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Fašiangy-obdobie tancovačiek. Gemerský ples v červeno-bielom šate
Každý z nás občas pocíti vnútorný impulz zmierniť svoj každodenný, neraz vybičovaný
pracovný rytmus a pracovné
tempo. Nielen oddych, ale tiež
túžba po stretnutí s príjemnými
ľuďmi, známymi aj neznámymi,
vedie naše kroky do krásne vyzdobenej plesovej siene.
A práve na takú sa v sobotu, 16.
januára premenila bielo-červeno vyzdobená spoločenská
miestnosť Alfa mestského
domu kultúry. Uskutočnil sa tam
Gemerský ples, ktorý už tradične zorganizovalo Mesto Revúca a Mestské kultúrne stredisko v Revúcej.
Ples po úvodnom cimbalovom
vstupe detskej ľudovej hudby
Pajtáši vedenej Michalom Šimkom, otvorila primátorka mesta
Eva Cireňová.
Vo svojom príhovore sa poďa-

kovala celému organizačnému
tímu MsKS za prípravu, plesajúcim popriala príjemnú zábavu, predniesla prípitok a s poslancom BBSK Júliusom Laššanom zatancovali prvý tanec,
ktorým zároveň aj otvorili ples.
Po ňom sme si mohli tanec vychutnávať aj naďalej a to v podaní Tanečného klubu Happy
dance, ktorý si pripravil niekoľko
ukážok spoločenských a štandardných tancov. Títo brilantní
mladí šampióni spoločenských
tancov nám ponúkli nádhernú
tanečnú inšpiráciu.
O polnoci sa tradične žrebovala
zaujímavá a lákavá tombola,
ktorej hlavnou cenou bol LED
televízor, ktorý do tomboly venovalo mesto Revúca. Druhou
cenou bol tablet od zástupcu
primátorky Júliusa Buchtu a
treťou cenou - viacúčelovou

panvicou prispelo MsKS v Re- The Real Metalex v zložení
Márius Garláthy, Ondrej Šarník
vúcej.
Celú noc plesajúcim do tanca a Marián Hrivnák.
Mgr.Martina Urbanová
hrala a spievala hudobná skuina

Jubilejný Ples seniorov
Fašiangy, obdobie od Troch
kráľov do Popolcovej stredy, sú
už tradične časom plesov,
zábav a bálov.
V našom meste sa každý rok
uskutoční niekoľko plesov.
Medzi stálice patrí aj Ples seniorov, ktorého jubilejný 10.ročník sa konal v sobotu 23.januára
v mestskom dome kultúry.
Ples v opere otvárajú úderom na
gong, tento ples sa otvára úderom na ťäpšu(spisovne panvicu). Ani tento rok nechýbala
primátorka mesta, Eva Cireňová, ktorá poriadne udrela a

130 hostí sa zabávalo až do
rána.Keďže ples oslavoval okrúhle jubileum, nechýbala narodeninová torta, ktorú darovala
primátorka mesta.
Tohtoročné fašiangy patria k
jedným z najkratších. Trvajú len
do 9. februára, teda iba mesiac.
Ak ste teda žiaden ples nestihli,
treba sa poponáhľať.
V mestskom dome kultúry sa
ešte bude konať Poľovnícky
ples a Kresťanská veselica.
Plesanie sa uzavrie v utorok 9.
februára a polnoci pochovaním
basy.
Katarina Kvetková
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Oddelenie územného a strategického
plánovania

Splašková kanalizácia a nové cesty v Revúčke

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Košice podala od roku 2009 opakovane
žiadosť o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku
na Ministerstvo životného prostredia SR pre realizáciu splaškovej kanalizácie v Revúčke.
Posledná žiadosť na základe
výzvy vyhlásenej vo februári
roku 2014 bola pripravená v júni
2014. V októbri roku 2014 bola
rozhodnutím MŽP SR schváAllan Mikušek
lená,nakoľko
splnila všetky výberové kritéria,potrebné pre financovanie projektu v rámci
príslušnej výzvy pre Operačný
program Životné prostredie,
operačný cieľ - Odvádzanie a
čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR
voči EÚ.
Realizácia projektu bola uskutočnená zhotoviteľom stavby
GEPSTAV s.r.o., Michalovce v
termíne apríl-október 2015.
Zhotoviteľ vybudoval splaškovú kanalizáciu v Revúčke, kanalizačný zberač F, ktorý odvedie splaškové vody do novovybudovaného kanalizačného
zberača E a E1,a je napojený
na existujúcu kanalizačnú sieť
mesta Revúca na Ul.Komenského.
Realizáciou aktivít projektu sa
vybudovala gravitačná kanalizácia pomocou rúr PVC DN
300 v dĺžke 3 071,40 m, 187
kusov prípojok a taktiež zberač
E v dĺžke 1 006,60 m, zberač E1
v dĺžke 412,10 m a stoka F v
dĺžke 540,20 m.
Zároveň sa vybudovali tri čerpacie stanice a jeden merný objekt
na prečerpávanie splaškových

vôd. Splaškové vody z Revúčky sa odvedú a vyčistia v
Čistiarni odpadových vôd Revúca, ktorá vyhovuje našim aj
EÚ normám.Zredukujú sa látkové znečistenia a organické
látky na výstupe z ČOV a taktiež sa účinne zníži obsah nerozpustných organických látok
v surovej odpadovej vode.
Riadnym nakladaním a prečistením splaškových vôd sa
zvýši kvalita životného prostredia.
Vybudovaním vodohospodárskej infraštruktúry sa umožní
zlepšenie sociálneho, ekonomického a investičného rozvoja mesta Revúca, pričom sa
zvýši podiel obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu s
predpokladaným 93,67%-ným
napojením.
Predmetný projekt podľa podmienok výzvy riešil aj
povrchové úpravy narušených komunikácií len v mieste uloženia
kanalizačného potrubia.
Po
ukončení stavby kanalizácie
zabezpečilo mesto Revúca z
vlastných prostriedkov v hodnote 30 tis. eur realizáciu nových asfaltových povrchov narušených miestnych komunikácií a to v ich celej šírke, čím
došlo k podstatnému zlepšeniu
ich technického stavu a podmienok pri ich užívaní.
Obyvatelia sa budú môcť pripájať na novovybudovanú kanalizáciu po skolaudovaní stavby podaním žiadosti o pripojenie na stredisku VVS a.s.
v Revúcej.
M.Varga

Oddelenie finančné a majetkovo právne
Upozornenie-daň z nehnuteľností
Správca dane z nehnuteľností v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
upozorňuje daňovníkov, že termín pre podanie daňových priznaní k
dani z nehnuteľností je 1. február 2016.
Daňové priznania podávajú iba vlastníci, ktorí nadobudli
nehnuteľnosti v priebehu roka 2015.
V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením a vydražením
počas kalendárneho roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni v ktorom sa dedič alebo vydražiteľ
stal vlastníkom.
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačivách vydaných
Opatrením MF SR, ktoré sú platné od 01.01.2015 a sú dostupné u
správcu dane Mestský úrad Revúca kancelária č. 2, alebo na internetovej stránke Mesta Revúca aj Ministerstva financií SR.
Upozornenie - poplatok za komunálne odpady
Poplatníkom poplatku za komunálne odpady, ktorí žiadajú odpustenie alebo zníženie poplatku za rok 2016 doporučujeme, aby
potrebné doklady doručili na Mestský úrad Revúca - podateľňa, prípadne do kancelárie č. 2 do 31.1.2016.
Upozorňujeme poplatníkov, že rozhodnutia k daniam a
poplatkom za rok 2016 budú doručované v mesiacoch marec
až apríl 2016.
Pri úhrade bezhotovostne je nevyhnutne potrebné zadať príslušný
variabilný symbol a konštantný symbol, ktorý je uvedený v
rozhodnutí (bez toho nebude platba identifikovaná), pri úhrade v
pokladni MsÚ je potrebné doniesť so sebou k úhrade aj rozhodnutie.

Z januárového zasadnutia MsZ
Dňa 21.januára 2016 sa v
mestskom dome kultúry konalo
14.zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Poslanci rokovali o použití prostriedkov rezervného fondu a
I.zmene rozpočtu na rok 2016.
Mesto navrhovalo použiť 66 000
€ z rezervného fondu na odkúpenie pozemku na základe už
schváleného uznesenia v sume
26 000 € a 40 000 € na rekonštrukciu filtračného zariadenia
na mestskom kúpalisku. Poslanci schválili z rezervy použiť len
prostriedky na odkúpenie pozemku,
prostriedky
na filtračné
Karnevalové
masky
zariadenie budú schválené po
vypracovaní predbežnej kalkulácie rekonštrukcie.
Zmena rozpočtu okrem prostriedkov z rezervného fondu do
príjmovej a výdavkovej časti obsahovala aj príjem 16 560 € z
nevyužitého úveru z minulého
roka. Tieto prostriedky sa použijú na rekonštrukciu verejného
osvetlenia.
Poslanci schválili návrh Všeobecno -záväzného nariadenia,
ktorým sa upravujú podmienky
poskytovania dotácií z prostriedkov mesta a návrh na prerozdelenie transferu športovým
klubom. Podľa schváleného
VZN môže na základe písomnej
žiadosti poskytnúť primátor

mesta finančné prostriedky v
sume do 300€ a vedúci oddelenia školstva, telesnej kultúry a
športu, v sume do 150 €. O poskytnutí vyšších dotácií rozhoduje
mestské zastupiteľstvo.
Na základe žiadostí doručených
v požadovanom termíne vypracuje Komisia športu pri MsZ
návrh na prerozdelenie dotácií
formou transferu percentuálne
nasledovne: 75% výšky transferu dostanú kluby-účastníci
dlhodobých súťaží so známym
vylosovaním,20% kluby-účastníci jednotlivých turnajov a súťaží a 5 % výšky transferu zostáva
v rezervnom fonde.Návrh schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Pre rok 2016 transfer pre športové kluby predstavuje sumu 40
000 €, ktorý bol prerozdelený
medzi 14 klubov v rozpätí sumy
od 200 do 11 000 €.
Poslanci na návrh primátorky
mesta schválili Ing.Dianu Lamperovú od 1.februára 2016 do
funkcie riaditeľky príspevkovej
organizácie Múzeum Prvého
slovenského gymnázia.
Katarína Kvetková.
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Oddelenie služieb obyvateľstvu

Ocenenia za výnimočné činnosti

Oddelenie školstva, telesnej kultúry
a športu

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.
Oblasti 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 služieb obyvateľstvu a taktiež
na Mestskom úrade vedľa kancelárie prvého kontaktu.

Október
,

Hľadáme rečníkov a recitátorov
Mesto Revúca hľadá externých spolupracovníkov (rečníkov a
recitátorov na občianske pohreby) , ktorí budú vedieť na
základe podkladov od pozostalých samostatne pripraviť smútočné
príhovory a zároveň aj predniesť smútočnú reč počas pohrebu.
Požiadavky: ukončená SŠ, komunikačné schopnosti, ovládanie
slovenského jazyka slovom a písmom, mikrofonický hlas.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na PhDr. Renátu
Ružinovú , referát kultúry a ZPOZ 0905762238, 058/2251591
Svoje životopisy môžete posielať na ruzinova@revuca.sk

Sobášne dni v roku 2016
Sobášne dni v roku 2016 sú nasledovné soboty:
09.a23.január;06.a20.február ;05.a19.marec,16.a30.apríl.;14.a28
máj1.a 25.jún;09.a23.júl;06.a20.august;03.a17.september;01.15.
a 29.október;12.a 26.november;10.december
;a každá pracovná streda v pracovnom čase o 08.00 do 16.00
hodiny.
Manželstvo je možné uzavrieť aj iný ako určený čas. Je potrebné
podať matričnému úradu žiadosť na sobáš mimo určený čas a
matričný úrad rozhodne, či žiadosti vyhovie. Za sobáš mimo
určený čas sa vyberá správny poplatok.
Ak sa manželstvo uzatvára v určený čas a v na to určenej
miestnosti/sobášnej sieni/,sobáš je bez poplatkov.
Žiadosť na uzavretie manželstva štátnych občanov SR sa podľa
zákona o matrikách predkladá matričnému úradu najmenej týždeň
pred sobášom.
Plne dokladovaná žiadosť o uzavretie manželstva občana SR s
cudzincom, minimálne 2 týždne pred sobášom.

Oddelenie životného prostredia
a verejného poriadku

Pravidelný výkup papiera
Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť
(vyplácané nad 200 kg)v týchto dňoch:26.1., 23.2., 22.3., 26.4.,
24.5., 28.6., 26.7., 23.8., 27.9., 25.10., 29.11., 20.12.,
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 Hlinkova
15.40,-16.00 Daxnerova

Top mená roku 2015

16.0516.25 Okružná

V roku 2015 sa v revúckej nemocnici narodilo 310 detí. Nových
občanov mesta Revúca sa narodilo 88.V roku 2015 sa do matriky
zapisovali aj netradičné mená, ktoré rodičia dali narodeným deťom.

16.30- 16.50 križovatka Jesenského a B. Němcovej
16.55 17.15 Revúčka pri kultúrnom dome.

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je
Pre chlapcov : Steven, Fabián, Bryan, Noel, Damián, Julian, Max, potrebné, aby bol zber zviazaný!!!
Ryan, Evan, Diego, Austin a pre dievčatá: Elisa, Lukrécia, Iliana,
Cyntia, Lilly, Melisa, Zara, Jenna, Karmen, Evelin, Lara, San- Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.
dra,Robyn,Amélia. Najviac používané mená v roku 2015 - pre Kontakt na výkupcu: 0902 980 995
chlapcov - Nikolas, Sebastián, Marek,Dávid,Dominik,Patrik,- pre
dievčatá - Ema, Vanesa, Viktória, Sofia, Patrícia
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Zo správy mestskej polície-najviac sa dopúšťame priestupkov proti verejnému poriadku
S ôsmimi príslušníkmi zabezpečuje mestská polícia denne
nepretržitú prevádzku. Táto
skutočnosť v minulom roku
veľkou mierou prispela predovšetkým k predchádzaniu rôznym porušeniam zákona zo
strany občanov, čo následne
vedie k zlepšovaniu verejného
poriadku v meste.
K zlepšeniu verejného poriadku
v meste prispel aj monitorovací
kamerový systém . V uvedenom
roku monitorovalo mesto dvanásť kamier. V monitorovaných
častiach mesta došlo k zníženiu
priestupkovosti, uličnej kriminality a trestnej činnosti, ako aj k
zvýšeniu objasnenosti priestupkovej a trestnej činnosti, k efektívnemu riadeniu hliadok MsP a
ich využitie v ostatných častiach
mesta podľa aktuálnej potreby.
Z celkového počtu zaznamenaných priestupkov 818, bolo
kamerou zaznamenaných 173
priestupkov
Príslušníci mestskej polície zaznamenali v uvedenom roku 818
priestupkov, ktoré boli spáchané na území mesta Revúca. Z
uvedeného počtu priestupkov
bolo v blokovom konaní riešených 613 a napomenutím 205
priestupkov. Od pokutovaných
osôb vybrali pokuty v celkovej
sume 9 102 €. Dopravnému inšpektorátu v Revúcej boli postúpené na doriešenie 2 priestupky. Obvodnému úradu v Rimavskej Sobote bolo postúpených
na doriešenie 8 priestupkov. OO
PZ SR v Revúcej bolo postúpených 6 vecí, nakoľko išlo o
podozrenie zo spáchania trestného činu.
Priestupky proti verejnému
poriadku.Z celkového počtu
401 sa ich najviac týkalo znečistenia verejného priestranstva, neuposlúchnutia výzvy
verejného činiteľa pri výkone
jeho právomoci, vzbudenia
verejného pohoršenia, zničenia
alebo poškodenia orientačného
označenia, neoprávneného zaberania verejného priestranstva, neoprávneného zakladania divokých skládok, rušenia
nočného kľudu a porušenia
všeobecne záväzných nariadení Mesta Revúca a to najmä o
trhovom poriadku mestského
trhoviska, nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území
mesta, verejnej zeleni a o verejnom poriadku a čistote mesta.
Priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky
Priestupkov proti bezpečnosti a

plynulosti cestnej premávky sa
dopustilo 371 vodičov a to parkovaním motorovými vozidlami
na chodníkoch, trávnikoch,
miestach vyhradených pre telesne ťažko postihnutých, státie
a zastavenie na miestach, kde
je to zakázané dopravnou značkou. Mnohých takýchto priestupkov sa dopustili aj vodiči
nákladných vozidiel, ktorí nerešpektujú zákaz vjazdu do ulíc
mesta a svojim konaním často
krát ohrozujú ostatných účastn í k o v c e s t n e j p r e m á v k y.
Priestupky proti majetku
Priestupkov proti majetku sa
dopustilo 18 občanov, ktorí
úmyselne spôsobili škodu na
cudzom majetku krádežou,
spreneverou, podvodom, alebo
zničením alebo poškodením veci. Boli to najmä drobné krádeže
na tržnici, v predajniach na
území mesta, na stanici SAD, v
záhradách našich spoluobčanov, na cintoríne. Jednalo sa
hlavne o nezamestnaných, sociálne slabšie postavených občanov a bezdomovcov, ktorí si
takýmto spôsobom chceli
prilepšiť. Vymáhanie pokút za
spáchané priestupky od takýchto občanov je veľmi náročné,
zdĺhavé a niekedy nemožné.
Priestupky na úseku podnikania sa dopustilo 16 občanov,
ktorí neoprávnene vykonávali
obchodnú činnosť, alebo poškodili iného na akosti pri predaji
tovaru. Takýchto priestupkov sa
najviac vyskytlo pri predaji tovaru na mestskej tržnici a pri podomovom predaji, kde sa predáva aj tovar z rôznej nelegálnej
činnosti.
Priestupky v zmysle zákona
,ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov
Priestupkov v zmysle uvedeného zákona sa dopustilo 6
majiteľov psov, ktorí nezabránili
voľnému pohybu psa okrem
priestorov na to určených, neodstránili bezprostredne výkaly,
ktorými pes znečistil verejné
priestranstvo, neprihlásili psa
do evidencie a neohlásili, že
pes pohrýzol človeka.
Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
Priestupkov proti občianskemu
spolunažívaniu sa dopustili 3
občania a to ublížením na cti
urazením alebo vydaním na posmech, ublížením na zdraví, úmyselným narušením občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, schválnosťami a iným hrubým správaním. Priestupky sa vyskytli naj-

Hasičské jednotky 2015

mä narušením manželských a
susedských vzťahov, kde bol
hlavnou príčinou alkohol. Väčšina týchto priestupkov sa riešila v
sociálne slabšie postavených
rodinách
Priestupky v zmysle zákona
o ochrane nefajčiarov a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov.Priestupku v zmysle uvedeného zákona sa dopustili 3
občania, ktorí porušilí zákaz fajčenia na krytom nástupišti stanice SAD. Náčelník mestskej polície vykonal v uvedenom období
12 kontrol v nočných a 6 kontrol v
poobedňajších zmenách. Pri
kontrolách neboli zistené žiadne
vážnejšie nedostatky. V 18 prípadoch bol zo strany príslušníkov mestskej polície použitý
technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla /tzv. papuča/, ktoré par-

kovalo na mieste, kde to bolo
zakázané dopravnou značkou a
porušenie zákazu nebolo možné z viny priestupcu bezodkladne prejednať.
V 15 prípadoch boli osoby, ktoré
odmietli preukázať svoju totožnosť, predvedené na útvar
mestskej polície za účelom zistenia totožnosti, alebo podania
vysvetlenia k priestupku.
V 3 prípadoch boli použité
donucovacie prostriedky hmaty,
chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky,
obušok a putá. Všetky prípady
použitia donucovacích prostriedkov boli v zmysle o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov. Použitie donucovacích prostriedkov bolo náčelníkom mestskej polície vyhodnotené ako oprávnené a primerané.

Zabráňme požiarom vo vykurovacom období

Začiatok roku 2016 priniesol na
naše územie výrazné ochladenie, ktoré bolo sprevádzané
mrazivými teplotami, kedy sa
začína v domácnostiach intenzívnejšie kúriť a prikurovať.
Zimné obdobie je obdobím,
ktoré si vyžaduje pozornosť zo
strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi, kedy vzniká
vysoká pravdepodobnosť vzniku požiarov.
Od 1.do12. januára 2016 vzniklo
na území Banskobystrického
kraja už 20 požiarov v dôsledku
vyhorenia sadzí v komíne, nedodržiavania predpísaných bezpečných vzdialeností horľavých
materiálov od spotrebičov, požiarov striech a požiarov kotolní.
Pri spaľovaní dreva, či iného
tuhého paliva sa komín zanáša
sadzami omnoho rýchlejšie ako
pri spaľovaní plynu. Nánosy sadzí pritom nielen zhoršujú ťah
komína, ale aj zvyšujú riziko
požiaru.
Pri komínoch treba venovať zvý-

šenú pozornosť najmä pravidelnej kontrole a čisteniu samotných komínov, taktiež údržbe
palivových spotrebičov
Pri neodbornom „svojpomocnom“ zhotovovaní, prípadne
oprave komínov vznikajú netesnosti, ktoré sú mnohokrát taktiež príčinou vzniku požiarov.
Bezpečné vzdialenosti spotrebiča a dymovodu je potrebné
dodržiavať v závislosti od druhu
používaného paliva do spotrebiča. Pri spotrebičoch na tuhé
palivo je to 800 mm, na kvapalné 400 mm a plynné 200 mm vo
všetkých smeroch.
Kvalitná a odborná prevencia v
objektoch súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie. „Čas, ktorý
budete venovať preventívnym
opatreniam sa vám určite oplatí
a následne ochráni zdravie a
majetok vás a vašich blízkych.
Stanislava Šuhajová
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Poďakovanie
Mesto Revúca a Mestské kultúrne stredisko touto cestou ďakuje
všetkým sponzorom za ceny do tomboly: Viceprimátor mesta
Revúca Ing. Július Buchta, AJDA MUDr. Anna Jolšvaiová ,AUTO
MOTO TREND p. Lipták,Dom nábytku GOLIÁŠ,Elektro KNOPP,EVITA PRESS,EXPRES SERVIS p. Holý,Fitness centrum p. Pribolová,Foto ROLINEC,Glob pneu p.Brezovský,Kaderníctvo
ZDENKA ,Kvetinárstvo JANKA p. Agnetiová,KnihArt p. Kršková,Kozmetický a masážny salón DMG VICTORY p. Böhmerová
,Lekáreň CANNABIS p. Hamarová,Lekáreň Dr. Max.Lekáreň LIANELA s.r.o. p. Zobanová,Ing. Martin Pribola ml.,Ing. Milan Poprocký,M-M SERVIS Záhradná a lesná technika manželia Mitrovci,Nábytok MAJA ,ORIFLAME p. Polubňáková, Papierníctvo
Compaq,Papierníctvo Majster Papier,Pizzéria ALADIN p. Rusnák,Pizzeria BÁTORI ,PM s.r.o. p. Pribola,Predajňa luxusnej pánskej módy D-TOM,Reštaurácia JÁN,Reštaurácia PONORKA p.
Berová,Rodina Medvecová, Štátne Lesy SR
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V školách počas zimných prázdnin nezaháľali... Novoročné prekvapenie na Hviezdoslavke

Prázdniny sú spravidla obdobím, kedy sa v priestoroch škôl
rozhostí ticho.
V ZŠ na Hviezdoslavovej ulici však práve tento čas využili na
ukončenie kompletnej rekonštrukcie hygienických priestorov a
žiackych šatní pri telocvični.
Vďaka nemalej sponzorskej pomoci 4000 € od spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. sa podarilo uskutočniť kompletnú rekonštrukciu umyvárne a spŕch , ktoré boli už niekoľko rokov nefunkčnými.
V rámci rekonštrukčných prác bola vykonaná výmena vodoinštalácie, kanalizácie a elektroinštalácie ,položená nová dlažba a
obklady. Nové vybavenie dievčenských a chlapčenských šatní
zrealizovala škola z vlastných prostriedkov.
Podľa vyjadrenia riaditeľky školy M.Galovičovej priestory telocvične a hygienické priestory pri nej nevyužívali len žiaci školy ale
aj široká verejnosť. Vykonanými úpravami skvalitnili podmienky
využívania priestorov školy obyvateľom nášho mesta.
Text a foto: Katarína Kvetková

Nové svetelné zdroje v Komenského

Deň komplimentov v ZŠ I.B.Zochal
Deň komplimentov vznikol v
roku 1998 na základe iniciatívy
dvoch Američaniek. V tento deň
by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom, a
tak vyzdvihnúť to, čo na osobe
oceňuje.
Kompliment je niečo, čo povieme niekomu aby sme mu vyjadrili uznanie, úctu, potešenie z
toho, že ho vidíme, že s ním
zdieľame malé okamžiky blízkeho stretnutia. Vyjadrovať
kompliment zo srdca, znamená,
že v srdci úctu k iným nosíme, že
je tam ako prirodzená súčasť
vlastnej existencie. V Deň
komplimentov by každý z nás
mohol vysloviť úprimný kompliment iným ľuďom, a tak si
uvedomiť potrebu slušného
správania. Vyvoláme poďakovanie i úsmev na tvári toho druhého, zároveň je to nástroj, ktorým môžeme v ľuďoch
hľadať tie najlepšie vlastnosti. Používajme ho preto čo
najčastejšie. Začať môžeme už

dnes...
Aj žiaci našej školy tak robili v
priebehu celého minulého
týždňa, vyjadrovali úprimné a
priateľské komplimenty spolužiakom a učiteľom. Všetky vyjadrenia pripínali na nástenku,
aby im pripomínala, že nie len v
deň komplimentov si povieme
niečo milé a úprimné, čo nás
zohreje pri srdiečku, ale, že to
budeme robiť po celý rok. Tak to
robme!
Mgr.Pirochová

Deň komplimentov24.január

Poďakovanie
Pohoda a príjemná atmosféra v triedach, kvalita života, väčšia
bezpečnosť, nižšie prevádzkové náklady, to je niekoľko dôvodov,
ktoré nás pred dvoma rokmi viedli k tomu, aby sme začali
vymieňať svetelné zdroje v triedach školy. Využívali sme k tomu
všetky prevádzkové voľné dni.
Čas prázdnin je čas oddychu a pokoja. A práve počas týchto
zimných prázdnin skončila, dva roky trvajúca, výmena
osvetľovacích telies v triedach školy.
Počas uplynulých dvoch rokov došlo ku kompletnej výmene
osvetlenia v kmeňových a odborných učebniach školy. Vďaka nej
sa zvýšil komfort, spríjemnila atmosféra a urobil ďalší krok v
kvalite prostredia, v ktorom prebieha zábava aj vyučovanie.
Samozrejmosťou je zvýšenie bezpečnosti a zníženie energetickej náročnosti.
Ďalej bude pokračovať výmena osvetlenia vo zvyšných
priestoroch školy s cieľom spríjemniť nám všetkým, žiakom a
učiteľom chvíle prežité v našej škole.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Revúca touto cestou
ďakuje všetkým sponzorom za ceny do tomboly:
MVDr. Eva Cireňová, Mesto Revúca,MsKS,MVDr.J.Šeševička,Ing.J.Laššan,Kaderníctvo Katka,Kozmetika Levčáková,Klenoty Gajdoš,Kozmetika a pedikúra Macková,Lindex-Lindák,p.Matušová,wellnws centrum Bálintová,Kaderníctvo Bea,Autodielňa Šalekovci,Ing.V.Chaba,p.Gombaská,R.Si-man,Bytové
hospodárstvo,Kvety Iveta,COOP Jednota,Piváreň Mamut,Relax
zdravia Gajdoš,Vera Moda,LMK Obuv kelich,Med-Medovina
Damrely,Orange,Koža Paleček,Autoškola Kuchta,Revital
Hazyová,Obchod zdravia,Slovenský rybár,Telsat,Pizzeria Aladin,Klenoty Diamonds,Zámočníctvo Paleček,P.Pánik,Termobyt
Serbák,Ing.Poprocká Mariana,Mgr.O.Hižnayová MUDr. Anna
Jolšvaiová ,AUTO MOTO TREND p. Lipták,Dom nábytku GOLIÁŠ,Elektro KNOPP,Fitness centrum p. Pribolová,Foto ROLINEC, Kvetinárstvo JANKA p. Agnetiová,KnihArt p.Kršková,Lekáreň CANNABIS p. Hamarová,Lekáreň Dr. Max.Lekáreň LIANELA s.r.o. p. Zobanová,Ing. Milan Poprocký,Nábytok MAJA ,Avon
Haľáková,Papierníctvo Compaq, p. Rusnák,Pizzeria BÁTORI ,
Štátne Lesy SR
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Prvé kolo Weissman pohára v biatlone v Osrblí na snehu
Prvé chladné dni tohto roka
umožnili zasnežiť trate biatlonového areálu v Osrblí a v dňoch
3.až6.januára2016 mohli pretekári Klubu Biatlonu Magnezit
Revúca počas zimného tréningového sústredenia nahradiť
kolieskové bežky tými skutočnými.
Prvé chvíle na snehu strávili aj
naše biatlonové nádeje z tréningovej skupiny trénera Milana
Chrapána, pričom mnohí mali
na úzkych bežkách svoju premiéru. Osrblie nás v nedeľu
3.1.2016 privítalo doslova krutými mrazmi, ale v ďalších dňoch
sa teploty stabilizovali na primeraných hodnotách. Keďže zasnežované bežkové trate sú v
rámci Slovenska veľmi vzácne,
často bolo na štadióne husto
ako na Revúckom jarmoku.
Ukázalo sa, že príprava na kolieskových korčuliach, ktorú tí
najmenší absolvovali už od letných mesiacov, veľmi pomohla a
pretekári urobili už po pár tréningových cykloch obrovské pokroky, z čoho máme všetci v
klube veľkú radosť.
Prvé ostré štarty nás čakali už v
dňoch 8.a 9.januára, keď sa konali preteky všetkých kategórií.
Sobota patrila rýchlostným pretekom a nedeľa vytrvalostným
pretekom v žiackych kategóriách a pretekom s hromadným
štartom v kategórií dorast/dospelí.
kategórií dorast dospelí nastúpili v revúckych farbách dvaja
pretekári Andrea Uličná a Rado
Humenník. Dosiahli nasledovné
umiestnenia: Rado Humenník
pekné 5.miesto so streľbou (1,3)
a Andrea 11. miesto (4,2) každý

Foto: Ondrej Štecz
vo svojej kategórii
Pozorne sme sledovali aj našich odchovancov Lukáša
Ottingera a Tomáša Sklenárika,
ktorí už pretekajú za ŽP Šport
Podbrezová, kde aj študujú na
strednej škole. Bojovali o účasť
na pretekoch olympijských nádejí a preto štartovali v staršej
kategórii 18-19 ročných so
zbraňou na pleciach. Tomáš k
výbornému behu pridal len priemernú streľbu (3,2) a obsadil
pekné 7. miesto, Lukáš Ottinger
strieľal podobne (2,3) a obsadil
10. miesto.
V žiackych kategóriách náš
klub reprezentovala Ema Kapustová, ktorá dosiahla ako
mladšia vo svojej kategórii veľmi pekné, ale neobľúbené 4.
miesto so streľbou (0,2), keď ju
od pódiového umiestnenia delilo 25 sekúnd. V tejto kategórii
ešte štartovali Anka Fujdiarová
(0,1), dosiahla pekné 7. miesto
a Emma Petalíková (3,2) 15.

miesto.
Medzi chlapcami sme mali zastúpenie tiež len v najstaršej kategórii, kde René Chrapán svoj
kvalitný bežecký výkon, žiaľ nepodporil streľbou (1,4), čo ho odsunulo na 10. miesto a štartoval
tiež Andrej Mladší, ktorý skončil
pri streľbe (1,3) na 19. mieste.
V nedeľu organizátori pripravili
pre dorast a dospelých zaujímavé preteky s hromadným
štartom, ale s dlhšími traťami a 4
streleckými položkami. Výsledky boli nasledovné: Radovan
Humeník 9. miesto, celkom 9
nezostrelených terčov, Andrea
Uličná 9.miesto(12),Tomáš
Sklenárik 8.miesto (8 nezostrelených terčov), Lukáš Ottinger
10. miesto (tiež 8 terčov nezostrelených).
Popoludní sa konali vytrvalostné
preteky, keď žiaci museli absolvovať veľmi náročné trate vrátane kopca s najväčším prevýšením v rámci areálu v Osrblí, kde

zvyčajne behajú len pretekári v
starších kategóriách.
Strelecky sa našim žiakom v
nedeľu celkom darilo a ich výsledky boli nasledovné: Ema
Kapustová 4. miesto (0,2), Anka
Fujdiarová 9. miesto (1,1), Emma Petalíková 14. miesto
(1,1), René Chrapáň 5. miesto
(0,0) a Andrej Mladší 18. miesto
(1,4).
Ďalšie kolo Wiessman pohára
nás čaká tretí januárový víkend.
Veríme, že nadšenie a snaha
našich najmladších biatlonistov
zabezpečí, že na bežkách dosiahnu úroveň, keď budú môcť
nastúpiť do svojich prvých pretekov už v tejto zime. A tešíme sa
tiež na poriadnu snehovú nádielku v okolí Revúcej.
Chceme Vás aj touto cestou poprosiť o podporu formou 2% zo
svojich daní, aby náš šport mohol v Revúcej naďalej napredovať. Vopred ďakujeme.
Jana Mladšia

Navrhnite aj vy najúspešnejších športovcov regiónu Gemer za rok 2015
Olympijský klub Gemer v spolupráci so samosprávou, štátnou správou a športovými organizáciami v našom regióne organizuje anketu na vyhlásenie
„Najúspešnejšieho športovca,
športového kolektívu a veterána
športu regiónu Gemer za rok
2015".
Podmienkou zaradenia do našej
ankety sú vynikajúce výsledky
športovca a športového kolektívu pochádzajúceho z nášho
regiónu Gemer. Účastníkom
našej ankety je teda športovec a
športový kolektív, pochádzajúci
z nášho regiónu, ktorí reprezentuje buď svoju obec, mesto v

našich domácich súťažiach,
alebo reprezentuje náš región
v zahraničných kluboch a
súťažiach.
Do ankety môžu byť zaradení
športovci a športové kolektívy
vykonávajúci letné aj zimné
športy.
Hodnotenie výsledkov, navrhovaného športovca a športového kolektívu, začínajú domácimi okresnými, krajskými,
celoslovenskými úspechmi.
Mimoriadnu pozornosť venujeme výsledkom športovca na
medzinárodnej úrovni ako sú
Majstrovstvá Európy a sveta,
taktiež nominácii do družstiev

štátnej reprezentácie či už v
individuálnych športových disciplínach, či v kolektívnych športoch. Zvlášť pozitívne sú hodnotené dosiahnuté výsledky na
olympijských hrách.
Týmto žiadame oslovené strany,
pokiaľ majú vo svojom okolí osoby a kolektívy, ktoré vyhovujú
našim kritériám a považujú ich
za vhodné zaradiť do našej
ankety, pošlite prosím o nich
údaje do 31. januára 2016 na
adresu:

návrhmi budú vyhodnotené
odbornou komisiu Olympijského klubu Gemer v Rožňave a
výsledky budú vyhlásené na
slávnostnom podujatí, o mieste
a termíne ktorého budú zainteresovaní včas informovaní.

Olympijský klub GEMER, Edelényska3, 04801 Rožňava,
jurkralik@gmail.com

Dávid zaslané
Tomečko,Športovec
Všetky
anketové lístky sroka 2015
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0910 260 666
Predám zateplenú UNIMOBUNKU na pevnom ráme rozmery 3x7 m. 0915 831 662

Blahoželanie
Milý náš oslávenec

Ladislav
Tomes

Zamestnanie
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Dozorný výbor COOP Jednota
vás pozýva na výročnú
členskú schôdzu dňa
3.2.2016 o 17.00 hod.
do reštaurácie Balaton.
Tešíme sa na vašu účasť
Poďakovanie

Ďakujeme rodine,priateľom a
známym za prejavy sústrasti a
kvetinové dary pri poslednej
rozlúčke
dňa 5.januára 2016 s
pri Tvojom krásnom výročí, slzy
sa tisnú do očí, srdce sa láskou pre nás vzácnym človekom
rozbúši, radosť nám vchádza do
duší, bozky sa snúbia s objatím
a pery šepkajú dojatím. Ži dlho
Júliusom
medzi nami v zdraví, kým Teba
máme, nie sme sami. Všetko
Buchtom
najlepšie k nádherným deväťdesiatinám Ti zo srdiečka želajú
dcéra s rodinou, vnučka a pravnučka.
Nikdy na Teba nezabudneme.
Naše poďakovanie zároveň patrí
aj pracovníkom NsP v Revúcej,
ktorí mu počas jeho posledných
dní poskytovali maximálnu zdravotnú starostlivosť.
Manželka Želmíra a deti Julo a
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Gabika
s rodinami
4
5
6
7

Majster elektrodielní tehlovej
prevádzky, Slovmag, a.s. Lubeník,D. Benková,USO, VŠ,058 481 41 25,
Prevádzkový zámočník, Slovmag , a.s. Lubeník,.D.Benková,
USO, prax 6 mesiacov, 058 481
41 25,
Majster tunelových pecí, Slovmag, a.s. Lubeník, D. Benková,
USO,058 481 41 25
Obchodný zástupca, Slovmag,
a.s.Lubeník.D.Benková, VŠ,
prax 2 roky,058 481 41 25,
Obsluha mostovej píly, Slovmag,a.s. Lubeník, D.Benková,nižšie stredné vz., 058 481

Rozpis pohotovostných služieb lekární -február 2016
Pondelok

Utorok

Streda

1
Dr.Max

2
Lainela

3
Sunpharma

Dr.Max

Sunpharma

Cannabis

Dr.Max

8
Sunpharma

9
Dr.Max

10
Cannabis

11
Sunpharma

12
NsP

13
Sunpharma

14
Lianela

15
Cannabis

16
Dr.Max

17
Sunpharma

18
Lianela

19
Dr.Max

20
Cannabis

21
NsP

22
Lianela

23
NsP

24
Dr.Max

25
Sunpharma

26
Cannabis

27
Dr.Max

28
Lianela

29
Sunpharma

Lekáreň Sunpharma otvorená
každý deň do 20.00 hod.

Dňa 6.januára 2016 uplynulo 10
rokov od úmrtia našej milovanej
mamy a starej mamy

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci január

Lúčime sa
Helena Simanová
vo veku 46 rokov
Irena Kyselová
vo veku 84 rokov
Anna Gergelyová
vo veku 74 rokov

Znel svadobný
pochod
Anatolij Lapčak
a Eva Dobšinská
23.1.2016

Vitajte
Daniela Matúšková
Erika Hrivnáková

Tak tíško odišla duša Tvoja, nestihol si povedať ani zbohom rodina moja. Odišiel si navždy, niet
Ťa medzi nami, v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 26.januára 2016 uplynulo 9
rokov, čo nás opustil manžel,
otec a starý otec

Peter
Goceliak

Heleny
Štefankovej
Pohotovostné služby
Pondelok-piatok
: 16.00-18.00 hod.
Sobota, nedeľa, sviatok:
8.00-18.00 hod

Spomínajú manželka Otília,syn
Patrik s priateľkou Jarkou a jej
dcérou Juliou, dcéra Janetta s
S láskou a úctou spomínajú syn manželom Marianom a dcéra BiSlavo s priateľkou Jankou a biana s partnerom Dodom , vnúvnučka Jarka s rodinou.
čatá Marian, Kristína, Patrícia,
Nelka, Viktória, Tomáško a celá
rodina.
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