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Aj v našom meste už svieti vianočný stromček

Záhrada PSG
V piatok podvečer 8.decembra
2017 sa aj v Revúcej rozsvietil
vianočný stromček. Do mesta
zavítal Mikuláš, ktorého príchod
a svetlo sviečok stromčeka sa
odrážali najmä v rozžiarených
detských očkách a úsmevoch na

tváričkách. Deň začínal už tradične súťažou vo varení kapustnice. Kuchárske umenie prišlo
predviesť 8 družstiev, porote
najviac chutili a voňali kapustnice družstiev Základnej školy
Komenského-3.miesto, Billa -

2.miesto a víťazného družstva
miestnej časti Revúčka. Nechýbal vianočný punč z rúk primátorky mesta, kultúrne vystúpenia, predvianočný jarmok a v
sobotu ochutnávka zabíjačko-

vých špecialít. Tých, ktorí sa
tešili na tradičné vystúpenia a
kultúrny program ,Vianoce pred
Kohútom nesklamali.
Text a foto: Katarína Kvetková
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Päť tuctov plus 5 netuctových rokov V Revúcej opäť zasadala vláda SR
ZuŠ Revúca sa dožila 65 rokov

V piatok 24.novembra 2017 sa v
divadelnej sále mestského domu kultúry konal slávnostný
koncert k šesťdesiatemu piatemu výročiu založenia Základnej umeleckej školy v Revúcej.
Diela hudobných majstrov interpretovali bývalí absolventi školy,
ktorí aj naďalej rozvíjajú muzikantské vzdelanie. V úvode koncertu vystúpil spevokol Quirin,
neskôr dostali priestor hudobné
nástroje-husle, akordeón, klavír,
gitara, klarinet, lesný roh, viola a
flauta, na ktorých ruky šikovných
absolventov čarovali ľúbezné
melódie. Nechýbal ani spev a v
závere program partnerskej
školy z maďarského Godolló.
S históriou školy nás postupne
oboznamovala dvojica moderátorov Juraj Genčanský a Lenka
Viczénová. Dozvedeli sme sa ,
že škola začala písať svoju históriu v roku 1952 ako Štátna ľudová škola s prvým riaditeľom
Vladimírom Vešelényim. Neskôr
sa zmenila na Ľudovú školu
umenia a k hudobnému odboru
pribudol aj odbor výtvarný.
Mimoriadne plodné boli sedemdesiate roky. Na škole vznikla
žiacka dychovka, detská ľudová
hudba, spevácky súbor Zornička, začala sa rozvíjať tradícia
výchovných koncertov a pribu-

dol tanečný odbor. V roku 1979
bola podpísaná partnerská
zmluva s hudobnou školou v
Godolló. Pribudol literárno-dramatický odbor a priestory na
Muránskej ulici nestačili. V roku
1996 sa škola presťahovala do
súčasných priestorov na Okružnej ulici. Tu sa začala rozvíjať aj
tradícia súťaže vlastnej hudobnej tvorby žiakov Talent Revúca.
Za roky svojho pôsobenia sa v
škole vystriedali viacerí riaditelia, pedagógovia a absolventi.
Pripravili a odohrali množstvo
koncertov, vystúpení, hudobných a výtvarných súťaží a umeleckých podujatí. Žiaci a
učitelia sú neoddeliteľnou súčasťou spoločenských podujatí
v meste. Za to všetko a úspešnú
reprezentáciu mesta Revúca sa
súčasnej riaditeľke Monike Štepitovej a pedagógom poďakovala a k výročiu zablahoželala
primátorka mesta Eva Cireňová. Ku gratulácii sa pripojili
riaditelia škôl a gratulanti, ktorí
vyjadrili vďaku za prácu, ktorú
škola prostredníctvom svojich
ľudí vykonáva. Pripájame sa ku
gratulácii a želáme plodné roky,
trpezlivých pedagógov a talentovaných žiakov.
Text a foto: Katarína Kvetková

Vláda kontroluje a hodnotí plnenie cieľov akčných plánov pre
najmenej rozvinuté okresy. Takýchto okresov máme na Slovensku 15 a podľa vyjadrenia
premiéra Róberta Fica, vláda
plánuje uskutočniť zasadnutia a
podrobiť akčné plány inventúre
,postupne vo všetkých okresoch.
V stredu 6.decembra 2017 sa v
Revúcej uskutočnilo prvé z
takých zasadnutí.
Akčný plán pre okres Revúca prijatý uznesením vlády z 13.septembra 2016 predpokladá do roku 2020 vytvorenie 1100 pracovných miest a podporu naakumulovaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, eurofondov, samosprávy a súkromného sektoru v objeme 61 mil.€ .
Regionálny príspevok z toho
celkovo predstavuje 3,8mil.€ . V
roku 2016 sme z plánovaných
500 tis.€ vyčerpali 394 tis.€, čo
predstavuje 79%, v roku 2017 z
plánovaných 760 tis.€ bolo vyplatených len 194 tis.€ teda 26%
Premiér nie je spokojný s dynamikou čerpania zdrojov z regionálneho príspevku. Nedostatky
vidí v kvalite predkladaných projektov. Hlavným cieľom akčných
plánov je vytváranie pracovných
miest a podľa premiéra projekty ,
ktoré región predkladá sú síce
prínosné pre jeho rozvoj ale nevytvárajú nové pracovné miesta.
"Ak si raz povieme, že chceme tu
vytvoriť 1100 pracovných miest,
nie je správne, ak ideme financovať z regionálneho príspevku
projekty, ktoré túto pridanú hodnotu jednoducho nemajú. Ja tu
napríklad vidím projekty, ktoré sú
určite dôležité pre rozvoj cestovného ruchu, pre zlepšenie kvality
života, ale ťažko mi je možné
povedať, že vybudovanie cyklotrasy automaticky vedie ku vzniku pracovných miest," povedal
Fico. "Preto vás dôrazne žiadam, ak máme ďalej preplácať
alebo prefinancovávať projekty,

ktoré sú súčasťou akčného plánu, musia byť kvalitné a musia
viesť priamo k vytvoreniu pracovných miest. Inak ideme úplne mimo toho, čo bolo účelom
zákona o podpore najmenej
rozvinutých okresov," zdôraznil
Fico. Vláda uvoľňuje z rezervy
pre okres Revúca ďalších 1mil.€
na podporu projektov ako sú
cyklotrasy, rekonštrukcie kultúrnych zariadení, opravy ciest a
pod. Mesto Revúca by mala
dostať 129 tis €, na rozvoj infrašktuktúry v meste a Banskobystrický samosprávny kraj 400
tis € na rekonštrukciu vybraných
úsekov cesty II/532. Túto skutočnosť uvítal aj predseda BBSK
Ján Lunter,ktorý sa zúčastnil
rokovania v Revúcej. „Je to pre
mňa dobrý darček na úvod.
Bude dobre, ak sa opravia tieto
úseky a zaradia sa medzi cesty
prvej triedy,“ uviedol. Podľa
zámeru vlády ide o dva úseky
ciest druhej triedy Tisovec Červená Skala a Tornaľa Muráň,
ktorých preklasifikovanie zatiaľ
komplikuje majetkové vysporiadanie. Ministri riešili aj plnohodnotný Okresný úrad v Revúcej a odpredaj budovy sídla
Okresného súdu, ktorej vlastníkom je Mesto Revúca.
Na rokovaní vlády sa zúčastnili
prizvaní hostia -splnomocnenci
vlády ,primátori a starostovia
okresu a predstavitelia miestnych samospráv. Primátorka
mesta Eva Cireňová sa poďakovala za mikulášsky dar v podobe 1mil.€ a prisľúbila skvalitnenie predkladaných projektov
pre čerpanie regionálneho príspevku. Uviedla, že s projektmi
sme začínali ako pilotnými projektmi pred rokom a postupne s
Centrom podpory regionálneho
rozvoja Tornaľa odstránime ich
nedostatky pri predkladaní.
Text Katarína Kvetková, foto: ©
Foto Rolinec 2017
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Nová zmluva o partnerstve miest Prípravy na zimnú sezónu
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Dňa 14.11.2017 podpísala primátorka mesta Revúca Eva Cireňová
Zmluvu o partnerstve s primátorom mesta Satka v Ruskej federácii
Aleksandrom Anatoľjevičom Glazkovom.
Mestské zastupiteľstvo v Revúcej poverilo primátorku mesta vypracovaním a podpísaním partnerskej zmluvy o spolupráci medzi
mestami Revúca a Satka na základe ponuky ruskej strany. Zmluva
bola navrhnutá v zmysle rozvoja priateľských vzťahov medzi
Slovenskom a Ruskom s nadviazaním spolupráce medzi mestami
v rôznych oblastiach osvety, kultúry, športu, rozvoja hospodárstva,
priemyslu a cestovného ruchu
Podpis zmluvy prebehol na najvyššej úrovni počas oficiálnej návštevy predsedu NR SR Andreja Danka na pôde Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie za prítomnosti predsedníčky Rady federácie Valentiny Matvijenko. Text a foto: MsÚ

V rámci skvalitnenia služieb na umelej ľadovej ploche a prípravy na
zimnú prevádzku prešla generálnou úpravou rolba na úpravu ľadu.
Stará rolba si už vyžadovala nevyhnutnú rekonštrukciu, v rámci
ktorej bola zároveň prerobená z naftového pohonu na pohon
plynový. Takto upravená rolba perspektívne spĺňa podmienky aj pre
krytý štadión. Rekonštrukcia, ktorú zabezpečovala firma DEROL
Teplice, si vyžiadala z rozpočtu mesta 24 000 €.
Ďalšie financie v sume 2000 € poskytlo mesto na rekonštrukciu
malej tribúny na státie. V rámci opráv sa obnovili nátery a drevená
podlaha bola vymenená za pozinkované rošty. Prevádzková doba
umelej ľadovej plochy je od 9.00-21.00 hod, verejné korčuľovanie
podľa rozpisu . Text a foto: Katarína Kvetková

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Posledné rokovanie mestského
zastupiteľstva v tomto roku sa
konalo v stredu 7.decembra
2017 v mestskom dome kultúry.
Najdôležitejším bodom programu rokovania bol predložený
návrh rozpočtu Mesta Revúca
na rok 2018, ktorý poslanci
schválili. Rozpočet je zostavený
ako vyrovnaný v príjmovej aj
výdavkovej časti v sume 9 130
000 €. Príjmy rozpočtu tvoria daňové príjmy vo výške 4 944 400
€, pričom príjem dane z nehnuteľností je 360 000 € a príjem z poplatku za komunálne
odpady je 260 000 €. Podielové
dane predpokladajú príjem vo
výške 4 300 000 €. Nedaňové
príjmy predstavujú príjem vo
výške 798 400 €. Ďalší príjem do
rozpočtu predstavujú granty a
transfery na prenesený výkon
štátnej správy a štátne dotácie v
sume granty 7 400 €, transfery 3
108 200 €. Kapitálové príjmy vo
výške 20 000 € sa pred-

pokladajú len z predaja pozemkov vo vlastníctve mesta.
Finančné operácie predstavujú
príjem 122 000 € z rezervného
fondu mesta a dotácie vo výške
45 000 € na rekonštrukcie telocvične ZŠ I.B.Zocha. Príjmovú položku predstavujú aj vlastné príjmy škôl vo výške 84 600
€.
Základom výdavkovej časti rozpočtu je zohľadnená povinnosť
prednostne zabezpečiť aktivity
a služby stanovené mestu legislatívou. Bežné výdavky sú zoradené do 14 výdavkových programov v objeme 8 714 896 €
pričom najrozsiahlejší je program Vzdelávanie, ktorý predstavuje až 43,5% z celkového
objemu výdavkov. Ďalším objemovo rozsiahlym je program
Sociálne služby s 15,2% objemom výdavkov a program administratíva s 17,3%. Kapitálové výdavky v sume 234 000 €

sú plánované na rekonštrukciu
miestnych komunikácií a chodníkov vo výške 107 000 €, ďalšie
výdavky predstavujú Územný
plán mesta, projektová dokumentácia, nákup pozemkov,
nákup prístrojov pre školské
jedálne. Výdavkové finančné
operácie v sume 181 104 € tvoria splátky úverov mesta.
Poslanci schválili založenie a
vstup Mesta Revúca do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer. Jedným zo strategických cieľov rozvoja cestovného ruchu na Gemeri je vybu-

dovať inštitucionálne zázemie
pre rozvoj turizmu na Gemeri.
Organizáciu tvoria miestne
samosprávy regiónu so sídlom v
Revúcej. Poslanci zobrali na
vedomie plány činnosti príspevkových organizácií Mestského domu kultúry Revúca a
Múzea Prvého slovenského
gymnázia, chválili žiadosti občanov a organizácií a slávnostne ukončili predvianočné
zasadnutie zastupiteľstva.
Katarína Kvetková, úplné znenie uznesení a zápisnica na
webovej stránke mesta.

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: ,19.12. na týchto uliciach v daných
časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpelná, 14.25-14.45
Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.4016.00 Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka
Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčka- pri kultúrnom
dome.
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Tri generácie sa opäť stretli pri pesničkách

22.november 2017, pekný jesenný deň vítal v Revúcej seniorov z okresov Revúca a Brezno,
ktorých kroky smerovali do
MESTSKÉHO DOMU KULTÚRY, kde ich vítali členovia predsedníctva kávou a sladkým pečivom. Členovia 11 speváckych
súborov sa stretli, aby sa predstavili novým programom na 13.
ročníku „Stretnutia troch generácií pri pesničkách“. Toto zaujímavé kultúrne spoločenské podujatie organizuje Okresná organizácia JDS v Revúcej v spolupráci s mestom Revúca a
mestským kultúrnym strediskom, s finančnou podporou
BBSK. Hostia sú ako boží poslovia čo prídu pokloniť sa nášmu šťastiu. Nuž, keď Ťa menom
Pána oslovia, treba ich poctiť
pýchou letorastu. Takto to robievali otcovia, počastoval brat
brata, gazda gazdu, bo tak sa
zväzky rodov obnovia nuž, usmej sa a povedz: Vítam Vás tu !Týmito slovami na pôde mesta
privítal prítomných členov 12.
speváckych súborov, divákov
Igor Hock, a zároveň privítal
vzácnych hostí oboch okresov:
primátorov a starostov , ktorí
nám seniorom aktívne pomáhajú pri našich aktivitách, ktorí
sa ich pravidelne zúčastňujú,
zástupcov našich dlhoročných
sponzorov, spoločenských organizácii a zástupcov škôl .K
prítomným seniorom sa prihovorili poslanci BBSK Eva Cireňová, primátorka mesta a Július
Laššan, Milan Kolesár,novozvolený poslanec BBSK a Ján
Hlaváč, predseda Krajskej
organizáce JDS BB. Poslanci
BBSK vyzdvihli význam podujatia na zachovanie kultúrnych
tradícií a obdiv seniorom k ich
zanietenosti a chuti venovať sa
takejto prospešnej záujmovej
činnosti a obdiv k tomu, že je to
už 13. ročník uvedeného podujatia. Zároveň prisľúbili naďalej pomoc seniorom pri organizovaných seniorských podujatí a popriali pekný kultúrny

zážitok. V pozdrave Jána Hlaváča boli vyslovené slová vďaky
organizátorom i všetkým účinkujúcim členom spevokolov.
Predsedníčka OO JDS Zuzana
Homoliaková sa k seniorom
prihovorila slovami: Seniori sú
najstaršia generácia, ktorá sa
snaží odovzdávať múdrosť,
kultúru, tradície a lásku mladšej
generácií. Znova zaznejú krásne slovenské pesničky smutné i
veselé, ktoré potešia naše
srdce. Nemôžeme dovoliť, aby
upadli do zabudnutia. Preto,
spievajme pesničky vnukom a
vnučkám, pestujme v nich lásku
k slovenskej piesni veď ňou sa
dajú vyjadriť všetky city : láska,
radosť, smútok i pokoj v duši.
Kým existuje a žije slovenská
pieseň- žijeme aj my Slováci a
máme svoju identitu. Kultúrny
program viedla Margita Mladšia, slovami o krásach jesene a
k nej patriace podujatie v tomto
roku už jeho 13. ročník.. Ako prvý sa predstavil spevácky súbor
žiakov ZÚŠ v Revúcej pod vedením Renaty Brezovskej, klavírneho sprievodu Ľubici Beňušovej. Prítomných rozveselili
peknými veselými detskými
pesničkami a perfektným
prevedením.Ďalej nasledovali
vystúpenia seniorských súborov, s piesňami, ktoré vyjadrovali lásku k rodnému kraju,
rodnej dedinke a ľudovými
pesničkami zo svojich regiónov,
niektoré z nich zazneli i v nárečí
príslušných miest a obcí. V
závere predsedníčka poďakovala účinkujúcim za pekný
zážitok, poslancom BBSK,
sponzorom za podporu podujatia a vyslovila presvedčenie, že
spoločná spolupráca bude
naďalej pokračovať. Vyvrcholením programu bola spoločne
zaspievaná pieseň Tichá noc,
svätá noc..., ktorú spievali všetci
členovia súborov i diváci. Z.Homoliaková, foto:J.Pullman,krátené-

Novinky z mestskej knižnice
Harris,R: Konkláve. Pápež zomrel. Za zamknutými dverami Sixtínskej kaplnky 117 kardinálov z celého sveta hlasuje v najprísnejšie
strážených voľbách. Román vás strhne a nepustí až do finálneho
zvratu, ktorý radíme medzi najgeniálnejšie v posledných rokoch.
Baloghová,M: Vášeň ako liek. Fascinujúca historická romanca. K
šiestim mužom, ktorým priateľstvo a vzájomná podpora pomáhajú
prekonávať duševné a fyzické traumy spôsobené vojnou, patrí aj
jedna výnimočná žena.
Horňák,R: Krutá hra. Na oddelení súdnej patológie leží mŕtve telo
mladej ženy. Stala sa obeťou vraha so sadistickými sklonmi. Je to
už tretia vražda v poradí. Koľko ľudí musí ešte zomrieť, aby vrah
dokázal, čo má v úmysle?

Novú knižnú publikáciu

Si môžete zakúpiť v obmedzenom množstve na Muránskej
ulici č.382 v Revúcej, vo firme Termobyt-Kuchynka
v druhej polovici decembra 2017.

Revúcke listy č.21/14.december 2017

KULTÚRA

Kalendár podujatí - december 2017

5

6

ŠKOLSTVO

Revúcke listy č.21/14.december 2017

Naši študenti opäť úspešní v ZENITe Mikulášsky RC trial

Dňa 29.11.2017 sa žiaci študijného odboru 2413 K mechanik
strojov a zariadení zo SOŠ Revúca Ondrej Magyar (II.A) a Peter
Danielis (II.A), zúčastnili pod vedením Ing. Kručka a Ing. Krajčiho
na krajskom kole 19.ročníka súťaže ZENIT v strojárstve, v kategórii
B1 ručné obrábanie kovov na SOŠ TaS Brezno. Svoje znalosti a
vedomosti preukázali v teoretickej aj praktickej časti súťaže.
Ondrej Magyar sa umiestnil už druhýkrát na 1.mieste a Peter
Danielis obsadil 3.miesto. Obidvom blahoželáme, ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu školy a Ondrejovi Magyarovi prajeme veľa
šťastia na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v Dolnom
Kubíne. Takéto výsledky nie sú náhodné, a preto sa chceme touto
cestou poďakovať učiteľom Ing. Takáčovej, Ing. Krajčimu a Ing.
Kručkovi za systematickú odbornú prípravu našich žiakov Veľké
poďakovanie patrí aj majstrovi odborného výcviku p.Machovi za
pomoc pri organizovaní školského kola a príprave žiakov na
krajské kolo.F.Lukáš, E.Krajči

Bezpečne na sociálnych sieťach

prítomné deti obdaroval mikulášskymi balíčkami. Všetci sa
tomuto prekvapeniu potešili, no
našli sa aj deti, ktoré sa pred
Mikulášom hanbili a schovávali
sa za rodičov. Po ukončení
zápolenia čakala na všetkých
zúčastnených kapustnica, ktorú
pripravili členovia klubu. Aj keď
V sobotu 2. decembra 2017 sa v išlo predovšetkým o zábavu,
Revúcej na trati pre terénne RC výsledky sa spočítali a vyhodmodely pri Dome športu usku- notili.
točnil Mikulášsky RC trial. Išlo o
poslednú tohtoročnú súťaž RC V jednotlivých kategóriách boli
terénnych modelov automo- takéto stupne víťazov:kategória
ŽIACI 1. Dávid Bráz Revúca, 2.
bilov.
Marko Dorčák Revúca, 3. Adam
Preteky zorganizoval revúcky Bryndza Revúca kategória LEmodelársky klub RC Auto Mo- XAN 1. Peter Kozák Prievidza,
del Team Revúca. Pretekov sa 2. Marek Dorčák Revúca, 3.
zúčastnili modelári pretekári z Matúš Onderčin Tisovec,celého Slovenska. Pripraviť tra- kategória ABS1. Peter Blašte bolo tento krát náročnejšie, kovič Nové Zámky, 2. Peter
pretože na sekciách bolo na- Hruška Košice, 3. Viktor Polák
padnutých 20-25 cm snehu. Na- Revúca.
koniec sa nám to podarilo a jazdilo sa na všetkých piatich sek- Rozchádzali sme sa vo večerciách. Pretekári so svojimi mo- ných hodinách s prianím prídelmi museli zdolať trate s vy- jemných nadchádzajúcich viatýčenými bránkami za čo naj- nočných sviatkov a tiež množlepší čas a s čo najmenším poč- stva takýchto vydarených modetom trestných bodov. Počasie lárskych akcií aj v roku 2018.
nám vyšlo a po celý čas zápo- Na záver ešte poďakovanie
lenia nás zohrievalo slniečko. To sponzorom, ktorí pomohli túto
na niektorých úsekoch tratí sneh akciu usporiadať: PP COMP
roztopilo a modely sa šmýkali s.r.o. Svit, KOMATEQ a.s. Renie len na snehu, ale aj na blate. vúca, SKLOTEXTÍLIE s.r.o. ReViacerí pretekári museli využiť vúca, BLAŠKOVIČ s.r.o. Nové
pomoc navijáku a do strmých Zámky.
svahov sa vytiahnuť.
Text: AR,Foto: PH, AR, ĽH
V priebehu podujatia zavítal
medzi účastníkov Mikuláš, ktorý

Deň počítačovej bezpečnosti sa
oslavuje celosvetovo 30. novembra už od roku 1988. Je
určený na zvýšenie informovanosti o význame a potrebe
ochrany počítačov a dát.
Pripomína ľuďom nevyhnutnosť
počítačovej bezpečnosti pred
rôznymi hrozbami.V dnešnej
dobe už internet bežne používajú nielen dospelí, ale aj deti.
Internet v mobiloch, či na tabletoch je samozrejmosťou takmer
pre každého žiaka školy. O to
viac vystupuje do popredia potreba bezpečnosti na internete.
Túto skutočnosť si pripomenuli
aj žiaci ZŠ I.B.Zocha, ktorí sa na
hodinách informatiky počas
posledného novembrového
týždňa venovali tematike bezpečného využívania informačných technológií.Žiaci každého
ročníka riešili iné zadania s
tematikou bezpečnosti na internete. Prinášame ukážky prác
niektorých žiakov.Mgr. Andrea

Tokárová
.Na internet pozor daj (Lívia
Dorková IV.A)
Na internete si musíme dávať
pozor.Každý má na to iný názor.V každom veku treba pozor
si dať,nesmieme si s internetom
zahrávať.Reťazový list šťastia
posielať si nesmieme,každý z
nás to predsa vie,že to nie je trápenie,povedať to rodičom.Rodičia ti poradia,čo a ako povedia.Už sa lepšíš to ty
vieš,ostatní to vedia tiež.
Čo nemôžeme na internete
Kristína Vajdová IV.ANemáme
hrať hry a pozerať videá, ktoré
nie sú vhodné pre nás.Deti menej ako pätnásť rokov by nemali
byť na Facebooku.Nemáme
písať na internete cudzím ľudom.Nemôžeme pozerať na
GOOGLE fotky, ktoré nie sú pre
deti.Nemáme hrať Modrú veľrybu !!!!!!!!

OZNAM
Od soboty 9.decembra je sprístupnená umelá ľadová
plocha pre verejné korčuľovanie.
Pondelok-nedeľa : od 14.00 -16.00 hod.
Od 16.30-18.30 hod.
Poplatky: 1€/ osoba / 2 hodiny
40 € pre organizované skupiny/ 2 hodiny
Znížené poplatky: 0,20 €/ nekorčuľujúca osoba alebo
doprovod/ 2 hodiny
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ŠPORT

Klaudia Kováčová vo váhovej
kategórii do 60 kg pri svojej premiére doslova prevalcovala
súperku z Košíc 3:0 a s prehľadom zvíťazila.Takisto úspešný bol Matej Demjan , ktorý
zdolal súpera z Poltára 3:0 a
Michal Holý bodoval nad súperom z Kežmarku v pomere
2:0.Či už ste priaznivcami týchto
tvrdých športov alebo nie, na
podujatie v telocvični určite dlho
nezabudnete. Úžasná atmosféra a energia, ktorú vytvorilo vyše
400 divákov a pozvaných hostí,
zápasníkov, trénerov, realizačný
tím, ozvučenie, osvetlenie a v
neposlednej miere výkon moderátora, bývalého zápasníka
Tomáša Slamku z Bratislavy
podpredsedom. V súčasnosti sformovali atraktívnu športovú
klub združuje 40 aktívnych čle- show. A práve pozitívne ohlasy
nov, mužov a žien vo veku od 14 motivujú zakladateľov klubu
rokov, ktorí trénujú thajský box,
box a mma( zmiešané bojové
umenia). V sobotu večer sa Revúčanom a cezpoľným ,medzi
22 zápasníkmi z Prešova, Košíc, Kežmarku, Popradu, Banskej Bystrice, Veľkého Krtíša,
Poltára a Hnúšte predstavili aj
naši zápasníci Klaudia Kováčová, Matej Demjan a Michal
Holý. A že sa nemáme za čo
hanbiť dokázali v ringu, počas
dvoj minútových zápasoch v
troch kolách.

Večer bojových športov

V sobotu večer 25.novembra
2017 telocvičňa Strednej odbornej školy gen.Viesta praskala vo švíkoch. V jej priestoroch
sa zišli fanúšikovia a podporovatelia nie práve jemných športov na III.ročníku Večera bojových športov, ktorý zorganizovali športový klub Muay ThaiRevúca v spolupráci s Mestom
Revúca.
Ako nám povedali tréneri klubu
Miroslav Senko a Ersin Metohajro, ich záujem o bojové športy
vyústil pred šiestimi rokmi do
založenia športového klubu a
stali sa jeho predsedom a

7
Muay Thai-Revúca a organizátorov podujatia M.Senka a
E.Metohajra k ďalšej práci na
tejto akcii. Ako sa vyjadrili, prvé
ročníky boli len takým pokusom,
po skúsenostiach a odozve
tohto ročníka by chceli z Večera
bojových športov urobiť tradičné
podujatie, ktoré osloví a priláka
čo najviac priaznivcov.
Touto cestou sa zároveň chcú
poďakovať za spoluprácu Mestu
Revúca, všetkým sponzorom za
podporu a členom klubu a celému realizačnému tímu za
hodiny prác na príprave a organizovaní podujatia. A my veríme, že dodržia, čo sľúbili a na
jeseň budúceho roku sa opäť
stretneme na IV.ročníku športovej show.
Text a foto: Katarína Kvetková
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA

Nechajte si preplatiť kurz CIA - INZERCIA - INZE
Úradom práce v plnej výške
Nová Taxi služba
RE-PAS.
PhDr.Renáta Ružinová
pre Revúcu a okolie.
Akreditovaný
Kontakt: 0940 620 630
Intenzívny
www.zuzitaxi.sk
Opatrovateľský kurz
- pre záujemcov o opatrovateľskú činnosť na SloUpratovacie služby
vensku alebo v zahraničí Upratovanie domácností
Tepovanie
- v domácnostiach alebo
Umývanie
okien
zariadeniach sociálnych
Parné čistenie
služieb
Čistenie
automobilov
Termín: január 2018
Miesto:učebňa Muránska
Ing.Róbert Profant
ulica Revúca
0902 970 540
Prihlasovanie:
rprofant@gmail.com
0903 137 604
Sládkovičova 59/3
Revúca

Lekárne december 2017
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
BENU

2
NsP

3
Dr.Max

4
BENU

5
BENU

6
BENU

7
BENU

8
BENU

9
Cannabis

10
Lianela

11
BENU

12
BENU

13
BENU

14
BENU

15
BENU

16
Lianela

17
BENU

18
BENU

19
BENU

20
BENU

21
BENU

22
BENU

23
Cannabis

24
Dr.Max
8.00-18.00

25
Cannabis
8.00-18.00

26
Lianela
8.00-18.00

27
BENU

28
BENU

29
BENU

30
Dr.Max

31
BENU

1.1.2018
NsP
8.00-18.00

Pohotovostné služby: pondelok-piatok BENU do 20.00
Víkend: 8.00-14.00, BENU do 20.00
Štátne sviatky: 8.00-18.00, BENU zatvorená
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Predáme alebo dáme do
prenájmu budovu pekárne
Intal na Tomášikovej ulici.
Bližšie info:
0905 655 179

Životné križovatky
Vitajte
Natália Johanová
Róbert Belányi

Prenajmeme priestory na
prízemí 60m2 v budove
vedľa Drogérie 101
a
priestory na poschodí 35m2
nad lekárňou Dr.Max
vhodné ako kancelárske
priestory.
Bližšie info:
0905 655 179
Ten kto bol milovaný nie je nikdy
zabudnutý. Bolesť stále trápi, ale
Teba nám už nikto nevráti. Len
slzy v očiach, v srdci žiaľ, čo sme
mali radi, to nám osud vzal. Celý
život sa nám zmenil, nik by ho s
nami nemenil. Už niet viac nádeje len cestička k Tvojmu hrobu
nás vedie.
Dňa 27.decembra 2017 uplynie
rok, čo sme sa navždy rozlúčili s
našim milovaným manželom,
otcom a starým otcom

Gejzom
Derdom
S láskou spomínajú manželka
Eva, syn Marcel, dcéry Renátka
a Evička a vnúčatá Dávidko,
Damianko a Viktorka.

Lúčime sa
Ondrej Ďuriška
vo veku 70 rokov

Znel svadobný
pochod
Ing.Michal Kráľ
a Ing.Lenka Hochelová
dňa 11.11.2017

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

Dňa 4.novembra 2017 sme si
pripomenuli 20.výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca,
starého otca a prastarkého pána

Martina
Belicu

S láskou naňho spomína a za
tichú spomienku ostatným ďakuje celá rodina.
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