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Robíme prvé kroky k viacúčelovej športovej hale
Dňa 25.11.2016 bol mestu Revúca a samosprávam nad 5000
obyvateľov zaslaný list Slovenského zväzu ľadového hokeja
/SZĽH/ o zámere Zväzu revitalizovať zimné štadióny na multifunkčné centrá športu a možnosti spolupracovať so samosprávami pri realizácii projektu.
Reagovali sme na výzvu a novú
mestskú umelú ľadovú plochu zimný štadión, sme prihlásili na
možnosť prekrytia a dobudovanie kvalitného zázemia pre prevádzku a zlepšenie komfortu pre
korčuľujúcich aj hokejistov v
stanovenom termíne do 15.12.2016. Následne 25.1.2017 nám
bol zaslaný list na spoluprácu od
prezidenta SZĽH Ing. Martina
Kohúta,týkajúci sa výstavby
športovej haly, resp. objektu,

ktorý umožní multifunkčné vyu- zidenta SZĽH o jej zapracovanie
do projektu, ktorého investorom
žitie ľadovej plochy.
bude SZĽH.
V zimnom období bude plocha
využitá na korčuľovanie a hokej Mesto Revúca má možnosť poa v letných mesiacoch pre rôzne dať žiadosť o výstavbu viacúdruhy športu / volejbal, hádza- čelovej športovej haly do
ná, nohejbal ../ a iné podujatia. 15.2.2017.
Primátorka mesta iniciovala Pretože sa jedná pri výstavbe aj
stretnutie s prezidentom SZĽH, o vyvolané investície zo strany
ktorý ju dňa 30.1.2017 prijal v mesta, ktoré ešte nie sú v tomto
priestoroch ústredia SZĽH. Bolo
to úvodné, prvé stretnutie, na
ktorom si vzájomne odovzdali
základné informácie o projekte
a individuálnych možnostiach
riešenia výstavby v Revúcej.
Vzhľadom na využitie novej
umelej ľadovej plochy, ktorú
sme otvorili v skúšobnej prevádzke od 5.1.2017, primátorka
mesta navrhla a požiadala preIlustračné foto

štádiu predstavovania projektu
zo strany SZĽH ani mesta úplné
a presné, je potrebné o nich
ďalej rokovať.
O následných krokoch zo strany
mesta a rozhodnutiach poslaneckého zboru a spolupráci so
SZĽH Vás budeme informovať
MsÚ

Záhrada PSG
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Učitelia zápasili o pohár primátorky

Revúcke listy č.3|14.február 2017

Mesto Revúca
Námestie slobody 13/17,050 01 Revúca
zastúpené primátorkou MVDr.Evou Cireňovou
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov i
podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme

vyhlasuje výberové konanie na miesto
Riaditeľa/riaditeľky ZŠ I. B. Zocha, Ul. Jilemnického
94/3, Revúca,
Riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Ul.
Sládkovičova 62/6, Revúca ,
Riaditeľa/riaditeľky ZUŠ, Okružná 11, Revúca

Víťazné družstvo
Vo štvrtok 2. februára 2017 sa v telocvičniach základných škôl I.B.
Zocha a Hviezdoslavova odohrávali tradičné volejbalové zápasy
pedagógov revúckych škôl O pohár primátorky mesta.
Usporiadateľom 38.ročníka turnaja bola základná škola I.B.Zocha,
na pôde ktorej primátorka mesta Eva Cireňová a riaditeľka školy
Katarína Krištofová privítali zástupcov piatich
súťažných
družstiev. V popoludňajších hodinách po desiatich zápasoch si
pohár odnieslo zmiešané družstvo Základnej školy Hviezdoslavova a Strednej odbornej školy gen. Viesta. Druhí skončili pedagógovia z Gymnázia Martina Kukučína, tretí zo ZŠ Komenského, štvrtí zmiešaní zo školy I.B.Zocha a Materskej školy Sládkovičova a posledné miesto sa ušlo družstvu Prvého slovenského
literárneho gymnázia a Špeciálnej základnej školy.
Na priebeh a regulérnosť zápasov dohliadali rozhodcovia Slavomír
Sabol a Peter Hricovíny.
Víťazom blahoželáme a tých menej úspešných, dúfame, potešil
príjemný deň, strávený v športovom duchu a stretnutí s kolegami.
Veď hlavne o to v tomto turnaji ide. Katarína Kvetková

Družstvo usporiadateľov

Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa/riaditeľky
školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
kvalifikačné predpoklady podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o
pedagogických a odborných zamestnancoch,odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,
absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady,
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná
spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
znalosť príslušnej legislatívy,
ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania,overené kópie dokladov o
vzdelaní,
overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie,výpis z registra
trestov (nie starší ako 3 mesiace),
profesijný životopis,potvrdenia o pedagogickej praxi,
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre
výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany A4),
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov
pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov.
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať
poštou najneskôr do 24. februára 2017 na Mesto Revúca,
Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca alebo osobne podať v
podateľni MsÚ v Revúcej v zalepenej obálke s označením podľa
pozície
„Výberové konanie ZŠ I. B. Zocha, Jilemnického 94/3
NEOTVÁRAŤ“.
„Výberové konanie MŠ, Sládkovičova 62/6 NEOTVÁRAŤ“.
„Výberové konanie ZUŠ, Okružná 11 NEOTVÁRAŤ“.
Rozhodujúci je dátum podania prihlášky na poštovej pečiatke
alebo dátum podania v podateľni MsÚ v Revúcej.

Revúca.3.2.2017

MVDr.Eva Cireňová
Primátorka mesta
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Stretli sa predstavitelia inštitúcií okresu

Navrhnite ocenenia za
výnimočné činnosti
Touto cestou chceme vyzvať širokú verejnosť k podaniu návrhov na udelenie ocenení Mesta
Revúca za výnimočné činnosti
občanom nášho mesta.
Druh ocenenia :
Pečať Prvého slovenského
gymnázia ( udeľuje sa len žiakom a študentom )
Cena primátora mesta,
Plaketa mesta,
Zlatý Quirin mesta Revúca,
Čestné občianstvo mesta Revúca.

Oblasti ocenenia :
Tvorivé výkony a výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej, verejno-prospešnej činnosti
Športová činnosť a výsledky okresné, regionálne, celoslovenské, medzinárodné,
Činnosť osoby ( organizácie )
pri záchrane ľudských životov ,
majetku mesta a občanov.
Návrhy môžete odovzdať na
predpísanom formulári v kancelárií prvého kontaktu Mestského úradu v Revúcej najneskôr do konca februára, kde vám
jeho príjem potvrdia.
Formuláre nájdete na webovej
stránke mesta pod hlavičkou
„Tlačivá a formuláre“ pod Oddelením služieb obyvateľstvu a
taktiež na mestskom úrade
vedľa kancelárie prvého kontaktu.

Dňa 23.1.2017 sa uskutočnilo v
priestoroch Mestského úradu v
Revúcej stretnutie vedúcich
predstaviteľov všetkých inštitúcií
a organizácií štátnej a verejnej
správy pôsobiacich na území
mesta a v okrese Revúca, ktoré
zvolala primátorka mesta Eva
Cireňová.

mocné v prípade vzniknutých
potrieb inštitúcií pri zabezpečovaní ich požiadaviek pre bezproblémový chod úradov.
Prednosta Okresného úradu v
Revúcej Ing. Peter Balogh,
podal zúčastneným informácie o
Akčnom pláne schválenom vládou SR pre okres Revúca a úlohách vyplývajúcich z neho.
Výsledkom práce všetkých inštitúcií má byť dostupnosť a kvalitné poskytovanie služieb pre
občanov.

Účelom stretnutia bolo podanie
vzájomných informácií o práci
inštitúcií, spolupráci a dostupnosti služieb pre občanov mesta
a okresu. Mesto Revúca spolupracuje a snaží sa byť nápo- MsÚ

Revúca ako mesto stabilného
rozvoja
kom SR, a. s. hodnotenie obcí a
miest z pohľadu potenciálu
rozvoja.
Národné informačné stredisko
(NiSSR) vyhodnotilo spomedzi
2926 obcí a miest za rok 2016
mesto Revúca ako mesto s
predpokladom stabilného
rozvoja.
V roku 2016 prebiehalo v spolupráci Slovenskej informačnej a
marketingovej spoločnosti s
Národným informačným stredis-

Celkovo pozitívne bolo hodnotených 30,2 % obcí a miest, kde
vedenie samosprávy efektívne
využíva financie ako aj majetok
pre trvalo udržateľný rozvoj.

Bezbariérový prístup v mestskom dome kultúry

Na základe žiadosti bola v roku 2016 poskytnutá mestu Revúca prostredníctvom Ministerstva financií SR účelová dotácia
vo výške 4.500,-eur na základe ktorej bol zakúpený pásový
schodolez pre zabezpečenie bezbariérového prístupu pre
imobilných v objekte Mestského domu kultúry v Revúcej.
Schodolez je prenosný, skladateľný a zabezpečí prepravu imobilnej
osoby na invalidnom vozíku. Je možné ho prepravovať a použiť aj
na iných schodiskách, resp. v iných objektoch.
Zabezpečením pásového schodolezu bude ľuďom trpiacim
telesným hendikepom poskytnutá služba na prekonávanie architektonických bariér vo verejných priestoroch.

Z januárového zasadnutia MsZ
Dňa 26.januára 2017 sa v
mestskom dome kultúry konalo
januárové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Rokovaniu
predchádzalo slávnostné otvorenie prevádzky umelej ľadovej
plochy, následne sa poslanci
presunuli do mestského kultúrneho strediska.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
návrh prerozdelenia dotácie pre
športové kluby na rok 2017 v sume 30 000 €. Návrh koľko dostanú jednotlivé športové kluby
vypracovala Komisia športu pri
MsZ podľa schváleného VZN.
Ďalšie finančné prostriedky vo
výške 13 000 € uvoľnili poslanci z
rezervného fondu na rekonštrukciu a modernizáciu Kultúrneho
domu v Revúčke. Z týchto
prostriedkov sa majú zrekonštruovať sociálne zariadenia na
prízemí budovy. Stavebné a
rekonštrukčné práce začnú v
jarnom období.
Poslanci schválili aj poskytnutie
návratnej finančnej pomoci vo
výške 25 000 € pre neziskovú
organizáciu Centrum poradenstva a podpory podnikania na
vykrytie nevyhnutných pre-

vádzkových nákladov na nájom,
nákup zariadenia kancelárie a
mzdy zamestnancom v roku
2017. Centrum poradenstva a
podpory podnikania vzniklo v
rámci Akčného plánu pre okres
Revúca, ktorý schválila vláda
SR na výjazdovom rokovaní v
Revúcej v septembri 2016.
Finančná výpomoc bude mestu
navrátená do dátumu poskytnutia regionálneho príspevku
tejto neziskovej organizácii,
najneskôr však do 30.júna
2017.
Tieto finančné presuny sa premietli do I.zmeny rozpočtu,
ktorou sa navyšuje rozpočet v
príjmovej časti o 38 000 € , ktorý
poslanci schválili.
Takisto schválili odmenu hlavnému kontrolórovi mesta vo
výške 30% z jeho mesačného
platu za obdobie minulého roka.
Katarína Kvetková
Úplné znenie uznesení a zápisnica na webovej stránke
mesta.
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PLES SENIOROV

Hasičské jednotky 2015
V sobotu 21.januára 2017 sa v mestskom dome kultúry konal
11.ročník Plesu seniorov, ktorý organizuje Základná organizácia
Jednoty dôchodcov. V programe vystúpili členovia TŠ Happy
Dance a do tanca hrala skupina Metalex.
Organizátori ďakujú podporovateľom: MVDr. Eva Cireňová
primátorka mesta, Mesto Revúca, MsKS Revúca, Ing. Laššan
Július, OO Smer SD, MVDr. Ján Šeševička, HAPPYDANCE pri
MsKS, JEDNOTA COOP Revúca, lekáreň LIANELA, lekáreň
CANABIS, lekáreň DR.MAX, REVITAL Házyová, MUDr. Anna
Jolšvaiová AS DA s.r.o., Očná Optika LADA, Slovenský RYBÁR
HOZA, AUTO HAUS Žigo, AUTO MOTO TREND Lipták,
ELEKTRO KNOP, ELEKTRO SERVIS Slanec, TELSAT Hrivnák,
OPRAVA A SERVIS Pánik Patrik, TERMOBYT s.r.o. Ing. Serbák,
ADVIS P. Ing. Poprocký Milan, Obchod ZDRAVIA, Klenoty
DIAMOND, MED MEDOVINA Damrely Miroslav, AVON p.
Haľáková, Bytové hospodárstvo Revúca, FOTO Rolinec, Kvety
Janka, Kvety Iveta, Piváreň Mamut, Čalúnnictvo Paleček,
PRIMAFITNESS Ing. Pribolová, RELAX Centrum Gajdoš Ľudovít,
ORANGE Revúca, LMK Obuv Kelich, WELNESS Bálintová,
PIZZERIA Aladin, PIZZERIA Bátori, Masážny salón Böhmerová,
kaderníctvo Šteczová, kaderníctvo LENKA, kaderníctvo BEA,
kozmetika Levčáková, NASTOLEN Goliáš, Comp.Act s.r.o., ACT
Revúca Mgr. Oľga Hižnayová, Bc. Ľudmila Ďurďáková,
Gombaská, Lindák, p. Balco Revúcka Lehota , Meriač, BAMAR
Balážik , p. Siman Rudolf, Kuchtová Oľga predseda ZO JDS, Oľga
Kuchtová hospodár ZO JDS
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Jedlá zmena počas prestávky u Zocháčov

A.Tokárová

Žiaci v ZŠ I.B.Zocha mali v pondelok 30. 1. netradičnú veľkú prestávku. Zúčastnili sa experimentu chutnali rôzne typy jabĺk, mali
označiť tie, ktoré im najviac chutia a zároveň rozlíšiť, ktoré sú podľa
nich z obchodu a striekané a ktoré sú domáce, z vlastnej záhrady,
nestriekané. Tiež mohli ochutnať bezlepkovú bábovku a porovnať
chuť klasických piškót a bezlepkových piškót. Tí väčší vypĺňali
anketu o zdravom stravovacom štýle. Pani učiteľky Špaldová a
Tokárová zvedavcom odpovedali na rôzne otázky, ktoré sa týkajú
zásad správneho stravovania alebo stravovania pri bezlepkovej
diéte. Pani učiteľka Špaldová vysvetlila deťom napríklad aj to, že
používať vajcia z domáceho chovu a nie z obchodu má aj veľký
ekologický význam. Z výsledkov ankety vyplynulo, že naši žiaci si
doprajú raňajky a väčšina z nich uprednostňuje ovocie pred
čokoládou. Žiaci sa svorne vyjadrili, že sa už teraz tešia na podobné
akcie, počas ktorých sa dozvedia veľa zaujímavostí o stravovaní.

K dobrému jedlu aj pekné prostredie Zocháči na Donovaloch

K dobrému jedlu patrí aj pekné prostredie. A je tomu tak, aj v
Školskej jedálni pri ZŠ J. A. Komenského. Školská jedáleň, spolu
so školskou kuchyňou, boli miestom, v ktorých bolo rušno počas
vianočných prázdnin. Keď žiaci oddychovali a pani kuchárky
nevarili, majstri pracovali. Vymieňalo sa technologické zariadenie
v školskej kuchyni - umývačka riadu a to vďaka finančnému
príspevku zriaďovateľa našej školy - nášmu mestu. A výmenou
prešlo aj osvetlenie v školskej jedálni. Znovu sa podarilo skvalitniť
pracovné prostredie našich kuchárok a pomôcť im pri ich ťažkej
práci a tiež spríjemniť prostredie pre všetkých stravníkov školy.

JA firma v Komenského škole

My, Zocháči, dnes už úspešní absolventi lyžiarskeho výchovnovzdelávacieho kurzu na Donovaloch, teda LYŽIARI, si z jedného
nezabudnuteľného týždňa odnášame skvelé zážitky.
Radi spomíname na to, ako nás ráno, 19. 1. 2017, rodičia odprevadili pred školu. Lyže, lyžiarky, korčule, kufre a KUFRISKÁ sme
nechali na rodičov a na pána šoféra, nastúpili sme do autobusu a
nadšení i plní očakávaní sme vyrazili do hôr. Zoznámili sme sa s
lyžiarskym svahom, pred ktorým sme mali ešte niektorí rešpekt a
boli sme vďační lanovke, na ktorej sme mohli oddychovať v
náročnejších lyžiarskych úsekoch dňa.
Pred školou sa všetci zišli, predsa na lyžiarsky sme išli.A tak všetci v
buse sedia, sladkosti a buchty jedia. Aj bača sa k nim pridá rád,
doniesol celý batoh limonád.Nooo, Simona, youtuber, kričí nahlas:
„Mobil ber!“Kým ho stihnem vybrať von, nastane tam veľký
zhon.Tošo rýchly ako blesk, nevšimol si Žofku, tresk!Kaja s Vlaďou
balia chlapcov na svahu, nech zavolajú, veď sú oni na ťahu.
Každý druhý je tu chorý, tretieho zas hlava bolí. Škoda, že to ubehlo
tak svižne, dúfame, že rok medzi ďalším lyžiarskym sa len tak
mihne.
Žiaci a učitelia

Býva už osvedčenou dlhoročnou tradíciou, že v našej škole
pracuje školská JA firma. Simuluje reálne podnikateľské prostredie
akciovej spoločnosti, podniká v oblasti cestovného ruchu, pripravuje školské akcie pre mladších žiakov, predáva akcie zamestnancom a pravidelne dosahuje zo svojej činnosti zisk. Tento
potom prerozdeľuje akcionárom vo forme dividend a čo je hlavné,
jej zamestnanci majú zo svojich výsledkov radosť, ktorá ich
motivuje do ďalšieho pracovného života.
Dňa 26. januára sa konalo ustanovujúce zhromaždenie JA firmy
Ga-coper, na ktorom boli akcionári oboznámení so stanovami
spoločnosti, podnikateľským a finančným plánom. Už len držať
palce firme, aby sa jej darilo a okrem zisku priniesla aj celý rad
podnikateľských skúsenosti zamestnancom žiakom školy.
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Atletická štafeta materských škôl

sa uskutočnia dňa 7.2. 2017 v Detve. Všetkým chlapcom, ktorí reprezentovali našu školu a naše mesto srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu !ZŠ

Máme za sebou už druhé kolo atletickej štafety, ktoré sa konalo 26.
januára v telocvični ZŠ J. A. Komenského.

Biatlonisti opäť úspešní v Osrblí

Zúčastnili sa ho znovu družstvá všetkých troch materských škôl
nášho mesta. Naši milí škôlkari už vedeli, čo ich čaká a s prehľadom zvládli všetky disciplíny. A znovu sa najviac darilo detičkám
z katolíckej škôlky, ktoré získali zlaté medaily. Len o jeden bodík
menej nazbierali deti z MŠ Clementisa a MŠ Sládkovičova.
Srdečne blahoželáme.Už teraz sa tešíme na posledné záverečné
kolo v mesiaci február, kedy víťazné družstvo získa Pohár riaditeľa
ZŠ.

Basketbalistky Hviezdoslavky postupujú na kraj

Dňa 30.1.2017 sa 7 - členné
družstvo žiačok našej školy v
zložení Bolečeková, Koreňová,
Faklová, Bátoriová, Grendová,
Motyčková a Hrbálová zúčastnilo regionálneho kola v basketbale, ktoré sa konalo v telocvični
GMK Revúca.
Súperom našich dievčat bolo víťazné družstvo z okresného kola
v Brezne - žiačky ZŠ Čierny Balog. Aj napriek tomu, že stabilné
hráčky družstva Vredíková a
Vrbjarová sa zápasu nemohli
zúčastniť zo zdravotných dôvodov, naše družstvo vďaka výbornému kolektívnemu výkonu

dievčatám z Čierneho Balogu v
zápase nedalo šancu.Výsledok
zápasu :ZŠ Hviezdoslavova 1
Revúca - ZŠ Čierny Balog 21 :
3 (10 : 2)Družstvo dievčat týmto víťazstvom obhájilo prvenstvo v regionálnom kole z minulého roka a
zároveň si opäť vybojovalo postup na krajské majstrovstvá v
basketbale, ktoré sa uskutočnia
dňa 9.3.2017 vo Zvolene.
Všetkým dievčatám, ktoré vzorne reprezentovali našu školu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciuškoly.
J.Kvetko

A volejbalisti Komenského tiež na kraj
Dňa 1.2.2017 sa v ZŠ v Brezne
konalo regionálne kolo vo volejbale chlapcov. Naše mesto a
Základnú školu J. A. Komenského v Revúcej reprezentovalo
družstvo v zložení Jakub Barták,
Matúš Ďuriška, Martin Grendel,
Pavol Hoza, Martin Marchevský,
Matej Paluš pod trénerským

vedením Mgr. Petra Bolačeka.
Súperom boli chlapci z Brezna.
Zápas jednoznačne vyhrali naši
chlapci. Družstvo chlapcov
týmto víťazstvom obhájilo prvenstvo v regionálnom kole z
minulého roka a zároveň si opäť
vybojovalo postup na krajské
majstrovstvá vo volejbale , ktoré

Posledný januárový víkend patril opäť biatlonu. Dejiskom
II.kola Viessmann pohár v biatlone bolo po Banskej Bystrici
Osrblie. V dňoch 28. - 29. 1.
2017 sa tu stretli pretekári všetkých žiackych kategórií ako aj
všetci priaznivci tohto krásneho
športu. Krásne slnečné počasie
a perfektne upravené trate boli
zárukou skvelého športového
zážitku.
V sobotu 28.1. 2017 si pretekári
zmerali svoje sily v rýchlostných
pretekoch. Náš biatlonový klub
Magnezit Revúca najúspešnejšie reprezentovala Emka Kapustová, ktorá vo svojej kategórii 14-15 ročných žiačok s vynikajúcou streľbou (0+1) vybojovala pre naše farby skvelé
1.miesto.V kategórii 12-13 ročných žiakov sa predstavili Róbert Biž, ktorý so streľbou 1+4
obsadil 9.priečku a Tomáš Kuchta (4+1) obsadil 12. miesto.
12-13 ročné žiačky reprezentovala Tamarka Molentová.
Úspešná streľba (1+1) a dobrý
bežecký výkon jej pomohli priblížiť sa k tým najlepším pretekárkam jej kategórie a získala
skvelé 6.miesto. Na cenné kovy
siahla opäť Saška Štempelová,ktorá v kategórii 10-11 ročných žiačok obsadila krásnu 3.
priečku. Najmladšia pretekárka
tejto kategórie v rámci slovenského pohára, Lenka Repáková obsadila pekné 9. miesto.
O dve priečky vyššie na 7. mieste sa umiestnila Veronika Štec-

zová. Medailu mal takmer na
dosah Markus Sklenárik, ktorý
v kategórii 10-11 ročných žiakov
získal 4. miesto. Hneď za ním na
5.mieste sa umiestnil Adrián
Ottinger. Jankovi Levčákovi
patrilo 11.miesto
V nedeľu 29.1.2017 boli na
programe vytrvalostné preteky,
ktoré preverili fyzickú i psychickú kondíciu pretekárov. Žiaci
absolvovali 1,5-násobnú dĺžku
trate oproti rýchlostnému preteku a namiesto trestných kôl sa
im pripočítavali za nezostrelené
terče sekundy navyše. E. Kapustová zopakovala svoj výborný výkon zo soboty. Streľba
(0+1) a skvelý beh na lyžiach jej
zabezpečili už štvrté prvenstvo
tejto sezóny a je tak jasnou
líderkou celkového rebríčka slovenského pohára žiačok. Róbert Biž so streľbou 1+1 získal
9.miesto a T. Kuchta (3+1) 15.
miesto. T. Molentová so streľou
2+0 si udržala sobotňajšiu 6.
priečku. Aj S. Štempelová si
udržala rovnako krásne 3.miesto z predchádzajúceho dňa .
Hneď za ňou sa na 4.mieste umiestnila V. Šteczová. L. Repáková obsadila v konkurencii
starších „kolegýň“ 10.miesto
V najmladšej chlapčenskej kategórii si všetci traja naši pretekári
zopakovali umiestnenie zo soboty. M. Sklenárik obsadil 4.
miesto, A. Ottinger 5. miesto a
Janko Levčák 11. miesto.

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015

A.Molentová
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám pšenicu, pri odbere nad
3q doveziem.
Predám balíkovanú lucerku v
malých balíkoch.
0915 674 515

Zamestnanie
Vodič taxislužby, Miloš Keder,
Revúca ,USO,prax 3 roky
0903 922 298
Asistent manažéra, Ing.Peter
Ondrúšek, Revúca, Zuzana
Kopčíková, USO,0915 826 703,
Ekonomický riaditeľ, Slovmag,a.s.Lubeník, PhDr.Daša
Benková,VŠ,0584814125,
Opatrovateľka, Atena- Personal Consulting, Revúca,Ing.Kamila Hrnečková, nižšie odborné
vz.,+421800221222,
Predavač-pokladník,AgroMilk, Revúca,p.Gluknerová,nižšie odborné vzdelanie
0907 264 982,

Zamestnanie
Vedúci sintrovej prevádzky.
Slovmag, a.s.Lubeník
PhDr.D.Benková, USO
058 4814125
Montážny pracovník vo výrobe nábytku-NASTOLEM.s.r.o
Revúca,p.Goliášová,USO
0902 906 880
Prevádzkový elektrikárSLOVMAG,a.s.Lubeník. D.Benková, USO
058 481 41 25
SBS pracovník,Detektívna informačná služba Revúca,
L.Novotný, nižšie odborné vz.
0907 623 526
Stolár-výrobca nábytku
DENYSTAV,s.r.o Revúca
P.Vaculka, USO
0918 040 255
Upratovačka,E.Grendelová
0908 340 350
Technik zariadení na prenos
dát v telekomunikáciách- Euroenergy,s.r.o Jelšava, A.Miková, VŠ, 0905 622 540
Barman/čašník-Predná Hora,
s.r.o, Ing.Ľ.Čižmár, USO
0905 617 033

Pohotovostné služby lekární-február
Pondelok Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Cannabis

2
Lianela

3
NsP

4
Cannabis

5
Lianela

6
Dr.Max

7
BENU

8
Dr.Max

9
Cannabis

10
Lianela

11
Dr.Max

12
BENU

13
Cannabis

14
Lianela

15
BENU

16
Dr.Max

17
BENU

18
Lianela

19
NsP

20
BENU

21
Cannabis

22
NsP

23
Lianela

24
Dr.Max

25
Cannabis

26
Dr.Max

27
Lianela

28
BENU
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Pozývame vás

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci január

Lúčime sa

Mestské kultúrne stredisko
Mestská knižnica
Samuela Reussa v Revúcej
vás pozývajú na besedu
so spisovateľkou
Tatianou Brezinskou
Čuperkovou
dňa 27.2.2017 o 16.00 hod
v priestoroch Mestskej
knižnice v Revúcej.

Tak tíško odišla duša Tvoja, nestihol si povedať ani zbohom,
rodina moja. Len sviecu horiacu
a krásnu kyticu na hrob Ti môžeme dať. Odišiel si navždy, niet
Ťa medzi nami, v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 26.januára 2017 uplynulo
10 rokov, čo nás opustil manžel,
otec a starý otec

Peter
Goceliak

Spomínajú manželka Otília,syn
Patrik,dcéry Bibiana a Janetta s
rodinami,vnúčatá Marian,Kristína,Patrícia,Nellka,Viktória a Tomáško
Venujte mu tichú spomienku.

Anna Kriaková
vo veku 82 rokov
Juraj Hirschman
vo veku 79 rokov
Vladimír Balag
vo veku 80 rokov
Milan Alexa
vo veku 68 rokov
Emília Kršáková
vo veku 72 rokov
Mária Tekeňošová
vo veku 80 rokov
Daniel Roško
vo veku 64 rokov
Emília Rusníková
vo veku 69 rokov

Vitajte
Juraj Kaleja

Dňa 7.februára 2017 ubehol
rok, čo nie je medzi nami divadelný ochotník, kultúrny a literárny historik, zberateľ s národopisným zameraním, knižný
grafik, publicista, organizátor
kultúrneho, spoločenského a
športového života

Dušan
Dubovský

Česť jeho pamiatke!
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