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V daždivý deň prichádzali od rána školáci aj do revúckych škôl
V pondelok 5.septembra 2016
sa otvorili brány škôl pre žiakov a
študentov v novom školskom
roku 2016/2017.
Výnimkou nebolo ani naše okresné mesto. V jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sú tri materské školy a tri základné školy.
Do prvých ročníkov materských
škôl nastúpilo spolu 86 detí, celkovo ich bude navštevovať 291
detí . Prvé ročníky základných
škôl privítali 140 prvákov, celkovo ich bude navštevovať 1114
žiakov. Upršané počasie pozmenilo niektorým riaditeľom
plány s miestom slávnostného

otvorenia školského roka. Zochovci sa vítali v mestskom dome kultúry, Hviezdoslavka v telocvični školy a na Komenského otvorili školský rok v triedach.
Riaditeľov jednotlivých základných škôl sme sa opýtali, čo
nové pripravili pre svojich žiakov:
Mgr.Adriana Kvetková, riaditeľka ZŠ I.B. Zocha. Učitelia zo
ZŠ Ivana Branislava Zocha ani
cez prázdniny nezaháľali. Mysleli na svojich žiakov aj počas
prázdnin a vďaka ich aktivite a
peniazom zriaďovateľa Mesta

2

SPRAVODAJSTVO

Revúcke listy č.15|12.september 2016

V daždivý deň prichádzali od rána školáci aj do revúckych škôl
Revúca (rekonštrukcia telocvične v hodnote viac ako 47 000
€) či sponzora Prvej stavebnej
sporiteľne (výstavba zakrytého
amfiteátra s grantom od PSS 14
000 €) vynovili priestory školy a
pripravili množstvo pomôcok,
ktoré uľahčia získavanie vedomostí žiakmi.
Zamerali sa na tvorbu nového
školského vzdelávacieho programu inšpirovaného tradíciami
a hodnotami školy, ktorá je
zameraná na osobnostný rozvoj
každého žiaka. Novinkou je
cyklus projektových dní pod
názvom „Učiaca sa škola“ venovaný rozvoju čitateľskej a
funkčnej gramotnosti, pretože
tento rok je vyhlásený ministerstvom školstva Rokom čitateľskej gramotnosti. Naďalej budú
pokračovať v projektoch z minulého školského roka zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, environmentálnu výchovu, finančnú gramotnosť, spoznávanie regiónu a
iné. V prvý školský deň otvorili
brány svojej školy pre 41 prváčikov, celkovo pre 295 žiakov
v 1. až 9.ročníku
Mgr.Monika Galovičová,riaditeľka ZŠ Hviezdoslavova.
V školskom roku 2016/2017
bude Základnú školu na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej navštevovať spolu 380 žiakov, z toho je 50 prváčikov. Žiakov našej
školy čaká v novom školskom
roku prekvapenie v podobe
vynoveného školského dvora.
Počas prázdnin bola na strednom školskom dvore položená
nová zámková dlažba a bolo tu
tiež zhotovené pódium, ktoré
budeme počas školského roka
využívať na vystúpenia žiakov ,
kultúrne podujatia
a ďalšie
prezentácie. V ďalšom období
plánujeme dokončiť úpravu miniparku a projekt „Učiaca sa
záhrada“.
Taktiež sme počas prázdnin
svojpomocne vymaľovali školskú jedáleň, triedy, opravovali
sme fasádu školskej jedálne a
zakúpili sme nové školské pomôcky na vyučovanie dopravnej výchovy , finančnej gramotnosti, cudzích jazykov a iných
predmetov.
Posledné prázdninové dni využili naši pedagógovia okrem
iných prípravných prác aj na
absolvovanie kurzu prvej pomoci a prípravu inovovaných učebných osnov.
Vo vyučovaní posilňujeme voliteľnými hodinami vyučovanie
slovenského jazyka, matem a t i k y, c u d z í c h j a z y k o v.

Pokračujeme vo vyučovaní našich predmetov základy rodinnej výchovy a finančná gramotnosť.
Keďže školský rok 2016/2017 je
vyhlásený za Rok čitateľskej
gramotnosti pripravili sme pre
našich žiakov veľa zaujímavých
aktivít na podporu čítania a budeme sa ešte viac ako inokedy
snažiť o to, aby naši žiaci získali
lepší vzťah ku knihám.
Okrem toho čakajú na našich
žiakov tradičné aktivity ako sú
škola v prírode, lyžiarsky výcvik
plavecký výcvik, Rozprávková
noc v škole , ale aj mnohé zaujímavé aktivity na rozvoj dopravnej výchovy, množstvo environmentálnych aktivít a taktiež
veľa športových podujatí.
Mgr.Emil Valko,riaditeľ ZŠ
Komenského
Brány Základnej školy J. A.
Komenského prekročilo celkovo
439 žiakov, vrátane 49 prváčikov, pre ktorých to bol najvýznamnejší školský deň v ich živote. Bol to deň plný nových zážitkov, očakávania, nových kamarátov, nových pani učiteliek a
možno trochu aj strachu z toho
čo ich čaká.
Najvýznamnejšou novinkou
školského roku je rozšírenie
prevádzkovej doby nášho školského klubu detí. Vychádzame v
ústrety pracujúcim rodičom,
keďže vieme, ako ťažko je v
našom regióne získať zamestnanie a aj si ho udržať. Otvárame rannú družinu o 6.00
hod. do 7.30 hod. a končíme
poobednou o 17.00 hod.
Obdobie hlavných letných prázdnin sme škole využili na rutinnú
údržbu, ako aj na rozsiahlejšie
úpravy.
Maľovali sme, opravovali školský nábytok, upravovali povodňou poškodený športový areál.
Zabezpečili sme nové učebné
pomôcky, nové technologické
zariadenie do školskej jedálne.
Po výmene osvetľovacích telies
v učebniach, prišla na rad aj výmena osvetlenia na hlavných
chodbách, tak aby sme zabezpečili vyššiu svietivosť a nižšiu
energetickú náročnosť. Uskutočnila sa aj generálna oprava
posledných dvoch hygienických
zariadení. Všetky tieto úpravy
sa realizovali s cieľom zvýšiť
kvalitu a komfort priestorov pre
výchovu a vzdelávanie našich
detí.
Poďakovanie patrí zriaďovateľovi, nášmu mestu za pomoc
a podporu pri realizácii menovaných aktivít.

V meste pôsobí súkromná materská škola,špeciálna škola a tri
stredné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti vyššieho územného
celku a jedna súkromná stredná
škola.
V Gymnáziu Martina Kukučína
sa bude celkovo vzdelávať 201
študentov, z toho 36 prvákov v

dvoch triedach,v Strednej odbornej škole Gen. Viesta 147
študentov, z toho 57 prvákov v
troch triedach a v Prvom slovenskom literárnom gymnáziu
38 študentov, z toho 9 prvákov v
jednej triede.
Text a foto:Katarína Kvetková

Nová zámková dlažba a pódium v uzavretom dvore
ZŠ Hviezdoslavova. Bude slúžiť pre školské akcie

VATRA VĎAKY

V sobotu dňa 27.8.2016 sa konalo slávnostné zapálenie vatry ,
ktoré bolo prejavom vďaky a úcty všetkým ľudom , ktorí padli v boji
za svoju vlasť.
Podujatie zorganizovali členovia SNS v Revúcej už druhý rok na
futbalovom ihrisku v Revúcej, pekné počasie a zaujímavý program
pritiahli okolo 70 návštevníkov. Vatru tentoraz nezapálila žiadna
významná osobnosť ani hosť , ale naša mládež . Občanov oslovil
sprievodný program , ktorý nasledoval po slávnostnom príhovore
podpredsedu SNS v Revúcej Ladislava Lukáča a následnom
zapálení vatry.
Ako prvá sa nám predstavila hudobná skupina ALL IN z Revúcej, po
ktorej prišlo spevácke vystúpenie v krojoch , ktoré si pre nás pripravil ľudový súbor z Revúčky „Revúška“.
Do tanca nehrali len hudobníci z ALL IN, ale aj DJ Erik Gulák.
Milým prekvapením bola aj návšteva ústrednej tajomníčky Klubu
žien SNS Denisy Krásnej .
Celá akcia trvala až do skorého rána, keď sa za pomoci DHZ
Jelšava podarilo zvyšky vatry bezpečne uhasiť. Všetci sme si mohli
vychutnať jedinečnú atmosféru podujatia, ktorá nám pripomína
SNP. A.M.Lukáčová, -upravené-
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Poslanci uvoľnili prostriedky z rezervného fondu POTRAVINOVÉ BALÍČKY SÚ TU ZNOVU

Vo štvrtok 18.augusta 2016 sa
konalo zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Poslanci schválili použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky
vo výške 290 000 € na likvidáciu
škôd spôsobených živelnou
pohromou.
Financie sa použijú na odstránenie následkov ničivej povodne, ktorá postihla územie mesta dňa 29.júla 2016, a to na úhradu nákladov pri povodňových záchranných a sanačných
prácach po záplavách zabezpečovaných mestom. Jedná sa o
úpravu prístupových ciest, opravu mestskej kanalizácie , prečisťovanie rigolov, rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov,nákup dezinfekčných prostriedkov a odvlhčovačov vzduchu.
Záplavy poškodili aj budovy v
majetku mesta-budovu Prvého
slovenského gymnázia , CILKY,
suterény mestského úradu,
centra voľného času, materskej

školy na Clementisovej ulici,
sobášnu sieň a predmety v nich
Ďalšie finančné prostriedky z
rezervného fondu vo výške 4
500 € poslanci schválili na
rekonštrukciu podlažia časti
chodníka na Komenského ulici
z dôvodu odstránenia koreňového systému priľahlého stromu. V rozpočte mesta je v súčasnosti na rekonštrukciu
chodníka vyčlenených 35000 €.
Do VII.zmeny rozpočtu sa premietli aj presuny rozpočtovaných finančných prostriedkov.
Na zhotovenie nadstavby sietí
okolo multifunkčného ihriska v
Revúčke sa z prebytku rozpočtu 2016 použije 5 330 €, presuny financií sa týkajú rekonštrukcie technológie úpravy
vody na prírodnom letnom kúpalisku a na výdavky k projektu
modernizácie odborných učební ZŠ I.B.Zocha.
Zmenou sa rozpočet navyšuje
v príjmovej časti o 294 503 € a
vo výdavkovej časti o 299 830 €
a jeho podoba po zmene je v
príjmovej časti 9 405 503 € a 9
405 503 € vo výdavkovej časti,
čo predstavuje vyrovnaný rozpočet.
Katarína Kvetková

Poslanci schválili rekonštrukciu ľadovej plochy
V priebehu troch týždňov sa
poslanci mestského zastupiteľstva stretli opäť.
Dôvodom zasadnutia dňa
6.septembra 2016 bola
VIII.zmena rozpočtu a použitie
finančných prostriedkov na rekonštrukciu umelej ľadovej plochy, ktoré poslanci schválili.
Rekonštrukciu bude realizovať
firma Frost-servis,s.r.o Lednické Rovne za 563 992 €.

Finančné prostriedky na rekonštrukciu ľadovej plochy sa budú
čerpať z úveru mesta a 200 000
€ z projektu Akčného plánu na
podporu najmenej rozvinutých
okresov.
Poslanci zároveň schválili zverejnenie zámeru priameho nájmu pozemku v okolí ľadovej
plochy.
Katarína Kvetková

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: 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
logom Brantner.

práce vypracovalo zoznamy ľudí, ktorí na ňu majú nárok, následne boli listom vyzvaní, aby si
balíčky potravinovej pomoci
prišli prevziať.
Výdaj balíčkov pre naše mesto
bol realizovaný prostredníctvom
Slovenského Červeného kríža
V auguste sa na Slovensku za- Rožňava v spolupráci s Mestom
čali rozdávať potravinové ba- Revúca v termínoch 3. a 4. augusta 2016. Celkom bolo vylíčky.
daných 479 balíčkov.
Oproti minulosti sú vo vyš-šej
hodnote, no dostanú sa však k Touto cestou by sme sa chceli
menšiemu počtu ľudí. Súčasťou poďakovať vedeniu spoločnosti
balíčka sú cestoviny, ryža, su- REKOS Revúca za poskytnuté
šené strukoviny, olej, múka, priestory, v ktorých bol výdaj
cukor, mäsové konzervy či su- zabezpečený.
šené mlieko.
Druhá vlna pomoci je napláPomoc je určená rodinám s novaná od polovice októbra do
deťmi aj dôchodcom v hmotnej polovice novembra. Súčasťou
núdzi, dostanú ju aj invalidní ob- balíčkov, ktoré sa budú na jeseň
čania, ktorí sú v ťažkej finančnej rozdávať, budú nielen potraviny,
situácii a nemajú príjem zo ale aj hygienické potreby ako
zárobkovej činnosti. Na rozdiel zubné kefky, pasta, mydlo či
od potravinovej pomoci z roku šampón na vlasy.
2011 o potravinovú pomoc poIng. Gabriela Borosová
beratelia nežiadajú, no ústredie
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Zapojte sa do súťaže
PROPOZÍCIE SÚŤAŽE O NAJLEPŠÍ KOLÁČ
počas XVII.ročníka Jazdy sv.Huberta a IV.Jesenných
slávností poľovníkov,rybárov a včelárov
Kedy: 24.september 2016
Kde: Námestie slobody,pred budovou Kohút
Čas:koláč je potrebné priniesť v deň akcie v čase
od 9.00 hod. - 10,00 hod.
Koľko: max.30 nakrájaných kusov koláčov na tácke
s produktmi zo záhrady s aktuálnou tematikou
Hodnotiace kritériá: chuť, kvalita a vzhľad koláča
Hodnotenie:divácka porota
Kontaktná osoba:Oľga Kuchtová,0911 826 670

KULTÚRA

5

Revúcke listy č.15./12.september 2016

ŠKOLSTVO

Perspektíva zamestnania absolventov SoŠ Gen.Viesta
Revúca v SMZ,a.s. Jelšava
Fluktuácia v SMZ, a. s. Jelšava
sa ročne pohybuje od 6,5 % do
8,5 %, čo znamená, že pracovný
pomer ročne ukončí 60 - 80 zamestnancov. Z uvedeného počtu je viac ako polovica skončení
pracovného pomeru z dôvodu
odchodu na starobný alebo
predčasný starobný dôchodok
(ďalej len starobný dôchodok).
Aj keď sa hovorí o budúcich
zmenách nárokov na starobný
dôchodok, môžeme približne
predpokladať, ako sa bude vyvíjať fluktuácia odchodu na starobný dôchodok.
V období nasledujúcich 10 rokov
z organizácie odíde cca 30 %
zamestnancov na starobný dôchodok. Ak chceme zachovať
prevádzkyschopnosť organizácie, predpokladáme do organizácie prijímať ročne: 4 až 6
zámočníkov - absolventi študijného odboru 2413 K Mechanik strojov a zariadení, 2
až 4 elektrikárov - absolventi
študijného odboru 2697, K
Mechanik elektrotechnik,2 až
3 pomocných lamačov - absolventi študijného odboru
2413 K - Mechanik strojov a
zariadení, ktorí sa na SOŠ v
Revúcej učia aj základy baníctva a banských strojov a zariadení,5 až 8 peciarov, strojníkov zariadení na úpravu
nerastných surovín - pre tieto
dve profesie nie je v súčasnom
školskom systéme žiaden študijný alebo učebný odbor.
Potrebnú kvalifikáciu zabezpečujeme vo vlastnej réžii formou rekvalifikácie. Preto v súčasnosti v spolupráci so SOŠ v
Revúcej a Štátnym inštitútom
odborného vzdelávania v Bratislave spracovávame materiály
pre experimentálne štúdium
študijného odboru Mechanik
úpravár, ktorý by sa mal začať v
školskom roku 2017/2018.
Cieľom experimentálneho štúdia je dať žiakom vedomosti z
oblasti údržby strojov, poznatky
o úpravárenských procesoch a o
úpravárenských strojoch a zariadeniach

Po ukončení experimentálneho
štúdia - min. 4 roky, by mal byť
študijný program zaradený do
školského programu pod priradeným číslom (máme záujem,
aby bol v rámci študijných programov skupiny 21 - baníctvo).
Úspešní absolventi môžu v
prípade záujmu pokračovať v
štúdiu na fakulte BERG TU v
Košiciach v odbore 2133 Mineralurg, ktorý je pre našu organizáciu tiež potrebný.
Vzhľadom na niekoľkoročnú
spoluprácu so SOŠ v Revúcej
uvádzam čísla študijných odborov, ktoré sa tam učia.
SMZ, a. s. Jelšava aktívne
spolupracuje pri výučbe žiakov
SOŠ v Revúcej. Za účelom
zabezpečenia pripravenosti jej
absolventov na prácu v organizácii umožňujeme prax žiakom
študijných odborov:
mechanik strojov a zariadení,
elektrotechnik,
od šk. r. 2016/2017 mechanik
elektrotechnik
a učebných odborov:
elektromechanik,
murár (žiaľ, ani jeden žiak tohto
odboru nedokončil u nás prax)
Takéto odborné vzdelávanie a
príprava na povolanie, ktoré sa
realizuje u zamestnávateľa, je v
súlade s hospodárskou stratégiou štátu a potrebami trhu
práce.
Záujmom a. s. je prijímať absolventov SOŠ v Revúcej, ktorí:
vykonávali u nás prax,
boli dobre hodnotení našimi
inštruktormi,
úspešne ukončili štúdium.
Toto posledných 5 rokov napĺňame. Preto našim zámerom je,
aby sa na SOŠ v Revúcej
plnohodnotne vzdelávali žiaci v
nami požadovaných študijných
odboroch:mechanik strojov a
zariadení,mechanik elektrotechnik,mechanik úpravár tak,
aby sme ich po ukončení štúdia
a naplnení uvedených podmienok mohli prijať do zamestnania.
Ing. I. Nemeth, MBA,
Organizačno-personálny riaditeľ
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Naši seniori v Kazincbarcike

V rámci družby s klubom dôchodcov v Kazincbarcike sme
sa dňa 19.8.2016 zúčastnili zájazdu do Kazincbarciky
Ráno sme sa zobudili do upršaného rána a mnohí z nás s obavami pozerali na úspešnosť
zájazdu. V Maďarsku nás, ale
vítalo slniečko, ktoré nás neopustilo v priebehu celého dňa.
Naši hostitelia nás čakali v
kaštieli v Edeléni. Po srdečnom
uvítaní nás čakala prehliadka
kaštieľa. V úvode prehliadky
sme mali možnosť pozrieť film z
histórie kaštieľa v 3 D. Film sa
zaoberal históriou kaštieľa spojenou maľbou fresky jednotlivých miestností. Následne
sme absolvovali prehliadku jednotlivých miestností. Výklad
sprievodcu bol v maďarčine,
preklad zabezpečoval náš člen
výboru p. Szöke.
Kaštieľ bol postavený v rokoch
1716-1730. Zlatý vek prežíval
kaštieľ v rokoch 1730 -1820. Od
roku 1820 do roku 1831 kaštiel
bol vo vlastníctve štátu. Od roku
1831 do roku 1928 kaštieľ bol vo
vlastníctve Coburgovcov. Od
roku 1945 kaštieľ je vo vlastníctve štátu. Kaštiel bol v tomto
období značne devastovaný o
čom sa môžete presvedčiť aj na
niektorých fotkách v našom
fotoalbume. Štát využíval kaštieľ
na rôzne veľmi nevhodné účely.
Nábytok z kaštieľa bol rozkradnutý. Zachovala sa jediná

keramická pec, do ktorej sa prikladalo zozadu.
Zničené omietky a fresky boli
obnovené a mali sme možnosť
ich obdivovať v pôvodnej kráse.
Žiaľ nábytok v miestnostiach
chýbal. Po prehliadke miestností kaštieľa sme mali možnosť
obdivovať park okolo kaštieľa a
areál ostrova kaštieľa . Následne z Edelénu sme sa autobusom presunuli do Kazinbarciky, kde naši hostitelia pre
nás pripravili výdatný obed v
reštaurácii s občerstvením. Po
obede sme sa presunuli na
hlavné námestie. Naši hostitelia
nám v parku pripravili posedenie
s občerstvením, kde sme v
družnej debate strávili príjemné
chvíle. Mali sme k dispozícii
stánky s občerstvením ako aj
stánky s ľudovými remeslami,
kde sme mali možnosť nákupu
podľa vlastného výberu.
Pre účastníkov zájazdu bol k
dispozícii voľný program, v rámci ktorého mali možnosť absolvovať prehliadku mesta prípadne nákupy v obchodoch.
V podvečer sa začali kultúrne
vystúpenia, po ktorých sme sa s
našimi hostiteľmi
rozlúčili a
pozvali sme ich na návštevu k
nám.
Účastníci zájazdu vyjadrili maximálnu spokojnosť s priebehom zájazdu.

A na športových hrách
Dňa 25.8.2016 sa uskutočnili
športové hry ZO JDS v Revúcej
na dopravnom ihrisku v Revúcej.
Súťaží sa zúčastnilo takmer 60
našich členov. Súťažilo sa v
dvoch kategóriach a to ženy a
muži.
Muži súťažili v nasledovných
disciplínach: hod loptičkou do
koša, hádzanie šípkou na cieľ,

kop loptou na malú bránu, hod
budzogáňom na cieľ, hod granátom na cieľ a hod loptičkou na
plechovky.
Ženy súťažili v nasledovných
kategóriach : hod loptičkou na
plechovky, hod loptičkou do
koša, kop loptou na malú bránku, hod šípkou na cieľ a hod budzogáňom na cieľ
Pre súťažiacich bolo pripravené
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občerstvenie ( káva, buchty,
minerálna voda a pivo ). Na
obed pre súťažiacich uvarili
kapustnicu naši tradiční kuchári
- p Szöke, Sutoris a Ing Chaba.
Kapustnica všetkým veľmi chutila a tak naši kuchári si zaslúžia
veľkú pochvalu.
Súťaženie našich športovcov
prišla pozdraviť aj primátorka
mesta Eva Cireňová.
V kategórii mužov 1. miesto
obsadil Šturmankin Ján 2.
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ŠPORT
miesto Szõke Vojtech 3. miesto
pán Török Karol.
V kategórii žien 1. miesto
obsadilaLúčová Elena 2. miesto
Neušelová Jolana
3. miesto
Scholtzova Eva.
Najmlašou účastníčkou bola
Iveta Sykorová a najstarším
účastníkom bol Rudolf Siman.
Hlavným rozhodcom pre kategóriu mužov bol Ing Igor Hock
a pre kategóriu žien Bc. Ľudmila
Ďurďáková

Stela bojovala v Írsku

Stela Laurenčíková, členka športového klubu kickbox Leon
Revúca, sa v dňoch 28.augusta až 4.septembra 2016 zúčastnila
WAKO Majstrovstiev sveta juniorov a kadetov v írskom Dubline.
Účasť si potvrdila na reprezentačnom zraze v Košiciach 3031.7.2016, výborne si počínala počas celého roka na Svetovom
pohári v Budapešti za účasti 33 krajín získala bronz. Spomedzi
našich štyroch kandidátiek Janky G., Mirky S. a Simonky S. prešla
do 15- člennej výpravy len Stela, ktorá preukázala na sústredení
najlepšiu formu.V kicklighte kadetiek do 55 kg ju ale vyradila
talianska reprezentantka a lightcontacte Chorvátka .Stela získala
skúsenosti, ktoré v budúcnosti premení v úspech.

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0902 167 999
Predám rodinný dom v Turčoku
Č.57, postavený na parcele o vý
mere 483 m2 so záhradou o
výmere 999 m2. Cena dohodou.
058 449 31 42
0940 829 570
Predám 2 rodinné domy v
jednom dvore v Revúčke,začatá
rekonštrukcia. Cena 25 200 €
0908 355 131
Predám rodinný dom s veľkou
záhradou, 17 árov na Kúpeľnej
ulici.
0905 969 328
Predám pšenicu,14€/q.Pri
odbere nad 500 kg doveziem
0915 674 515

Poďakovanie
Prostredníctvom Revúckych
listov by sme chceli vyjadriť
poďakovanie vedeniu mesta
menovite zástupcovi primátorky
mesta J.Buchtovi, prednostke
mestského úradu E.Kučerákovej a riaditeľovi mestských
lesov L.Szabóovi za príkladnú
pomoc, ktorú nám poskytli pri
oprave prístupovej cesty po
živelnej pohrome dňa 5.augusta 2016, ktorá postihla našu
záhradkársku osadu Šustrová.
V mene všetkých záhradkárov
osady Šustrová Jaroslav Galo
st.

Pohotovostné služby lekární- september 2016
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Cannabis

2
Dr.Max

3
Lianela

4
BENU

5
Lianela

6
Dr.Max

7
Cannabis

8
BENU

9
Cannabis

10
NsP

11
Dr.Max

12
Dr.Max

13
Lianela

14
NsP

15
Dr.Max

16
Lianela

17
Cannabis

18
BENU

19
Cannabis

20
Lianela

21
Dr.Max

22
BENU

23
NsP

24
Dr.Max

25
Lianela

26
Dr.Max

27
Cannabis

28
BENU

29
Dr.Max

30
BENU

Pohotovostné služby

Sobota,nedeľa,sviatok:
Pondelok-piatok
Dávid
Tomečko,Športovec
roka 2015
8.00-18.00
hod.
: 16.00-18.00 hod.
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Možnosť preplatenia kurzu ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci august
Úradom práce,sociálnych
Lúčime sa
vecí a rodiny
Mária Ročiaková
Nechajte si preplatiť kurz
vo veku 87 rokov
úradom práce v plnej výške
Vasil Pavlikovský
RE-PAS
vo veku 85 rokov
PhDr.Renáta Ružinová
Michal Fízik
vo veku 78 rokov
Akreditovaný, intenzívny
Rozália Atlasová
OPATROVATEĽSKÝ KURZ
vo veku 85 rokov
-pre záujemcov o opatroMária Paličková
vateľskú činnosť na
vo veku 78 rokov
Slovensku alebo zahraničí
Margita Šramková
vo veku 98 rokov
- v domácnostiach alebo
Jozef Odler
zariadeniach sociálnych
vo veku 65 rokov
služieb
Eva Dubovská
TERMÍN: SEPTEMBER 2016
vo veku 81 rokov
Miesto:učebňa Muránska ul.
Vitajte
Prihlasovanie:
Simona Kolesárová
0903 137 604

Kto poznal, spomenie si, kto mal
rád, nikdy nezabudne.
Dňa 16.septembra 2016 uplynie
10 rokov, čo nás náhle navždy
opustila

Eva
Skalská
Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca
života. Osud Ti nedoprial s nami
dlhšie byť, no v našich srdciach
budeš stále žiť.
S láskou a úctou spomínajú
súrodenci s rodinami.

Lucia Simanová
Mia Hlodáková
Lukáš Hrbáľ
Karolína Bukociová
Richard Samko

Znel svadobný
pochod
Ivan Filo
a Edita Rusníková
František Niemiecz
a Mgr.Ivana Brozáková
6.8.2016
Ing.Marian Boroš
a Lýdia Hinduliaková
Róbert Rosival
a Iveta Ganajová
Jozef Kriška
a Mgr.Elena Kriaková
Eduard Alberty
a Lucia Bábášová
20.8.2016
Miroslav Stoličný
a Monika Vargová
27.8.2016
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