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Seniori-turisti sa Stretli po 15.krát
v poradí 15. Okresný turistický
zraz seniorov Revúckelio okresu sa uskutočnil v stredu 1. júla
2015 v Revúcej a Revúcke s
garanciou Regionálneho združenia miest a obcí Stredný Gemer a s finančnou podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja. Organizátormi
tentoraz boli popri Okresnej
organizácii JDS v Revúcej
hlavne Základné organizácie
JDS v Revúcej a Revúčke.Turistické zrázy seniorov Revúckeho okresu sa už tradične
konajú prvý júlový týždeň vždy v
inej lokalite okresu. Seniori tak
majú možnosť oboznámiť sa s
historickými pamiatkami a krásnou prírodou Gemera. Takmer
220 seniorov účastníkov tohtoročného zrazu zaplnilo divadelnú sálu MsKS v Revúcej, kde sa
konalo jeho otvorenie. Predsedníčka Okresnej organizácie jednoty dôchodcov Zuzana Homoliaková privítala vzácnych hostí
poslancov BBSK Evu Cireňovú,
Júliusa Laššana, Jána Šeševičku, prednostu okresného
úradu Petra Balogha, predsedu
Krajskej organizácie JDS Banská Bystrica Jána Hlaváča, prítomných primátorov a starostov
miest a obcí okresu, zástupcov
sponzorov, spoločenských organizácií a hlavne všetkých
seniorov účastníkov turistického zrazu. Tých následne pozdravili aj poslanci BBSK, vyzdvihli ich aktivitu a zaželali im
pekné zážitky a pohodu na

turistických trasách a prisľúbili
podporu aj ďalším seniorským
aktivitám.Slová Jána Hlaváča
sa niesli v podobnom duchu a
nezabudol podotknúť, že
Okresná organizácia JDS v
Revúcej je najaktívnejšou organizáciou JDS v kraji.Záverom
tejto časti vystúpila predsedníčka ZO JDS Revúca Oľga
Kuchtová, ktorá aj
menom
predstaviteľky spoluorganizátorskej ZO JDS Revúčka Márie
Hanuštiakovej privítala všetkých prítomných a oboznámila s
ďalším programom zrazu, s turistickými trasami a ich náročnosťou. Seniori si mohli vybrať
prechádzku po meste, ďalšiu
trasu popod Skalku na Revúčku
a na Bodnárku. Po absolvovaní
turistickej trasy každý senior
obdržal účastnícky lista odobral
sa na chutný obed a občerstvenie pri posedení v školskej
jedálni Základnej školy na
Hviezdoslavovej ulici v Revúcej.
Pri zákuskoch, ktoré napiekli
členky ZO JDS z Revúcej a
Revúčky, ale aj z ďalších ZO
JDS v okrese, pri vínku a kávičke sa o dobrú náladu postaral
aj harmonikár Edo Sendrei. Dá
sa povedať, že cieľ turistického
zrazu sme naplnili a všetci
prítomní sa už teraz tešia na
budúce športové aktivity. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou umožňujú seniorom takéto a podobné stretnutia s
priateľmi. Katarína Kvetková,zdroj: Z. Homoliaková, foto.RL
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Komunitné centrum pre všetkých

Od marca tohto roku Mesto Revúca s podporou Európskeho
sociálneho fondu, Implementačnej agentúry MPSVR SR v
rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia
prevádzkuje komunitné centrum
v priestoroch bývalej jedálnie
Základnej školy na UI.SNP.
Komunitné centrum poskytuje
priestor, do ktorého môže vstúpiť
každý člen komunity, ktorý hľadá
riešenie svojej situácie, alebo
chce pomáhať riešiť problémy
svojej komunity ( obce, mesta).
Príchodom do centra rešpektuje
slobodu názoru, vyznania, orientácie všetkých klientov, pracovníkov KC a hostí. Každý, kto doň
vstupuje, k ostatným pristupuje s
úctou, chráni a vytvára bezpečný priestor pre stretávanie a
aktivity na rozvoj osoby, skupín,
rodín a celej komunity. Je spoločným priestorom pre všetkých
obyvateľov Revúcej, ktorí sa
chcú zapojiť do aktivít organizovaných centrom. KC je otvorené
v prospech celej komunity, preto
každý člen komunity ho chráni
pred devastáciou hmotnou ako i
devastáciou slovnou a preberá
zodpovednosť za škody hmotné
i nehmotné. Jeho cieľom je pomôcť a zlepšiť kvalitu života
jednotlivcova celej komunity, pričom komunitu predstavujú všetci
o b y v a t e l i a n á š h o mesta.
Činnosť centra zabezpečujú
odborný pracovník poverený riadením komunitného centra

PhDr. Iveta Bendulová, dve odborné pracovníčky a jeden pracovník komunitného centraasistent, ktorý tvorí komunikačný link s marginalizovanými
skupinami a v prípade potreby
odstraňuje jazykové bariéry. Po
troch mesiacoch činnosti má
centrum 220 stálych klientov
(deti, mládež nad 15 rokov,
rodičia, dospelí) a do činností sa
zapojilo alebo ho navštívilo okolo 2000 záujemcov. Pre deti a
rodičov ponúka centrum predškolský klub a klub pre matky s
deťmi, kde sa pracovníci snažia
riešiť problémy rodín komplexne. Zameriavajú sa a spolupracujú s celými rodinami, čo je
dosť náročné. Získať si dôveru
najmä dospelých a zapojiť ich k
spolupráci pri riešení ich vlastnej zložitej situácie ide pomaly,
postupne a nie ľahko. Kluby
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Komunitné centrum pre ifsetKvcii.

navštevujú deti v prítomnosti rodiča a pri zlepšení rodičovsl<ýcli
l<ompetencií centrum
bude
spolupracovať aj s matersl<ými
šl<olami na území mesta.
Na základe analýzy potrieb a
očal<ávaní klientov vypracovalo
centrum plán aktivít a ponúka
nízkoprahový klub pre deti a
mládež, čo znamená, že dieťa
sa zúčastní aktuálnej voľnočasovej aktivity (športová, kreatívna) ale nenavštevuje klub
pravidelne ako napr.krúžok.
Ďalej ponúka doučovanie pre
deti a mládež, čitateľský klub,
tvorivé dielne, besedy, tanečný
súbor a prednášky na aktuálne
témy.
Pre dospelých je tu kariérne
poradenstvo, zál<ladné sociálne
poradenstvo , pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, rôzne vzdelávacie kurzy a školenia. Centrum
plánuje do činností zapojiť
všetky vekové kategórie. S neďalekými klientmi Cilky začalo
realizovať tvorivé dielne a krátke kultúrne podujatia. Plánuje
spolupracovať s inými organizáciami ako Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , asistentmi v
školách a charitatívnymi organizáciami. V predošlých mesia-

coch spolupracovalo
s MC
Gombíkovo, Agentúrou regionálneho rozvoja Gemera,
Základnou školou
Komenského, Centrom voľného času
Revúca a terénnymi sociálnymi
pracovníkmi
Medzi ich doterajšie najväčšie
akcie patrili Míľa pre mamu s
MC Gombíkovo( 250 účastníkov), Deň detí (100 účastníkov),
edukačno-preventívna aktivita
(40 účastníkov),Dni mesta Revúca. Ako zdôraznila Iveta
Bendulová, všetky aktivity a
činnosť centra pre klientov sú
bezplatné. A keďže v letnom období pracovníci pripravili program na letné prázdniny uvítajú
akúkoľvek výpomoc dobrovoľníckou prácou
študentov a
tých, ktorí majú záujem zapojiť
sa do takejto činnosti. Takisto
uvítajú akúkoľvek materiálnu
pomoc.
Centrum je otvorené v pondelok
od 7.30 hod.-15.30 hod., v
utorok až piatok od 7.30 18.00
hod. Viac informácií o činnosti a
letných aktivitách získate priamo v centre UI.SNP,e- mialom:
kc.revuca@gmail.com,
tel.:0917180 750.
Katarína Kvetková

Súťaž v spolupráci Komunitné centrum Revúca
a Centrum voľného času detí na tému: "Najkrajšia
váza pre mamičku"

lil

Tvorivá dielňa - výroba nárafflfc
27.4.2015
Jj
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ZAMĚSTNANOST
ASOCIÁLNA INKLÚZIA

VodlcI,pozor v loto na osohltostl costnoj promavky
Okresný dopravný inšpektorát
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Revúcej by chcel
upozorniť motoristov na špecifiká, ktoré prináša letná turistická sezóna. Cestná premávka
má počas letného obdobia svoje
osobitosti, ktoré vyplývajú najmä so zvýšených nárokov na organizmus počas horúcich letných dní, dlhých presunov motorovými vozidlami na dovolenku a
pod. V tomto období sa na
cestách pohybuje viac motocyklov, cyklistov ale aj chodcov,
čím môže narastať i počet
kolíznych situácií v cestnej premávke. Preto v súvislosti s letnou turistickou sezónou okresný dopravný inšpektorát vodičov upozorňuje a zároveň aj
radí:
V letných mesiacoch treba mať
viac na pamäti, že na miestach,
ktoré sú nám dobre známe, sa
pohybujú i vodiči, ktorí ich nepoznajú, preto buďte voči ostatným ohľaduplní,pri výjazde z
vedľajšej cesty na hlavnú dávajte pozor na motocyklistov môžete ich ľahko prehliadnuť a
nedať im prednosť vjazde,
-v noci dávajte pozor na chodcov - veľakrát sa môžu pod vply-

vom alkoholu po cestách potácať a občas na cestách aj ležia,
spia,
-pred jazdou na dlhšiu trasu sa
pokúste výdatne vyspať, uvedomte si riziko spojené s mikrospánkom v prípade dlhej trasy,
ktorá vás čaká po celodennej
práci a snažte sa mu predísť,
-urobte si po každých dvoch
hodinách jazdy krátku, približne
15-minútovú prestávku,
-pokiaľ máte tú možnosť, tak sa
počas vedenia vozidla na veľkú
vzdialenosť striedajte s iným vodičom,
-ak sa začnete cítiť unavení
resp. ospalí, nájdite čo najrýchlejšie bezpečné miesto na státie,
-predtým ako by ste mohli dostať mikrospánok, vás môže varovať niekoľko príznakov zívanie, strata koncentrácie, objavujúce sa ťažkosti s udržaním
otvorených viečok, vybočovanie
vášho vozidla zjazdného pruhu
a pod.
-najlepším riešením pri únave je
vyspať salVetranie otvorením
okna, zvýšenie hlasitosti autorádia alebo krátke cvičenie vám
pomôže len v zanedbateľnej
miere.
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Júnové zasadnutie mestského zastupiierstva

Uver na rekonštrukciu umelej
ľadovej plochy.
Dňa 25.júna 2015 v dopoludňajších hodinách sa v mestskom
dome kultúry konalo zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Poslanci schválili II.zmenu rozpočtu
s pripomienkou, ktorou sa navyšuje rozpočet v príjmovej časti
o 683.280 € a vo výdavkovej
časti o 760.280 €. Rozpočet po
zmene bude stále prebytkový o
88 800 € v príjmovej časti v celkovej sume 8.646.875 € . Príjmy
do rozpočtu predstavujú príjmy z
poistného plnenia a dobropisov,
z investičného úveru, (zámer
prijať takýto investičný úver bol
schválený Mestským zastupiteľstvom v Revúcej uznesením č.
27/2015 vo výške 350.000 €), z
odpredaja pozemkov získa mesto príjem vo výške 5.145,- €
Financie z úveru budú použité
na digitalizáciu kina (105 000
€),rekonštrukciu a modernizáciu
budovy Prvého slovenského
gymnázia,(50 000 €), finančné
prostriedky vo výške 50.000 € na
údržbu a rekonštrukciu chodníkov, projektovú dokumentáciu
vo výške 27.000 € na zabezpečenie projektov potrebných k
výzvam z operačných programov a na verejné osvetlenie.
Pripomienkou k zmene rozpočtu
bola pôvodná suma úveru vo
výške 350 000 € navýšená o
ďalších 320 000 €, ktoré plánuje
mesto investovať do rekonštrukcie umelej ľadovej plochy.

Dočasné presťahovanie prevádzky

Počas víkendov sa pocho- Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že činnosť
prevádzky Turistického informačného centra na IVIuránskej
vávať nebude.
Podľa schváleného prevádzko- ulici Č.18 je z dôvodu rekonštrukčných prác na budove
vého poriadku pre pohrebisko Prvého slovenského gymnázia dočasne presťahovaná na
na území mesta Revúca a v Námestie slobody č. 13/17 (budova Mestského úradu),
mestskej časti Revúčka sa bude kancelária č. 48 na 1. poschodí od 10.07.2015 do ukončenia
spravidla pochovávať v pracov- prác. Za pochopenie ďakujeme. Aktuálne telefónne čísla
né dni. V sobotu , nedeľu a vo TIC: 0917 346 852.
sviatok sa posedenia ani pohreby nekonajú. Výnimku môže Zároveň Vám oznamujeme, že muzeálna expozícia Prvého
udeliť správca pohrebiska iba slovenského gymnázia bude z toho istého dôvodu
počas dlhšie trvajúceho pracov- zatvorená. O znovuotvorení expozície Vás budeme včas
ného voľna, ako napr. Veľkonoč- jnformovať
né sviatky, Vianoce, Nový rok.
Zvýšené náklady súvisiace s
pohrebom počas týchto dní
znáša v plnom rozsahu zabezpečovateľ pohrebu a úhradu
nákladov na pohreb je potrebné
vykonať vždy pred realizáciou
pohrebu. Odvoz zosnulých do
krematória sa nemusí uskutočniť v deň pohrebu. Telesné
pozostatky zosnulých budú do
odvozu uložené v chladiacom
zariadení na náklady pohrebnej
služby. Tieto nové podmienky
boli do prevádzkového poriadku
zapracované na základe opakovaných žiadostí cirkví, ktoré z
dôvodu vyťaženosti nie sú
schopné v niektorých prípadoch
zabezpečiť pochovávanie v Mesto Revúca sa zapojilo do národnej kampane a umožnilo
dňoch pracovného voľna. občanom mesta zúčastniť sa súťaže, DO PRÁCE NA BICYKLI
Poslanci na rokovaní zastupi- 2015, ktorá trvala od 1. do 31.mája 2015.
teľstva schválili vstup mesta Obyvatelia v rámci Slovenska najazdili spolu 248.600 km čím
Revúca do občianskeho zdru- zamedzili vzniku 64.968 kg C02.Ministerstvo dopravy výstavby a
ženia Verejno-súkromné par- regionálneho rozvoja SR poďakovalo mestu za aktívny prístup pri
tnerstvo Stredný Gemer, čo by vyhlásení, organizácii a vyhodnotení súťaže. Žiaľ napriek
malo priniesť finančné pro- propagácii v okolitých obciach sa v regióne Revúca zapojili do
striedky z eurofondov určené na projektu len 3 súťažné tímy: Cykloškeky, Gymko-cyklo a Sólistky.
rozvoj menších územných cel- Jednalo sa o 7 účastníkov, ktorí v stanovenom termíne spolu nakov, regiónov a zaoberali sa jazdili 259 km. Primátorka mesta Eva Cireňová poďakovala účastžiadosťami občanov a organi- níkom celonárodnej súťaže , ktorej cieľom je hlavne motivácia vyuzácií. Úplné znenie uznesení na žívať zdravý a ekologický spôsob dochádzania do práce. Verí, že
napriek oficiálnemu skončeniu súťaže zostanú obyvatelia nášho
webovej stránke mesta.
Katarína Kvetková mesta aj naďalej verní svojmu dvojkolesovému dopravnému prostriedku. Vyhodnotenie súťaže prebehlo vq štvrtok 9.júla 2015 v
priestoroch Mestského úradu v Revúcej.MsÚ,foto:RL

Po práce na bicvkli

r

Malý návštevník u primátorky mesta

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ - j ú l
Pondelok Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Cknnabis

2
Dr.Nfex

3
Lianela

4
Sunpharma

5
NsP

6
Sunpharma

7
lianela

8
NsP

9
Cknnabis

10
Dr.Max

11
Cannabis

12
Q-.Nfex

13
Lianela

14
Dr.IVfex

15
Sunpharma

16
Lianela

17
Cannabis

18
Dr.Max

19
Sunpharma

20
Dr.Max

21
Sunpharm

22
DrMix

23
NsP

24
Sunjiiarma

25
lianela

26
Q-.Nfex

27
Cannabis

28
Dr.IVfex

29
lianela

30
Cknnabis

31
Sunjiiarma

Pohotouostné služby:
do 18.00 hod., Sobota.nedeľa,sulatok:8.00-18.00 hod
lekáreň Sunpharma otuorená do 20.00 hod.

V pondelok 6.júla 2015 prijala
primátorka mesta Eva Cireňová
vo svojom úrade štvorročného
chlapčeka Sebastiána Liptáka z
Revúcej. Sebastián mal vážne

zdravotné problémy a potreboval operáciu v zahraničí aby mohol začať sám sedieť a chodiť.
Ešte vlani počas podujatia Revúcke Vianoce sa konala dobrovoľná zbierka, kde mohli občania prispieť chlapčekovi na
operáciu. V januári tohto roku
primátorka mesta odovzdala dobrovoľný príspevok občanov
Sebastiánovej matke .Sebastián absolvoval operáciu v Čechách a podľa vyjadrenia jeho
matky sa jeho stav zlepšil. V
súčasnosti podstupuje rehabilitáciu v Košiciach, ale už je
schopný s pomocou chodiť. Malému Sebastiánovi držíme palce a prajeme, aby čím ďalej tým
viac cítil pevnú pôdu pod nohami.-Katarína Kvetková-

KULTURA
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Podajme si ruky k spoločným motUdiiám začaii sme maiičm.končíme «erm-

Už po tretíkrát v rámci „Dní voľne i nedobrovoľne nezamesmesta Revúca" sa stretli veriaci tnaných a bezdomovcov sa
piaticľi cirl<ví na El<umenicl<ých Bohoslužby ukončili požehnaSlužbách Božích v nedeľu 21- ním sestry farárky z ECAV a
„ruka v ruke" spoločnou piesňou
júna 2015.
Aj keď zodpovednosť za orga- „Spoj nás v jedno. Pane".Prítnizáciu Bolioslužieb pripadla v omných pozdravila primátorka
tomto roku na Evanjelickú cirkev mesta Eva Cireňová a poďakoa.v., tak ako vždy, ich pripra- vala duchovným za ich misijnú
vovali duchovní spoločne.Konali službu v meste a za príkladnú
sa v mestskom dome kultúry, spoluprácu. Osobitne poďakolebo ako zdôraznila sestra fa- vala br.kaplánovi Mgr.Tomášovi
rárka D.Hudecová, v dnešnej Székelymu, nakoľko jeho nodobe je dôležité, aby cirkev a jej vým pôsobiskom sa stane oneslužobníci „vyšli" do sveta medzi dlho Rožňava.
ľudí a nezatvárali sa len v chrá- Na Ekumenických Službách
moch, lebo tak to robil aj Pán Božích sa stretli duchovní zo
Ježiš. Služby Božie pripadli na štyroch cirkví: Mgr. Timotej Hanedeľu, ktorá bola v ECAV ve- nes - kazateľ Bratskej jednoty
novaná otcom. „Práve oni sú baptistov, Jozef Kopilec a Jozef
zodpovední v rodinách za Joachim - kazatelia z Cirkvi
duchovný a modlitebný život a adventistov siedmeho dňa, Damajú udeľovať všetkým požeh- nicaHudecová námestnáfarárnanie. To najkrajšie a najpožeh- ka Evanjelickej cirkvi a.v. , Mgr.
nanejšie požehnanie však mô- Pavel Bodnár dekan Rímskožeme dostať od Nebeského Ot- katolíckej cirkvi a Mg r. Tomáš
ca, ak o to budeme stáť a zaň Székely kaplán Rímskokatoprosiť", uviedla sestra farárka v líckej cirkvi. Sestra farárka Mgrúvode stretnutia.Zvesťou Slova .Ing.Piroska Zsámbok z ReforBožieho poslúžil br.kazateľ Jo- movanej cirkvi sa ospravedlnila
zef Kopilec na text Mt 6: 25-34. z dôvodu služobných povinPodčiarkol, že v živote prežíva- ností.Celé Bohoslužby spreváme mnohé zmeny, s ktorými sa dzala mládežnícka ekumenická
musíme vyrovnať. Očakávanie kapela. Srdcia prítomných pokrajšieho domova očakávanie tešili najmä tóny saxofónu br.
budúceho Kráľovstva slávy, nám kazateľa Timoteja Hanesa.
pomáha tieto problémy preko- Ďakujeme, Pane, že žehnáš nanať. Dnes žijeme čas milosti s šu ekumenickú službu a spájaš
Kristom, ale zároveň čas nádeje nás duchovných i veriacich svoa očakávania budúcej Slávy.Po jím Duchom Svätým. Vypočuj,
spoločných modlitbách za mesto prosíme, naše spoločné prosby!
a jej obyvateľov, za deti a mladé
Danica Hudecová
rodiny, starých, chorých, dobro-

Dobrovoľná požiarna ochrana
Slovenskej republiky Hasičský a
záchranný zbor SR, Technická
univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, katedra protipožiarnej ochrany zorganizovali v
sobotu 27. 06. 2015 odbornú
konferenciu pod názvom HASIČSKÉ JEDNOTKY 2015. Záštitu nad konferenciou prevzal
predseda vlády a minister vnútra
SR Róbert Kaliňák, ktorý sa
však konferencie nezúčastnil.
Konferencia bola zorganizovaná v priestoroch Spojenej školy

v Martine a hlavnou témou bola
BOZP pri činnosti hasičských
jednotiek a ochrana hasiča pri
zásahu, používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov.Konferencie sa za
okres Revúca zúčastnili traja
členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Jelšava a
traja členovia z Dobrovoľného hasičského zboru obce Muráň. Konferenciu otvoril Ladislav
Pethô, prezident DPO SR a
potom sa k prítomným prihovoril Juraj Blanár, poslanec NR SR

nr

Rozlúčka predškolákov MŠ Sládkovičova...vyletíme do sveta ako z
úľa včielky. Z úľa, v ktorom múdreli naše detské čielka, bola nám v
ňom kráľovnou naša pani riaditeľka.Keď z konca lehátok už trčia
chodidlá, keď hračky už trochu nudia a knižky viac lákajú, je čas
zažiť nové dobrodružstvo dobrodružstvo ozajstného prváka. A tak
sa 31 našich predškolákov slniečkovej a lienkovej triedy dňa
25.6.2015 rozlúčilo v sprievode dojímavej hudby v areáli školského
dvora s pásmom ďakovných básní a piesní s
riaditeľkou,
učiteľkami, tetami kuchárkami, upratovačkami a svojimi kamarátmi.
Veru, nejedna slza dojatia vyšla mamkám pri pohľade na svoje
krásne deti spolu s príhovorom riaditeľky, ktorá v balíčku ro-dičom
pripomenula, ako ten čas rýchlo letí. Spoločne s triednymi p.
učiteľkami popriala deťom úspešný štart v škole, príjemné
prázdniny a odovzdala osvedčenia o ukončení predprimárneho
vzdelávania. Deti potešil sladký ovocný prípitok, občerstvenie a
koláčik, ktorý pre ne s láskou pripravili tety kuchárky .Čo bolo
ďalej?? Hudba hlasne hrala a všetl<ých malých i veľkých poriadne
roztancovala. M.Balogová
a predseda Žilinského samos- čitý pracovný pomer nastáva pri
právneho kraja. Na záver tohoto menovaní za člena DHZO. Kažbloku sa k prítomným prihovoril dý pracovný úraz musí byť regenerál Alexander Nejedlý, pre- gistrovaní a zaevidovaný aj v
zident HaZZ SR. Po prestávke správe o zásahu. Ďalšou inforsa už pokračovalo v konferencii máciou bolo to, že členovia DHodbornými témami, v ktorých ZO musia byť po menovaní navystúpilo niekoľko diskutujúcich. hlásený v Sociálnej poisťovni a
Ako prvý vystúpil so svojou pre- preto úhradu za náhradu mzdy
zentáciu na tému Rekodifikácia za pracovnú neschopnosť po
platnej legislatívy v oblasti vo vzniknutom úraze zabezpečuje
vzťahu k DHZO plk. Ing. Marián Sociálna poisťovňa od prvého
Drietomský. Ďalšia téma bola dňa.Tému bola pod názvom RiBezpečnosť a ochrana pri ziká pri práci v nebezpečnom
práci, s ktorou vystúpil PhDr. priestore, prostredí a v uzatLadislav Pethô, ktorý poukázal vorenom prostredí, ktorú prena to, že je potrebné absolvovať zentoval Igor Perdiš. Dozvedeli
odborné prípravy a školenia pre sme sa ako používať autonómčlenov DHZO, aby sa stali plno- ne dýchacie prístroje. Poslednú
hodnotným partnerom v integro- tému Člen DHZ a platná právvanom záchrannom systéme. na úprava prezentoval Ing. PaĎalším prednášajúcim bol Mgr., vol Zapletal, ktorý vo svojom
Ing. Ivan Chromek, predseda príspevku vysvetlil pojmy:členKrajského výboru DPO v Ban- stvo v DPO SR,členstvo v DHskej Bystrici s témou Dokumen- ZO, dobrovoľnícka činnosť, ktotácia vedená hasičskými jed- rá sa v praxi aplikuje inou fornotkami aj DHZO. S témou mou. Ďalej tu bolo poukázané
Osobné ochranné prostriedky na to, ako finančne ohodnotiť
vystúpil Marian Brtko, ktorý vy- nezamestnaných členov - doslovil myšlienku, že na zásah by brovoľných hasičov a na formy
mal ísť zdravý hasič. Ďalšou odškodňovania pri úrazoch.
témou bolo Riešenie pracov- Po tomto vystúpení sa rozprúných úrazov v DHZO, ktorú dila diskusia a tým bola konferprezentoval PhDr. Ladislav Pet- encia ukončená.
hô, kde sme sa dozvedeli, že urGabriela Jakubecová
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,A " Mestské kultúrne stredisko v Revúcej
vyhlasuje

t'.
J

L

konkurz do folklórneho súboru

Ísykoví^e
Hľadáme:
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tanečníkov
spevákov
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8 . 9 . 2 0 1 5 o 19,30 hod.
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K o n k u r z s a u s k a t o č r í í V s g p t g r a b n 2013.

MsKS Revúca
i>»Í

Predpredaj:

MsKS dv. č. 5 alebo 058/28 515 73 alebo skype: MsKS Revúca
Vstupné 15€

MestsKá Knižnica Samuela Reussa
letnv uvnožlčnv čas/ lúl.august
PondeloK 7.30-16.00
UtoroK
7.30--IB.00
streda
7.30-13.00
SturtoK
zatvorené
PlatoK
7.30-1B.00
Obednalsla nrestáuKa 11.00-11.30

^ •r
Viac informácií: Tel č 058/28 S15 73 alebo
facebook com/msksrevuca alebo Skype h/sKS Revúca

^WPIVÍIÍVSH

Kalendár podujatí mesta Revúca - júl,august 2015
20. - 24. 7. 2015; 8:00 - 16:00

CVČ Revúca

L e t n ý t á b o r SMAJLÍK
d e n n ý t á b o r pre d e t i
2S. 7. 201S

KST Dúbrava

LIMITOVANA MAJSTROVSKA
EDÍCIA R E D & G R E Y

Turistická vychádzio — Nízke Tatry
Črmné - Skalka - Kotliská - Črmné
31. 7. — 2. 8. 2015

Správa NP M u r á n s k a planina

Prežitie v divočine
p u t o v n ý (turistický) t á b o r pre deti od 10 d o 14 r o k o v
1. 8. 2 0 1 5

KST D ú b r a v a

Turistická vychádzka — Nízke Tatry
s. P r i e h y b a — V e ľ k ý b o k — H o š k o v á d o l i n a
8. 8. 2 0 1 5

KST D ú b r a v a

T u r i s t i c k á v y c h á d z k a — M a l á Fatra
Podstráne — Martinské hole - Minčol
24.8.-28.8.2015

ZUŠ Revúca

D e t s k ý d e n n ý t á b o r SLNIEČKO, I V . r o č n í k
v p r i e s t o r o c h ZUŠ v Revúcej a na v e r e j n o m p r i e s t r a n s t v e
H M TESCO
29. 8. 2 0 1 5

SPAS, O L Ú P n.o. Predná Hora

M e m o r i á l Juraja M a r i a n i h o , V I I I . ročník

Upúti^ štýbm SKODA bbia a SKDEA Rapid Red& Grey

v ý s t u p na hrad M u r á ň
29. 8. 2 0 1 5

KST D ú b r a v a

Turistická vychádzka — Stoličke v r c h y
Kohút
* S p o m i e n k o v é o s l a v y SNP
pri p a m ä t n í k u na N á m e s t í s l o b o d y

ZO SZPB Revúca
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ho 10,982 01 Tomafa,
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SKOLSTVO

Krst zocháčov v Prvom slovenskom gymnáziu jriedy PSLG sa premenili na Hočasné worksilopy

Zdokonaliť sa v anglickom jazyku, spoznať nových priateľov,
mestá, krajinu, posilniť myšlienku spolupráce, povedomie
spolupatričnosti a hrdosti k
miestu, v ktorom žijem, ako aj
zdokonaliť svoje zručnosti v
informačných a komunikačných
technológiách, boli hlavné ciele
spoločného medzinárodného
projektu v rámci partnerstva
e Twinning, ktorý realizovali žiaci
IX.A triedy zo ZŠ I.B.Zocha a
partnerskej školy z poľskej Morawice pod vedením ich učiteľky
Aleny Kvetkovej.
Po celý školský rok žiaci pracovali na spoločnom projekte „Objav sedem divov svojho regiónu", počas realizácie ktorého
navštevovali a mapovali 7 vytipovaných najatraktívnejších lokalít v Revúcej a jej okolí, získané informácie sprostredkovávali
svojej partnerskej škole a pracovali na spoločnom turistickom sprievodcovi.

Dnešný deň, 25. jún bol pre nich
výnimočný. V historickej budove Prvého slovenského gymnázia za prítomnosti pracovníčok múzea a riaditeľky ZŠ
I.B.Zocha Mgr. Adriany Kvetkovej slávnostne uviedli do života
výsledok svojho celoročného
snaženia. Turistického sprievodcu pokrstili symbolicky soľou. Tak, ako dobré jedlo potrebuje soľ na naplnenie správneho gurmánskeho zážitku, tak aj
Revúca a jej okolie, poskytujúca
skutočné klenoty hmotného a
nehmotného dedičstva, potrebuje propagáciu a zviditeľnenie
sa al<o soľ. A tak žiaci a ich učitelia opúšťali tieto majestátne
priestory obohatení poznaním a
s pocitom hrdosti, že aj oni prispeli svojou troškou k tomu, aby
svoj región dostali do povedomia domácim, ale aj zahraničným návštevníkom.
Žiaci IX.A.triedy

Pravidelný výkup papiera v Revúcej

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravideiný výl^up
papiera výmenou za toaietný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch: 28.7.,25.8., 29.9., 27.10.,
24.11.,29.12.,na týchto uliciach vdaných 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,Daxnerova, 16.0516.25 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

„Carpe diem!" Staré latinské
spojenie znamenajúce „uži si
tento deň". Tak si ho teda študenti, vyučujúci
a pozvaní
hostia užívaii a v stredu, 24. Júna staré múry historickej budovy Prvého slovenského
gymnázia, dnešného Prvého
slovenského literárneho gymnázia v Revúcej, ožili nebývalým ruchom. Študenti prišli
už trochu skôr, aby premenili
triedy na dočasné workshopy.
24 hodinový festival Carpe
diem otvorila o 9:00 riaditeľka
školy Mgr Ľuboslava Lacjaková, ktorá okrem študentov
privítala aj lektorov a žiakov
základných škôl. Krátko oboznámila s priebehom podujatia
a všetkým popriala veľa chuti
do práce v Jednotlivých dielňach. Divadelná dielňa prebiehala pod vedením bývalej
absolventky školy Alexandry
PolovkoveJ, žurnalistická pod
vedením redaktora Rádia Regina RTVS Erika Šimoňáka,
hudobnotextárskej
dielne sa
už tradične ujal hudobník Martin Geišberg a základy filmovej
tvorby študentom vysvetlila
Jana Janove.
Všetky teoretické i praktické
skúsenosti získané v Jednotlivých dielňach študenti zúžitkovali pri záverečnej prezentácií, ktorá bola naplánovaná o

líAMřW

17:00 hod. O 19:00 sa herci divadla Z.N.A.K. predviedli
svojou hrou „Martinko K", s
ktorou získali 3. miesto na
celoštátnej súťaži a prehliadke
divadla dospelých hrajúcich pre
deti. Potom už nasledoval koncert Martina Geišberga a po
ňom divadelná hra „Slučka pre
dvoch" v podaní divadelného
súboru DAXNER z Tisovca. Po
divadelnom zážitku prišiel na
rad debatný klub diplomacie
pod vedením čerstvej absolventky PSLG a zároveň víťazky
celoslovenského kola Olympiády ľudských práv Simony Albertovej. V neskorých nočných
hodinách nasledovala voľná zábava a Jam session.
Študenti PSLG opäť ukázali
nielen svoje organizačné
schopnosti a súdržnosť kolektívu, ale aj svoje nadanie,
talent a kreativitu. Carpe diem
2015 Je už síce minulosťou,
ale v Prvom slovenskom literárnom gymnáziu začínajú
pracovať na Carpe diem 2016!
Toto podujatie spoločne zorganizovali Prvé slovenské literárne gymnázium. Miestny Odbor
Matice slovenskej a Odbor
Mladej Matice v Revúcej.
Mgr. Martina Urbanová
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Športový záver
skolského roka v ZS Komenského
Revúcej, ktoré nám umožnilo manou Antalovou a Alexandrou 1000 m, v hode kriketovou

Posledné dni v Základnej škole
J.A. Komenského sa niesli v
znamení športového zápolenia
a športových úspechov.
Dňa 23. 6. 2015 sa konal
florbalový turnaj O putovný
pohár, ktorého spoluorganizátorom okrem základnej školy
bolo Oblastné koordinačné centrum Ideálnej mládežníckej
aktivity. Turnaja sa zúčastnili
družstvá zo základných škôl z
Rimavskej Soboty, Poltára, Lučenca a naše mesto zastupovalo družstvo florbalistov našej
školy. Po urputných čestných
súbojoch sa víťazom stalo mužstvo Základnej školy Dobšinského z Rimavskej Soboty.
Víťazstvo im prináleží zaslúžené, ukázali, že florbal vedia
hraťajednoznačne boli najlepší.
Poďal<ovanie patrí organizátorom Mgr. P. Bolačekovi a Mgr.
J. Joachimovi a vedeniu SOŠ v

turnaj uskutočniť v jeho priestoroch . Ďakujeme aj p. Lopušekovi za sponzorské poskytnutie
občerstvenia .A samozrejme
všetkým účastníkom pod vedením ich trénerov, ktorí mali chuť
a ochotu prísť k nám do Revúcej
a športovým zážitkom ukončiť
školský rok 2014/2015. Už teraz
sa tešíme na nasledujúci ročník
v roku 2015/2016.
Dňa 24. 6. 2015 sa družstvo
volejbalistov školy v zložení :
Filip Vavrek, Filip Ovšonka, Jakub Ovšonka, Matúš Ďuriška
pod trénerským vedením P. Bolačeka zúčastnili Majstrovstiev
Slovenska MIDICOOL Volley v
Bratislave, kde v tvrdej konkurencii 16 družstiev z celého
Slovenska obsadili 9. miesto,
keď im chýbalo trochu športového šťastia v skupine. Okrem
toho obaja Filipovia spolu s Ro-

Fulopovou / bývalou žiačkou ZŠ
J. A. Komenského / obsadili v
MIXE pekné 6. miesto.
A športovanie sme ukončili 26.
júna kedy sa v škole uskutočnila Školská športová olympiáda
žiakov 2. stupňa v rámci Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska. Pri slávnostnom nástupe počas olympijskej
hymny žial<ov privítalo i usmievajúce sa slniečko, ktoré ich
sprevádzalo počas všetkých súťaží. Po otvorení olympiády a
sľuboch rozhodcov i športovcov
sa žiaci rozišli na svoje stanovištia, na ktorých začali súťažiť
za skandovania svojich spolužiakov. Žiaci súťažili v štyroch
kategóriách: mladšie žiačky a
mladší žiaci, staršie žiačky a
staršížiaci. Pretekalo sa v týchto
atletických disciplínách: v behu
na 60 m, behu na 600 m, 800 m a

loptičkou a skoku do diaľky.
Olympiáda sa uskutočnila za
výbornej atmosféry, žiaci si
navzájom držali palce, povzbudzovali sa, súťažili v rámci
fair-play.
Pri slávnostnom vyhodnotení
boli najlepší traja športovci v
každej kategórii ocenení medailami a diplomami.
Na záver tejto krásnej športovej
akcie sa všetci účastníci olympiády rozišli s presvedčením, že
o rol< sa stretnú zas a v plnom
nasadení. A už ostáva vydržať
pri športovaní aj počas krásnych
letných prázdnin
Ďakujeme všetkým športovcom
za úspešnú reprezentáciu školy
a nášho mesta a prajeme aj v
ďalšom období veľa športových
úspechov.
ZS

....

Ten, kto si myslí, že učiteľ je
vždy vážny a prísny, sa mýli.
Presvedčiť sme sa o tom mohli v
piatok 3. 7. 2015 na Športovom
dni učiteľov revúckych škôl.
Tohto roku bolo hostiteľom
Gymnázium Martina Kukučina,
kde sa v tento deň zišlo určite
najviac učiteľov na 1 meter
štvorcový na Slovensku, pres-

nejšie 150 z 8 škôl nášho
mesta. Stretli sme sa, aby sme
si zašportovali, zabavili sa a po
príjemne strávenom dni sa rozišli na zaslúženú dovolenku.
Celý program sa niesol v duchu
sloganu „Milujem Revúcu" a
pozostával zo 7 rôznych súťaží,
akoTestíček, kde mali súťažiaci
možnosť preukázať vedomosti

o našom meste. Puzzle skladanie obrázka na čas. V súťaži
Slepá mapa mali súťažiaci nájsť
na slepej mape mestá a dediny
Slovensl<a. Na Kreslení mali
nakresliť a uhádnuť názov rozprávky, frazeologizmu a filmu, no
a v Aktivitách museli podľa slovného popisu uhádnuť slovné
spojenie. Ďalším stanovišťom
bol Lietajúci tanier, kde hádzali a
chytali lietajúce taniere do lavóra

%

a v poslednej disciplíne Chutí
vám to? hádali podľa obrázkov
názvy rôznych jedál.Po splnení
všetkých disciplín sme sa spoločne presunuli na ihrisko, na
záverečnú štafetu, kde boli
jednotlivé družstvá búrlivo povzbudzované. Na štafete sa
súťažiaci museli popasovať s
rôznymi disciplínami, ako hod
na basketbalový kôš, preskok
cez švihadlo, slalom s pingpongovou loptičkou na lyžici,
museli sa vysporiadať s autobrankárom, nafúkať balóny a
pribiť klince. Každá disciplína
bola obodovaná a súčet bodov
nakoniec rozhodol, že na 1.
mieste sa umiestnili až 3 družstvá ZUŠ Revúca, Špeciálna
ZŠ a ZŠ J. A. Komenského.
Víťazom srdečne blahoželáme,
ale myslím, že v tento deň nebolo dôležité zvíťaziť, ale stretnúť sa a zabaviť sa. Prežili sme
veľmi príjemný deň, slnečný deň
a nakoniec sme sa rozišli na
dovolenku, na ktorej načerpáme
nové sily do ďalšieho šk.roku
2015/2016.
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INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE

Prihláste sa na kurz
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
Požladauky na Účastníka:
uchádzač o zamestnanie

Predám garáž pri kotolni s
jamou a pivnicou.
0902409 939
Predám l<lavír PETROF,výborný stav,tmavý lesl<lý maliagón,3-pedálový, výborný zvul<,prvý majiteľ, žiadne opravy.Potrebné naladiť. Cena dohodou.
0908 046 655

Majster výroby,Herman Sloval<ia Distribution, s.r.o Bc.M.Kvetl<ová,USO
0903 576 603
Manipulačný pracovník,Herman Sloval<ia Distribution,s.r.o
USO
0903 576 603
Operátor strojov a zariadení
Herman Sloval<ia Distribution,
s.r.o,USO
0903 576 603
Prevádzkový technik, Herman
Sloval<ia Distribution,s.r.o.,USO
0903 576 603
Upratovačka,Herman Sloval<ia
Distribution,s.r.o, USO
0903 576 603
Zástupca obchodného rladlteľa,Slovmag Lubeník, VŠ,5rokov
praxe.PhDr.D.Benková

Mesto Revúca vyhlasuje
2 obchodné verejné súťaže
o najvhodnejší návrh na
uzavretie kúpnej zmluvy.
Mesto predáva pozemky,
ktoré sa nachádzajú v časti
Za nemocnicou.
Podmienky OVS sú zverejnené na úradnej tabuli
mesta a na Internetovej
stránke www.revuca.sk

0584814125
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L ú č i m e sa
AnnaTardová
vo veku 89 rokov
Viera Piovarčiová
vo veku 80 rokov
Karol Brocko
vo veku 80 rokov
Albert Droppa
vo veku 85 rokov
Milan Ďurian
vo veku 75 rokov
Katarína Szabóová
vo veku 74 rokov

Poďakovanie

Lenka Belánová
Aj touto cestou sa chceme
Nina Meriačová
poďakovať lekárom a celému
personálu Interného oddelenia
nemocnice v Revúcej za príkladnú liečbu a starostlivosť
počas hospitalizácie Ladislava
Jonáša v júni 2015. Prajeme im
%
Peter štefanko
veľa ďalších úspechov v namáa
Adriana Melišková
havej a zodpovednej starostlidíía 20.0.2015
vosti o pacientov. Vďaka za
všetko. Rodina Jonášová z
človek odchádza, ale všetko
Tornale.
krásne čo nám dal ostáva v nás
Dňa S.júla 2015 uplynulo 15
rokov od úmrtia nášho drahého
Ťen, kto Ťa poznal, spomenie s/ľ manžela a otca
Ten, kto Ťa mal rád,nezabúda.
Dňa 27. Júla 2015 uplynie rok,
Jána
čo nás navždy opustila naša
Nobavičku
drahá

Znel s v a d o b n ý
pochod

A

ň
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mobil: 0 9 0 8 2 3 0 Ó38

Mutanska 399
.

ŽIVOTNE KRIŽOVATKY
v mesiaci jún

OZNAM

/•

Mläow

^

Záujem získať odborné uedomosti a zručnosti
Termín:6-.21.8.2015 (12 pracouných dní)
MlestoiSúkromná stredná odborná škola,Reuúca
Doklad o absoluouaní uzdeláuacieho programu:
Osuedčenie o absoluouaní modulu Poduojné účtouníctuo
akreditouaného uzdeláuacieho programu Účtouníctuo
Informácie: ÚPSVR Reuúca, 5.posch.,č.d.503 y

Zamestnanie

/
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INZERCIA

: Revúca

^^_^___--^^--=WnemiT5tvo@logat.sk

Zdenka
Dubovská

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spo
[plenku. Manželka Evasdeťmi.^

Dňa 11.júna 2015 sme sa navždy rozlúčili s našim milovaným
s láskou a hlbokou úctou spo- manželom a otcom Teodorom
mína celá rodina. Ďakujeme Wroblom. Ďakujeme všetkým,
všetkým za tichú spomienku ktorí sa s ním prišli rozlúčiť na
poslednej ceste životom, za
prejavy sústrasti a kvetinové
dary. Manželka, dcéra a ostatná
'jodina.
^
/

^ REVÚCKE LISTY ^

Kamenárstvo Ulický s.r.o.
Revúca,
Muránsi<a 366, 050 01
Mobil: 0907 528 039
0917 724 483
www.kamenarstvo-ulicicy.sk

Kvalita overená 25 rokmi praxe g spokojnosťou zákazníkov
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