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Celé Slovensko a aj Revúca číta deťom Deň detí s atrakciami a novým detským ihriskom

V tomto roku sa aj naše mesto
zapojilo do čítacieho projektu a
aktivity občianskeho združenia
Celé Slovensko číta deťom.
Zámerom projektu,podľa vyjadrenia prezidentky združenia
Viery Kučerovej,je vrátiť ku knihám nielen deti, ale aj dospelých. Čítaním vhodných kníh aspoň 20 minút denne im v dobe
informačných technológií opäť
dať do ruky knihu, vzbudiť záujem, lásku a úctu ku knihe. Pravidelné hlasné čítanie deťom
vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom a je tou najlepšou investíciou do budúcnosti
dieťaťa.Združenie sa inšpirovalo v Poľsku, kde tento projekt
úspešne funguje vyše desať
rokov a v Česku, kde známe

regionálne osobnosti čítajú deťom rozprávky, sedem rokov.

V nedeľu 5.júna 2016 predpoludním sa vonkajší areál základV Revúcej sa v utorok 31.mája ných škôl Hviezdoslavova a I.B
2016 v druhom týždni čítania Zocha zaplnil detským džavotom
deťom, čo znamená druhý roč- a smiechom. Strana SMERník projektu na Slovensku, us- sociálna demokracia v spolukutočnili dve čítania. Dopolud- práci s Mestom Revúca nezania sa čítalo v podkroví Múzea budli na deti a zorganizovali už
Prvého slovenského gymnázia tradičný Deň detí.
pre žiakov druhého stupňa Typické detské atrakcie ako nazákladných škôl. Čítania sa fukovací hrad, krokodíl, šmýkalzhostila aj primátorka mesta ky, reťazové kolotoče, ukážky
Eva Cireňová s ukážkou z diela hasičskej a policajnej techniky,
Úvod k vakáciám od Martina živé kone, výchovné aktivity ako
Kukučína. Humorným príbe- lesná pedagogika,psíky z rehom spisovateľky Marty Hluší- vúckeho útulku a detské súťaže
kovej z knihy Neznášam keď nechýbali ani tento rok. Zaujalo
ma hladkajú po hlave, deti zau- aj maľovanie na tvár, ktoré prijala majiteľka kníhkupectva a pravila základná umelecká škola. A samozrejme detské menu
ako cukrová vata, zmrzlina, ko-
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fola , langoše, kebab boli tiež k
dispozícii malým i veľkým hladošom. Aj keď to ráno s počasím
vyzeralo všelijako, neskôr už
slnko zohrievalo areál škôl,ktorý
sa začal vyprázdňovať neskoro
popoludní.
Mesto Revúca darovalo deťom
ešte jeden darček. V areáli
Domu športu na Clementisovej
ulici sprístupnilo ihrisko pre
najmenšie deti. Nové ihrisko je
umiestnené vedľa existujúcich
hracích plôch s hernými zostavami, a predstavuje herný priestor pre deti od jedného do troch
rokov.
Filozofia ihriska je postavená
na strome plodiacom jablká.
Gumený liaty povrch ihriska je
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poslankyňa mestského zastupiteľstva Tatiana Kršková . Čítaním Slncového koňa od Ľuda
Zelienku a hrou na fujare upútal
pozornosť Dušan Holík zo
združenia Duša fujary. Záver
patril Turčínovi Poničanovi od
Sama Chalupku v podaní Viery
Kučerovej. Čítané slovo dopĺňala hudba v podaní žiakov základnej umeleckej školy.
Druhé čítanie prebiehalo popoludní, kedy sa kníhkupectvo
KnihArt zaplnilo deťmi prvého
stupňa základných škôl a čítali
sa diela M.Ďuríčkovej, M.Macoureka, v podaní pediatričky
Oľgy Viestovej s vnučkou, a
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P.Dobšinského. Viera Kučerová
prekvapila malých poslucháčov
hranou rozprávkou.
Výber detskej knihy je veľmi
dôležitý. Čítajúci citlivo prispôsobili ukážky z kníh veku
poslucháčov a historické priestory budovy PSG a kníhkupectva, hudobná projekcia
zanechali určite spomienky na
príjemný zážitok. Príjemný zážitok spojený s knihou. A my
veríme, že v budúcom roku sa
do projektu pod patronátom
prezidenta SR Andreja Kisku
opäť zapojíme.
Text a foto: Katarína Kvetková

Podpora najmenej rozvinutým okresom
Vážení spoluobčania,
dňa 15.12.2015 nadobudol
účinnosť zákon číslo 336/2015
Z. z. Národnej rady Slovenskej
republiky o podpore najmenej
rozvinutých okresov. V zozname najmenej rozvinutých okresov je zapísaný aj náš okres
Revúca. Vláda formou tzv.
Akčných plánov, chce zadefinovať pomoc spomínaným okresom. Akčný plán je vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument zameraný na
odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu.
Okres Revúca ustanovil tzv.
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Akčnú radu okresu, ako kolektívny, riadiaci a zodpovedný
orgán za tvorbu Akčného plánu.
Akčnú radu tvoria primátori našich miest, predsedovia mikroregiónov, riaditeľka Úradu práce
v Revúcej a prednosta Okresného úradu v Revúcej.
Akčný plán má dve časti, analytickú a realizačnú. Analýza konštruktívne poukazuje na príčiny
stavu okresu a realizácia hľadá
riešenia na ich odstránenie.
Prosíme všetkých občanov nášho okresu, aby sa podľa svojich
možností aktívne zapojili do
procesu realizácie Akčného

vďaka svojej bezúdržbovosti a
bezpečnosti vhodný na lozenie,
plazenie alebo nácvik chôdze.
Terénne modelácie červené jabĺčka vo forme kopčekov a vypuklín sú samostatnou hernou
funkciou, ktorou sú rozvíjané
pohybové schopnosti detí. Zrelé
plody priťahujú pozornosť nielen
detí ale aj húsenice a červíka,
ktorí sa tu objavujú v podobe

hernej sochy a kĺbovej hojdačky.
Súčasťou ihriska je plastový
model a kĺbová hojdačka. Ihrisko bolo vvbudované v hod-note
18.500 €, z ktorej suma 13.500
€ bola mestu Revúca poskytnutá ako účelová dotácia Ministerstva financií Slovenskej republiky,5000 € poskytol mestu
Ing.J.Monár.
Text a foto: Katarína Kvetková

okrese Akčným plánom získať
je 50 mil.€. Akčná rada, rozdelená do štyroch sfé-r podnikateľská, verejné služby, sociálna
inklúzia a inštitucionálna podporná štruktúra, v súčasnosti
prijíma, posudzuje a selektuje
podnety, návrhy a projekty na
zlepšenie situácie v okrese.
Hlavným zámerom realizácie
Akčného plánu okresu je zvýšiť
zamestnanosť, ale podľa
Ing.Balogha veľkú šancu na
úspech má projekt ciest I.triedy,
vznik malých fariem, riešenie
neprispôsobivých občanov, vzVážení spoluobčania, využime
delávanie.
dostatočne a zmysluplne podanú ruku vlády na pomoc nášmu Koncom septembra by mala
okresu. Môže to pozitívne zme- vláda schváliť Akčný plán pre ňu
niť život nám, našim deťom a ako záväzný dokument, realizácia ktorého bude prebiehať
ďalším našim generáciám.
počas nasledujúcich piatich
Ing.P.Balogh,prednosta Okresrokov.
ného úradu Revúca
Situáciu okolo kreovania plánu
My sme Ing.Petra Balogha navpre náš okres budeme sledovať
štívili a podľa jeho vyjadrenia
a postupne prinášať nové inobjem peňazí, ktoré môžeme v
formácie. Katarína Kvetková
plánu tým, že podajú návrhy, nápady, dobré myšlienky na riešenie zlej situácie nášho okresu.
Tiež prosíme podnikateľov malých, veľkých, občianske združenia, záujmové skupiny, aby
podľa svojich možností prispeli k
vytvoreniu dobrého a reálneho
Akčného plánu a spolupodieľali
sa tak na zlepšovaní podmienok
nášho okresu. Potrebné informácie Vám poskytnú starostovia
a primátori našich miest a obcí,
prípadne členovia Akčnej rady
okresu.
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
U predsedu Národnej rady SR

vyjadrili aj dôchodcovia z
Jednoty dôchodcov Slovenska,
ktorí sa zúčastnili túry na chatu,
ako aj klienti a za-mestnanci
zariadenia ZOS CILKA, ktorí si v
priestoroch telocvične zaspievali a zacvičili s loptami. V
priestore záhrady hrali záhradné
kolky a začali tým pravidelné
pohybové aktivity pre klientov
Cilky. Jednotlivci z mesta sa
zúčastnili aktivít na bicykli,

chôdzou, behom, aktivitou Nord
Walking v trvaní 1 hodiny a 10
minút 6,23 km trasou Revúca
Mokrá Lúka a späť.
Podujatie je zábavným dňom
propagácie aktívneho životného
štýlu a športu pre všetkých a
preto by nemalo trvať len 15
minút v jeden deň, ale je
inšpiráciou každý deň sa
venovať akejkoľvek fyzickej a
pohybovej aktivite.

KeĎ SA CHCE,TAK TO IDE
Dňa 1.6.2016 prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Andrej Danko, primátorku mesta Evu Cireňovú a zástupcu primátorky mesta Júliusa Buchtu v budove NR SR .
Predstavitelia mesta prišli v mene svojom ale aj občanov mesta popriať pánovi predsedovi NR SR veľa úspechov a zdravia pri plnení
úloh a povinností vyplývajúcich z funkcie druhého najvyššieho
ústavného činiteľa v SR. V doterajšej histórii nášho mesta, žiaden
rodák alebo občan mesta nezastával tak významnú ústavnú
funkciu. Pán predseda sa zaujímal o dianie a problémy mesta i
okresu Revúca. Podľa jeho slov na rodné mesto nezabudol a bude
nám nápomocný, pokiaľ to bude v jeho možnostiach.

15 minút pre seba a svoje mesto

Asociácia športu pre všetkých
SR každoročne vyhlasuje súťaž
v ľubovoľných pohybových aktivitách v rámci programu TAFISA
TRIPLE AC - aktívne mestá,
aktívne komunity, aktívni občania
Mesto Revúca sa ako po minulé
roky znovu zapojilo do národnej
súťaže Challenge day 2016,
ktorá sa uskutočnila v stredu
25.5.2016.Do akejkoľvek fyzickej aktivity bez prerušenia po
dobu 15 minút sa aktívne zapojilo 1 809 ľudí, z toho 1 439 detí a
370 dospelých.„15 minút pre seba a svoje mesto“ za naše mesto
Revúca súťažili základné školy,
materské školy,gymnázium,
centrum voľného času detí, mestský úrad, športové kluby v
meste, ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska, dôchodcovia z CILKY ako aj jednotlivci z mesta.
Deti, žiaci a študenti sa pod ve-

dením svojich učiteľov a učiteliek zapojili do najrôznejších
pohybových aktivít v triedach a
na školských dvoroch ako je
chôdza po vlnitom chodníku, s
udržiavaním rovnováhy a po
vyvýšenej rovine a kamienkoch, lezenie po rebríku a prekonávanie nízkych prekážok,
prekážkový beh spojený s podliezaním a skokom do diaľky,
cvičenie "kvety", cvičenie s padákmi a loptou, na FIT loptách,
lezenie cez strašidelný tunel a
chôdza po vyvýšenom chodníku, skákanie cez švihadlo, tanec, beh.
Zamestnanci mestského úradu
podporili svoje mesto a aktívne
sa zapojili cvičením aerobiku.
Aktivitou sa zapojili aj športové
k l u b y, k t o r é t r é n o v a l i v
hádzanej, volejbale, karate či
kickboxe. Svoju podporu
aktívnemu život-nému štýlu

Ak by sa parafrázoval výrok J. F.
Kennedyho na naše podmienky,
tak by mohol znieť napr. takto:
„Nepýtaj sa, čo robí tvoja obec
pre teba, pýtaj sa, čo môžeš urobiť ty pre svoju obec“ (to znamená aj pre seba).
Od začiatku tohto roku sa na
stránke CITY MONITOR objavovali podnety na parkovanie motorových vozidiel na trávnatých
plochách pred bytovým domom
na Ul. Magnezitárov 10, čím sa
tieto plochy značne poškodzovali. V úsilí zamedziť tomuto
stavu získalo mesto darom staršie kríky krušpánu, ktoré boli vysadené na rozjazdených trávna-

tých plochách pred bytovým domom, čo sa ukázalo ako nie
celkom dostatočné. Následne
na to sa na podnet pána Páleša
chopili iniciatívy samotní obyvatelia tohto bytového domu a v
období 9.- 15.5.2016 urobili jednoduché parkové úpravy s doplnkovým osadením kovových
stĺpikov. Medzi nimi boli vysadené mladé kríčky krušpánu a
tuje. Približne polovicu kríčkov
dodalo mesto, ostatné dokúpili
obyvatelia sami. Okrem toho
upravili a vysadili betónové kvetináče, ktoré tam boli dlhodobo
rôzne pohodené.

A tu nasleduje jeden z ďalších príkladov ako sa to dá, ak majú niektorí obyvatelia záujem o to, v akom prostredí žijú, nepíšu len sťažnosti,ale chopia sa sami iniciatívy.
Obec (mesto) nie je samospasiteľná inštitúcia, obec to sme my
všetci. Ako sa budeme správať tak naše mesto bude vyzerať.
Ďalších pozitívnych príkladov je v našom meste viac a postupne ich
budeme zverejňovať, lebo negativizmu sa na nás zovšadiaľ
(vrátane médií) valí viac než dosť.
Ing.J.Profant
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Pozývame vás do múzea- Zbierka krojov a ľudovej kultúry z Podpoľania

Otváracie hodiny počas letných prázdnin
Pondelok-nedeľa od 8.00-12.00, od 13.00-18.00 hod
Posledný vstup do stálej expozície múzea o 17.30 hod

Dni mesta 2016

Hasičské jednotky 2015
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Obrady v živote

Takéto bolo motto tohtoročnej
prehliadky Združenia Zborov
pre občianske záležitosti. XXIV.
celoslovenský festival sa uskutočnil dňa 25. mája 2016 v obradnej sieni v Žiari nad Hronom.
Podujatia sa zúčastnilo 8 kolektívov s rôznymi programami,
ktorými reprezentovali svoju samosprávu a aj sami seba. Sviatok prednášaného umeleckého
slova, poézie a hudby v podaní
zpozárov sa stal sviatkom života
a jej cieľ, obohatiť sa navzájom a
posunúť úroveň našich obradov
, bol splnený. Ale čo je z toho najdôležitejšie? Predsa ľudskosť a
pozornosť, úcta k človeku, prejav spolupatričnosti, javy v dnešnom pretechnizovanom svete
také podstatné, ktorých nositeľmi sú v samospráve práve
ZPOZ-y.
Ako odmerať prácu zpozáčky,
matrikárky. Aký meter vziať, či
váhy? Pracovať celý život s
ľuďmi je práca krásna, ale vyžaduje si aj veľké majstrovstvo.
Vedieť vybrať slovo, čo pohladí.

Byť trpezlivý a prívetivý i keď
máme čierny deň. Nájsť si čas
pre iných, hoci doma pri stole sú
všetci. Obetovať sa, aby ten z
druhej strany stola mal istotu,
že naozaj som tu pre neho. Toto
všetko je ťažko vtesnať do
metrov či kíl... to boli úvodné
slová, ktorými sa na prehliadke
predstavili naši zpozáci z Revúcej v programe pripravenom
pre svoju kolegyňu, matrikárku
a zpozáčku pri príležitosti životného jubilea : Vykroč po ceste šťastia a privoňaj k slnečniciam... Krásne slovo a pieseň
pohladili dušu všetkým prítomným, no najmä tej, pre ktorú bol
program určený, našej priateľke Anke Vrbiarovej.
Ďakujeme všetkým členom ZZPOZ Revúca, ktorí sa podieľali na tvorbe a realizácii programu, za ich čas a vôľu, za
dlaň plnú slova a piesní, za
sviatočný deň.
Renáta Ružinová, predsedníčka RR Z ZPOZ Revúckeho
regiónu

Novinky z mestskej knižnice
McCulloughová Collen: Štyri sestry.
Pútavá romantická sága, odohrávajúca sa v Austrálii v 20.rokoch
minulého storočia, zachytáva osudy dvoch párov dvojčiat. Hoci
prežívajú turbulentné časy, ako aj osobné vzostupy a pády, ich
sesterské puto zostáva stále rovnako silné.
Opremčáková,Števa: V Írsku prší inak.
Silne emocionálny príbeh ženy, ktorá v návale pnutia života
ukončila všetko slovenské a v znamení hesla, že zmena je nádej,
vybrala sa do Írska zarobiť, ale hlavne nájsť samu seba.
Monreová, Mary Alice: Ostrov paliem.
Nie je to klasický ženský román s ľúbostnou zápletkou. Je to príbeh
o uvedomení si vlastnej jedinečnosti a o poznaní, že láska, či už
naplnená alebo nenaplnená, je cit, pre ktorý sa oplatí priniesť aj tie
najväčšie obete.
Fossum,Karin:Indická nevesta
V Elvestade,malej nórskej dedine sa púšťajú vyšetrovatelia do
výnimočne brutálnej vraždy. Žena,ktorú nájdu na lúke za obcou je
znetvorená na nepoznanie.

Kalendár podujatí mesta Revúca-jún 2016
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ŠKOLSTVO

Už idú maturanti mestom...
Pred povestným zeleným stolom
Slávnostné vyradenie maturantov
..

Koncom mája pristúpilo k zeleným stolom vyše sto maturantov
zo štyroch stredných škôl v
Revúcej
Po preukázaní vedomostí pozbieraných za roky štúdia sa riaditelia a pedagógovia Gymnázia
Martina Kukučína, Prvého slovenského literárneho gymnázia,
Súkromnej strednej školy a
Združenej strednej odbornej
školy rozlúčili so svojimi štu-

dentmi. Tí sa vyzbrojení maturitným vysvedčením posúvajú do ďalšieho obdobia života.
Niektorí opäť zasadnú pred katedry vysokoškolských posluchární, iní pocítia realitu zamestnania. Prajeme všetkým
šťastný krok do budúcnosti a len
príjemné spomienky na čas
strávený v škole a v našom
meste.

Slávnostné prijatie absolventov v obradnej sieni

Je ťažké nájsť skvelých priateľov,ťažšie sa rozlúčiť ...

O pravdivosti týchto slov sa v
uplynulých dňoch presvedčili i
žiaci zo ZŠ na Hviezdoslavovej
ulic. Litovel, nazývaný aj „hanácke Benátky“, je nielen mesto
ležiace v Olomouckom kraji, ale
aj partnerské mesto nášho
mesta. V Litovli sú dve základné
školy. Jednou z nich je ZŠ Jungmannova, ktorá nadviazala spoluprácu so ZŠ na Hviezdoslavovej ulici a stala sa jej partnerskou
školou. Po vzájomných návštevách partnerských škôl vznikol
nápad výmenných pobytov žiakov. Na začiatku spolupráce
žiaci s pedagógmi pripravovali
rôzne spoločné projekty, prostredníctvom ktorých sa zoznamovali a vymieňali si skúsenosti.
Naši ôsmaci pripravili pre spolužiakov v Litovli český kalendár,
českí žiaci zase slovenský ka-

lendár. Prostredníctvom filmu a
prezentácie žiaci spoznávali
svojich rovesníkov v Čechách a
opačne. Vymenili si emailové
adresy a začalo sa spoznávanie po sociálnej sieti. No
prišiel čas, aby sa spolu stretli i
osobne.
Program, ktorý pre nás pripravili pedagógovia a žiaci z Jungmanky, bol naozaj pestrý a zaujímavý. Okrem poznávania
mesta prostredníctvom zábavných hier, športových súťaží
medzi našimi a českými žiakmi,
či pri grilovačke so slovenskými
a českými piesňami sme navštívili i zaujímavé historické
mesto Olomouc. Navštívili sme
viacero pamätihodností krásneho mesta a niekoľko hodín
sme pobudli v Pevnosti poznania, v prvom interaktívnom

múzeu popularizácie vedy na
strednej Morave. Patrí do tzv.
science center a poskytuje
neformálne prostredie pre hravé
objavovanie prírodných a spoločenských javov. Sme radi, že
nám svoj vzácny čas venoval aj
samotný starosta Litovla Zdeněk Potužák, ktorý sa zúčastnil
našich tvorivých dielní a oficiálne nás prijal aj v starobylej
obradnej sieni na litovelskej
radnici. Naše poďakovanie patrí
aj rodinám českých žiakov, ktoré
poskytli ubytovanie pre slovenské deti a spríjemnili im pobyt. Z
návštevy si prinášame okrem
nevšedných zážitkov i mnoho
nových nápadov a námetov,
ktoré využijeme v našej práci.
Lúčenie s litovelskými kamarátmi bolo dojímavé. Z nejedného oka vypadla i slzička. Spo-

ločne sa tešíme na budúci školský rok, kedy privítame našich
českých priateľov na Hviezdoslavke v Revúcej. Naša návšteva v Litovli sa uskutočnila i
vďaka finančnej podpore mesta
Revúca, ktoré zabezpečilo dopravu na pobyt žiakov a pedagógov v Litovli, za čo im úprimne ďakujeme.

Konečne sme sa dočkali
To, na čo sme čakali celý rok sa
nám konečne splnilo. Návšteva
u našich priateľov v českom
Litovli. V dňoch 25.- 27. 5. 2016
sme navštívili našich dlhoročných kolegov zo ZŠ Vítězná v
Litovli. Najviac sa tešili deti,
ktoré sa tu stretli s priateľmi, ktorí
ich navštívili minulý rok u nás v
Revúcej. Zvítanie bolo veľmi
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Konečne sme sa dočkali
srdečné tak zo strany českých
detí ako i kolegov. Naša ZŠ J. A.
Komenského pestuje tento
krásny partnerský vzťah už viac
ako 35 rokov. Vzťahy medzi
školami sú naozaj skvelé.
Naša návšteva sa niesla v duchu priateľstva, partnerstva a
vzájomného porozumenia. Mali
sme pripravený bohatý program. Po srdečnom privítaní
sme sa všetci stretli na spoločnom chutnom obede. Potom
sme sa zúčastnili na zasadnutí
žiackeho parlamentu, kde sme
boli oficiálne privítaní a tiež sme
si vymenili skúsenosti z činnosti
našich školských parlamentov.
Nasledovala prehliadka školy,
ktorej veľkorysé priestory, triedy
a odborné učebne , no hlavne
milí žiaci a príjemní učitelia, urobili na nás ten najlepší dojem.
Deti potom odišli do rodín, kde
sa im venovali kamaráti aj ich
rodičia. Na to sa tešili najviac.
Nám, učiteľom sa českí kolegovia venovali dlho do noci. Naša
návšteva bola aj pracovná, pri
každom sedení sme sa dohadovali o ďalšej spolupráci. Keďže českí kolegovia a najmä pani
riaditeľka sú zo spolupráce s nami nadšení, budeme aj naďalej
pokračovať vo výmenných pobytoch našich žiakov, partnerských i pracovných návštevách
kolegov, plánujeme rozšíriť našu spoluprácu a aj so školami v
Poľsku a v Maďarsku
Návšteva našich učiteľov mala
aj odbornú stránku. Nemálo pozornosti učitelia venovali den-

ným problémom škôl vzdelávacie programy, počty žiakov,
administratíva, financovanie
škôl, integrácia žiakov a mnohým ďalším procesom , ktoré
na školách prebiehajú. Večer
pre nás pripravila škola koncert
školského zboru. Zúčastnili sa
na ňom kolegovia, rodičia, starí
rodičia i zástupcovia mesta.
Všetkým sa prihovorila riaditeľka Z. Absolonová a tiež náš
riaditeľ Emil Valko.
No prišiel čas odchodu. Veľmi
ťažko sa nám lúčilo s našimi
priateľmi. Najviac deťom. Posledná spoločná pesnička na
dvore školy. Posledný stisk ruky.
Posledné objatia. Slzy. Posledné zamávanie z autobusu.
Dojatie, úsmev, radosť, úprimnosť, priateľstvo. Pre to sa oplatí
žiť. Pre to sa oplatí mať priateľov. A tí naši v českom Litovli
sú skvelí. Veľkí i malí, deti i
dospelí.Ďakujeme!
My, žiaci ďakujeme riaditeľovi
Emilovi Valkovi za jeho snahu a
obetavosť, vďaka ktorej táto
spolupráca medzi našimi školami existuje a vďaka ktorej máme tak skvelých kamarátov v
Čechách. Bolo úplne super a bol
to ten najkrajší a najlepší výlet.
Poďakovanie patrí tiež predstaviteľom nášho mesta, ktorí
poskytli finančné prostriedky na
dopravu a tak prispeli k podpore
partnerskej spolupráce našich
dvoch škôl a našich dvoch miest
Litovel a Revúca. Vďaka patrí aj
českým rodinám, ktoré naše
deti ubytovávali a hostili. ZŠ.

Pohotovostné služby
lekární-jún 2016
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Cannabis

2
Lianela

3
Dr.Max

4
BENU

5
Dr.Max

6
NsP

7
BENU

8
Dr.Max

9
Cannabis

10
Lianela

11
Lianela

12
Cannabis

13
Dr.Max

14
Lianela

15
BENU

16
Dr.Max

17
Cannabis

18
Dr.Max

19
BENU

20
Dr.Max

21
Lianela

22
Cannabis

23
Dr.Max

24
BENU

25
Cannabis

26
NsP

27
BENU

28
Dr.Max

29
NsP

30
Lianela

Pohotovostné služby
Pondelok-piatok
: 16.00-18.00 hod.

Spomienka
Život nehrá fér! Táto veta zo známej piesne schádza na myseľ pri
spomienke na našu kolegyňu a kamarátku Mgr.Oľgu Repákovú. V
Základnej škole J.A.Komenského sme s ňou strávili chvíle pracovné i tie voľnejšie. Poznali sme ju ako dobrú priateľku, človeka,
ochotného kedykoľvek pomôcť a poradiť. Dobrú organizátorku,
oddanú športu. Veď kto z revúckych volejbalistov by nepoznal jej
zanietenie pre šport vôbec. Výbornú a múdru učiteľku, prísnu ale
spravodlivú. Ženu plnú energie. Olinka, takú sme Ťa poznali, takú
si ťa zapamätáme navždy. Odpočívaj v pokoji.
Bývalé kolegyne-kamarátky

Sobota,nedeľa,sviatok:
8.00-18.00 hod.

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: 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,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka Jesenského a
B. Němcovej,16.55- 7.15 Revúčka pri kultúrnom dome.Zbierajú
sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné,
aby bol zber zviazaný!!!Ulicami bude prechádzať biela dodávka s
DávidBrantner.
Tomečko,Športovec roka 2015
logom
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ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci máj

Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0910 260 666
Predám záhradu v lokalite
Kúpele. 0904331 448
Hľadám súrne do prenájmu
1-2 izbový byt.
0911 668 815

Lúčime sa
Jozef Opata
vo veku 61 rokov
Mgr.Oľga Repáková
vo veku 72 rokov
Slavomír Švihla
vo veku 54 rokov
Štefan Palik
vo veku 76 rokov

Otvorené- pondelok-piatok od 10.00-18.30 hod.
Sobota od 8.00-16.00 hod., Nedeľa- objednávky

Zamestnanie
Ekonóm/ka, ADAM Slovakia,s.r.o,Lubeník,O.Slováková,
0907 719 159, USO,prax 2
roky,
Hotelový recepčný/á, SMZSlužby, a.s. Jelšava, Hrádok,
P.Miko 058/482 23 34, USO,
Pomocník v kuchyni,BALATON RA,Revúca,J.Hanuštiaková, 0917 968 624, USO,
Vodič DAMYS,s.r.o Revúca,
M.Mandelík, 0911 403 186,
USO,

Anglický detský sekáčik
na Litovelskej 11
Výpredaj
všetko za 1 €.
Oproti Drogérii
Smoliar

Vitajte
Martin Lipták
Dalibor Halás
Tamara Tamášová

Neplačte, mal som Vás rád, odišiel som skôr ako prišiel môj čas.
Dňa 9.júna 2016 sme si pripomenuli 1.výročie,čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a
brat

Teodor
Wrobla
S láskou spomína manželka,
dcéra, sestra a ostatná rodina.
Ďakujeme.
Kominárstvo ponúka

Čím bol si nám, to vie len ten, kto
stráca, čím bol si iným, Boh Ti to
Frézovanie komínov
už spláca.
Vložkovanie, čistenie
Dňa 9.júna 2016 uplynulo 8
a revízne kontroly
rokov, čo nás navždy opustil náš
komínov
milovaný

Murovanie komínov
Výroba a montáž
antikorových komínov
0903 534 118

Samuel
Hruška
Budeme, otecko drahý, stále na
Teba spomínať. Manželka Mária, dcéry Monika, Martinka a
vnuk Dominik.
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