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Novoročný príhovor primátorky mesta
Vážení spoluobčania,
prvými minútami nového roku
začíname spomínať na ten
uplynulý. Ihneď začíname plánovať, dávať si ciele a predsavzatia do nového roku, aby sme
stíhali všetko, čo nás rýchle
tempo života núti robiť každý
deň.
Hovorí sa, že život nám dáva
voľbu, ktorú každý deň robíme a
tá určuje náš cieľ, ale aj našu
pohodu. Záleží len na nás, aké
si určíme priority, riešenia, voľbu nálady, ktorá nám dokresľuje
každý deň. Mali by sme hodnotiť
nielen roky, ale aj každý deň.
Zdá sa mi, tie dobré dni nehodnotíme, berieme ich ako samozrejmé. Viac nám zostávajú v
mysli tie negatívne a na tie si
dlho pamätáme. Nie je to správne , pretože mali by prevládať
viac tie pekné a pozitívne dni v
spomienkach. Naozaj bolo tých
zlých dní až toľko? Určite
nebolo. Aj keď naše mesto v uplynulom roku 29.7.2016 postihla doslova prírodná katastrofa v podobe množstva vodných zrážok, ktoré spôsobili záplavy a zanechala po sebe obrovské škody nielen na majetku
mesta, občanov, ale aj stopy a
strach v dušiach ľudí. Vtedy sme
sa presvedčili, aká je potrebná
spolupatričnosť v ťažkých chvíľach , pretože sa to v rôznych

podobách môže stať kedykoľvek každému z nás. Vtedy
očakávame slová podpory okolia, rodiny, návrhy na pomoc a
hlavne činy.
Tak je to aj pri práci v meste.
Urobí sa 99 vecí dobre, ktoré si
mnoho ľudí ani nevšimne a 1
nevydarená vec alebo udalosť
vám zostáva v pamäti.
Budem veľmi šťastná, keď budete aj Vy, vážení občania, vnímať mesto ako svoju rodinu,
domácnosť s radosťami aj so
starosťami,ktoré každý deň
prináša a spoločne sa budeme
podieľať na jej živote.
Na chod mesta sa musíme vždy
pozerať komplexne . Každý deň
robíme rozhodnutia, ktoré sú
pre niekoho potrebné, ale pre
niekoho nepodstatné. Je to o
každodennej zodpovednosti,
voľbe riešení na odstraňovanie
problémov každodenného života.
Sama som už nastavená tak, že
keď mi zazvoní služobný telefón, očakávam,že sa niečo stalo
a treba to riešiť, alebo je niekto
nespokojný a oznamuje mi to.
Preto ma milo prekvapil telefonát počas sviatočných dní
od občianky nášho mesta, ktorá mi len chcela oznámiť, že po
zotmení už v zime nechodí tak
často do mesta a až teraz si
všimla, akú máme nádhernú
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vianočnú výzdobu. Výzdoba to
je vždy vec vkusu a množstva
finančných prostriedkov. Pre
niekoho nepodstatná vec ale pre
mňa významná v tom, že sú
ľudia v meste ktorí dávajú na
vedomie nielen problémy, ale aj
to pekné, všímajú si aj drobnosti, detaily v meste, ktoré potešia oko a dušu a práve tie
dotvárajú tak ako v rodine teplo
domova a pohodu v meste.
Vážení spoluobčania, tak by
som po tejto krátkej úvahe chcela dať nám všetkým malú výzvu.
Skúsme v novom roku svojím
osobným pričinením a vzorom,
iniciovaním a organizovaním ľudí zveľaďovať prostredie v našom meste tak, ako to robili kedysi naši rodičia a brali to ako
normálnu nezištnú občiansku
aktivitu, ktorá bola pre prospech
nás všetkých.

Záhrada PSG

Záverom dovoľte, aby som sa
poďakovala za spoluprácu v
roku 2016 poslancom mestského zastupiteľstva, zamestnancom mesta, školských a
predškolských zariadení, mestských firiem, zamestnancom
štátnej správy, verejnej správy,
lekárom a zdravotníckym pracovníkom , predstaviteľom cirkví,členom záujmových združení, športových klubov, spoločenských organizácií a podnikateľom za pomoc , spoluprácu
a reprezentáciu nášho mesta.
Vážení spoluobčania,dovoľte,
aby som zaželala Vám všetkým
v novom roku hlavne dobré
zdravie a šťastie každý deň,
pretože šťastie nemá byť cieľom
ale každodennou cestou.
S úctou a láskou
Eva Cireňová
primátorka mesta

Umelá ľadová plocha sprístupnená
Od 5.januára 2017 je pre širokú verejnosť sprístupnená
ľadová plocha. Korčuľovať sa môžete v čase:
Pondelok-piatok: 14.00-16.00 h ,16.30-18.30h
Sobota,nedeľa: 11.00-13.00h,-14.00-16.00h,-16.30-18.30h

V novembri 1967 sa začala písať spoločná história priateľských
vzťahov medzi mestami Revúca a Litovel. Vtedajší predstavitelia
Mestského národného výboru v Revúcej a Litovli podpísali dohodu
o spolupráci. Históriu písali vzájomné stretnutia a spolupráca predstaviteľov miest, škôl, spoločenských, kultúrnych a športových
organizácií.
Rok 2017 a plánované podujatia sa budú niesť v znamení osláv
50.výročia družobných vzťahov. Oslavy otvorí dňa 14.januára Gemerský ples, ktorého sa zúčastnia predstavitelia mesta Litovel a
predstaví sa nám Hanácká môzeka a folklórny súbor Hanačka. Slovenský ples v Litovli navštívia predstavitelia nášho mesta a v programe vystúpi folklórny súbor Šumiačan. Informácie o aktuálnych
podujatiach budeme zverejňovať po celý rok. O tom čo sa deje za
hranicami budú informovať príspevky z redakcie Litovelských
novín, s ktorou sme nadviazali intenzívnu spoluprácu.
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Kultúrne Vianoce 2016 slovom i obrazom

Keď FOLKLÓR ožije a ani jedno
oko nezostane suché...
Poznáte ten pocit? My sme ho
zažili v čarovný večer na Luciu
13.12.2016, keď sa zaplnilo
každučké miestečko v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej. Už pri vchode nás vítali
krojované devy nielen krásnym
úsmevom a slovom, ale sladučkým medovníčkom mäkučkým
ako duša. HUDBIČKA zahriala
svoje nástroje a po úvodnom
slove tetky ZUZKY sa naplnilo

javisko. Desiatky rozžiarených
detských očiek, ktoré tento podvečer krstili svoje kroje, spievali,
tancovali a hrali sa tak ako
kedysi... V náručí bábiky, zvončeky, kahance a v srdci teplo...Stačilo prižmúriť oči a vrátili
ste sa v čase. Tam, kde pokora a
pokoj napĺňali životy mladých
ľudí. Zvyky a dedičstvo našich
praotcov a prastarých materí
pre ďalšie generácie. Tie, ktoré
sprevádzali dlhé zimné večery
a spájali ľudí v časoch dobrých

aj zlých. Prechádzali sme z
miesta na miesto lialo sa olovo,
tancovali strigy, boli sme na jarmoku a spievalo sa a tancovalo.
Nedokázali sme spustiť oči z
nadšenia detí, ktoré vystriedali
junáci a devy, ktoré majú v žilách
hádam folklórnu krv.
Koledy v podaní speváčok FS
Lykovec a mohutné hlasy mužskej speváckej skupiny HÚŽVA
vchádzali pod kožu. Sprevádzané úžasnými chytľavými
melódiami,ktoré rozzvučali struny primáša a hudobníkov a roztancovali aj tie nohy, ktoré sedeli
v hľadisku. Koledníci, vinše, koledy, piesne a tance. To je naša
klenotnica, ktorú by sme si mali
opatrovať. Od detí, ktoré ešte
možno nevedia čítať, ale vedia
spievať a vinšovať, cez mládež,
ktorá vymení surfovanie za tancovanie a spievanie, po zrelé ženy a mužov s úctou nesúcich sa
vo svojich krojoch. Skvelých hudobníkov, mladších..aj tých, ktorých už zdobia šediny, a pár
strún už museli na svojich nástrojoch vymeniť, speváčky a

spevákov. Tých, ktorí svoj poklad v hrdle odovzdajú tej ďalšej
generácii, s chuťou, láskou a
pokorou.
Máme byť na čo v Revúcej hrdí.
Tento večer povymetal pavučiny
ľudských nesvárov a ukázal
nám, že ľudia nemuseli mať veľa v hrnci, ale dokázali sa podeliť, že nemuseli mať truhlice
plné hábov, ale dokázali sa zabaviť, stretnúť, chytiť sa za ruky,
pozrieť sa do očí, spievať a tancovať. Nádherný večer na doskách MsKS v Revúcej. FOLKLÓRNE VIANOCE od jesene
do Krašúna.
Zo srdca ĎAKUJEME všetkým
účinkujúcim a nesmierne poďakovanie za trpezlivosť , nápady
a dlhé folklórne večery patrí Ing.
Alenke Ďurkovičovej, Ing. Marianke Poprockej a Mgr. Natálii
Poprockej. Vdýchli dušu tomuto skvelému folklórnemu večeru.
Jana Dorčáková

VIANOCE
U NÁS
dobré a najlepšie chutil a oku

Vo štvrtok 15.decembra 2016
priestory mestského kultúrneho
strediska rozvoniavali vanilkou,
čokoládou ale aj niečím ostrejším. Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v
Revúcej v spolupráci mestským
kultúrnym strediskom zorganizovali spoločenské podujatie
VIANOCE U NÁS, kde hodnotili
najlepšie domáce vianočné pečivo a domácu pálenku.

lahodil koláč s príznačným
názvom vianočný sen Oľgy
Hižnayovej.

Na základe vzhľadu, chuti, vône
a objemového % súťažnej vzorky mužská porota s predsedom
Milanom Brdárskym vyhodnotila tri najlepšie pálenky, ktorými
boli slivovica Milana Profanta,
marhuľovica Karin Kilíkovej a
cenu za najlepšiu pálenku si odV úvode si prítomní spomenuli niesol Jaroslav Galo so svojou
na bývalého riaditeľa MsKS slivovicou
PhDr. Jána Bendu, ktorý stál pri V závere podujatia vystúpil spezrode tejto súťaže. Neskôr pred- vokol Úsvit. Pri príležitosti 10.
sedníčka poroty Ľudmila Ďurďá- výročia jeho pôsobnosti odovzková predstavila víťazné cukrár- dali primátorka mesta Eva Cireky a ich koláče. Na základe ňová a predsedníčka základnej
vzhľadu, chuti, vône a celkovej organizácie JDS Oľga Kuchtová
estetickej úrovne pečiva tretie členom spevokolu ďakovné listy
dobré boli rožteky Kataríny Ja- za účasť na mnohých kultúrnych
kubovskej, citrónové rezy Ru-- podujatiach. K.Kvetková
ženy Laciakovej boli druhé

Aj k nám prišlo betlehemské svetlo
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
SOCIÁLNY TAXÍK
POZOR, ZMENA
S účinnosťou od 1.1.2017 sa
menia podmienky poskytovania
príspevku na prepravnú službu
sociálnym taxíkom.
Stanovuje sa limit :
20 poukazov na 3 mesiace.
Občania, ktorí sú odkázaní na
túto službu si môžu vybrať naraz
20 poukazov.
Nárok na ďalšie poukazy budú
mať až po uplynutí troch mesiacov od vydania poukazov.
Všetky doteraz vydané poukazy
ostávajú v platnosti .
Objednávky taxíka na čísle :
0911 456 999

POPLATKY, DANE
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 upozorňuje daňovníkov, že termín pre podanie
daňových priznaní k dani z
nehnuteľností je 31. január
2017.
Daňové priznania podávajú
iba vlastníci, ktorí nadobudli
nehnuteľnosť v priebehu
roka 2016
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 v sekcii Dane, clá a
účtovníctvo Priame dane
Miestne dane a poplatky.
Upozornenie - poplatok za
komunálne odpady
Poplatníkom poplatku za komunálne odpady, ktorí žiadajú odpustenie alebo zníženie poplatku za rok 2017 doporučujeme, aby potrebné doklady
doručili na Mestský úrad Revúca - podateľňa, prípadne do
kancelárie č. 2 do 31.1.2017.
Zároveň upozorňujeme, že od
roku 2017 bolo doplnkom č. 2 k
VZN Mesta Revúca č. 118/2012
upravené zníženie poplatku u

ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĹSTVA 2017
26.január 2017
30.marec 2017
15.jún 2017
7.september 2017
9.november 2017
7.december 2017
poplatníkov, ktorí si uplatňujú
zníženie poplatku a to na 50 %
základnej sadzby poplatku
10,31€.
Ostatné miestne dane
Daň za psa,používanie VP,za
predajné automaty,nevýherné
hracie prístroje, parkovné
-všetky zmeny nahlásiť do 30
dní na MsÚ Revúca, č.dv.6pokladňa
Upozorňujeme poplatníkov,
že rozhodnutia k daniam a
poplatkom za rok 2017 budú
doručované v mesiacoch marec až apríl 2017.
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

SOBÁŠNE DNI 2017
Sobášne dni budú všetky pracovné stredy a každá druhá, teda párna, sobota. Sobášne soboty na rok 2017 :14.01.2017;
2 8 . 0 1 . 2 0 1 7 ; 11 . 0 2 . 2 0 1 7;25.02.2017; 11.03.2017;
25.03.2017; 08.04.2017;
22.04.2017; 06.05.2017;
20.05.2017; 03.06.2017;
17.06.2017; 01.07.2017;
15.07.2017; 29.07.2017;
12.08.2017; 26.08.2017;
09.09.2017; 23.09.2017;
07.10.2017; 21.10.2017
0 4 . 11 . 2 0 1 7 ; 1 8 . 11 . 2 0 1 7 ;
02.12.2017; 16.12.2017;
30.12.2017
Sobášnymi dňami nie sú dni
štátnych sviatkov. Žiadosť snúbencov na sobáš mimo určených dní schvaľuje matričný
úrad a je možný za správny
poplatok.Poplatok za sobáš
mimo určený čas + 30,00 €
/16,50 € + 30,00 € spolu 46,50 €/
Poplatok za sobáš mimo obradnú sieň + 50,00 € /66,00€ +
50,00 € spolu 116,00 €/
Poplatok za uvítanie do života
dieťaťa, ktoré v meste Revúca
nemá trvalý pobyt -20,00 €

Ocenenia za humánny čin
Diamantová plaketa-Arpád Szilágy

V stredu 14.decembra 2016 sa
v obradnej sieni mestského úradu konalo slávnostné ocenenie
darcov krvi. Viacnásobným bezpríspevkovým darcom krvi boli
odovzdané plakety profesora
MUDr. Jana Janského a medaily
profesora MUDr. Jána Kňazovického. Tieto oceneným odovzdali
zástupca primátorky mesta Július Buchta, riaditeľka Územného spolku SČK v Rimavskej
Sobote Mária Majerčíková, primárka hematologicko-transfúzneho oddelenia MUDr. Eva
Sucháčová a predseda miestneho spolku SČK Pavel Pásztor.
Medaily profesora MUDr. Jána
Kňazovického sú najvyšším
ocenením bezpríspevkových
darcov krvi a pamiatkou na významného košického chirurga a
priekopníka krvnej transfúzie na
Slovensku. Odovzdávajú sa
ženám za 80 a mužom za 100
odberov. V Revúckom okrese ich
prevzali Igor Mihál a Miloš
Senko.
Diamantovú plaketu Jána Janského za 80 odberov získal Arpád Szilágy a Zlatú Janského
plaketu za 40 odberov Rudolf
Krokavec, Pavel Šepík a Marek
Hodoš. Striebornú plaketu,

ktorá sa udeľuje za 20 odberov
získali Marián Fabo, Jozef Krajč,
Dušan Barnák,Ondrej Varga,Vladimír Lojkovič, Marek Mužík, Ondrej Chlebuš, Stanislav
Potocký, Miroslav Melich, Peter
Breznaník,Radoslav Hauke,Erik
Mihalko Lenka Púgelová, Magdaléna Ivanová, Ján Vavrák,
Róbert Nociar, Martin Chlebuš,
Adrian Štempel, Lukáš Urban a
bronzovú za 10 odberov Miroslava Michalská,Matej Drobčo,Martin Belán,Ladislav Kálovec,Jana Koncošová,Juraj Siman,Ondrej Strihan,Pavol Meliška,Zuzana Bodorová,Ján Ondrik,Richard Urc, Mariana Poprocká,Jozef Zajden,Roman Roják,Stanislav Fakla,Peter Fordoš,Ivana Budziňáková,Viliam
Kovač a Viera Kederová.
Ako uviedla MUDr.Sucháčová,
cieľom akcie, ktorú organizujú
každoročne, je ocenenie a zviditeľnenie vysoko humánneho
činu ľudí, ktorí bezplatne darujú
vzácnu tekutinu-krv, zachraňujúcu ľudské životy. Mimoriadne vzácnu tekutinu, pretože
človek v súčasnosti dokáže
vyrobiť veľa, ale krv stále nie.
Ďakujeme.

Igor Mihál, Miloš Senko-Kňazovického medaila
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Mesto Litovel sa predstavuje po prvýkrát

Litovel je jedno z pěti měst olomouckého okresu, který se rozkládá na střední Moravě v oblasti zvané Haná, tedy ve východní části České republiky. S
rozlohou 46,39 km2 a počtem obyvatel 9829 (údaj k 31. 12.
2016) patří k menším městům.
Jeho obyvatelé se však nesoustředí jen ve městě samotném, ale obývají i jedenáct jeho
místních částí, tedy vesnic a
vesniček v blízkosti Litovle.
Město je přirozeným centrem
Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného svazku dvaadvaceti
obcí spolupracujících v oblasti
hospodářského a společenského rozvoje i při společném řešení záležitostí vztahujících se ke
státní správě.
Návštěvníkům je však mikroregion znám především atraktivi-

tou svých turistických cílů, ať už
historických staveb hradů a
zámků, krasových oblastí (jeskyně v Javoříčku patří k nejhezčím v republice) nebo přírodních krás. Litovel se totiž nachází ve středu Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.
Řeka Morava, nedílná součást
života místních obyvatel, dala
vzniknout ploše periodicky zaplavovaných lužních lesů, které
město obklopují a poskytují nejen domov vzácným rostlinám a
živočichům, ale také sportovní
vyžití milovníkům cyklistiky a
vodních sportů. Nepřekvapí, že
nadmořská výška městečka
vystavěného v říční nivě je jen
233 m n. m. a nejvyšší vršek Litovelska Rampach, tyčící se
nad nedalekými Myslechovicemi, má 418 m n. m. Blízká
Bouzovská vrchovina však uspokojí i milovníky kopcovitého
terénu.
Litovel je tak umístěna na ideálním rozhraní dvou odlišných
typů krajiny. Určujícím prvkem v
životě města je ovšem voda.
Díky šesti ramenům řeky Moravy, která Litovlí protéká, dostalo město přezdívku Hanácké

Námestie s radnicou a morovým stĺpom

Benátky. S italským kolegou ho
ale pojí i jiná zajímavost farní
kostel v obou městech je zasvěcen svatému Markovi. Voda
se odráží také v litovelském
znaku. Ten zpodobňuje stříbrného kapra a štiku na modrém
poli a odkazuje k dávné rybářské
tradici v oblasti.
Zbývá ještě vysvětlit záhadný
název Litovel. Ve 2. polovině 13.
století, ze které máme první
zprávy o existenci sídla, znělo
jméno dnešního města Luthovia.
To proto, že šlo o vesnici patřící
muži jménem Ľut. Litovel tedy
vlastně znamená Ľutova ves.

Ale pozor! Ani Češi ze vzdálenějších krajů často nevědí, že
jméno Litovel je rodu ženského.
Skloňuje se podle vzoru píseň,
tedy: hanácká Litovel, bez
Litovle Gustava Frištenského, k
házenkářské Litovli, vidím pivovarnickou Litovel, o gramofonové Litovli a konečně s Litovlí
malebnou a pohodovou, která
slibuje, že ve svých dalších příspěvcích odkryje záhadu svých
různorodých přídomků.
Helena Kaštilová
Litovel

DeŇ OTVORENÝCH DVERÍ A NOVÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY V SoŠ REVÚCA
Dlhoročne zaužívanou tradíciou na Strednej odbornej škole,
Generála Viesta v Revúcej, je
organizovanie Dní otvorených
dverí , ktorých cieľom je otvoriť
našu školu pre verejnosť, najmä
pre žiakov končiacich ročníkov
základných škôl a ich rodičov a
oboznámiť ich s možnosťami a
podmienkami štúdia.
V tomto roku sa uskutočnili 8. a
9. decembra 2016 v priestoroch
SOŠ. Pedagogickí zamestnanci
učitelia a majstri odbornej výchovy spolu so žiakmi pripravili
prezentáciu o odboroch štúdia
na škole a o kultúrno-spoločenskom živote našich žiakov. Boli
im predstavené aj dva nové štúdijné odbory, ktoré pripravujeme
pre nich v šk. roku 2017/2018
experimentálny odbor technik
mineralurg a odbor informačné systémy a služby.
Našu školu navštívili žiaci ( niektorí aj v sprievode rodičov) základných škôl z Revúcej a blízkeho okolia ZŠ Muráň, Jelšava,
Tisovec a ZŠ z Revúcej I.B.Zocha, Komenského a Hviezdoslavova.
V rámci teoretického vyučovania mali prítomní možnosť
sledovať činnosť našich žiakov v

moderných, veľmi dobre vybavených odborných učebniach a
na praktickom vyučovaní v
dielňach sa mohli oboznámiť s
manuálnou prácou žiakov a ich
výrobkami v jednotlivých odboroch.
Veríme, že touto aktivitou sme
prispeli k tomu, aby si žiaci, ktorí ešte neboli rozhodnutí pre
ďalšie štúdium, vybrali jeden z
technických či remeselných odborov na našej škole a tí, ktorí
sú už rozhodnutí, sa utvrdili vo
svojom zámere. Budeme veľmi
radi, ak v prípade záujmu nás
rodičia a žiaci navštívia kedykoľvek aj mimo týchto dní.

Hasičské jednotky 2015

NOVÉ ODBORY
Každý, kto žije v našom regióne
vie, že naša stredná odborná
škola, od svojho vzniku ponúka
záujemcom štúdium v štúdijných a učebných odboroch prevažne technického zamerania.
Sú to odbory v oblasti strojárstva, elektrotechniky, stavebníctva, spracovania dreva a textilu.
Veľmi dobrá spolupráca školy
so zamestnávateľmi v regióne,
najmä so SMZ, a.s. Jelšava,
zabezpečuje vysokému per-

centu našich absolventov možnosť zamestnať sa po skončení
štúdia.
V súčasnosti je na trhu práce
veľký dopyt po technických odborníkoch v rôznych odvetviach, a preto v spolupráci so
SMZ, a.s. Jelšava, sa škola rozhodla pripraviť na experimentálne overovanie nový študijný
odbor v oblasti baníctva - technik mineralurg Je to štvorročný
študijný odbor s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania formou odborného výcviku, v ktorom absolvent končí
štúdium maturitnou skúškou a
získava doklad o vzdelaní - maturitné vysvedčenie a doklad o
kvalifikácii - výučný list.
Študijný odbor je zameraný na
získanie vedomostí a zručností
zo základov baníctva, základov
úpravárenských procesov , moderných metód fyzikálnej, chemickej a tepelnej úpravy nerastných surovín a dopravy surovín.
Absolvent odboru vie zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení používaných pri
úprave a zušľachťovaní nerastných surovín, v priemysle spracovania nerastov, ťažby a výroby žiaruvzdorných materiálov,
cementu, vápna a výroby sta-

vebných hmôt.
SOŠ za účelom oživenia štúdijných a učebných odborov
vhodných aj pre dievčatá, navrhla na zaradenie do svojej siete ďalší štvorročný študijný odbor s praxou informačné systémy a služby, ktorý sa končí
maturitnou skúškou a dokladom
o vzdelaní je maturitné vysvedčenie. Odbor je zameraný na
získanie vedomostí a zručností
s prácou v knižniciach, v informačných centrách miest, obcí ,
firiem a inštitúcií s cieľom získavať informácie z rôznych zdrojov, spracovať ich v textovej,
grafickej i audiovizuálnej podobe, pracovať s rôznymi informačnými systémami ( knižničnými, účtovnými, mzdovými).
Uplatnenie môže nájsť absolvent v archívoch, knižniciach,
rôznych administratívnych činnostiach ako sekretárka, odborný administratívny asistent, pracovník vo výrobe, registratúry,
nižší účtovník.
Inováciou ponuky študijných
odborov, ktorá korešponduje s
potrebami trhu práce, škola napĺňa svoju víziu orientovanú na
žiaka : „ Nie pre školu, ale pre život sa učíme.“Mgr.Bernáthová
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KULTÚRA

Kam v meste? - január 2017

Mesto Revúca a SZPO ZO gen.Viesta vás pozývajú na
spomienkovú slávnosť pri príležitosti
osláv 72.výročia oslobodenia mesta 25.1.2017 o 13.00 h
pri pamätníku na Námestí slobody
Knižné novinky z mestskej knižnice
Dave, Laura: Posledné vinobranie. Čo ak by váš milovaný snúbenec s krásnym úsmevom a neodolateľným britským prízvukom
pred vami skrýval obrovské tajomstvo? Čo ak by ste sa to dozvedeli
týždeň pred svojou svadbou? Keď sa to stane nastávajúcej neveste
Georgii, urobí jediné čo jej v tejto chvíli dáva zmysel. Ujde...
Thal, Juraj: Nôž. Nerozluční kamaráti, ktorých priateľstvo sa končí
smrťou. Na scéne sa objavuje dvojica detektívov. Kto beštiálne
zavraždil mladého chlapca? Je do toho zapletené podsvetie? Jeho
otec? Alebo najlepší kamarát? Na tieto otázky odpovie táto kniha
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ŠKOLSTVO

Pestrý záver roka v Hviezdoslavke Strieborné Vianoce
Vianoce sú o tradíciách, sú o daroch...
Aj tohto roku v posledný deň vyučovania pred prázdninami sa v
priestoroch mestského domu kultúry uskutočnila tradičná vianočná
akadémia, ktorú pripravili Zocháči pre všetkých, čo sa dokázali na
chvíľočku zastaviť.

V našej škole sa v mesiaci december uskutočnilo niekoľko veľmi
hodnotných aktivít. Hneď v prvom týždni sa uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého našu školu navštívilo niekoľko desiatok rodičov, bývalých kolegov , ale aj rodičov budúcich prvákov.
Teší nás, že nešetrili slovami chvály pri hodnotení vyučovacích
hodín aj celkového dojmu z tejto akcie.
Rozprávkovú noc v škole zažili žiaci 1. stupňa, počas ktorej medzi
nich zavítala aj Snehulienka a sedem trpaslíkov. Toto podujatie
bolo venované Roku čitateľskej gramotnosti, a tak okrem pekného
divadielka, žiaci plnili rôzne úlohy zamerané na rozvoj čítania a
prácu s knihou.
Keďže jednou z priorít našej školy je uchovávanie ľudových zvykov
a tradícií, vystúpili malí koledníci s Betlehemom na vianočnom jarmoku a zavítali aj do materských škôl, aby potešili aj svojich malých kamarátov. V duchu ľudových tradícií sa nieslo aj vyháňanie
zlých síl našimi Luciami. Svoju šikovnosť a nadanie predstavili naši
žiaci aj divákom na benefičnom koncerte, ktorý zorganizoval
Červený kríž.
Posledný vyučovací deň bol tradične venovaný dnes veľmi aktuálnej téme ľudských práv. Počas tohto projektového dňa žiaci 1. aj 2.
stupňa plnili rôzne veku primerané aktivity, cieľom ktorých bolo
priblížiť im život ľudí v iných krajinách, zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami a naučiť ich vážiť si jeden druhého. Na záver sme
sa všetci spolu stretli pri vianočnom stromčeku a spoločne si zaželali šťastné a veselé Vianoce a príjemné prázdniny, na ktoré sme
sa už všetci veľmi tešili.

Pod vianočným stromčekom pribúdali dary plné piesní, tanca,
kolied a vinšovačiek a tiež scénok, ktoré prinášali medzi všetkých
prítomných pravé posolstvo Vianoc. Malí i veľkí priniesli na pódium
radosť a do srdiečok pohodu a lásku. Naši anjelici Lenka a Vlaďa
uvádzali číslo za číslom, a tak plynuli posledné školské minúty v
roku 2016.
Po záverečnej piesni a scénke v podaní ôsmakov sa už na pódium
postavila riaditeľka školy Adriana Kvetková, aby všetkým účinkujúcim poďakovala, popriala krásne sviatky, úspešné vykročenie do
roku 2017 a vyhlásila dlho očakávané vianočné prázdniny.
Svetlo zhaslo, hudba stíchla, ... zo sály odchádzali všetci plní radosti z blížiacich sa najkrajších sviatkov roka, plní pocitov lásky,
šťastia a pohody. Tak si spoločne poprajme tie najpohodovejšie Vianoce, úspešný vstup do nového roku a v ňom veľa šťastných krokov
k splneniu tajných snov a prianí.
RNDr. Eva Vidová

Veselý záver roka v ZŠ Komenského
Celý december 2016 sa v našej
škole niesol vo veselom duchu.
A hlavne veselé boli posledné
dni pred vianočnými prázdninami. Tak ako každý rok, aj teraz sme veľa športovali, zabávali
sa, aj nezabúdali darovať lásku
a darčeky. Čím viac sa staráme
o šťastie druhých, tým silnejší
je náš vlastný pocit blaha.
Dalajláma. Postarali sme sa o
šťastie tých, čo darovali, boli obdarovaní a v konečnom dôsledku aspoň o trošku šťastia psíkov
v našom útulku.
Žiaci 5. A triedy ako účastníci
projektu Tatranskí rytieri, nadviazali na tradíciu a zorganizovali 21. 12. už tradičnú Eko- burzu s myšlienkou : Čo už jeden
nepotrebuje, druhého môže
potešiť.
Deti, ale aj zamestnanci školy,
už niekoľko dní nosili do školy
hračky, knižky, darčekové predmety, ktoré u nich už splnili účel.
A tak, keď sme ráno všetky veci
vystavili, veru bolo z čoho vyberať. Detské očká jasali, keď si
za euríčko kúpili darčeky pre
seba aj svojich blízkych. Veď cena 10, 20, 50 centov bola naozaj

výhodná. Vyzbierané peniaze
urobia zas radosť psíkom v útulku, ktorých je momentálne
rekordne veľa. Kúpime im za ne
lieky, aj nejaké dobroty.
Každý žiak si tiež mohol pomaškrtiť na koláčiku, ktoré upiekli šikovné pani učiteľky
spolu so žiačkami 8.B triedy.
Všetkým dobre padol aj vianočný čajík. A tak sme mali sladko
nielen v ústočkách, ale aj na srdiečku, že sme prispeli k dobrej
veci.
Pokračovali sme posledný deň
pred prázdninami predajnými
trhmi, kde si žiaci navzájom
predávali za symbolické sumy
vlastné výrobky. Medovníčky,
sladkosti, ručne vyrobené darčeky a suveníry to všetko sa
dalo kúpiť a obdarovať niekoho,
komu chceme urobiť na Vianoce radosť. Potom pokračovali
žiaci spolu so svojimi triednymi
učiteľmi vianočnými besiedkami vo svojich triedach, kde na
nich čakalo vianočné pohostenie. Aj naše deti v školskom
klube prežívali spoločne veselé
predvianočné chvíle spevom,
recitovaním a tvorivými aktivi-

tami. Najprv sme sa však s deťmi porozprávali o histórii Vianoc.
Ako Vianoce slávili naši predkovia, aké zvyky a tradície dodržiavali a aký význam pre nich
mali tieto tradície. Niektoré zvyky deti poznali, ale o mnohých
počuli po prvýkrát. Spoločne
sme sa naučili vianočný vinš a
pretože deti rady tvoria, vytvorili
sme vianočný stromček z papiera, pričom ozdoby si vlastnoručne pomaľovali podľa vlastnej
fantázie. V hlavnom programe
deti predstavili koledy, krásne
vianočné básničky a zaspievali
pesničky, ktoré si pripravili so

svojimi vychovávateľkami.
S pocitom príjemne stráveného
popoludnia sme sa rozlúčili pesničkou od Petra Nagya „Vianoce, Vianoce“.
A nechýbal ani pohyb. Zorganizovali sme celý rad športových
turnajov. A to vo vybíjanej, florbale, vo volejbale a futbale.
Nechýbala ani vianočná súťaž v
stavaní LEGO modelov. Vianočnú atmosféru pripomínala krásna výstava vianočných ikeban,
ktoré sú každým rokom krajšie a
nápaditejšie a iste skrášlia vianočnú atmosféru v mnohých
rodinách.
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Futbalisti pred Vianocami na transfúzke

Futbalisti Mestského futbalového klubu Revúca sa po tretíkrát
stretli v revúckej nemocnici, aby
podporili dobrú vec. Šiesti hráči
štvrtoligového mužstva neváhali a prišli darovať krv v rámci
akcie „Vianočná kvapka krvi
2016“. O celej akcii sme sa porozprávali s kapitánom mužstva
Lukášom Smerekom.
Ako vznikla myšlienka darovania krvi revúckymi futbalistami?
Ako ste si isto všimli, táto myšlienka nie je úplnou novinkou.
Musím sa priznať, že sme sa
inšpirovali väčšími klubmi, ktoré
sa rôznymi spôsobmi snažia
pomáhať ľuďom v núdzi. Keďže
my nedokážeme pomáhať finančne ani materiálne, rozhodli
sme sa darovať niečo, čo má
každý z nás a čo nám, v podstate, nebude chýbať. Navyše
pravidelne športujeme, a preto
je predpoklad, že naša krv je
zdravá a teda vhodná pre
niekoho, kto ju naozaj potrebuje
Podľa čoho vyberáte hráčov,
ktorí sa zúčastňujú akcie?
Nevyberáme. Celá akcia bola a
je postavená na báze dobrovoľnosti. Kto chce, môže a má čas,
ten príde. Napríklad, tento rok
sa stalo, že niektorí chlapci nemohli darovať krv, pretože ešte
neprešli povinné 3 mesiace od
posledného darovania. Aj to je
však signál, že niektorých takéto aktivity oslovili a stali sa z nich
pravidelní darcovia.
Ako prebieha taká akcia?
Nie je na tom nič zvláštne, stretneme sa v dohodnutý čas,
prejdeme povinnými vyšetreniami a čakáme kým prídeme na
rad. Keďže okrem nás je v Revúcej aj mnoho iných darcov,
počas čakania sa snažíme
žartovať a starať sa tak o dobrú
atmosféru v čakárni. V tom nám
pomáha aj personál nemocnice,
pretože ochotne reaguje na
naše žartíky. Zrejme sme aj pre
sestričky a lekárky zaujímavým
spestrením (smiech).
Takže sa s personálom už

dobre poznáte...
Máme u nás aj stálice, ktoré sa
zúčastnili všetkých troch odberov a chodia aj z vlastnej
iniciatívy počas roka. Ja som bol
tento rok prvýkrát, takže som sa
ešte len zoznamoval s prostredím.
Prečo prvýkrát? Nemal by ísť
kapitán príkladom?
Mal, ale priznám sa, že aj keď
som stál pri zrode tejto myšlienky, ihly veľmi nemusím. Dva
roky mi trvalo, kým som sa odhodlal do toho ísť.
Ale zvládol si to....
Nebolo mi všetko jedno, ale
povedal som si, že to musím nejako prelomiť. Je to predsa pre
dobrú vec a možno práve moja
troška krvi zachráni niekomu
život alebo prinavráti zdravie a
to je príjemný pocit. Vlastne som
dosiahol osobné víťazstvo. Asi
mi už chýbajú súťažné zápasy
(smiech).
Takže si sa v očiach spoluhráčov pochlapil?
Smiali sa mi, že som nejaký
bledý a spotený, takže asi budem skôr terčom posmeškov,
ale našťastie tam boli skvelé
sestričky, ktoré sa o mňa postarali. Teraz som už hrdina a
možno sa zo mňa stane pravidelný darca (smiech).
Čo by si na záver zaželal fanúšikom klubu?
Možno tak spoločne, aby sme
sa pri podobných akciách
stretávali aj s nimi a v čo najhojnejšom počte a všetkým
predovšetkým veľa zdravia.
Všetci, a najmä športovci, vieme, že bez zdravia sa nikam
nepohneme. Preto verím, že
všetci prežijeme pokojné Vianoce plné zdravia, šťastia a
pohody.
Zhováral sa Richard Lunter

Dňa 21.12.2016 sa v Revúcej
zvyšovali technické stupne v
kickboxe za účasti športových
klubov z Revúcej a Hnúšte s povolením SZKB. Celkom sa páskovalo 20 športovcov a boli udelené 2- 7 kyá ( biely pás),9x 5 kyu
(červený stupeň tech. vyspelosti) 6 x 4 kyu (zelený pás) a
najvyššie 3x 3 kyu ( modrý pás ).
Za najlepšieho cvičenca bola vyhlásená Stela Laurenčíková účastníčka MS 2016 Dublin.
Najmladší športovec bol Damián
Glückner (6 rokov). Počas posedenia pod jedličkou sme vyhodnotili sezónu za rok 2016
kedy sme získali 76 medailí z
toho 17 zlatých. Poďakovali sme
reprezentantom Janke Guláko-

vej Simonke Sokolovej, Stele
Laurenčíkovej, Miriam Sokolovej a Alžbetke Teličákovej,
ktoré sa zúčastnili na 16-tich
športových podujatiach. Spomeniem majstrovstvá. SR,
Česka. (Praha), Svetový pohár
Innsbruck (31 krajín).Slovak open ( 9 krajín), Budapešť World
cup (33 krajín), Polisch open,
MS Írsko- Dublin. Celkom reprezentovalo 14 reprezentantov.
Kickbox Leon Revúca v celkovom hodnotení klubov Slovenska skončil na 5.mieste. Najbližšie nás čaká 1. kolo ligy 21.1.2017 v Košiciach. Po vydarenej
akcii sme každému osobne
popriali príjemné sviatky a šťastný nový rok. Váš sport team

VIANOČNÝ TURNAJ

Stalo sa už milou tradíciou Karate Klubu Revúca, že na sklonku
roka usporadúvame Vianočný turnaj, ktorý nesie názov reklamného
partnera „STEFE CUP“ . Tento rok sme sa zišli v sobotu, 17. decembra v telocvični ZŠ I.B.Zocha. Na tomto turnaji dávame príležitosť hlavne deťom, ktoré sa na súťažné tatami postavia po
prvýkrát v živote, by nadobudli skúsenosti a zažili súťažnú atmosféru.Taktiež vyhodnocujeme najúspešnejších pretekárov nášho klubu. Za rok 2016 sa naj pretekármi klubu na základe dosiahnutých výsledkov a vzornej reprezentácii klubu stali Pavol Halaj a
Matej Herich, ktorí si prevzali ocenenie a vecné ceny. Nezabudli
sme ani na ľudí, ktorí nám v našej ušľachtilej činnosti a napĺňaní
našich cieľov pomáhajú, ocenenie sme odovzdali Ing. Jánovi Brunnerovi konateľovi spoločnosti STEFE THS, rodičom našich členov
JUDr. Pavlovi Halajovi a Pavlovi Herichovi.Aj touto cestou im
srdečne ďakujeme. Medailová bilancia Karate Klubu Revúca:
Zlaté medaily získali: Matej Meriač, Tadeáš Sabol, Martina
Székelyová, Štefan Koreň, Pavol Halaj, Matej Herich. Strieborné
medaily: Richard Bariš, Lukáš Kilik, Matej Herich, Štefan
Koreň.Bronzové medaily: Jakub Houška, Jakub Javorčík, Damián
Pribilinec,
Adam Brodák, Juraj Prč,
Štefan
Dávid Tomečko,Športovec
roka
2015Teyerl, Matej Meško.
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INZERCIA

PhDr.Renáta Ružinová
NECHAJTE SI PREPLATIŤ
KURZ ÚRADOM PRÁCE v
PLNEJ VÝŠKE RE-PAS
Akreditovaný,intenzívny
OPATROVATEĹSKÝ KURZ
- pre záujemcov o
opatrovateľskú činnosť
na Slovensku alebo
zahraničí
- v domácnostiach alebo
zariadeniach sociálnych
služieb
Termín: Január 2017
Miesto:učebňa na
Muránskej ulici
Prihlasovanie:
0903 137 604
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ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY

Zamestnanie

Kto v srdciach žije, nezomiera.
Dňa 2.januára 2017sme si
Lekár-gynekologicko-pôrodpripomenuli 1.výročie
úmrtia
níckeho odd. NsP,n.o.
nášho drahého manžela a otca
Revúca, G.Magurová, VŠ,prax
Aspoň 3 roky
058 483 33 12
Montážny pracovník vo výrobe nábytku-NASTOLEM.s.r.o
Júliusa
Revúca,p.Goliášová,USO
Buchtu
0902 906 880
Programátor-SLOVMAG,a.s.
Lubeník. D.Benková, USO
058 481 41 25
SBS pracovník,Detektívna in- Od života pre seba nič si neformačná služba Revúca,
žiadal, všetko len pre deti a roL.Novotný, nižšie odborné vz.
dinu svoje zlaté srdce celé si
0907 623 526
nám dal.
Stolár-výrobca nábytku
Večný kľud nech dá Boh Ti za
DENYSTAV,s.r.o Revúca
odmenu.
P.Vaculka, USO
0918 040 255
Kuchár, NIKA Revúca
0905 919 926
Technik zariadení na prenos Ten, kto bol milovaný, nie je nikINZERCIA - INZERCIA dát v telekomunikáciách- Eu- dy zabudnutý. Čas plynie, bolesť
CIA - INZERCIA - INZE roenergy,s.r.o Jelšava, A.Miko- stále trápi, ale Teba nám už nikto
nevráti. Len slzy v očiach, v srdci
Predám prerobený 3-izbový byt vá, VŠ, 0905 622 540
žiaľ,
čo sme mali radi, to nám
Pomocný
kuchár-Predná
Hos balkónom na 2.posch. na
osud
vzal. Celý život sa nám
ra,
s.r.o,
Ing.Ľ.Čižmár,
USO
Partizánskej ulici.
zmenil, nik by ho s nami nemenil.
0905 617 033
Kontakt cez sms
Už niet viac nádeje, len cestička
00421905 612 394
k Tvojmu hrobu nás vedie.
Dňa 4.januára 2017 uplynulo 22
rokov odvtedy, čo sme sa navždy
rozlúčili s naším drahým manželom, otcom, starým a prastarým
Pondelok Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
otcom

Pohotovostné služby lekární-január

1
Cannabis

2
Lianela

3
NsP

4
Dr.Max

5
BENU

6
Cannabis

7
Lianela

8
NsP

9
Cannabis

10
Lianela

11
BENU

12
Cannabis

13
BENU

14
Dr.Max

15
Lianela

16
Dr.Max

17
Cannabis

18
Dr.Max

19
Lianela

20
NsP

21
Dr.Max

22
BENU

23
Lianela

24
BENU

25
Cannabis

26
Dr.Max

27
Lianela

28
BENU

29
Dr.Max

30
BENU

31
Dr.Max

Ondrejom
Plichtom

S láskou spomínajú manželka,
syn Peter, dcéry Iveta, Dáša,
vnúčatá a pravnučka.

v mesiaci december

Lúčime sa
Helena Chylová
vo veku 70 rokov
Zuzana Grendelová
vo veku 94 rokov
Lýdia Tóthová
vo veku 82 rokov
Gejza Derda
vo veku 61 rokov
Daniel Takáč
vo veku 83 rokov

Vitajte
Natália Moldová
Adriana Anderková
Alex Keder
Tomáš Ferko
Liliana Pálešová
Sára Kriššová
Adam Boroš
Emília Štefko

Znel svadobný
pochod
Ľubomír Hanuštiak
a Ing.Anna Vrbjarová
16.12.2016
Miroslav Mensátor
a Michaela Bukovická
28.12.2016

Vaše pripomienky, otázky,
námety a tipy na
zaujímavé témy, ľudí a ich
nevšedné koníčky nám
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.
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