujem o -návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany A4),
zachovanie hrobov revúckych -písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
činiteľov, ktoré mali byť pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o
dlhodobé nezaplatenie poplat- ochrane osobných údajov.
kov zlikvidované. Tak sme v Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslat
súčasnom cintoríne zachránili poštou najneskôr do 8. júna 2015 na Mesto Revúca, Námestie
hrob s náhrobníkom Karola slobody 13/17, 050 80 Revúca alebo osobne podať v podateľni
Končka(1877-1956), bývalého MsÚ v Revúcej v zalepenej obálke s označením „Výberové
ZŠ i. B. Zocha, Jiiemnicl^ého 94/3
NEOTstarostu a vládneho komisára l^onanie
Revúcej, riaditeľa miestnej Ta- VÁRAŤ".Rozhodujúci je dátum podania prihlášky na poštovej
trabanky a Berného (daňového) pečiatke alebo dátum podania v podateľni MsÚ v Revúcej.
MVDr.EvaCireňová, primátorka m e s t ^
úradu, pokladníka Miestneho y Revúcej dňa 11.5.2015
odboru Matice slovenskej,
predsedu Dobrovoľného hasičského zboru, spolkového a
cirkevného činiteľa v evanjelickom a. v. zbore, spoluorganizátora národnej zbierky pre postavenie pomníka Júliusovi Bottovi.
Dušan Dubovský

Pozn.redakcie: V súvislosti
s oplotením cintorína sme sa
dozvedeli, že Mesto Revúca plánuje riešiť oplotenie v rámci projektu rozširovania starého cintorína o nové hrobové miesta, podľa
už pripravenej projektovej dokumentácie.

Koncom apríla 2015 prebiehali
v mestskom cintoríne práce
spojené s revitalizáciou vojnových hrobov. Práce, ktoré realizovalo
Bytové hospodárstvo Revúca, zahŕňali deštrukciu starých,
poškodených náhrobných pomníkov a následné osadenie nových
pamätných tabúľ a úprava okolia hrobov. Revitalizácia bola
ukončená začiatkom mája 2015, pred oslavami ukončenia
2.svetovej vojny a stála 700 €.
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KULTURA

Nesto Revúca a Mestské kultúrne stredisko Vás pozývajú na

X I X . DNI NESTA REVÚCA
1 9 . J ú n a

l O I

5 - P I A T O K

X e * J ú n a

2 0 1

5

- S O B O T A

NÁMESTIE

NÁMESTIE
09:00

OTVORENIE DNÍ MESTA

09:30

09:10

„DETI MESTU - DETSKÝ ÚSMEV"

10:30

MEMORIÁL JOZEFA MERIAČA

13:30

„ZUŠKA" MESTU

13:00

TOMÁŠ VACULČIAK

14:45

DFSLYKOVČEK

13:30

FOLKLÓRNA SKUPINA REVÚŠKA

15:30

TŠ HAPPY DANCE

14:00

SPEVOKOL SPOD KOHÚTA

17:30

QUOLI ČOMU?

14:30

ŠUKÁR ČAJA, O H N I V Á RUŽA, RASTÍK

18:30

PSEUDOSAPIENS

19:30

METALÉNA

16:00

21:00

SEXIT

18:00

17:00

OCEŇOVANIE OSOBNOSTľMESTA

PACEK, PROMENTÁL, GYPSY JANTÁR

MsDK

REVÚCA
19:00

spevokol ÚSVIT pri ZOJDS

19:30
21:00

PAVOL H A N N E L

LENKA SLAMČÍKOVÁ & ALL IN BAND

KONAJOTA

A D A N ĎURICA
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

VIAC MA FACEBOOK.COM/MSKSREVUCA

(VSTUPNÉ7€)

SPRIEVODNE A K C I E - PIAYOK

S P R I EVO D N E A K C I E - SO B O Y A

9:00 ATLETICKÁ O L Y M P I Á D A KALOKAGATIA (súťažv

8:00 2. REVÚCKA PIVÁRSKA BURZA Mamut pub

ľahkej atletike) Ihrisko pri ZŠ I, B, Zocľia

9:00 T E N I S O V Ý TURNAJ DVOJHRA (kategória žiaci a

9:00 „ N A PANVICI I V HRNCI" (ponuka gemerských

žiačky) Tenisový areál pri futbalovom štadióne
špecialít v podaní SSOŠ) Areál pred SSOŠ na Železničnej ulici 10:00 PREZENTÁCIA PRÁCE HASIČSKÉHO A
10:00 SÚŤAŽ V S I L O V O M VIACBOJI (kategória juniori a ZÁCHRANNÉHO ZBORU A POŽIARNEJ TECHNIKY
dorastenci) Dom Športu

13:00 PREZENTÁCIA UKÁŽOK PRÁCE POLICAJNÝCH

Areál ZŠ na Hviezdoslavovej ulici

PSOV A PSOVODOVIhrisks-páZŠ na Hviezdoslavovej
ulici

1 1 . J ú n a 14M 5 - M E D E Ĺ A
9 : 0 0 T E N I S O V Ý T U ^ ^ N Ä T D V O J H R A (kategória

dorastenci) TenisjCJTÍv areál pri futbalovom štadióne
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„REVÚCKY SALÓN"-výstava členov výtvarného klubu
PLÁNKA
\
výstavná miestnosť Ms'DK v Revúcej, 19. jún ^ 1 0 . júl
„POD ŠIATROM" - výstava SZUŠArtiana Revúca,
námestie pred budovou„Kohúť, 19. jún
„SRDCOM K UMENIU" - výstava výtvarných prác žiakov
ZUŠv Revúcej^vestibul MsÚ, 1 9 , j ú n - 3 , j ú l
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KULTURA

kalendár podujatí mesta Revúca - jún 2015^
15. 5. 2015 - 16. S. 2015

Mesto Revúca

Potápanie včera a dnes
autorská výstava Petra Ferdinandyho
Východoslovenské múzeum v Košiciach
1. 6. 2015

CVČ Revúca

Deň detí
súťaže pre deti
2. 6. 2015; 19:00

MsKS Revúca

HLASY — Richard Muller & Fragile
divadelná sála MsDK
4. 6. 2015; 16:30

ZUŠ Revúca

Absolventský koncert
4. 6. 2015

CVČ Revúca

Turnaj v šípkach
mestská súťaž
6. 6. 2015

KST Dúbrava

Turistický zájazd — Nízke Tatry
sedlo Čertovica — Ohnište - Malužíná
lO. 6. 2015

CVČ Revúca

Športová olympiáda pre deti MŠ
mestská súťaž
11. 6. 2015; 17;00

ZUŠ Revúca

Koncert žiakov z družobnej školy z Maďarska
14. 6. 2015; 17:00

MFK Revúca

Futbalový zápas, 26. kolo, muži
Revúca — Zvolen B
16. 6. 2015

OOJDS Revúca

Okresné športové hry seniorov
na ihrisku pri ZŠ Hviezdoslavova
19. — 21- 6. 2015

Mesto Revúca/MsKS Revúca

Dni mesta Revúca a revúcky jarmok
kultúrny, športový a sprievodný program
19. 6. 2015; 17:00

Mesto Revúca/MsKS Revúca

Oceňovanie osobností mesta Revúca
divadelná sála MsDK

MIEST0Pf^[MVSTUPENIEK.P0KUU]NAMSKS.C.DVEIU5.m
PKDPHEDw:* tickefportql
WWW.HLASY.SK
^
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.^.uXľkí ESEQ C
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PAVOL HAMMEL
KONCERT

dďi
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d&tQk>^
Obétai*^
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MESTSKY DOM KULTURY REVÚCA
Piatok 19.6.2015 o 19:00 cena 7€

,

héahapopoom

smer

Predpredaj
MsKS Revúca, č. dverí 5, tel. č. 058/28 515 73
Viac na facebook.com/msksrevuca
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SKOLSTVO

Chcete dať svojmu životu druhú šancuP

Určite ste sa zamýšľali al<o niečo pozitívne zmeniť vo svojom živote
v tejto neľahl<ej dobe. Jednou z možností je aj zvýšenie úrovne
svojho vzdelania prípadne jeho doplnenie nadstavbovým štúdiom
v Strednej odbornej škole generála Viesta č.6. Prečo o tom
hovoríme ? Je to najmä z dôvodu, že mnohým bráni v l<ariérnom
postupe, prípadne snahe o udržanie zamestnania, súčasná
úroveň stredošl<olsl<ého vzdelania. Poznáme vaše potreby z
rôznych debát, rozhovorov so známymi a neviete, al<o tú situáciu
zmeniť. Máme pre vás riešenie v možnosti prihlásiť sa na štúdium v
študijnom odbore 6403L Podnikanie v remeslách a službách, ktoré
trvá dva roky. Okrem ekonomického a podnikateľského rozhľadu
vás pripravíme na maturitné skúšky, ktoré pri zodpovednom
prístupe k štúdiu určite zvládnete. Vieme prispôsobiť naše
vzdelávacie aktivity aj zamestnaným uchádzačom. Ešte váhate ?
Ponuka platí pre absolventov rôznych učebných odborov od
cukrára, murára, hostinského, až po automechanikov zámočníkov, baníkov. Vezmite preto ponúkanú šancu a prineste
prihlášku v prvom kole do 31. mája 2015 alebo v druhom kole do
31. júla 2015 na spomínané štúdium.
Viac informácií získate buď priamo v škole alebo na webovej
stránke školy www.sosrevucaedupaae.ora. Spolu s vami máme
šancu zmeniť k lepšiemu váš doterajší život.

Zážitkové vyučovanie cliémie

Poznáte to, nie je horenie ako horenie...To, pri ktorom môže
dôjsť k zraneniu osôb alebo materiálnym škodám je nežiaduce a
nazývame ho požiar. Žiaci 7. ročníka Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej sa na hodinách chémie touto témou zaoberali a
zážitkovou formou vyučovania si ho osvojili ešte lepšie, keď do
našej ZŠ zavítali príslušníci hasičského a záchranného zboru v
Revúcej. Hasiči prišli na automobile hasičskej záchrannej služby
MB Atego, v ktorom mali vybavenie a náradie na hasenie a iné záchranárske zásahy. Žiakom vysvetlili základné podmienky horenia
a následne spôsoby hasenia, ukázali im hasiacu techniku a odpovedali na ich zvedavé otázky. V závere si žiaci vyskúšali zapájanie a stáčanie hadíc a oboznámili sa s vybavením vozidla.
Žiakom sa takýto spôsob výučby veľmi páčil. Ďakujeme príslušníkom ORHaZZ v Revúcej za ich ochotu a spoluprácu. GS

Pravidelný výliup papiera v Revúcej
Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) vtýchtodňoch: 30.6.,28.7.,25.8., 29.9., 27.10.,
24.11.,29.12.,na týchto uliciach v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpeľná,14.25-14.45 Štúrova, 14.50-15.-10-Dobšinského, 15.15-15.35 Hlinková, 15.40-16.00,Daxne-rova, 16.05-16.25
Okružná, 16.30- 16.50 križovatka Jesenského a B. Némcovej,16.55-17.15 Revúčka pri kultúrnom dome.Je potrebné, aby bol
zber zviazaný!!Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom
Brantner.Kontakt na výkupcu: 0902 980 995

i

Piatok 15. mája 2015 sme si pripomenuli 155. výročie narodenia
študenta Prvého slovenského
gymnázia, spisovateľa a lekára
Martina Kukučina. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali zábavno-vzdelávací program Besednica
Martina
Kukučina.
Spolu so žiakmi piatych ročníkov
základných škôl I. B. Zocha, J. A.
Komenského a Hviezdoslavovej
sme sa preniesli do sveta žiaka
19. storočia a dopoludnie sme si
spríjemnili aj zábavným kvízom.
Vedomosti, ktoré žiaci získali v
prvej časti programu si hravou
formou otestovali v štyroch súťažných úlohách. Súťažné úlohy
ako slepá mapa (zakresli na
historickej mape Gemera rieku
Muráň a Zdychava), na slovíčko
(opíš slovíčko na kartičke), pantomíma (uhádni prirovnanie, príslovie alebo porekadlo) a kukuč
(nakukni a spoznaj zbierkový
predmet) neboli jednoduché, ale
žiaci sa s nimi popasovali veľmi
statočne a s úsmevom. Všetkým
trom súťažným tímom odovzdala
ceny primátorka mesta Eva Cireňová. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci zo Základnej školy

na Hviezdoslavovej ulici, na druhom mieste žiaci základnej
školy J. A. Komenského a na
treťom mieste sa umiestnili žiaci
základnej školy I. B. Zocha.
Víťazný tím si odniesol netradičnú cenu a to lístky na detské
divadelné predstavenie Maškrtníček, ale všetky tímy boli odmenené závideniahodnými cenami. Program sme slávnostne
ukončili v priestoroch Prvého
slovenského literárneho gymnázia, kde sme si spoločne s
primátorkou uctili pamiatku Martina Kukučina kladením venca k
pamätnej tabuli. Súčasťou zábavno-vzdelávacieho programu
bola aj sprievodná akcia, prezentácia prác Súkromnej základnej umeleckej školy Artiana.
O najkrajšej výtvarnej práci rozhodli súťažiaci žiaci.A autorka
portrétu Martina Kukučina, Ema
Laskovská, bola tiež odmenená
hodnotnou cenou. Posolstvo
tohto milého podujatia poputuje
za hranice nášho mesta do partnerských miest v Chorvátsku,
kde Martin Kukučín trávil časť
svoj ho života.
Múzeum PSG
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HABEK EMEHICI-maister Slovenska

Dňa 25.4.2015 sa v Ivanke pri Dunaji konali majstrovstvá Slovenska juniorov v pretláčaní rukou. Všetci mladý pretekári mali
po-slednú možnosť nominovať sa na blížiace sa majstrovstvá
Európy, ktoré sa budu konať v Bulharsku-Sofii v dňoch 30.5.6.6.2015.Náš pretekár z A W K Magnezit Revúca Marek Emerici
štartoval v kat. do 80kg a pravou rukou zvíťazil a získal titul
majstra Sloven-ska.Usporiadateľ po dohode upravil kategóriu
Ľavou rukou tak sa súťažilo do 70kg a nad 70kg. Náš pretekár aj v
tejto kategorii su-verejne zvíťazil a aj v ľavej ruke sa stal majstrom
Slovenska. Po tomto šampionáte bol oficiálne nominovaný na
majstrovstvá Európy. Marekovi budeme držať palce!
Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov. Všetci mladí pretekári si
dali zraz v športovej hale v
Sabinove, kde sa dňa 2.5.2015
konali majstrovstvá Slovenska
dorastencov a juniorov v silovom trojboji. Náš kulturistický
oddiel Magnezit Revúca reprezentovali v kategórii dorastencov Jaroslav Bohike a Marek
Emerici. Jaroslav Bohike štartoval v kat. do 74kg a obsadil
1 .miesto výkonom 500kg. Drep185kg, Tlak-115kg, M.Ťah200kg a stal sa majstrom Slovenska na rok 2015.Marek

Emerici štartoval v kat. do 83kg
a obsadil 1.miesto výkonom
588,5kg. prep-222,5kg, Tlak120kg, M.Ťah-246kg a stal sa
majstrom Slovenska na rok
2015 a zároveň vytvoril nový
slovenský rekord v mŕtvom ťahu
výkonom 246kg, starý rekord
prekonal o 1 kg.Našim mladým
pretekárom srdečne gratulujeme k zisku titulu majster Slovenska. Zároveň chcem poďakovať vedeniu SMZ a. s.
Jelšava za podporu a sponzorstvo na týchto šampionátoch.

hom zápase Revúcu čakal víťaz
Rimavsko - Sobotskej floorbalovej ligy , družstvo Titans , ktoré
disponovalo desiatimi skvelými
hráčmi a toto družstvo bolo aj
kandidátom na víťaza tohto turnaja. Chlapci z Revúcej sa súpera nezľakli. Siahli až na dno
svojich síl a po výbornom výkone uhrali remízu 3:3 . Pred posledným zápasom bolo jasné,
že ak družstvo z Revúcej zvíťazí
nad ďalšímu finalistom Rimavsko - Sobotskej ligy, tak postúpi
do finále. Chlapci z Revúcej si
verili a ukázali to aj na ihrisku.
Vďaka skvelej obrane a vďaka
gólom hlavne Mareka Lenárta
vyhrali nad mužstvom Flyers
presvedčivo 8:3 a bolo jasne ,že
si zahrajú o prvenstvo na tomto
turnaji. Počas turnaja boli chlapci z Revúcej chválení takpovediac zo všetkých strán za ich
krásnu hru a najmä výborné výkony od zápasu k zápasu. Vo finále sa tak stretli mužstva : Revúca a Titans. Finále by sa
doslova dalo prirovnať k zápasu
obra s trpaslíl<om , pretože počty
piatich hráčov na strane Revúcej a desiatich na strane Titans
hovoria za všetko. Napriek tomu
finále bolo najkrajším zápasom
na turnaji. Rozhodlo sa až v
posledných piatich sekundách

zápasu, keď nešťastným gólom
v samom závere prehrali Revúčania 6:5 . Na jednej strane
zavládlo obrovské sklamanie z
prehratého zápasu, no na druhej
strane môžu byť chlapci hrdí, že
obsadili druhé miesto. O tom, že
Revúčania si v Lučenci nespravili žiadnu hanbu, naopak, príjemne prekvapili, svedčia aj individuálne ocenenia. Najlepším
brankárom turnaja sa stal Marian Paleček z Revúcej a
najlepším strelcom turnaja Marek Lenárt taktiež z Revúcej.

1

Text:R.lvarg
Foto:P.Kriaková

LIMITOVANA MAJSTROVSKA
EDÍCIA RED&GREY

v Zlatníkoch sa dňa 25.4.2015 konali majstrovstvá Slovenska v
tlaku na lavičke dorastencov a juniorov. Náš jediný zástupca z
kulturistického oddielu Magnezit Revúca Jaroslav Bohike štartoval
v kategórii dorastencov do 74kg a počínal si výborne, keď výkonom
llOkg

obsadil

pekné

2.

miesto.

Pavol

Senko.

Naši florbalísti na turnajoch

V sobotu 16.mája 2015 sa
konaluž tretí ročník Malohontská - novohradského pohára
pre najlepšie družstvá miestnych fiorbaiových súťaží v Lučenci a Rimavskej Sobote.
Tento rok sa tohto slušne obsadeného turnaja zúčastnilo aj
mužstvo z Revúcej. Turnaja sa
zúčastnilo celkom 6 družstiev.
Mužstvo Revúca nastúpilo v
chudobnej zostave oproti ostatným mužstvám. Za mužstvo
Revúca zabojovali : brankár
Marian Paleček, a hráči : Radko

Ivarg, Tomáš Bomba, Marek Lenárt a Dávid Tomečko. Mužstvo
síce chudobné na počet hráčov
ale o to s väčším srdiečkom a
chuťou. Do turnaja nevstupovali
ako favoriti, keďže vedeli, že ich
počet zrejme na víťazstvo v
turnaji stačiť nebude. Do prvého
zápasu chlapci nastupovali
čerství a plní energie, a takto na
ihrisku aj vyzeralo. V prvom
zápase po výbornom výkone
vyhrali nad domácim družstvom
Retex Lučenec 4:3 a vstup do
turnaja mali vynikajúci. V dru-

Upútiiiie štýlom SKDDA

a SKOD& Rapid Red& Grey

Vy|lD
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AUTORISs.r.o.vTornali
vKii=ibiN=iiíF«ipv[KiiasEoi predajné miesto: CARRERA s.r.o., Franclsciho 10,982 01 Tornafa
tel. 047/ 552 3717,0905 751 225, ladislav§carrerasra.sk
/
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INZERCIA

INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE

Zamestnanie

Predám kompletne zrekonštruovaný 2-izbvý byt.Nasťahovanie možné ihneď.Cena dohodou

Zamestnanie

KPAS, hľadá asistenta
asistentku pre okres Revúca
0907183171
0908 054 907

0903254 309

Predám alebo vymením 3-izbový byt na S.posch.za 2-izbový na 1.-2.posch. Zo zdravotných dôvodov,podmienka výťah.Byt sa nachádza na Jilemnického ul v dobrej lokalite,blízko obchodov. Dohoda
možná.

Konštruktér, LVD S3,a.s. Tornaľa, Veronika Palaiová, USO,
vyššie vzdelanie, tvorba výkresovej dokumentácie a
návrhov podľa potrieb.

ŽIVOTNE KRIŽOVATKY

Sociálny pracovník, Domov
dôchodcov a sociálnych služieb
Tornaľa, VŠ,bez praxe

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
NsP

2
Cannabis

3

4

Dr.Max

Simpharma

5
lianela

6
Dr.Max

7
Simpharma

lianela

Simpharma

10
Cannabis

11
Dr.Max

12
Simpharma

13
Dr.Max

14
Lianela

15
Dr.Max

16
Cannabis

17
Dr.Max

18
lianela

19
NsP

20
Simpharma

21
Dr.Max

22
Simpharma

23
NsP

24
Dr.Max

25
lianela

26
Simpharma

27
Cannabis

28
Lianela

29
NsP

30
Lianela

0948 475275,

Ú držbár,PTM,s.r.o, Revúcka
Lehota, M.Tkáčik,LISO
0918 026130

Riaditeľ materskej škoiy,Obec
Ratková, B.J.Bobrovský,LISO
0907 853 570

Lekár-rádiologické odd.,NsP
Revúca,G.Magurová,VŠ,prax 1
rok, 0 5 8 4 8 3 3 3 0 2
Lekár-detské odd.,NsP Revúca,
G.Magurová, VŠ, 058 483 33 02
Lekár-interné odd.,NsP Revúca,G.Magurová, V Š , p r a x i rok
058 483 33 02

Pohotovostné služhv:
do 18.00 hod., Sohota,nedeľa,sviatok:8.88-18.88 hod
lekáreň Sunpharma otvorená do 20.00 hod.
>

L ú č i m e sa
Jozef Roško
vo veku 69 rokov
Pavel Petrivaidský
vo veku 52 rokov
AdelaZubákováVerouáková
vo veku 53 rokov

Kuriér-Revúca, Peter BarillaPE P L A S T PACKAGING,-Revúca,Ľudmila Polačiková,stredné
vzdelanie

058 483 33 02

ÍŔOZPIS POHOTOVOSTIACH SLUŽIEB LEKÁRPÍÍ - j l i

íýiL.

047 5 5 1 1 2 0 0

Všeobecná sestra,NsP Revúca,G.Magurová, U S O

0918 598 627

v mesiaci máj

Autoeiektrikár, Marek ČupkaT R A N S T A V Revúca,USO,prax
3 roky, 0905 356 327
iVIechanik, Marek Čupka, T R A NSTAV,Revúca, U S O

Viktória Krajííáková
LukréciaZubáková/</1 verouáková
Máša Slaná
Filip Franko
Tomáš Švec

Poďakovanie
Ďakujeme rodine, priateľom a
známym za prejavy sústrasti a
kvetinové dary pri poslednej
rozlúčke dňa 12.mája 2015 s

Arpádom Feketem.
Smútiaca rodina.

A

KAMENARSTVO

Masážne centrum

REMAJA

Jana Koncošovájomášikova 1360 Revúca
poskytuje služby:
Klasická masáž
Reflexná masáž chodidiel a rúk
Detoxikačná medová masáž
teTfD^/442 65 83
Tradičná Thajská masáž
n 11II
mobil: 0908 230 638
Liečba REIKI energiou
Ivíuránska 399
: Revúca Široký sortiment darčekových poukážok

AKCNA PONUKA
^

--^-kifnennT^o@logat.sk

0904 810 651

^ 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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