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Čierny piatok pre Revúcu. Zasiahli nás prívalové dažde, neušetrili ani historickú budovu .Ostáva zatvorená

Záhrada PSG

Maša po búrke
V piatok 29.júla 2016 podvečer,
počas troch hodín intenzívneho
dažďa spadlo na Revúcu a
blízke okolie 130 litrov zrážok
na štvorcový meter. Zaplavilo
ulice, záhrady, suterény a
pivnice budov.
Po prudkom prívalovom daždi
bol v našom meste o 18.30 hod.
vyhlásený III.povodňový stupeň. Na mestskom úrade zasadol krízový štáb, ktorý monitoroval, vyhodnocoval situáciu a
v súčinnosti so zložkami integrovaného záchranného systému sa podieľal na organizovaní záchranných prác.
Počas záchranných prác od
piatku večer do soboty rána hasiči zasahovali v 90 objektoch,

Maša, druhý deň ráno

kde odčerpávali vodu zo zaplavených pivníc a suterénov
domov. V Revúcej zatopilo 25
ulíc, najviac zasiahnuté boli Maša, ulice Strmá, Kúpelná, Dobšinského a Litovelská.
Dažde takisto poškodili mestské komunikácie , kde prudká
voda zmietla povrchový asfalt,
poškodili cesty v záhradkárskej
oblasti Ružová dolina a Za
tehelňou.
Podľa vyjadrenia Ľuboša Virguľu, vedúceho oddelenia operačného riadenia a integrovaného
záchranného systému Krajského riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru Banská
Bystrica, na likvidáciu škôd bolo
nasadených 15 zariadení hasič-

skej techniky s 38 príslušníkmi. V terských škôl a základných škôl
meste zasahovali aj dobrovoľní Voda neušetrila ani historickú
hasiči.
budovu Prvého slovenského
V sobotu ráno 30.júla 2016 sa gymnázia. Valiaca sa zo záRevúčanom ukázal obraz skazy, hrady zaplavila všetky dolné
ktorú dokáže spôsobiť veľká priestory, nahromadila sa v dúvoda. Na cestách nánosy bahna, farde, a po prerazení predných
štrku, piesku, zaplavený náby- dverí sa nakoniec vyvalila na
tok, plynové kotly, zariadenie chodník a cestu. Čierna kudomov, predmety osobnej spo- chyňa-komora alumnea je zničená, drevené podlahy v ostreby.
tatných priestoroch bude poBagre odstraňovali nánosy z
trebné vytrhať a uložiť nové.
ciest, poškodenými ulicami poSanačné práce v objekte sa
poludní prechádzalo zberné
odhadujú na 2-3 mesiace,
vozidlo firmy Brantner, ktoré likvpočas ktorých bude budova pre
idovalo znehodnotený majetok.
verejnosť zatvorená.
Rozsah škôd nie je konečný,
stále sa sumarizuje a vyhod- Všetky plánované akcie sú
zrušené. O otvorení vás bunocuje.
deme informovať .
Poškodený bol aj mestský majetok. Zaplavilo suterén , práčovňu Text a foto: Katarína Kvetková,
a výťahovú šachtu v zariadení foto PSG: Lucia Koreňová
opatrovateľskej služby CILKA,
pivnice mestského úradu, ma-

Priestory expozície PSG
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Minister kultúry Marek Maďarič navštívil Revúcu

V stredu 3.augusta 2016 napoludnie pricestoval do nášho
mesta minister kultúry Marek
Maďarič.
Dôvodom jeho pracovnej cesty
b o l a o b h l i a d k a b u d o v y,
národnej kultúrnej pamiatky, v
ktorej sídli Prvé slovenské literárne gymnázium, a na obnovu
ktorej poskytlo ministerstvo prostriedky v hodnote 30 tis.€.
Prostriedky
podľa predloženého projektu mali byť použité
na úpravu chodníkov pred vstupom do budovy a oplotenie budovy. Zriaďovateľom školy a
majiteľom budovy je Banskobystrický samosprávny kraj, od
ktorého riaditeľka gymnázia
obdržala stanovisko, o pozastavení prostriedkov a nevy-

písaní verejného obstarávania
na dodávateľa rekonštrukčných
prác. O tejto skutočnosti na
brífingu v pôvodnej budove
Prvého slovenského gymnázia
informoval minister novinárov.
Vyjadril počudovanie nad tým,
že BBSK odmieta financie na
obnovu vlastného majetku .
Takisto zdôraznil historický význam Prvého slovenského gymnázia a jeho novšej budovy ,
ktorá bola postavená zo zbierok
slovenského ľudu. Dotkol sa aj
školy, Prvého slovenského literárneho gymnázia, ktorá má
problém s počtom študentov. Tu
uviedol, že požiada o vyjadrenie
a stanovisko ministerstvo školstva na augustovom zasadnutí
vlády, hoci bez ohľadu na sku-

točnosť, či tam sídli alebo nesídli
škola o národnú kultúrnu pamiatku sa treba starať a vyzval
predsedu BBSK aby peniaze na
obnovu prijal
Podľa vyjadrenia riaditeľa Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Milana Uhríka
pre župu predstavuje problém
udržateľnosť budovy, nakoľko
klauzula zmluvy o poskytnutí
financií z ministerstva kultúry
ukladá majiteľovi prevádzkovať
budovu najmenej 10 rokov, bez
možnosti predaja. Škola má 29
žiakov v dvoch ročníkoch a prevádzkovať ju za týchto podmienok je veľmi nákladné. Vyšší
územný celok uvažuje o pričlenení PSLG ku Gymnáziu Marti-

na Kukučína, zámery s budovou
zatiaľ nie sú známe.
S problematikou sme boli oboznámení,no naďalej zostáva otvorená. Ostáva nám len čakať
ako sa kompetentní rozhodnú, či
ministerstvo a banskobystrická
župa nájdu spoločné riešenia.
Minister Maďarič si prezrel aj
poškodené priestory pôvodnej
budovy Prvého slovenského
gymnázia, ktorá je takisto národnou kultúrnou pamiatkou.
Prisľúbil finančnú pomoc z ministerstva kultúry aj z úradu vlády na odstránenie škôd napáchaných záplavami.
Text a foto: Katarína Kvetková,
Maroš Detko

Vláda bude v Revúcej schvaľovať Akčný plán okresu
Dňa 13.septembra 2016 sa v
Revúcej bude konať výjazdové
zasadnutie vlády, ktorá bude
schvaľovať Akčný plán okresu
Revúca.
O akčnom pláne sme už informovali, teraz sme znovu oslovili prednostu Okresného úradu Petra Balogha, kde sa posunuli pri kreovaní nášho plánu.
Podľa jeho vyjadrenia je Akčný
plán okresu Revúca navrhnutý,
v súčasnosti k obsahu prebieha
medzirezortné pripomienkovanie jednotlivých ministerstiev.
Pripomienkovať budú ministerstvá pôdohospodárstva, životného prostredia,zdravotníctva,
školstva a ministerstvo dopravy,
ktoré je garantom projektu akčných plánov. Takisto bola menovaná Rada pre rozvoj najmenej
rozvinutého okresu Revúca, zložená zo 7 zamestnancov ministerstiev a ďalších 7 členov z
okresu Revúca. Z okresu sú
zastúpení primátori a starostovia miest, prednosta okresného
úradu a predstavitelia regionálnej agentúry. V akčnom pláne je
zapracovaných 140 projek-

tových zámerov z oblastí pôdohospodárstva, turizmu a cestovného ruchu, spracovania dreva
a využitia magnezitu. Objem
finančných prostriedkov, ktoré
by sme mohli získať na realizáciu zámerov je podľa Balogha
okolo 40 mil.€.
Súčasťou akčných plánov je aj
takzvaný regionálny príspevok.
Jedná sa o priamy štátny príspevok, ktorý pre nás predstavuje sumu 3,8 mil.€. Tieto prostriedky by mali naštartovať zmenu podnikateľskej klímy v okrese a pomôcť v rozvoji miestnej
ekonomiky, ľudských zdrojov,
sociálnej ekonomiky a verejnej
infraštruktúry. Na ministerstve
dopravy sa budú počas augusta
konať dve zasadnutia Rady pre
rozvoj okresu, kde sa vykreuje
finálny dokument, ktorého podobu budeme poznať po zasadnutí vlády a jeho schválení.
Touto cestou prednosta ďakuje
všetkým, ktorí sa podieľali na
tvorbe akčného plánu a je hrdý,
že sa podarilo vytvoriť dobrý
akčný plán. Katarína Kvetková
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Do školy nastupujeme v pondelok 5.septembra 2016
Práz d nin y
Jesen n é
Vian očn é
Po lročn é
Jarn é
Bans kob ystrick ý kraj,
Ž ilins ký kr aj,
T renčians ky kr aj
Veľko n oč né
L etn é

Školský úrad v Revúcej v súlade
s § 6, ods. 8, písm. c) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva organizačné pokyny pre
riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti
Mesta Revúca.
Organizačné pokyny pre školy a
školské zariadenia sú usmerneniami zo strany Školského
úradu v Revúcej a vychádzajú z
Pedagogicko-organizačných
pokynov pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy
v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok
2016/2017, ktoré sú v plnom
znení uverejnené na stránke Mi-

P os le d n ý d eň
vyu čo van ia p red
začiatko m p ráz dn in

T erm ín p ráz dn in

Z ačiato k vyuč ovan ia
po práz dn in ách

28. október –
31. o któ ber 2 016
23. dece m ber 2016 – 5.
január 2017
3. fe bruár 2017
(piato k )

2. novem ber 2016
(streda)
9. január 2017
(pondelok )
6 . fe br uár 2 017
(pondelok )

24. február 2017
( piato k )

27. február –
3. m arec 2017

6. m arec 2017
(pondelok )

12. apríl 201 7
(streda)
30. jún 2 01 7
( piato k )

13. apríl –
18. apr íl 2 017
3. júl –
31. au gust 2017

nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
Organizácia školského roka
2016/2017
Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5.
septembra 2016 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom
polroku školského roka sa končí
31. januára 2017 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom
polroku sa začne 1. februára
2017 (streda) a končí sa 30.
júna 2017 (piatok).
V školskom roku 2016/2017
bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích
dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní
školských prázdnin (z ktorých 5
dní pripadne na sviatky) a

ďalších 5 voľných dní sviatkov.
Obdobie letných školských
prázdnin bude trvať 63 dní.
Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a
prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č.
306/2008 Z. z. o materskej škole
Prevádzka každej materskej
školy zaradenej v sieti škôl a
školských zariadení Slovenskej
republiky, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri
týždne nepretržite. V miestach,
kde je niekoľko materských škôl
jedného zriaďovateľa, informuje
riaditeľ zákonných zástupcov o
možnosti dochádzky detí do
niektorej z nich (vopred určenej).

27. o k tó ber 2 0 16 (š tv rtok)
22. d ec em b er 2 01 6 (š tv rtok)
2. február 2017 (štvrtok)

19. apr íl 2017 ( streda)
4. septem b er 2 01 7
(pondelok )

V prípadoch potreby mimoriadneho prerušenia obdobia
školského vyučovania sa postupuje v zmysle ustanovenia § 3
ods. 8 a 9 vyhlášky MŠ SR č.
231/2009 Z. z. o podrobnostiach
o organizácii školského roka na
základných školách, na stredných školách, na základných
umeleckých školách, na praktických školách, na odborných
učilištiach a na jazykových
školách.
Pre ďalšiu informovanosť odporúčame sledovať oficiálne
stránky ministerstva školstva,
jeho priamo riadených organizácii, ako aj ďalších inštitúcii,
ktoré sa podieľajú na výchove a
vzdelávaní. Ing.I.Kvetko,PhD
Školský úrad,MsÚ

OZNAM O DOČASNOM
PRESŤAHOVANÍ PREVÁDZKY
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že činnosť prevádzky
Turisticko-informačného centra na Muránskej ulici
bude z dôvodu sanačných prác na budove Prvého
slovenského gymnázia od 10.augusta 2016 dočasne
presťahovaná na Námestie slobody,budova
mestského úradu, kancelária č.48, 1.,poschodie.
do ukončenia prác.
Aktuálne telefónne číslo TIC: 0917 346 852

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: 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,16.0516.25 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

Oznam
Mesto Revúca oznamuje, že Detské dopravné ihrisko
na Tomášikovej ulici-pri klzisku smerom na Revúčku
je počas prázdnin pre verejnosť otvorené každý deň
v čase od 10.00 hod.-18.00 hod.
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Hasičské jednotky 2015
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Spomienka na Dušana Dubovského -16.8-1943-7.2.2016

Uplynulo pol roka od úmrtia
nevšedného človeka, spisovateľa, publicistu, historika, fotografa, knižného grafika, priateľa Dušana Dubovského.
Často na neho myslím a pri písaní knihy alebo článku si poviem: „Čo by na to povedal Dušan?“
Aj keď som prežila detstvo a
mladosť v Revúcej, s Dušanom
som sa zoznámila v Poprade.
Som archivárka a história sa stala mojim zamestnaním aj koníčkom. Dušan sa dozvedel o Revúčanke, ktorá píše o Spiši, a
chcel ju poznať. Navštívil ma
spolu s ďalším zanieteným Revúčanom Pavlom Ferdinandym.
Spoznať Dušana znamenalo
pustiť do svojho života slnko. Bol
vždy pozitívne naladený, pripravený každému pomôcť, vypočuť
ho, poradiť, povzbudiť , pochváliť, prečítať jeho práce. Každý sa
pri styku s Dušanom cítil výnimočný, aj keď práve on bol tá
výnimočná bytosť.
Jeho pracovné nasadenie bolo
také veľké, že mu nikto nestačil
konkurovať. Svoje knihy nielen
napísal, ale aj doplnil o stovky
fotografií, ktoré sám zhotovil
alebo zozbieral. Zhostil sa aj
zostavovateľskej a vydavateľskej funkcie, dokázal dať dokopy
aj finančné prostriedky. Bol taký
presvedčivý, že mu nikto neodolal. Jeho knihy sú nielen „múdre“, ale upútajú čitateľa aj krásnou grafikou
Venoval sa všetkým oblastiam
života Revúcej a Revúčanov
počiatkom mesta, baníctvu, najvýznamnejšiemu obdobiu v živote mesta založeniu prvého
slovenského gymnázia, národnému obrodeniu, divadelníctvu,
hasičstvu, športu, osobnostiam.
Svojou zberateľskou vášňou a
fotografovaním zachoval podoby svojho milovaného mesta aj

D.Dubovský pri krste
svojej poslednej knihy

pre budúce generácie. Lebo aj
keď nebol rodeným Revúčanom, Revúca sa stala jeho životom. Bol aj kultúrnym a osvetovým pracovníkom. Stál aj vo
vedení mesta ako viceprimátor
a poslanec.
Jeho posledná kniha Album
Revúcej bola jeho labuťou
piesňou. Tvrdil mi, že je to jeho
posledné dielo, ale ja som mu
neverila. K nemu sa vôbec nehodilo slovo „posledné“. Žiaľ
choroba si nevyberá a aj keď s
ňou Dušan Dubovský statočne
celé roky bojoval, nakoniec ho
premohla. Zomrel vo veku, keď
by nám mohol dať ešte veľmi
veľa, veľa kníh, veľa prednášok,
veľa fotografií, veľa spomienok,
veľa krásnych a povzbudivých
slov.....Minimálne 6 mesiacov v
roku Dušan trávil v náručí hôr,
kde aj písal na chate na Prednej
Hore. Tam našiel svoj pokoj, tam
ho napádali úžasné myšlienky,
ktorými osviežil faktografické
dejiny svojho mesta.
Kvôli svojmu literárnemu dielu
bol Dušan Dubovský v roku
2001 zaradený do Slovníka slovenských spisovateľov 20. storočia ako kultúrny a literárny
historik a publicista.
Verím, že každý, kto zoberie do
rúk niektorú z kníh o Revúcej, si
s úctou spomenie na človeka,
ktorý trpezlivo zbieral čriepky z
histórie, aby sme nezabudli na
našich predkov.
PhDr. Božena Malovcová

Kalendár podujatí mesta Revúca-júl,august 2016

Mesto Revúca a Základná organizácia slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov generála Viesta
vás pozývajú na spomienkovú slávnosť
72.výročia Slovenského národného povstania
piatok 26. augusta 2016 o 13.00 hod.
Na Námestí slobody v Revúcej
Po slávnostnom akte budú novým členom odovzdané
členské legitimácie.
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Ako nakladať s odpadmi?

Cez obrazy do duše
V stredu 27. júla 2016 podvečer v Zariadení opatrovateľskej služby
„Cilka“ sa uskutočnila prvá, slávnostná vernisáž výstavy obrazov
pani Jolky Pavlíkovej pod výstižným názvom MOJE SNY....
Autorka výstavy obrazov slovenskej výtvarnej moderny žije a tvorí
v zariadení „Cilka“.Pani Pavlíková nám cez obrazy odhaľuje svoj
pohľad na svet. Maľuje krajinu vo všetkých podobách, je krajinkárka.Krajina je pre ňu veľkou inšpiráciou. Nevyhýba sa figurálnej
maľbe, zátišiu, či portrétom ale priamy kontakt s prírodou jej
prináša najväčšie uspokojenie, neustálu výzvu a nevyčerpateľnú
zásobu námetov.
Obrazy pani Pavlíkovej sú:zhovorčivé a stvorené pre ten najužší
kontakt s divákom.
Autorke z celého srdca želáme nekonečné užívanie si každého
jedného namočenia štetca do farby a každý ťah ním, ako keby mal
byť ten posledný, aby opäť vznikol obraz, ten maľovaný zázrak.

Spôsob zberu objemného
odpadu.
Odovzdávanie tohto odpadu z
domácností je v rámci zavedeného systému zberu zabezpečované bezplatne počas celého
roka v zbernom dvore v areáli
spoločnosti vykonávajúcej zber
a prepravu odpadov na území
mesta na Šafárikovej ul. č.
330/3, Revúca.
Pôvodca je povinný tento odpad
dopraviť na zberný dvor na
vlastné náklady. Tento popis
vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Revúca č. 133/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými
odpadmi na území Mesta Revúca. Toto nariadenie bolo
vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
ktorý nadobudol účinnosť
01.01.2016.
CHCEME PLATIŤ MENEJ ZA
ODPAD???
NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH
A TRIEDENIE
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s platnosťou od 1. júla 2016 sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov vyhradených výrobkov,

Celkové náklady(€) 2011

kam patria aj výrobcovia obalov
a neobalových výrobkov
V praxi to znamená, že náklady na separovaný zber papiera, skla, plastov a kovov,
ktoré doposiaľ znášali obce,
budú od 1. júla hradiť uvedení
výrobcovia prostredníctvom
autorizovaných organizácií
zodpovednosti výrobcov
(OZV).
Mesto Revúca má uzavretú
zmluvu s jednou z týchto organizácií, ktorou je ENVI-PAK,
a. s. Bratislava.
Obciam ostáva povinnosť hradiť
náklady na likvidáciu zmesového komunálneho odpadu
teda toho, čo ostáva v našom
prípade v čiernych 1100 l
kontajneroch pri bytových domoch a v 120 l nádobách pri
rodinných domoch.
A čo to znamená???
Znamená to asi toľko, že čím
viac zložiek zo svojho odpadu
v našich domácnostiach vytriedime, tým menej budeme
platiť za likvidáciu toho, čo
nám ešte ostane.
Zároveň je nevyhnutné dbať
na dôslednosť triedenia a do
príslušných nádob ukladať
len to, čo tam patrí.
OZV má zákonné právo kontrolovať obsah jednotlivých nádob a pokiaľ zistí, že niektorá nádoba obsahuje viac ako 50 %
nežiaducich prímesí, jej vývoz
zaplatí obec teda my všetci.
ČO NÁS STOJÍ LIKVIDÁCIA,NÁŠHO KOMUNÁLNEHO
ODPADU ???
VRÁTANE ZBYTOČNÝCH NÁKLADOV NA LIKVIDÁCIU NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

2012

2013

2014

2015

599 888 497 985 482 453 596 459 549 847

Výstava je pre verejnosť sprístupnená do 4.9.2016.Ste srdečne
vítaní.
Predpis poplatkov (€)
% predpisu celkových
nákladov

253 000 247 000 259 000 276 000

42,2

49,6

53,7

46,3

260 000

47,3

Predpis poplatku znamená ideálny výber v danom roku bez
nedoplatkov.
A čo ten zvyšok?Dopláca ho mesto zo svojho rozpočtu, teda aj z
výberu daní, teda aj napr. z výberu poplatku za psov (to je na vysvetlenie tým, ktorí sa pýtajú, prečo majitelia psov nemajú v Revúcej vybudované to alebo ono nevraviac o tom, že nám zopár -ľudí
vďaka ľahostajnosti nás ostatných dokáže zničiť aj to, čo už
vybudované je). Ing.J.Profant

Pani Jolana Pavlíková, v strede
na vernisáži výstavy v CILKE

Koniec
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SENIORI-TURISTI OKRESU SA ZIŠLI V TORNALI

Koncom júna sa v Tornali
uskutočnil 16. ročník turistického zrazu seniorov okresu
Revúca. Garantom podujatia
bolo Regionálne združenie
miest a obcí Stredný Gemer a
finančne ho podporil Banskobystrický samosprávny kraj.
Popri Okresnej organizácii JDS
v Revúcej boli organizátormi,
Mesto Tornaľa a hlavne ZO JDS
v Tornali.
Turistické zrazy seniorov revúckeho okresu sa už tradične konajú vždy v inej lokalite okre-su.
Seniori tak majú možnosť oboznámiť sa s historickými pamiatkami a krásnou prírodou Gemera
V tomto roku sme však po druhýkrát zorganizovali po 12 rokoch OTZS v Tornali, na ktorý si
mnohí seniori spomínajú. Takmer 240 seniorov účastníkov
tohtoročného turistického zrazu
zaplnilo kinosálu MsKS v Tornali, kde sa konalo otvorenie.
Predseda ZO JDS v Tornali
Arpád Schwartz privítal prednostu MsÚ Mesta Tornaľa, Ladislava Nagya, poslanca mestského zastupiteľstva Roberta
Legáta a všetkých účastníkov
turistického zrazu.
Približne jedna tretina prítomných seniorov absolvovala trasu v
Meste Tornaľa-návštevu katolíckeho kostola, evanjelického
kostola, reformovaného kostola,
kde im boli podané zaujímavé
výklady a potom posedenie v
klube dôchodcov s malým občerstvením. Dve trasy mali spoločný cieľ z MsKS cez park
Zoltánku ku žriedlu Gemerky,
kde bol podaný výklad o vzniku
spoločnosti Gemerské žriedla
s.r.o.. Pokračovali prechádzkou
po hrádzi Slanej do obce Gemer
k soche kráľa Mateja Korvína,
kde seniorov privítal a pozdravil
starosta obce Zoltán Jankošík a
so slávnou históriou Obce Gemer a okolia Tornale oboznámila
pracovníčka obecného úradu.
Následne navštívili evanjelický
kostol a sochu Cinka panny v

obci. Príjemné posedenie s
občerstvením v kultúrnom dome pripravili zamestnanci obecného úradu Gemer. Časť seniorov sa vrátila do Tornale autobusom a ďalší sa vracali späť po
trase peši.
Po absolvovaní turistickej trasy
obdržali seniori účastnícky list a
odobrali sa na chutný obed v
školskej jedálni základnej školy
s maďarským vyučovacím
jazykom, v Tornali, ktorá vyšla
seniorom v ústrety a poskytla im
svoje priestory. Po dobrom
obede pokračovalo posedenie
pri káve, vínku a zákuskoch,
ktoré napiekli členky ZO JDS z
Tornale, Hucína, Gemerského
Sadu, Mokrej Lúky a Revúcej. O
dobrú náladu sa postaral
diskjockej Vojtech Bíro.
Dá sa povedať, že cieľ turistického zrazu sme naplnili a všetci
prítomní sa už teraz tešia na
budúce športové aktivity.
Na záver sa chceme poďakovať
za finančné a materiálne dary
všetkým sponzorom, fyzickým
osobám i podnikateľským subjektom, ktorých sme zverejnili
n a Ď A K O V N E J TA B U L I .
Poďakovanie patrí všetkým ktorí sa podieľali na zabezpečení
zrazu, za výber zaujímavých
pamätihodností a objektov na
turistických trasách a zabezpečení príjemného posedenia
po ich absolvovaní. Poďakovanie patrí i členom predsedníctva Okresnej orgnizácie JDS
Revúca.
Ďakujeme
Anne Szogedi,
primátorke mesta, starostovi
obce Gemer Zoltánovi Jankošíkovi
a riaditeľke ZŠ Mgr.
Nagyovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí svojou
pomocou umožňujú seniorom
takéto a podobné stretnutia s
priateľmi.
Zuzana Homoliaková
-upravené.

.

Zamestnanie

Zamestnanie

Murár- Jozef Buvala Revúca,
USO,
0908 232 927,
Lisiar- SLOVMAG,a.s. Lubeník,
PhDr.Daša Benková, USO
0584814125,benkova.dasa@sl
ovmag.sk,
Triedič tehál- SLOVMAG,a.s.
Lubeník, PhDr.Daša Benková,
USO
0584814125,benkova.dasa@sl
ovmag.sk,
Manažér obchodného úsekuHerman Slovakia Distribution,s.r.o, Mokrá Lúka, Bc.M.Kvetková, USO
0903 576 603,

Pracovník v kuchyni-BALATON RA,s.r.o Revúca,J.Hanuštiaková, USO
0917 968 624
Pomocný pracovník na stavbe, Matej Gabaj Revúca, USO,
0915379600
Miesič-DAMYS,s.r.o Revúca,
M.Mandelík,USO,
0911 403 186
Učiteľ anglického jazykaStredná odborná škola Gen.Viesta Revúca,VŠ II.stupňa,
0584881123,24

Pohotovostné služby lekární- august 2016
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Dr.Max

2
Cannabis

3
BENU

4
Lianela

5
NsP

6
Dr.Max

7
BENU

8
Cannabis

9
Dr.Max

10
BENU

11
Dr.Max

12
BENU

13
Cannabis

14
Dr.Max

15
BENU

16
Lianela

17
Cannabis

18
Dr.Max

19
Lianela

20
NsP

21
Lianela

22
Cannabis

23
Dr.Max

24
BENU

25
Lianela

26
BENU

27
Cannabis

28
Dr.Max

29
Lianela

30
NsP

31
Dr.Max

Pohotovostné služby
Pondelok-piatok
: 16.00-18.00 hod.
Dávid Tomečko,Športovec roka 2015

Sobota,nedeľa,sviatok:
8.00-18.00 hod.
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Možnosť preplatenia kurzu ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci júl
Úradom práce,sociálnych
vecí a rodiny
Lúčime sa
Nechajte si preplatiť kurz
František Doubek
úradom práce v plnej výške
vo veku 76 rokov
RE-PAS
Vitajte
PhDr.Renáta Ružinová
Akreditovaný, intenzívny
Lucas Halkovič
Viktória Herichová
OPATROVATEĽSKÝ KURZ
-pre záujemcov o opatroINZERCIA - INZERCIA
vateľskú činnosť na
CIA - INZERCIA - INZE
Slovensku alebo zahraničí Predám murovanú chatu s po- v domácnostiach alebo zemkom za futbalovým štadiózariadeniach sociálnych nom. Cena dohodou
0902 167 999
služieb
Prenajmem 3-izbový byt v
TERMÍN: SEPTEMBER 2016 Košiciach- Staré mesto,blízko technickej univerzity
Miesto:učebňa Muránska ul. 0915 829 505
Prihlasovanie:
Predám 2 rodinné domy v jednom dvore v Revúčke,začatá
0903 137 604
rekonštrukcia.Cena 25 200 €
0908 355 131
Predám 3-izbový byt s balkónom na 3.poschodí na Ul.I.Krasku. Cena 25 000 €,
Dohoda možná.
0908 915 480
Predám pšenicu,14€/q.Pri
odbere nad 500 kg doveziem
0915 674 515

Kominárstvo ponúka
Frézovanie komínov
Vložkovanie, čistenie
a revízne kontroly
komínov
Murovanie komínov
Výroba a montáž
antikorových komínov
0903 534 118
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