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Vážení a milí spoluobčania, hrdí a radi tu žijú. Verím, že predovoľte aby som Vám zaželala javením spolupatričnosti a spošťastný nový rok 2015 prežitý v ločným úsilím bude naše mesto
dobrom zdraví. Nech sa Vám napredovať v rozvoji. Želám
splnia novoročné predsavzatia, nám všetkým, nech nás spreciele a plány, aby ste boli sami vádza šťastie pri rozhodovaní v
so sebou spokojní.
práci, ale aj v osobnom živote.
Ako primátorka mesta želám Prežite nový rok s pokojom v
nášmu mestu, aby nás obišli duši a láskou v srdci.
živelné pohromy a nešťastia, S úctou MVDr.Eva Cireňová,
aby v meste žili občania, ktorí primátorka mesta Revúca
malú radi svoie mesto, sú naň
Mesto Revúca a Mestské kultúrne stredisko v Revúcej
Vás pozývajú na

Gemerský ples

Vianočné reminiscencie

v polovici decembra minulélio vá,Tonka Meriačová,Občianrol<u zorganizovalo Mesto Re- ske združenie Jelšavanka,Alicvúca a Múzeum Prvého slo- ka Dubecká,Elenka Labošová.
venského gymnázia v jeho
-kkpriestoroch predajnú výstavu
Jermok velkorevúcky, Veselý
krašún v múzeu. Počas troch
dní navštívilo výstavu 530 záujemcov, ktorí si pozreli a kúpili
predmety najmä s vianočnou
tematikou. Dekoračné predmety,vianočnú výzdobu,medové sviečky,sušené huby,medovníky, ručne robené mydiel"^1" iVniiŕlVlWlť
ka, umeleckú bižutériu, bytový|
textil vystavovali revúcki predajcovia: Beatka Galovičová,
Milka Bóhmerová, Danka
Moldová,Erika Szóliósová
,Stredná odborná škola v Re
vúcej,Oľga Hižnayová,Zaria
m
denie opatrovateľskej služby!
„CILKA",Evka Kasperová,Sú
kromná stredná odborná školaj
v Revúcej,Renka Zachero

17. januára 2015 o 19:00 hod.
v sále „Alfa" v Mestskom dome kultúry v Revúcej
vstupné 18 €
Program: Experience z Hnúšte, TK H a p p y Dance,
Credo
Predaj lístkov v MsKS od 2,1,2015, dvere č. 5. V cene vstupného je
zahrnuté: prípitok, 2x večera, dezert, víno, káva
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OD 20. NOVEMBRA NOVA

PÔŽIČKÁREŇ
v REVÚCEJ
NA DAXNEROVEJ U L 15
(BUDOVA CENTRÁL)

www.pozickaren.sk
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0904 509 203
0904 550 363

SPRAVODAJSTVO
Prešiel rol< a Základná organizácia Jednoty dôchodcov v
Revúcej spolu s Mestsl<ým kultúrnym strediskom opäť zorganizovali akciu pod názvom VIANOCE U NÁS DOMA, na ktorej
sa v piatok 12. decembra
vyhodnotilo najlepšie domáce
pečivo a pálenka. Po úvodnom
vystúpení ZŠ na Hviezdoslavovej ulici pod vedením Ondreja
Barana sa ešte pripomenuli
pravidlá oboch súťaží a začalo
sa so samotným vyhodnocovaním najlepšieho domáceho
pečiva. „Zákusková" porota na
základe vzhľadu, chuti, vône a
celkovej estetickej úrovene pečiva udelili 3. miesto Emílii Švecovej z Revúcej, 2. miesto patrilo Elene Labošovej a Elene
Rusníkovej z Muránskej Lehoty
a súťaž vyhrala Mária Sempergerová z Tornale. Potom nasledovalo vyhodnotenie najlepšej

domácej pálenky, kde hlavnými
kritériami boli vzhľad, chuť,
vôňa a objemové % súťažnej
vzorky. „Pálenková" porota rozhodla, že na 3. mieste sa so
svojou slivovicou umiestnil Milan Hustina z Revúcej, na 2.
mieste skončil Dušan Stefanár
z Muráňa s hruškovicou a cenu
za najlepšiu pálenku si odnáša
Ing. Marián Kováč s marhuľovicou. Celý program ukončil
výborný fujarista Tomáš Vaculčiak, ktorý na fujare nielen hrá,
ale ich aj vyrába. Akcia sa
konala v priestoroch spoločenskej miestnosti Alfa v MsKS,
kde deň predtým bola otvorená
výstavka vianočných prác a
dekorácií. My vám ,aj ked už po
sviatkoch postupne prinesieme
recepty víťazných koláčov, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia
pre tento rok. M.Urbanová
upravene-
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ľuZldecembra k nem dorazilo betlehemske svoilo
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Betlehem v centre Revúcky Bolo to pohladenie pre dušu

Nový drevený prístrešok v centre Revúcky postavený členmi
Občianskeho združenia Centrum aktivizácie pamäte a vitality
Revúčka a dobrovoľníkmi na
Vianoce akoby ožil. Boli v ňom
inštalované tri drevené sochy v
životnej veľkosti Mária, Jozef a
malý Ježiško, ktoré vyrezal
majster rezbár Dušan Šarkan z
Vrboviec.
Vianočný Betlehem po polnočnej svätej omši v Re-vúčke
požehnal kaplán revúckej farnosti Mgr. Tomáš Székely.
Týmto chcem poďakovať hlavným staviteľom: Jánovi Joha-

novi st. a Jánovi Kilíkovi, ako aj
všetkým, ktorí im podali pomocnú ruku: Vladimírovi Kilíkovi,
Jánovi Hiciarovi, Pavlovi Johanovi, Ľubomírovi Hicárovi , Jaroslavovi Oravcovi, Jánovi Johanovi ml., Ing. Petrovi Kilíkovi,
Jánovi Ružiakovi, Dávidovi Johanovi a Martinovi Ružiakovi.
Za výzdobu Betlehema veľké
poďakovanie patrí Mgr. Beáte
Kilíkovej, Márii Kilíkovej, Anne
Kilíkovej a Bc. Jarmile Johanovej. Spoločnými silami sme
vytvorili tradičnú vianočnú atmosféru pre všetkých okoloidúcich.
Ing.E.Hicárová

Počas tretej adventnej nedele sa v Rímskokatolíckom kostole sv.
Vavrinca v Revúcej uskutočnil koncert speváckych zborov, ktorý
zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko a Rímskokatolícka cirkev
v Revúcej. Ako prví pred preplneným kostolom divákov vystúpili
žiaci základnej umeleckej školy, po ktorých zaspieval rímsl<okatolícky ZBOR SV. ANTONA z Revúcej pod vedením Danky
Ďurianovej. Pozvanie prijal aj spevácky zbor NÁDEJ pri ECAV v
Revúcej pod vedením Jarl<a Petra. Hosťom podujatia bol tohto roku
evanjelický spevokol LECHEM z Chyžného pod vedením pani
farárky Emílie Volgyiovej. V závere nemohol chýbať spevácky zbor
QUIRIN pri ZUŠ v Revúcej, ktorý svojím vystúpením pohladil dušu
nielen všetkým divákom, ale aj organizátorom.Potom sa pán farár
Pavel Bodnár spevokolom poďakoval za ich krásny program a
všetkým poprial krásne, požehnané a radostné vianočné sviatky.
Nazáversi všetci spoločne zaspievali Tichú noc. M.Urbanová

Stavby realizované v meste v novembri 2014 -

v rámci modernizácie miestnych
komunikácií na území mesta Revúca bola v termíne 11/2014
zabezpečená realizácia miestnej komunikácie na Ul.gen.Goliana v Revúcej v dĺžke 230 m.
Pôvodná asfaltová plocha bola
v technicky nevyhovujúcom stave a spôsobovala vodičom motorových vozidiel problémy pri
prejazde daného úseku. V rámci
stavebných prác bolo uskutočnené odfrézovanie existujúceho narušeného asfaltového povrchu a následné uloženie novej asfaltovej vrstvy. Modernizácia miestnej komunikácie v
hodnote 36.000,-€ zabezpečí
bezpečnú a plynulú premávku
motorových vozidiel.

Pri bytovom dome Kľak na
Ul. Okružnej v Revúcej bol v
novembri 2014 zrealizovaný nový úsek chodníka v hodnote
7.600 €. Dovtedy bol daný úsek
len upraveným terénom v nevyhovujúcom technickom stave, pričom jeho priechod bol
hlavne v nepriaznivom počasí
značne problémový. V rámci
realizácie zámeru sa vybudoval chodník v dĺžke 70 m, vykonal sa odkop zeminy, osadili
sa nové parkové obrubníky,
uložil sa podkladový materiál|
a zámková dlažba. Vybudova
nie chodníka zabezpečí bez
problémový pohyb chodcov vj
blízkosti novo vybudovaného]
parkoviska.

Mesto Revúca zabezpečilo
rekonštrukciu chodníka kobjektu Centra voľného času na Ul.
Kollárovej v Revúcej v hodnote =— -- i 1 1 i I ř i
3.100,-€. Pôvodný asfaltový
povrch chodníka bol vtechnicky
nevyhovujúcom stave so značne narušenou podkladovou
vrstvou. Predmetom rekonštrukčných prác bolo vybúranie
betónového podkladu, osadenie v areáli Základnej školy na
nových obrubníkov, uloženie Ul.hviezdoslavovej bola v zreaspevpodkladovej vrstvy a zámkovej izovaná modernizácia
nenej
plochy
o
výmere
1040
dlažby. Taktiež bolo vyriešené
odvádzanie dažďových vôd z m2, ktorá sa nachádza pri telocobjektu CVČ.Vybudovaný chod- vični základnej školy.Pôvodná
ník v dĺžke 40 m,ktorý je napo- značne narušená asfaltová plojený na zrekonštruovaný uličný cha v danej lokalite nezabezpriestor miestnej komunikácie pečovala bezpečný pohyb chodna Ul. Kollárovej, umožní bez- cov a preto bola nutná jej mopečný pohyb návštevníkov dernizácia. V rámci stavebných
prác bolo uskutočnené odstrácentra voľného času.
nenie existujúceho asfaltového
povrchu a následné uloženie
novej asfaltovej vrstvy. Modernizácia spevnenej plochy v hodnote 13.800,-€ umožní bezproblémový pohyb pre žiakov a
zamestnancov,využitie pre rôzne akcie školy a mesta Revúca.
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Rok ľudovycli tradicii obradov a sviatkov

Jednou z najdôležitejších úloh v
živote l<aždej školy je komplexný a racionálny prístup k plánovaniu svojej činnosti - strategický program. Nakoľko je Základná umelecká škola v Revúcej
úzko spätá s kultúrnymi tradíciami mesta a regiónu, v školskom
roku 2014/2015 vystriedal muzikálové projekty nový projekt
celkom iného charakteru pod
názvom ROK Ľ U D O V Ý C H
TRADÍCIÍ, OBRADOV A SVIATKOV. Spoluprácu na jeho realizácii prijal zriaďovateľ Mesto
Revúca, MsKS v Revúcej,
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Revúcej na čele s Oľgou Kuchtovou a detský ľudový súbor
Lykovček. Projekt je rozložený
do štyroch podujatí. Prvé podujatie z projektu, ktoré zaviedlo
verejnosť do čias minulých,
nieslo názov Čas dlhých nocí a
konalo sa dňa 26. novembra
2014 v priestoroch zrekonštruovanej A L F Y v MsDK v Revúcej.
Práve v tento deň sa verejnosť
prostredníctvom kultúrneho podujatia „na ľudovú nôtu" vrátila
do minulosti, naučila sa niečo
nové, prípadne pospomínala na
tradície našich predkov. Predstavenie sa realizovalo v danom
období práve kvôli jesenno-zimným zvyklostiam, l<edy sa mení
čas z letného na zimný. V čase
blížiaceho sa zimného slnovratu, kedy sa dni skracujú a noci
sa čoraz viac predlžujú. V minulosti sa verilo, že kvôli tme má
zlo väčšiu silu. Táto povera sa
stala hlavnou inšpiráciou pre
názovCČas dlhých nocí) a
scénosled predstavenia. Už pri
vstupe do Alfy uvítací výbor pozdravil všetkých prítomných
krásne vyzdobenými perníkmi,
ktoré napiekli seniorky zo ZO
JDS v Revúcej a o ich výzdobu
sa pričinila naša mladá učiteľka
Zuzana Remperová. Diváci si
mohli vychutnávať príjemné
melódie v podaní detskej ľudovej hudby PAJTÁŠI pod vedením učiteľa Michala Šimka a iné
hudobné vstupy žiakov hudobného odboru ZUŠ. Skutočná
ochutnávka miestneho chleba,
ale aj po domácky upečeného
chleba (aj so soľou), bola tiež
súčasťou programu. Úžasná
bola spolupráca členov speváckeho zboru ÚSVIT a členov ZO
JDS v Revúcej, ktorí divákom
pripravili ukážky, ako sa tlačila
kapusta a páralo perie. Počas
ukážok odzneli v ich podaní
ľudové piesne, texty ktorých si
sami upravili a prispôsobili k
jednotlivým činnostiam. Elán a

chuť do života počas príprav a
realizácii tohto podujatia u našich seniorov každý z nás obdivoval a úprimne závidel. Do zvyklostí a ochranných obradov počas stridžích dní nás uviedli
krátkymi ukážkami žiaci literárno-dramatického odboru pod
vedením učiteľky Lenky Senkovej, ktorí sprevádzali celý program humorným podtónom. „Vidieť, ochutnať a aj vyskúšať!", to
bolo cieľom prvého podujatia z
projektu, kde bol veľmi dôležitý
priamy kontakt účinkujúcich s
obecenstvom. I napriek priestorovým obmedzeniam veríme, že
všetci prítomní odchádzali z
predstavenia s porozumením a
pochopením, že projekt takéhoto charakteru bolo nutné
zrealizovať práve v priestore
Alfy. Druhé podujatie projektu
Advent, čas očakávania Vianoc
sa zrealizovalo v kinosále MsDK
v Revúcej 10. decembra 2014.
Tento koncert nazvaný Vianočné darčeky ZUŠky bol úspešnou prezentáciou práce žiakov
a učiteľov všetkých odborov, o
čom svedčil aj veľký záujem a
účasť rodičov, priateľov školy a
širokej verejnosti. S vianočnou
atmosférou sa diváci stretli už
prí príchode do kinosály. Vítali
ich totiž kresby šikovných malých výtvarníkov, ktorí sa postarali aj o tvorbu kulís a výzdobu
javisl<a, ktorá následne poslúžila aj pri realizácii iných vianočných podujatí. Ako oslavovali
Vianoce na Gemerí v minulosti a
ako sa oslavujú dnes, pripomenuli žiaci literárno-dramatického
a tanečného odboru. Vianočnú
náladu si publikum ladilo pri tradičných vianočných hudobných
skladbách, koledách, ale aj
skladbách iného charakteru v
podaní žiakov hudobného odboru. Prítomní vďačným potleskom oceňovali pekné výkony
mladých umelcov. Sú na nich
právom hrdí, veď sú to predsa
ich deti, vnúčatá či súrodenci,
kamaráti, priatelia, známi, alebo
žiaci. Na záver programu, ako
býva zvykom pri takýchto podujatiach, nechýbala ani tu krásna a nežná bodka, ktorá spočívala v spoločnom vystúpení
detského speváckeho zboru
SLNIEČKAa speváckeho zboru
OUIRIN. V rámci spolupráce
ukázali verejnosti možnosť, ako
chytiť za srdiečko a potešiť
každého človeka. S dobrou
náladou sa ľudia pomaly vytrácali zo sály so slovami chvály
a želania príjemne prežiť vianočné sviatky. Ďalšie dve podujatia z projektu ROK ĽUDO-

V Ý C H TRADICII, OBRADOV A
SVIATKOV sa uskutočnia v druhom polroku tohto školského
roka. Vo februári 2015 „Už sa
fašang kráti, už sa nenavráti" a v
máji to bude „Máj, máj, máj
zelený". Už teraz sa tešíme na
prípravy k ich realizácii. O termínoch programov budeme verejnosť včas informovať. Sme radi,
že bohatá a pestrá činnosť žiakov a učiteľov našej školy zau-

Ť

jala publikum nielen v Revúcej,
ale aj v okolí, o čom svedčia
mnohé žiadané kultúrne programy ČI už väčšieho, alebo
menšieho rozsahu ku rôznym
príležitostiam. Je to pre všetkých v ZUŠke presvedčenie a
zadosťučinenie, že naša práca
má význam. Veď takouto formou
dokazujeme verejnosti potrebu
našej inštitúcie.
R. Brezovská, L.Senková
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Sú súčasťou histórie Revúcej cesta k modernému vzdelávaniu

Tvoril, aby o nás nevedeli
málo...
Pred sto rokmi - 28. januára
1915 - sa v Horte, v Maďarsku,
narodil Július Bolfík, pedagóg,
regionalista, historik, redaktor,
publicista.
Tu sa usadila rodina Bolfíkovcov potom, akoju bieda prinútila
opustiť Revúcu. Ľudovú školu
navštevoval v Muránskej Dlhej
Lúke, Mokrej Lúke a v Revúcej,
kde v rokoch 1925-1929 chodil
do Československého štátneho reálneho gymnázia. V roku
1935 ukončil štúdiá na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej
Vsi. Kvalifikáciu si popri
zamestnaní zvyšoval v rokoch
1947-1951 na Pedagogickej
fakulte Univerzity Komenského
a v rokoch 1954-1958 na Vysokej škole pedagogickej v
B r a t s i I a v e .
V rokoch 1940-1945 sa zapojil
do ilegálneho protifašistického
odboja. Po vypuknutí SNP sa
stal vojenským veliteľom Ratkovskej a Rákošskej doliny.
Neskôr bol veliteľom bojovej
roty Chryzantéma 10 operujúcej
v okolí Revúcej. Vapríli 1945sa
stal riaditeľom meštianskej školy v Tornali. V rokoch 1949-1977
bol školským inšpektorom v
Tornali, potom v Rimavskej Sobote. Tu súčasne bol v rokoch
1960-1964 prednostom odboru
školstva, kultúry a telovýchovy a
od roku 1971 až do odchodu do
dôchodku v roku 1977, vedúcim
pedagogického oddelenia odboru školstva Okresného národného výboru. Dňa 20. 9. 1966
založil Rimavsko-Gemerskú
vlastivednú spoločnosť. Tá v
roku 1968 rozšírila činnosť aj na
okres Rožňava a prijala názov
Gemerská vlastivedná spoločnosť, neskôr Gemersko-Malohontská vlastivedná spoločnosť. Zaoberala sa popularizáciou vlastivedných poznatkov o
Gemeri a Malohonte. Stala sa
jedinou svojho druhu nielen na

Slovensku, ale aj v celej republike. Bol jej predsedom a
neskôr čestným predsedom. V
roku 1970 inicioval založenie
časopisu Obzor Gemera,neskôr premenovaného na Obzor
Gemera- Malohontu, ktorý dlhú
dobu redigoval. PhDr. Július
Bolfík je autorom šiestich publikácií. Zároveň zostavil a
editorsky pripravil takmer štyri
desiatky l<níh a zborníkov. V
nich mal 26 štúdií a článkov.
Ďalších viac ako 350 jeho článkov bolo uverejnených v časopisoch a novinách.V rámci
spomínanej spoločnosti založil
a viedol edíciu Gemerské vlastivedné pohľady. V nej vyšlo
mnoho kníh, ktorých obsah sa
dotýka histórie Revúcej. Za
všetky spomenieme Literárne
postavy Gemera I. sprítomňujúce život a dielo Samuela
Reussa a jeho štyroch synov z
pera Jána Galiu, ktoré vyšli v
roku 1969. V tom istom roku
prišla na knižný pult Gallova
monografia o Prvom slovenskom gymnáziu pod názvom
Revúcke gymnázium (18621874). V roku 1970 bol vydaný
zborník 50 rokov Československého štátneho reálneho
gymnázia v Revúcej 19201970. V publikácii Jána Vladimíra Ormisa Marína Ormisová spomína, vydanej v roku
1979, sú spomienky a poznámky dcéry Samuela Ormisa.
Mnohé z nich sa viažu k Revúcej. V roku 1986 vyšli Vlastivedné štúdie Gemera 4, v ktorých stať Gustáva Fráka mapuje železiarsku výrobu v Revúcej. Plodné, mnohorozmerné
celoživotné snaženie PhDr. Júliusa Bolfíka o šírenie poznatkov najmä z oblastí spoločenských a prírodných vied z
nášho Gemera-Malohontu prerušila dlhotrvajúca choroba.
Zomrel 5. augusta 1993 v
Rimavskej Sobote. Jeho urna je
od roku 2010 uložená v revúckom cintoríne.
Dušan Dubovský

V základnej škole J. A. Komen
ského sa čoraz viac snažia
spestriť žiakom vyučovanie a
vzbudiť v nich záujem o učenie
prostredníctvom
využívania
novej tecľinológie, nových interaktívnych pomôcok a postupov.
Čoraz častejšie sa stáva, že žiaci
vymenia klasickú knihu za modernejšiu-hovoriacu. Naši druháci a tretiaci si prácu s nimi veľmi
obľúbili, zapáčila sa im kniha aj
hovoriace pero, ktoré je jej súčasťou. Hovoriace knihy s
iogom ÍRS sa od klasických kníh
na prvý pohľad neodlišujú.
Obsahujú kód neviditeľný voľným okom, ktorý v interaktívnom
čítacom IRS pere spúšťa zvukové nahrávky a cvičenia. Súbory žiaci počúvajú cez reproduktor
v pere, alebo cez slúchadlá
pripojiteľné k peru tak, že pero
priložia na cvičenie, s ktorým
chcú pracovať. Hovoriace knihy
žiaci využívajú pri kolektívnej ako
aj pri individuálnej práci. Výhodou je, že žiak si môže svoje

Jedenásty december sa v ZŠ
I.B.Zocha niesol v znamení bosoriek. Popoludní sa konali už
tradičné Stridžoviny.Deti mali v
štyroch komnatách prichystané
zaujímavé aktivity. V prvej si
trápili hlavičky skladaním hlavolamov nielen šikovné deti, ale
v prípade škôlkarov aj rodičia. Tí
starší museli vyčarovať chýbajúce časti piesní a ak sa kúzlo
podarilo, výsledkom bola magická atmosféra pri ich speve. V
ďalšej komnate si malé bosorky
a bosoráci vyskúšali tvorbu
vlastných čarovných zaklínadiel,
na ktoré bolo nevyhnutné použiť
tie správne formulky. Deti si kúzlo nacvičili a to, či funguje, si
mohli vyskúšať pri záverečnej
slávnostnej prehliadke kúziel a
mágie. Keďže vytváranie kúziel
je náročný kreatívny proces,
ďalšia komnata bola zameraná
na zázračné nápoje, ktoré posilňujú telo. K týmto sviatkom sa od
nepamäti viaže cesnak, a tak,
kto chcel byť pred bosorkami

riešenie hneď vyhodnotiť.
Okrem hovoriacich pier sa naši
žiaci na vyučovacích hodinách
stretáva-jú aj s vreckovými
dotykovými počítačmi tabietmi.Deti prácu s nimi
ovládajú, pracujú s nimi rady,
rýchlo a pohotovo. Indivi-duálne
riešia interaktívne testy takmer
zo všetkých vyučovacích predmetov v programe Alf. Učitelia
tak testujú vedomosti žiakov
rôznymi druhmi úloh a robia
svoje hodiny interaktívnejšími,
pútavejšími a zábavnejšími.Výhodou je, že na vyučovacích hodinách pracuje každý
žiak kľudne a bez stresu svojim
vlastným tempom. Hneď po
skončení testu má žiak spätnú
väzbu o úspešnosti svojej práce
vyhodnotenie, ktoré je dostupné
aj pre uc\te\'a.Výsledky štúdií sa
zhodujú: tablety výučbu rozhodne obohacujú. Moderné
spôsoby práce žiakov motivujú,
obohacujú procesy učenia aj
vyučovanie, sú jednoznačne
prospešné žiakom aj učiteľom.

Stri džoif i n v
chránený, ten ho požil v hojnej
miere. V kombinácii s podávaným čarovným nápojom zaručuje ochranu aspoň do Vianoc.
Takto posilnené sa deti ocitli v
poslednej komnate, kde sa
dozvedeli o rôznych zvykoch,
tradíciách a poverách, ktoré sa
viažu k sviatku Lucie. Niektoré
zvyky si mohli vyskúšať, dievčatá napríklad zisťovali, či sa do
roka vydajú alebo nie. Najväčší
úspech mal určite let na metle,
kde si strigôni a strigôňky zmerali svoje schopnosti v rýchlosti i
obratnosti, čo sa riadenia tohto
dopravného prostriedku týka.
Po náročných výkonoch boli
všetci odmenení a mohli sa ešte
vyšantiť na stridžej diskotéke. V
piatok dopoludnia Lucie z deviateho ročníka povymetali v
triedach všetky kúty, aby nás
svojimi zaklínadlami ochránili
proti zlým duchom. Po úspešných stridžovinách sa tešíme do
nového roku 2015.

Revúcke listy č. 1 |14.január 2015

SKOLSTVO

6

Otvorené dvere do školy Naozaj nepotrebujeme odborníkov

v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici
sme opäť po roku privítali našich priaznivcov, rodičov, starých rodičov či bývalých žiakov.
Stalo sa tak počas tradičného
Dňa otvorených dverí, ktorý sa
uskutočnil v utorok, 9.decembra
2014. Všetci návštevníci našej
školy, ktorí prišli naozaj v hojnom počte, si mohli počas tohto
dňa prezrieť jej priestory, pokochať sa zaujímavou výzdobou alebo navštíviť burzu vianočných výrobkov našich žiakov. Najväčším lákadlom však
bola asi možnosť zúčastniť sa
vyučovacích hodín. To využili
najmä rodičia mladších žiakov.
Mnohí z nich ocenili náročnú

prácu pedagógov. Páčili sa im
vyučovacie hodiny, ktoré boli
zaujímavé,hravé a počas ktorých sa sami mohli presvedčiť o
tom, ako sa ich ratolestiam na
vyučovaní darí. Medzi návštevníkmi nechýbali ani bývalé pani
učiteľky. Tie uchvátili moderné
vyučovacie pomôcky a interaktívne tabule. S nadšením sledovali a porovnávali, ako sa
vyučovací proces zmenil oproti
minulým rokom. S potešením
môžeme skonštatovať, že Deň
otvorených dverí sa naozaj vydaril. Svedčia o tom aj zápisy
návštevníkov v kronike šl<oly.
Mnohí z nich sa už teraz tešia
na ďalšie školské akcie.

Vianoce v Leone Revúca
Aj športovci so športového klubu kickbox Leon Revúca nezabudli
na jedny z najkrajších sviatkov roka ,akými sú Vianoce .Vedenie
športového klubu dňa 23.12.2014 pripravilo pre členov posedenie
kde nechýbalo ani štedré občerstvenie ktoré pripravili za pomoci
sponzorov. Športovci privítali vzácneho hosťa akým bola Mgr.
Adriana Hrivnáková, evanjelická farárka, ktorá našim členom
prekrásnym príhovorom Vianoce požehnala a popriala pokojné
sviatky osobne každému zúčastnenému návštevníkovi,
k
blahoželaniu sa pripojilo aj vedenie športového klubu Igor Petalík a
Mgr. Ľuboslav Bodor. Príjemný večer spestrila aj reprezentantka
AlžbetkaTeličáková,ktorá recitovala vianočnú básničku.

P.

m

Nad touto otázkou sa zamýšľame nielen my pedagógovia a
zamestnanci Strednej odbornej
školy. Generála Viesta,ale aj zamestnávatelia nášho regiónu. V
súčasnosti sa na krajských odborných fórach konštatuje, že
potreba odborníkov v našom
kraji je v najbližších rokoch okolo
30 tisíc a zo stredných škôl príde
len 5 tisíc absolventov. Je to nepomer a znamená to, že absolventi žiadaných odborov štúdia
nebudú mať problém s uplatnením sa na pracovnom trhu a aj
tak sa málo rodičov zaujíma o to
čo bude s ich dieťaťom po ukončení štúdia na strednej škole. Ak
sa nad týmto vážne nezamyslíte
vy, rodičia, ktorí sa rozhodujú
spolu so svojimi deviatakmi,
možno sa zakrátko dožijeme
doby, keď remeselné a iné odborné práce nebude mať kto vykonávať( možno imigranti alebo
utečenci). Prečo sa takto negatívne zamýšľam ? Snáď je to
tým, že napriek 100% kvalifikovanosti pedagogického zboru
školy, množstvu propagačných
aktivít v škole a jej okolí, je záujem o tieto odbory štúdia nízky.
Naša škola svojou technickou
vybavenosťou
a získavaním
popredných umiestnení na krajských súťažiach Zenit v strojárstve, Zenit v elektrotechnike a
SOČ, odborne nezaostáva vo
vzdelávaní žiakov oproti školám
pôsobiacim v centre Banskobystrického kraja. Veď v decembri 2014 dosiahli v krajských
kolách žiaci Ján Kotlarčík 2.
miesto v Zenite v strojárstve v
kategórii B2 a Erik Timko 3.
miesto v Zenite v elektrotechnike v kategórii B. Takéto
úspešné umiestnenie umožní

vedeniu školy uznať tieto práce
ako prakticl<ú časť odbornej
zložky maturitnej skúšky. Druhým dôležitým faktom je uplatniteľnosť absolventov na trhu
práce, ktorý posudzuje nezávislá Analýza inštitútu INEKO za
rok 2014, kde Stredná odborná
škola v Revúcej, dosiahla 15.
miesto v Banskobystrickom kraji,ale aj najlepšie umiestnenie
spomedzi stredných odborných
škôl v Revúckom okrese. V
našom kraji pôsobí 70 stredných škôl, preto sú výsledky
našej školy dostatočným argumentom na to, že vieme vychovaťdobrých odborníkov pre prax
a uspokojenie potrieb zamestnávateľov. Veľmi dobrá je aj
spolupráca s najväčšími zamesnávateľmi nášho regiónu ako sú
SMZ, a. s. Jelšava a Slovmag, a.
s. Lubeník, ako aj s inými menšími zamestnávateľmi. Žiaci
našej školy môžu vykonávať odbornú prípravu priamo vo firmách a potom po úspešnom
absolvovaní štúdia dostávajú už
takmer päť rokov reálnu pracovnú ponuku s nástupom do
svojho prvého pracovného pomeru. Ešte stále si myslíte, že je
pre vaše dieťa
najlepšie „
vypadnúť z rodného hniezda Revúcej" a dochádzať do
vzdialenejších miest alebo znášať nástrahy väčšieho centra a
ubytovania na internátoch a ich
nekontrolovateľného trávenia
voľného času ?Ak ste sa zamysleli nad týmito riadkami,
príďte sa presvedčiť, či vám ponúkame serióznu ponuku a víziu
reálneho uplatnenia sa v živote.
Ing.František Lukáš
Riaditeľ školy.
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Rok 2 0 i a o c a m i f u t b a l i s t o v MFK REVÚCA

Ako to už býva v 4. lige zvykom, prehry a 3 bezgólové remízy v 5
na letnú prípravu nebolo veľa zápasoch odsunuli MFK Revúca
času, pretože medzi koncom na konečné jesenné 9. miesto.
jarnej a začiatkom jesennej časti Hráči ani funkcionári preto nesneuplynuli ani 2 mesiace. Počas mú poľaviť vo svojej práci a zimnich sa vedenie klubu rozhodlo ná príprava musí byť ešte kvanepredĺžiť spoluprácu so skúse- litnejšie, ako tá minuloročná.
nými hráčmi z Banskej Bystrice, Naplánované prípravné zápasy
naopak, rozhodlo sa priviesť do tomu v každom ohľade nasvedkádra bývalých hráčov Petra čujú. Ostáva len dúfať, že mužKončeka, ml. a Róberta Smreka, stvo doplnia niektoré plánované
ml. Prípravné zápasy odohral posily a že sa od prvých zápasov
MFK síce len 4, ale zo všetkých nalepí na kopačky hráčov to
odchádzal ako víťaz a preto bola povestné šťastie a pohonálada pred štartom jesennej da.Okrem hráčskeho kádra prečasti viac ako optimistická a cie- šiel obmenou aj štadión MFK
le, ktoré si mužstvo dalo už Revúca. Brankári sa tešia z časti
nehovorili o záchrane, ale mini- nového trávnika pred bránami a
Horný rad zľaua:M.Konček, Sestina,P.Konček,Opiela,Urc,SlouákJlntal,Snierek málne o pokojnom strede tabuľ- najmä vďaka Adriánovi ŠtemDolný rad zľaua: L.Šullila,Pšlda,Majerčík,Faškoj!luner,Čellár,Valaštek,Bystrán ky. Miernym sklamaním bolo pelovi sa výrazne zmodernizovypadnutie v 1. kole Slovnaft vala tribúna, na ktorej pôvodné
Foto:N.Gonosz
Cupu s Detvou, ale v lige sa drevené lavičky nahradili plasĎalší rok sa stretol s rokom a to nachádzalo na 3. mieste od
mužstvu darilo a po 8 kolách sa tové sedačky, aby si priaznivci
je pre všetkých čas bilancova- kon-ca tabuľky a kvôli
dokonca nachádzalo na 3. mies- klubu mohli vychutnať domáce
nia, ale aj predsavzatí a nových celonárodnej reorganizácii
te tabuľky. Zlom prišiel až vo zápasy v ešte väčšom pohodlí
nádejí na lepší zajtrajšok. Hod- slovenských futba-lových
Fiľakove na konci septembra, ako doteraz. To je jasným
noteniu uplynulých 12 mesiacov súťaží hrozilo, že do 5. ligy
kde prehra 1 : 4 naštartovala signálom, že ambície klubu nie
sa nevyhol ani náš zástupca na- vypadne až 5 alebo 6
sériu nepresvedčivých výsled- sú len prežívanie, ale aj rozvoj
jmasovejšieho športu Mestský mužstiev. Rozhodnutie vedekov. V októbri mužstvo nedoká- ľudského a materiálneho potenfutbalový klub Revúca. Presne nia klubu sa však nakoniec
zalo streliť ani jeden gól a 2 ciálu mesta.
pred rokom sa jeho funkcionári a ukázalo ako správne a vyúshráči nachádzali vo veľmi ťažkej tilo do zvýšenej tréningovej
Foto: LSmerek
hernej, finančnej i psychickej si- morálky niektorých, najmä
tuácii, pretože na prelome rokov mladších hráčov, aj do znovu2013 a 2014 nebolo isté, či bude získania stratenej psychickej
klub pokračovať vo svojom pohody. V jarnej časti sezóny
pôsobení aj naďalej. Našťastie 2013/2014 získal MFK Revúexistujú v Revúcej a blízkom ca v 13 zápasoch 24 bodov za
okolí ľudia, ktorým nie je ľahos- 7 víťazstiev, 3 remízy a 3 pretajné, ako trávia čas mladí aj hry (po jeseni 11 bodov, 2 vístarší obyvatelia mesta Revúca. ťazstvá, 5 remíz, 6 prehier) a v
Najmä vďaka podpore spoloč- jarnej časti bol 3. najlepším
nosti Dadkar, s. r. o. a osobnej klubom. V konečnom zúčtoangažovanosti p. Slezáka a vaní tak s 35 bodmi obsadil 9.
mestu Revúca sa klubu podarilo miesto. Keďže situácia vo
stabilizovať. Výsledkom bol po- vyšších súťažiach rozhodla,
čas zimnej prestávky príchod 3 že do 5. ligy nakoniec vypadskúsených hráčov z Banskej nú „len" 3 mužstvá, zabezpečil
Bystrice, medzi ktorými bol aj si náš klub príslušnosť v 4. lige
Aby sme nezabudli ani na naše ktorí si uvedomujú, že futbal je
bývalý reprezentant Slovenska aj pre sezónu 2014/2015.
revúcke nádeje, musíme spo- fenomén a ako taký prispieva aj
a vtedy ešte najlepší strelec Najlepším strelcom mužstva v
menúť systematickú a kvalitnú kosobnostnému rozvoju ich detí
najvyššej slovenskej súťaže, jarnej časti sa stal Róbert
prácu mládežníckych trénerov a teda celého mesta. A práve s
Róbert Semeník. „V klube MFK Semeník so 4 gólmi, za celú
Jána
Repiského, Miroslava Re- ohľadom na najmenších, ale aj
Revúca som našiel zanietených sezónu najčastejšie (6x) trafil
piského,
Slavomíra Spišáka, ml., na všetkých ostatných, ktorí to
ľudí, pekné futbalové prostredie Dominik Bystrán. Za zmienku
Karol Mátého, ml. a Jána Švihlu, potrebujú sa MFK Revúca roza priazeň fanúšikov. Súťaž bola stojí aj dobrá defenzívna
ktorí v rámci klubových možností hodol usporiadať Novoročnú
náročná a napätá do posled- činnosť mužstva, keď v jarnej
vychovávajú
budúcich hráčov kvapku krvi, vďaka ktorej hráči a
ného kola. Musím vyzdvihnúť časti sa mužstvu v 13 zápaklubu
od
prípravky
až po dorast. priaznivci klubu môžu pomôcť
odhodlanie a prístup spoluhrá- soch až 6-krát podarilo udržať
Ich
snaha
by
bol
často
márna, pri záchrane životov obyvateľov
čov, s ktorými sa nám podarilo si čisté konto. „Dôležité bolo,
nebyť nezištnej podpory rodičov, nášho mesta a blízkeho okolia.
naplniť cieľ udržania sa v 4. lige. že si chlapci uvedomili nevyhLukáš Smerek
Na Revúcu mám pekné spo- nutnosť tréningového procesu
Www.mfk-revuca.sk
mienky, celému klubu prajem a aj vzhľadom na zvýšenú
veľa úspechov a držím palce v konl<urenciu bola chuť pracoN Q V Q R Q C N A K V A P K A KRVI
naplnení vízií do budúcnosti," vať a presvedčiť o zaradení do
vyjadril sa Róbert Semeník. zostavy evidentná. Bez praviKeďže prioritou klubu je dávať delnej účasti na tréningoch nie
11. l , 2QU Q S;QO
šancu domácim hráčom, do je možné udržať nasadenie a
klubu sa vrátili Dávid Šestina a futbalovú kvalitu súperov
V NsP v Revúce]
Slavomír Urbánik. Situácia sa pôsobiacich v 4. lige," zhrnul
síce javila ako zdanlivo bezná- tréner Igor Schmiedl.
dejná, pretože mužstvo sa
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INZERCIA

INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE

Predám 2-izbový tehlový byt so
samostatným vchodom, záhradkou a garážou.
0915831 662
Predám veľký 4-izbový mezonetový,dvojpodlažný byt,-106m2,kompletne prerobený(plastové okná,podlahy,-dlažby,kuchynská linka na mieru),4 veľké
Izby+kuchyňa+jedáleň.
Cena 35 000€. 0903 667 227,
0908938 587

ItOZPIS FOHOTOVOSmCH SLUŽIEB LEKÁRTli - január
Pondelok utorok

Kominárstvo ponúka ^

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
DrMax

2
Cannabis

3
Sunpharma

4
Cannabis

5
NsP

6
Cannabis

7
DrMax

8
Sunpharma

9
Lianela

10
DrMax

11
NsP

12
Cannabis

13
Dr Max

14
Lianela

15
NsP

16
Cannabis

17
Sunpharma

18
Lianela

19
Dr Max

20
Liane la

21
Sunpharma

22
Lianela

23
NsP

24
Cannabis

25
Sunpharma

26
Dr Max

27
Sunpharm
a

28
Cannabis

29
Lianela

30
Sunpharma

31
Lianela

Liliana Faklová
Jakub Takács
Nikolas Ruso
Peter Ganaj

L ú č i m e sa
Magdalena Gálová
vo veku 94 rokov

Pohotoivostné služby:
do 18.88 hod., Sohota,nedeľa,sviatok:8.88-l8.88 hod

čistenie komínov
Kontroia komínov Vykonávam opravy LCD, CRT
Frézovanie deciitu televízorov, DVD, CD a kazetoViožkovanie komínov vých prehrávačov a veží, satelitov, počítačov, notebookov,
Výstavba komínov monitorov, rádií, autorádií, sponasuciiúajmokrú trebnej elektroniky, štartrov,
alternátorov, opravy elektroprevádzku
Www.l(ominaril(.sl(
0903534118
y

ŽIVOTNE KRIŽOVATKY
v mesiaci december

nických hračiek, elektroin-štalácie a inej elektroniky a elek-

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Revúcei
Vás srdečne pozýva na

9.ples seniorov

24.ianuára 2815 o l9.88hod.,
ktorý sa bude konať v spoiočenskei
miestnosti Alfa MsKS Revúca
V programe vystúpia:
- Tanečný klub MsKS HAPPY DAI
-hudba MARG8
V cene vstupenky: večera, víno-8,25i, káva, zákusok
,
Vstupné: čienovia JDS 18€, nečienovia 12 €

Ján Maukš
vo veku 78 rokov

trotechnických z a r i a d e n í .
Kontakt 0910942394
r
Ponúkam masérske služby a
terapie rôzneho druhu.
Kontakt 0910942394 alebo
www.laska3r.sk

Zuzana Hódošová
vo veku 88 rokov
Mgr.Marian Výborný
vo veku 68 rokov
Ľubomír Štítnický
vo veku 58 rokov

Zamestnanie
Konštruktér, LVD S3,a.s. Tornaľa, Veronika Palaiová, USO,
vyššie vzdelanie, tvorba výkresovej dokumentácie a návrhov
podľa potrieb, 0911 295 252,vplv@lvd.be
CNC operátor, LVD S3,a.s.Tornala,Veronika Palaiová,
USO, Š,obsluha vŕtačky, pásovej píly, obrábacích centier na
základe programu
[uas plynie, nezastavíme ha
p ň a 9.januára
a 13.januára
2015 uplynulo 20 rokov, ako
odišli snívať svoj večný sen moji
rodičia a starkí
Jullanna Hanuštiaková a Ján
Hanuštiak.
S úctou a láskou spomína dcéra
[Magdaléna s rodinou.

Igor Koza
vo veku 72 rokov
Mária Wožniaková
vo veku 74 rokov
bolesťou unavený tíško si zaš^
pal, zanechal si všetkých, ktorých si mal rád. Spi sladko,
snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každý
deň.
Dňa 4.januára 2015 uplynulo 20
rokov odvtedy, čo sme sa
navždy rozlúčili s naším drahým
manželom, otcom a starým
otcom

r
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DETSKÝ SPEVOKOL „SLNIEČKA"
H Ľ A D Á NOVÉ HLASY

c;

-tjí

Ondrejom
Plicbtom
z Reviícej

s láskou spomínajú manželka
syn Peter, dcéry Iveta , Dáša e
x^núčatá.
^
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