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IVIORENA,IVIORENA DO HODY S I HODENÁ

učiteliek predviedli pekný kultúrny program s tematickými
básňami a ľudovými piesňami.
Morenu vyniesli k potoku kde
ju zapálili a hodili do vody z
mosta. Aby voda v rieke odniesla zimu a všetko zlé so
sebou. Sprievodnými aktivitami
v deň vynášania Moreny bola
samotná výroba Moreny, ochutnávka tradičnej pôstnej kuchyne
či spevy a zvyk vynášania Moreny.A my sa môžeme tešiť z
príchodu jari a z krásneho
počasia.

Morena, Morena, do vody si m a g i c k é p r i v o l a n i e j a r i .
hodená. Plávaj si len v šíry kraj a Podstatou jarnej obchôdzky
vynášania Moreny bolo chodejar nám tu zanechaj.
nie s Morenou po dedine za
„Zvyk vynášať Morenu predspevu obradových piesní. Slastavuje ľudskú túžbu po skonmená figurína Moreny, zodpočení zimy. Morenu ľudia vynášali
vedala predstave o smbolic-kom
a buď upaľovali, topili, alebo aj
boji jari so zimou."
ukameňovali. Ide o jeden zo
zachovaných zastaraných zvy- Aj v Materskej škole v Revúčke
kov, ktorý sa koná na prelome sa venujú tradíciám slovenszimy a jari.Morena sa vynášala kého ľudu . Slnečné dopoludnie
na Smrtnú nedeľu, čo je podľa pri potoku Zdychavka patrilo
tradícií týždeň pred Kvetnou deťom kde, spolu s členmi
nedeľou. Pretože samotná sym- folklórneho súboru z Revúčky
bolika vynášania Moreny , jej Jánom Johanom, Vierou Kubeupálenie, vyjadruje zánik zimy a jovou, Elenou Kilíkovou a Máriou Mihalkovou v sprievode
fV f

íI tr

IT

dodržiavajú aj v
ZŠ Hviezdoslavova.
V piatok 20.marca
aj v Revúcej
hodili Morenu
do rieky.

m

Nech SÚ
Vaše domou
plné pokoji
stoly hýria
hojnosťoui
blízkych sú naplnené
láskou a porozumením.
Krásne prežitie
veľkonočných sviatkov
praje redakcia RL.

SPRAVODAJSTVO
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Vandali a zlodeji neomšli ani tých najiiienšícii M A R E C IF K N I Ž N I C I

lliei tieto dvere zo z;
V pondelok ráno 23.marca 2015
čakalo zamestnancov škôlky na
Sládkovičovej ulici nemilé prekvapenie. Počas víkendu navštívili budovu škôlky návštevníci, ktorí si dvere neotvárali
kľúčom. Dovnútra sa dostali cez
balkónové dvere zo záhrady,
ktoré rozbili a následne si dvere
otvorili kľučkou z vnútornej strany dverí. Do tried a ostatných
miestností škôlky sa opäť dostali cez rozbité sklenené výplne
dverí a dvere do kancelárie riaditeľky jednoducho vypáčili. V
triedach zobrali notebooky a hotovosť v sume 200 €, našťastie
tu väčšie škody na zariadení nespôsobili. Inak to vyzeralo v kancelárii riaditeľky. Odtiaľvzali monitor počítača a zrejme pri hľadaní hotovosti narobili v miestnosti hotovú spúšť. Keďže sa
iná hotovosť v škôlke už nenachádzala, páchatelia vzali čo
našli a tak ako prišli, aj odišli.
Podľa vyjadrenia riaditeľky
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J.Máteovej celková škoda odcudzených vecí a škoda na zariadení je cca 2500 €. Veľmi ju
mrzí, ako povedala-" čo sme to
za ľudia, ktorí nie ľahko získaný
majetok zoberú malým deťom".
Detičky sú veľmi vnímavé, niektoré z nich ráno s plačom odchádzali zo škôlky. Prevádzka
škôlky doobeda fungovala v núdzovom režime, deti boli v kine a
na prechádzke vonku ale niektorí rodičia sa rozhodli deti ponechať doma. Popoludní sa už život v škôlke stabilizoval. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie
a neposkytujú sa žiadne informácie ohľadom tohto trestného
činu. Katarína Kvetková

Marec, mesiac keď sa slovo Komenského. Príjemným dopokniha skloňuje častejšie ako po ludním bolo stretnutie žiakov
iné mesiace. Už tradične sa tretích ročníkov so spisovateľspája s knihou a knižnicou. Aj kou Ivonou Ďuričovou. SpisovaKnižnica S.Reussa v Revúcej sa teľka píše detské
ktoré sú
v tento mesiac zamerala na krásne ilustrované. Toto stretpodujatia pre malých aj veľkých nutie otvorilo Týždeň slovensčitateľov. Každý týždeň sme pre kých knižníc vyhlásený Slodeti pripravili niečo zaujímavé. venskou asociáciou knižníc. K
Škôkari hádali rozprávky a tomuto týždňu sme prispeli aj
rozprávkové postavičky v súťaži medailónom spisovateľa DanieHádaj, z akej rozprávky som. Pri la Heviera, ktorý sa tento rok
príležitosti výročia narodenia dožíva okrúhleho životného juPavla Dobšinského, známeho bilea. V marci navštevujú knižzberateľa slovenských rozprá- nicu aj deti zo špeciálnej školy.
vok, oslavujeme Deň ľudovej Pre všetky triedy sme aj tento
rozprávky. Deň 16.marec sa stal rok pripravili zážitkové čítania a
neoficiálnym sviatkom rozpráv- tematické dopoludnia. Mestská
ky, ktorý vzišiel z kampane knižnica ďakuje všetkým čitaSlovenskej národnej knižnice v teľom, že na klasické
neroku 2008 pod názvom Slo- zabúdajú ani v dobe technicvensko Dobšinskému, konanej kých noviniek v podobe elektropri príležitosti ISO.výročia naro- nických kníh. Kniha z papiera so
denia tohto známeho zberateľa svojou neopakovateľnou vôňou
rozprávok . K tomuto sviatku ostáva naďalej jednou z vecí,
prispela naša knižnica roz- ktoré neradi dávame do zberu
právkovým dopoludním plným alebo vyhadzujeme do smetí.
hier, rozprávok či hádaniek z ľu- Každá má svoje čaro. M.Meriadových rozprávok, ktorého sa čová
zúčastnili druháčikovia zo ZŠ

Kancelárifriaditeľky škôlky

Čiastočné zatmenie Slnka z líraiiu Muran
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Poslanci schválili transfer športovým klubomNová budova v centre mesta
klubom nasledovne: MFK Revúca-6 600,00 €, AVK Magnezit
Revúca- 5 600,00 €, Hádzanársky klub Revúca-2 100,00
€, Nohejbalový klub Revúca-1
600,00 €, Klub biatlonu Magnezit Š Š S M Revúca 1 000,00 €,
ŠK Bastav Revúca Revúčka-1
Dňa 16.marca 2015 sa konalo4. 8 0 0 , 0 0 € , S T K _ M a g n e z i t
zasadnutie MsZ. V rozpočte Revúca-300,00 €, ŠK Kick box
mesta pre rol< 2015 predstavuje Leon Revúca-300,00 €, Muay
transfer pre športové l<luby su- Thai Revúca-300,00 €, Karate
mu 20 000 €. Na návrli športovej klub Revúca-300,00 €,1. tel<omisie poslanci na zasadnutí nisový klub Revúca-100,00€
schválili prerozdelenie finanKatarína Kvetkováčných prostriedkov jednotlivým

Nové službiivTuristickoiii informačnom centre
eurobus, a. s. Košice
Staničné nám. č. 9, Košice
to/.; 00421/55/6807 306
fax: 00421/55/6786 279
e-mail: infomal@eurobus.sk

(g) e u r o b u s
Priblížime Vám svet...

Belgicko
Chorvátskój-'é
Česká repubffí
Francúzsko
^
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
Švajčiarsko
.
Taliansko
'
Ukrajina
Veľká Británia

Centrum mesta už dlhšiu dobu hyzdili ruiny na pozemku budovy
bývalej predajne potravín. Malo by sa to zmeniť, keďže na pozemku
v súčasnosti prebiehajú intenzívne stavebné práce. Oslovili sme
zástupcu firmy R A lnvestmen,s.r.o čo sa vlastne bude nachádzať v
bezprostrednom centre mesta. Ako nám povedal, firma získala
pozemok vo verejnej obchodnej súťaži v roku 2012 od Daňového
riaditeľstva. Zámerom firmy bolo aj je nielen postaviť novú budovu
ale zrevitalizovať celú túto časť, jej priľahlé plochy a vybudovať
nové parkovacie miesta. V súčasnosti zástupcovia firmy
prehodnocujú pôvodný vizuál projektu budovy, nakoľl<o by jej chceli
dať modernejší vzhľad. Uvidíme ako sa im to podarí. Očal<ávaný
termín ukončenia prác je rok 2015 a budova bude slúžiť ako
obchodné centrum s priestormi na prenájom. Bližšie informácie
ohľadom prenájmu priestorov na tel.čísle 090^ 655 179.

Pravidelný výkup papiera v Revúcej
: r-j
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-

em'
www.eurobus.sk
Oznamujeme cteným zákazníkom Turistického informačného centra v
Revúcej, Že sme od 16. marca 2015 rozšírili naše služby o predaj
cestovných lístkov firmy eurobus, a. s. Košice na spoje
pravidelných vnútroštátnych a medzinárodných autobusových
liniek.
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Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaietný papier prípadne hotovosť
(vyplácané nad 200 kg) vtýchtodňoch:
31.3., 28.4., 26.5., 30.6., 28.7., 25.8., 29.9., 27.10., 24.11., 29.12.,
na týchto uliciach v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpeľná,14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15
15.35 Hlinková,15.40-16.00,Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30- 16.50 križovatka Jesenského a B. Némcovej, 16.55
17.15 Revúčka pri kultúrnom dome
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.
Je potrebné, aby bol zberzviazaný!!
Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.
Kontakt na výkupcu: 0902 980 995
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Pondelok Utorok

6
Camahis
13
liarela

7
I>.Mix

Streda

Štvrtok

1
Cknahis

2
lianela

8
MP

9
Sutipharma

10
lianela

11
ttMix

12
Sutiphanm

16
I>.Mix

17
Surfhanm

18
Ľarela

19
Camahis

23
lianela

24
Q-JVta

25
MP

26
I>.Mix

14
15
Camahis Sutiphanm

Mesto Revúca oznamujeme vylilasuje dve obciiodné
20
21
2
verejné súťaže o najviiodnejší návrii na uzavretie
Sunpbarm Cknahis
MP
iiúpnej zmiuvy.Mesto Revúca predáva pozemiiy, iitoré
sa naciiádzajú v časti Otroiiovice a majú funiičné využitif 27
28
29
Camahis
I>.Mix
MP
územia- zeieíí. Podmieniiy súťaže sú zverejnené na
úradnej tabuii a internetovej stránite mesta.
Pohotovostné službv:

Piatok

Sobota

4
3
Camahis Sunpbanm

Nedeľa
5
Ľanda

30
I>.Mix

\^o 18.00 hoď., Sohota,neďeľa,swiatok:8.00-18.00 hoďy
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Kalendár podujatí
mesta Revúca
APRÍL 2015
7.4. 2015
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23.4. 2015

CVC Revúca

CVC Revúca

Turnaj v nohejbale

Futbal - chlapci SŠ

pre deti ZŠ

obvodné kolo

9.4. 2015

1

24.-26.4.2015

ZDS Revúca

KST Dúbrava

Turistický zájazd - Salzburg

Nadregionálna klavírna súťaž v ZUŠ
11. 4. 2015 - 13:30, 15:00, 16:30

Salzburg, Kehisteinhaus (Orlie hniezdo)

REVOLI

25. 4. 2015 - 13:30, 15:00, 16:30

Volejbalové zápasy

REVOLI

Volejbalové zápasy

v telocvični ZŠ Hviezdoslavova

v telocvični ZŠ Hviezdoslavova

volejbalová liga neregistrovaných hráčov v Revúcej
11.4.2015

volejbalová liga neregistrovaných hráčov v Revúcej

KST Dúbrava

Turistická vychádzka - Slovenský kras, Aggtelek

2 7 . 4 . 2015- 9:00

Dlhá ves - Domica - Aggtelek - Jósvafó

„Neber čertovskú drogu"

11. 4 . 2 0 1 5 - 1 8 : 0 0

ZO JDS/Dopravny inšpektorát OR PZ v Revúcej

beseda pre žiakov ZŠ

MsKS Revúca

„Kto zhasol svetlo?"

v priestoroch MsDK

divadelná komédia

29. 4. 2015

OOJDS Revúca

„Ukáž čo vieš, nauč aj nás"

divadelná sála MsDK
15.4.2015

prezentácia vlastných výrobkov, ukážkové tvorivé dielne

CVČ Revúca

Jelšava

Turnaj v minihádzanej
pre žiakov ZŠ

30. 4. - 2. 5. 2015

16.4.2015

Zochova divadelná Revúca

ZUŠ Revúca

Mesto Revúca/MsKS Revúca/GMOS

Talent Revúca 2015

divadelná sála MsDK

celoslovenská súťaž žiakov vo vlastnej tvorbe

Mestská knižnica Samuela Reussa

19.4.2015

* Poďte s nami do lesa - interaktívne čítanie pre MŠ

MAC Ferrari Revúca

* Prečo lienky nosia podkolienky - literárne dopoludnie

Majstrovstvá SR - Slovakia cup
19.4.2015-16:00

* Kam ma nohy viedli - tematické dopoludnie

MFK Revúca

rozprávky Vlada Bednára o prírode

Futbalový zápas, 18. kolo, muži

* Neohrabanček zo mňa nikdy nebude

Revúca - Divín

hodina slušného správania

•
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* do uzávierky kalendára nebol termín podujatia upresnený

Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

Z m e n a progrannu v y h r a d e n á !

Tel.: 058/28 515 40, e-nnail: msu@revuca.sk, web: vi/wvi/.revúca.sk

Oemem

Revúcke listy č. 6/31.marec 2015

KULTURA

Sú súčasťou histórie Revúcej- Jeden z jeho oitárov je v Revúcej

Medzi najcennejšie arcliitel<tonicl<é pamiatl<y Revúcej patrí
jej najstaršia stavba, nesl<orogoticl<ý Rímsl<ol<atolícl<y l<ostol
sv.Vavrinca dial<ona, národná
l<ultúrna pamiatl<a. Postavili hov
období po polovici 15. storočia,
možno aj skôr. Zaujímavá je
história jeho oltárov. Vieme, že
začiatkom 17. storočia v kostole
boli okrem hlavného oltára ešte
tri ďalšie oltáre. Jeden z nich stál
uprostred kostola. V roku 1670
ho demontovali a uložili za hlavný oltár, ktorý tu bol ešte v roku
1997. Do kostola dali lavice,
ktoré boli zvlášť pre mužov a
zvlášť pre ženy. Podrobnejšie
informácie o hlavnom oltári sú z
polovice 19.st.od polyhistora
MUDr. Gustáva Maurícia Reussa. Vo svojom rukopise Opis
městečka Velká Řevauca...
okrem iného napísal, že oltár je
celý drevený, obrazy sú poškodené hmyzom a bočné krídla
oltára sa dajú zatvoriť. Zistil, že
je zložený zo staršieho a novšieho oltára. "Tu velké obrázy
Sv. Vavrinca a matky boží v lúne
svém syna mrtvého držící, je
novější planá malba do časích
Koháryho padající..." Na oltári
sa nachádzali aj staršie obrazy
"do pozdější doby patřící". Tieto
sú známe zo súčasnosti. Uprostred nich bola drevená socha
predstavujúca sv. Quirina. "Mládenec pěkný ze zimošnou čap-

kau v pancíru oblečený, a v
jedné ruce Sceptrum, v jiné pri
nohách opřený štít držící." V závere napísal, že v zadnej časti
oltára sú okrem iného vyrezané
roky 1569 a 1578. Oltár v roku
1892 vymenili. V tomto roku - v
júli - do Revúcej zavítal Dušan
Viliam Lichard, advokát, verejný
pracovník, národovec, ktorý tu
v roku 1869 maturoval na Slovenskom evanjelickom a. v.
gymnáziu - Prvom slovenskom
gymnáziu . O návšteve mesta
okrem iného napísal, že pred
katolíckym kostolom našiel
"...povyhadzované starosvetské maľované lavice, a kusy
starobylého oltára". Rozprával
sa o tom s Júliusom Bottom,
ktorého mrzel osud oltára.
Podľa neho bol krídlový - na
skladanie"a bezpochyby niekedy poľným oltárom husitov."
Tvorcom nového neskoro-gotického hlavného oltára je Július
Fuhrmann. V liste napísanom
12. 12. 1892 rímskokatolícky
farár Jozef Vojnár oznámil
rožňavskému biskupovi Jurajovi Schopperovi, že staviteľ
oltára práve započal s prácami
na jeho postavenie a prisľúbil,
že bude do budúcej nedele hotový. Ďalej napísal, že"...chór,
oltáre, kazateľnica, sochy a podlaha sú úplne nové. Takto
opravený kostol bude znovu
benedikovaný." Uprostred

Jarný s e n pre Veľkú n a c

Koncom minulého
roka sa
tradične l<onala al<cia Vianoce u
nás doma, i<de sa l<onala súťaž
0 najlepšia pečivo a pálenku.
Sľúbili sme vám víťazné recepty, ale kedže už bolo po sviatkoch, prinášame ich teraz, pred
Veľkou nocou. Možno sa necháte inšpirovať. Víťazný zákusok Jarný sen-Roláda:
5 vajec, 125 g práškového cukru, 125 g hladkej múky,1 ks
vanilkového cukru,1/2 prášku
do
p e č i v a
citrónová kôra z 1/2 citróna,
marhuľový džem.
Piškotový korpus :6 vajec,
150g k r y š t á l o v é h o c u k r u
1 ks vanilkového cukru, 150 g

polohrubej múky a lyžica Granka,1 káv.lyž.sódy bicarbóny.
Krém:400 ml mlieka,20 g želatiny,1 ks vanilkového cukru, 100 g práškového cukru,3
vaječné žítka,600 ml šľahačky
detské piškóty 240 g.
Príprava rolády: 5 vajec vyšľaháme s vanilkovým a práškovým cukrom do peny. Pridáme hladkú múku, prášok do
pečiva a citrónovú kôru. Pečieme na vymastenom plytkom
pekáči 10 až 15 min. pri teplote
180 stupňov. Po upečení vyklopíme na vlhkú utierku a stočíme aj s utierkou. Po 5 min.
vytočíme, necháme mierne vychladnúť, natrieme marhuľovým
džemom a znovu stočíme.
Príprava piškótového korpusu:
Vajcia vyšľaháme s kryštálovým
a vanilkovým cukrom do peny.
Pridáme preosiatu múku, granko, sódu bicarbónu. Pečieme 15
až 20 min. pri teplote 180
stupňov v pekáči s rozmerom 40
x 30 cm
Príprava krému:Želatínu namočíme v 200 ml mlieka a zohrejeme, aby sa roztopila /nie

oltára je nová socha sv. Vavrinca. Po jej stranách sú vkomponované už aj Reussom spomínané pôvodné obrazy z roku
okolo 1500 a neskorogotické
tabuľové oltárne obrazy z rokov
okolo 1470-1475. Predstavujú
výjavy zo života sv. Quirina - vypočúvanie svätca pred vladárom, jeho bičovanie, stínanie a
pochovávanie. Podľa historikov
sú asi od Majstra Jána z Levoče
a patria medzi významné gotické pamiatky.
Čo vieme o Júliusovi Fuhrmannovi? Narodil sa okolo roku
1852. Pôsobil v Prešove a v
Spišskej Novej Vsi. Z jeho tvorby, okrem spomínaného oltára v
Revúcej, je známy neoklasicistický oltár v Evanjelickom a. v.
kostole v Chminianskych Jaku-

bovanoch (1882), hlavný oltár
pravoslávneho kostola sv. Michala v Helcmanovciach (1895)
a hlavný oltár v historizujúcom
slohu l<aplnky sv. Michala v
cintoríne v Beharovciach (1899).V Rímskokatolíckom kostole SV. Štefana v Nálepkove
reštauroval
časti sôch hlavného a dvoch bočných oltárov
(1884). V Spišskej Novej Vsi
pozlátil oltár, kazateľnicu a organovú skriňu v Evanjelickom a.
v. kostole (1895-1896) a koncom 19. storočia v kostole Nanebovzatia Panny Márie urobil
hlavný oltára dva bočné oltáre s
plastikami. Na sochára, rezbára
a pozlacovača Júliusa Fuhrmana si spomíname pri "storočnici" jeho úmrtia. Umrel okolo
roku 1915. D . D u b o v s k ý .

variť/. Z druhej polovice mlieka,
žítka, vanilkového a práškového cukru uvaríme hladký
krém a spojíme so želatínovým
mliekom. Necháme mierne vychladnúť. Šľahačku vyšľaháme a po malých dávkach
vmiešame do vlažného krému.
POSTUP:Hlboký pekáč alebo
krabicu vyložíme alobalom.
Vychladnutú roládu pokrájame
na tenké pláty a spodnú časť
pekáča vyložíme tal<, aby plnka
nevytiekla. Polovicu krému vle-

jeme do vyloženého pekáča,
poukladáme jeden rad ovocia.
Na ovocie poukladáme piškóty
namočené v kompótovom náleve. Na piškóty poukladáme
druhý rad ovocia a druhú polovicu krému. Nakoniec prikryjeme piškótovým korpusom a
dáme schladiť na osem hodín do
chladničky. Potom vyklopíme.
Pri sviatočnej príležitosti môžeme na pokrytie použiť čokotransfer, s rôznymi motívmi

/

Hriešna

tskol
ustupeka: 14 €
Vstupenky na č. d.5. alebo rezervácie na 058 28 515 73
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Sladká odmena pre výtvarníkou

Práca vo výtvarnom odbore, tak
ako aj v ostatných odboroch Základnej umeleckej školy v Revúcej, je rôznorodá. Dôkazom
toho boli, a dúfam že aj naďalej
budú, rôzne výstavy prác žiakov VO s tematikou jednotlivých
ročných období, sviatkov spojených s nimi, ale aj témy inšpirované kultúrnymi podujatiam/.Končí sa zimné obdobie, je
čas odinštalovať výstavu prác
žial<ov V O v Tescu", povedala si
učiteľka Mgr. Eva Huťanová,
ktorá umelecky vedie ZUŠkárskych výtvarníkov. V Hypermarkete T E S C O v Revúcej bola
totiž po dohode s jej riaditeľom
inštalovaná výstava s tematikou
zimy a zimných radovánok detí.
Dňa 16. marca 2015 sa malí výtvarníci spolu so svojou učiteľkou Mgr. Evou Huťanovou a
riaditeľkou školy presunuli do
priestorov vestibulu spomenutého revúckeho hypermarketu, aby o 16.30 hod. slávnostne
ukončili úspešnú prezentáciu
svojich prác. Pri tejto príležitosti
nesmel chýbať riaditeľ Hypermarketu TESCO Alexander Tisza, ktorý sa prítomným žiakom
poďakoval za skrášlenie inak
strohých obchodných priestorov
a vyjadril potešenie zo spolupráce aj v budúcnosti. Prítomný
bol aj veľký obdivovateľ našej
ZUŠ Ing. Marián Meško, ekonomický riaditeľ firmy STEFE THS
Revúca, ktorého uchvátila zim-

ná výzdoba školskej záhrady a
okien budovy tak, že každému
malému výtvarníkovi, ktorý sa
na výzdobe podieľal, odovzdal
ako poďakovanie veľkú čokoládu. Slávnostný príhovor mala
riaditeľka ZDS Renáta Brezovská. V krátkosti sa poďakovala vedeniu Hypermarketu
T E S C O v Revúcej za poskytnutie priestorov na vystavenie detských výtvarných prác,
čo vôbec nebýva bežnou praxou. Pri tal<ej slávnostnej
príležitosti nemohla chýbať hudba. Pre prítomných hralo flautové trio žiakov učiteľa Jaroslava Petra v zložení Terezka
Frandelová, Zuzka Genigová a
Slavo Šmídt. Treba pripomenúť,
že Tesco ako jediné z revúckych
hypermarketov je naklonené
takýmto aktivitám. Jeho vestibul
nie je tradičným miestom pre
výstavy, ale úspech tohto podujatia svedčí o úžasnej kreativite a flexibilnosti výtvarného
umenia ako takého. Tešíme sa
na ďalšiu výstavu.
Autormi vystavovaných výtvarných prác boli Matej
Kornel R é v e s z , Soňa Laciaková, Timea Sokolová, Ariana Fumero
Diaz, Eva Candelaria Fumero
Diaz, Anna
Maria Fumero
Diaz, Michal
Špalda, Natália Nikoleta Hrivnáková a Diana Glucknerová.
Renáta Brezovská,riaditeľka
ZuŠ
I"

Modrý deň- Deň vody

Svetový deň vody sme si v
Základnej škole J. A. Komenského pripomenuli tento rok trochu iným netradičným spôsobom. Dňa 19.3.2015 ( oficiálne
22.marec vyšiel na nedeľu ) uskutočnila naša škola projektový
deň zameraný všetkými aktivitami na najvzácnejšiu tekutinu.

ktorou je pochopiteľne pre nás
všetkých VODA. V tento deň
prišli všetci žiaci a učitelia v modrom. Na prvom stupni žiaci
pod vedením svojich triednych
učiteľov počúvali alebo čítali
básne a rozprávky s vodnou tematikou, púšťali si rôzne pesničky, v ktorých sa spomína voda.

zhotovovali rôzne plagáty, výkresy a iné výrobky s danou problematikou. Žiaci druhého stupňa sa na prvej hodine oboznámil s prezentáciou „List z roku
2070", ktorá je zameraná na to,
čo sa môže v budúcnosti stať,
pokiaľ ľudia budú s vodou nešetrne hospodáriť. Následne
žiaci 6.ročníka absolvovali exkurziu v ČOV, 7.ročník absolvoval prednášku s pracovníkom
mestského úradu (Ing.J. Profant), ktorý má na starosti vodné
hospodárstvo. Žiaci 8.B si vyšli
aj na prechádzku za účelom
monitoringu našich dvoch riek,
následne vyčistili studničku nachádzajúcu sa v blízkosti školy.
8.A pripravila ochutnávku minerálnych vôd a v škole zriadila
počas tohto dňa „vodný bar". 4.
až 6.ročník sa stretol s pracovníčkou lesného závodu (Ing. E.

6

Vavreková), ktorá im premietla
krátky film o vode, a so žiakmi
urobili
dva pokusy . Informovala ich aj o dôležitosti vody
pre prírodu. Počas celého dňa
prebiehali aj súťaže pre celú
školu a to: 1. Prenos vody na lyžičke (družstvo malo preniesť čo
najviac vody za určitý časový interval). 2. Súťaž družstiev hasičov (samozrejme nešlo o hasenie požiaru, ale len o fikciu, kde
mali trafiť cieľ malým hasiacim
prístrojom). Týmto ďakujeme za
spoluprácu s DHZ.3. Súťaž
lovcov pri lovení rybiekzjazierka
napadnutého ekologickou haváriou (lov rybiek sa konal na čas,
aby sa zachránilo čo najviac jedincov).Na záver ďakujeme za
spoluprácu
pracovníkom NP
Muránska planina, MsÚ a lesného závodu. IP

Voda, nemáš chuť ani farbu...

„ Voda! Nemáš chuť ani farbu,
ani vôňu. Nemožno ťa opísať!
Tebou sa nadchýname a nevieme, čo si zač. Nemožno povedať, že si potrebná pre život, ty
sama si život!" Antoine de SaintExupéry
V ZŠ na Hviezdoslavovej ulici
sme oslávili Svetový deň vody.
22. marec je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým
ľuďom mimoriadnu dôležitosť
vody pre zachovanie života na
našej modrej planéte Zem. Pri
príležitosti Svetového dňa sme
uskutočnili v našej škole množstvo zaujímavých aktivít. Mladší
žiaci si pripomenuli význam vody nielen rozprávaním, besedami. Učitelia žiakom pripravili
množstvo atraktívnych súťaží,
kde hlavnú úlohu zohrala voda.
Túto vzácnu tekutinu raz prelievali z pohára do pohára, potom súťažili, kto skôr vypije vodu
pomocou slamiek, odhadovali
jej objem, pokúšali sa položiť
mincu na vodnú hladinu... Starší
žiaci sa oboznámili s významom
vody prostredníctvom filmov. Na
skutočnosť, že voda je cenný

dar, ktorý si treba vážiť, poukázali aj premietnuté francúzske
animované filmy „Vzácna voda"
a
„More, naše smetisko" zo
seriálu Bola raz jedna planéta.
Na informácie boli bohaté dokumentárne filmy z cyklu „Budúcnosť vody". Ako by vyzeral
náš svet bez vody? Odpoveď
bola ukrytá v emotívne silnej
prezentácii „List z roku 2070".
Úspešné zvládnutie kvízu o vode nás presvedčilo o šikovnosti
a záujme žiakov o túto vzácnu
tekutinu.V tento deň sa žiaci zúčastnili besedy o vode s pracovníčkou
Národného parku
Muránska planina. Pani Ing.
Kyselová zdôraznila dôležitosť
vody pre náš život, o možnosti
šetrenia s vodou ako i spôsob
čistenia odpadových vôd. Žiakom názorne vysvetlili vzácnosť
pitnej vody. Z celkového množstva vody, nachádzajúcej sa na
našej planéte, ako pitnú vodu
môžeme použiť približne 0,5% .
V ďalšej časti besedy prváci
pracovali s maketou rieky. KrátenéMgr.G.Petrovičová, ZŠ Hviez.
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lleinmitá šachová liga po záveročnom kolo v BoOiarl

Dňa 7.3.2015 sa v Kultúrnom
dome v Betliari uskutočnilo
záverečné 7. kolo Gemerskej
šachovej ligy. Proti sebe nastúpilo 8 družstiev: z Tornale,
Revúcej, Gemerskej Polomy,
Štítnika, aKráľa.
Po záverečných zápasoch sa
víťazom turnaja stalo a stále
vedie družstvo ŠK Baník ŠtítnlkA so ziskom 18 bodov. Ako
druhé skončilo družstvo ŠK
Revúca s rovnakým počtom
bodov, ale s horším skóre. O
bod menej získalo tretie družstvo v súťaži ŠK Tatran Betllar. Svojím víťazstvom získalo družstvo ŠK Baník ŠtítnIkA
titul „Majstri Gemera" a víťazný putovný pohár, ktorý
získali v minulom roku súťaže, zostáva v Ich rukách.
Najlepší štyria hráči súťaže sú

Kamil Mišečka, Vojtech Ištók,
Peter Laky a Gabriel Bárczi.
Najlepší hráč súťaže Kamil
Mišečka získal titul „Majster
Gemera".
Gemerskej šachovej ligy sa v
tomto ročníku zúčastnilo 46
šachistov zo 6 obcí na Gemeri,
z toho Štítnik a Tornaľa postavila po 2 družstvá. V každom
kole jedno z družstiev hostilo
ostatné družstvá vo svojom
domácom prostredí. Za každé
družstvo nastupovali 4 hráči,
ktorí so svojím súperom hrali
systémom l<aždý s každým.
Dovolení boli aj náhradníci.
Súťaž organizoval Gemerský
šachový zväz a OZTK - AŠZ
Rimavská Sobota. Hlavným
rozhodcom turnaja bol Ladislav
Polgári. Ondrej BaštákĎurán

lyžovačka v skolKe

Posledný februárový týždeň
počasie veľmi neprialo lyžiarom.
Napriek tomu 13 detí z veľkých
tried MŠ Sládkovičovej nasadlo
ráno do autobusu a odviezli sa
do penziónu „Chata Zbojská" v
Pohronskej Polhore, kde strávili
štyri dni v zimnej škole v prírode
spojenej s lyžovaním. Vrtochy
počasia nezabránili deťom a
pani učiteľkám Janke, Editke a
Katke a ujovi doktorovi Jožkovi,
každý deň ísť na kopec a cibriť,
či skúšať svoje lyžiarske umenie. Väčšina detí si aj prvýkrát
vyskúšalo lanový vlel< a jazdu
pluhom z mierneho svahu. Podvečerné hodiny patrili hrám a
aktivitám na chate, kde sa stri-

halo, lepilo, kreslilo. Neutíchajúcu energiu si deti vybíjali na
našich detských discotékach,
ktoré sme my, učiteľky, museli
včas ukončiť. Lyžovanie a zábavný program na chate pomohol deťom prekonať odlúčenie
od rodičov, dobrá kuchyňa uspokojila každé bruško. Vo štvrtok popoludní sme všetci spokojní nasadli do autobusu a plní
zážitková nových skúseností sa
vrátili späť, kde nás už čakali
rodičia. Deti prežili bohaté dni v
peknom prírodnom prostredí a
napriek sem tam uplakanej oblohe, všetky zvládli základy
lyžovania.
Mgr. K. Remperová

v druhom marcovom týždni sme
sa zúčastnili lyžiarsl<eho výcviku v Tatranskej Lomnici. Po
príchode sme si zložili batožinu
a dlhou cestou v lyžiarkach aj s
lyžami na pleciach sme sa
presunuli na svah. Počasie bolo
ako z pohľadnice. Po úvodnej lyžovačke sme hladní utekali na
obed a išli sa ubytovať. Na
druhý deň sme sa doobeda
lyžovali a poobede sme sa vyviezli lanovkou na Skalnaté
pleso. Užívali sme si krásy tatranskej prírody. Večer nám pripravili zábavný program deviatačky. V stredu po večeri si každá izba vymyslela svoj vlastný
program na „Izba baví izbu". Bavili sme sa pri vtipných a trochu
nevydarených scénkach, pesničkách a vtipoch. Niektorým

však nestačila večera a pred
večierkou sme sa na chodbe
dotlačili klobásou. Na štvrtý deň
nás hneď z rána prekvapila sila
tatranského vetra. Lanovky nepremávali, a tak nám pani učiteľky vymysleli náhradný program. Pozemnou lanovkou sme
sa vyviezli na Hrebienok, kde
sme navštívili Bilíkovu chatu a
prekrásny Tatranský ľadový
dóm. Pozreli sme si v ňom ľadový oltára sochy. Posledný večer sme sa rozlúčili tancom a
karnevalom. Páni kuchári a
kuchárky sa s nami nezabudli
rozlúčiť ako inak, s ryžou na večeru. V piatok doobeda sme sa
ešte polyžovali a so smútkom
odcestovali domov. Bolo nám
super a dúfame, že niečo podobné zažijeme aj o rok.
Deviatačky

Nezabudnuteľná lyževačka

Lyžovanie je jeden z najznámejších a najobľúbenejších zimných športov nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Lyžovaniu sa môžu venovať všetky
vekové kategórie od detí až po
dospelých. Presvedčili sme sa o
tom aj my, žiaci zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej. Posledné februárové dni sme strávili na lyžiarskom výcviku v
Tatranskej Lomnici. Bývali sme
pod kopcom, neďaleko zjazdovky, v hoteli Morava. Každý deň
sme chodili lyžovať a užívali sme
si rôzne druhy počasia. Raz slnečné, o chvíľu daždivé, vietor,
ale i hmlu, pre ktorú sme nevideli na svah. Po celý deň (i noc)
na nás dozerali naši inštruktori a

Na predkladanie ponúk na prenájom miestnosti
za účelom zriadenia školského bufetu
v Gymnáziu Martina Kukučina v Revúcej
Bližšie informácie nawww.gmk-ra.sk

zároveň aj naši učitelia, Šimková,. Bafia a Kvetko. Sme im
veľmi vďační za ich ochotu, trpezlivosť a snahu naučiť nás
dobre lyžovať. Okrem lyžovania
sme sa dobre zabavili a strávili
sme krásny týždeň s najlepšími
kamarátmi. Naši učitelia nám
dopriali skúsiť najdlhšiu zjazdovku
na Slovensku. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj
cesta lanovkou na Štart a odtiaľ novou 15-miestnou lanovkou na Skalnaté pleso, odkiaľ
sme obdivovali Lomnický štít.
Mnohí z nás sa viezli lanovkou
po prvý- krát. A bol to naozaj
krásny pocit. Máme veľa úžasných zážitkov a sme si istí, že na
tento lyžiarsky
budeme ešte
dlho spomínať.

8

Revúcke listy č. 6|31 .marec 2015

INZERCIA

INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE

ŽIVOTNE KRIŽOVATKY
PhDr.Renáta Ružinová
v mesiaci marec
Akreditovaný,intenzívny OPATROVATEĽSKÝ KORZ
Predám 1-izbový v O V s balv rozsahu 240 hodín.
kónom v centre, plávajúce
Získanie
odhornej
spôsohiiosti pre zvládnutie výkonu
podla-hy, plastové okná, nízke
Marek Darmo
opatrovateľskej
služhy,poskytovanej v domácom
mesač-né náklady.Cena 12 900
prostredí klienta a v zariadeniach sociálnych služieh
€ . 0 9 1 5 533 002
v rámci EÓ.
íKominárstvo ponúka ^
Termín:máj, jún 2015
L ú č i m e sa
Miesto: učehňa na Muránskej ulici v Revúcej
čistenie komínov
Elena Galovičová
Prihlasovanie: 0903137 004
/
Kontroia komínov
voveku79rokov
Frézovanie deciitu Predám 100 kg, 40 kg prasatá a Predám udržiavanú záhradu v
Helena Klementisová
prasiatka. Odvoz v Revúcej, časť Kúpele(na zaIfložkovanie komínov 8-týždňové
vo
veku 56 rokov
prípade odberu viac kusov. čiatku doliny) o rozlohe 3500 m2
Emília Končeková
Výstavba komínov 0907212278
s dobrým prístupom z asfaltovej
vo veku 86 rokov
nasuciiúajmokrú Predám 3-izbový byt v O V s bal- cesty. Záhrada je oplotená, na
kónom na 3.posch. Na Ul.- pozemku sú ovocné stromy,
František vrábeľ
prevádzku
studňa, záhradný domček, pivI.Krásku. Cena dohodou.
vo veku 96 rokov
Www.kominarik.sk
0903534118

^

Predám záhradu v lokalite Kúpele, 12 árov. Cena dohodou
0915 804410
Predám promptne 2-izbový byt
na posch. na Ul. Prvého slovenského gymnázia 536/3, blok
Orgován.Cena 9 000 €, dohoda možná po prehliadnutí
bytu.
0902 4 1 5 4 0 0

0904109 869
Predám záhradu s chatou-stará
Sirkovská cesta.
058442 20 30
Predám 3-izbový, neprerobený
byt bez balkóna na 2.posch.na
UI.S.Chalupku.Cena14200€.
00908 8 0 5 0 7 5
Predám záhradu 512m2 s murovanou chatou nad Bágroviskom v Revúcej. Cena dohodou.
0908 3 2 5 1 5 8

K a m e n á r s t v o
GATIAL
T r ^ d í č r i é

j a r n é

ZĽAVY

tel.:
058/442 65 8c
mobin:a9D8 230 638
j "
mobil 2:0907 431 391
Muránska 399
: Revúca
=^_J«HiwnaTStvo @ lo gat.sk

nica, altánok so záhradným ohniskom, senník,montovaná plechová garáž. Cena dohodou.
0905921 704

Zamestnanie

Znel svadobný
pochod
tS
^

Stanislav Siman
a Lívia Gešková
11.3.2615

Bezpečnostný pracovník v
obchodnom reťazci, OMNIS
S E C U R I T Y S E R V I C E BB,s.r.,Roman Kojnok,stredné odborné
Dňa 27.februára 2015 sme sa
0915 578 920
Pracovník reklamného odde- navždy rozlúčili s naším milolenia, Peter Barilla- PE P L A S T vaným manželom, otcom a staP A C K A G IN G , R e v ú c a , A n n a rým otcom Jurajom Belákom
Ďakujeme všetkým, ktorí sa priši
Hvilová,stredné vzdelanie
rozlúčiť , za prejavy sústrasti a
0948 475275,
Predajca strešnej krytiny, kvetinové dary.
Black-Stahl,s.r.o Revúca,Marek
Smútiaca rodina.
^
Marhefka,stredné odborné vz- Ndelanie,0917294751
Poďakovanie
Vedúci hotela Hrádok, SMZSlužbya.s.Jelšava, Ing. Peter úprimné poďakovanie vyslovujem MUDr. Jane SedlákovejMiko,VS,0905 762409
S e k u n d á r n y lekár, O L Ú P Knotkovej, primárke Detského
Predná Hora, Dagmar Bíro- oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Revúcej, ako aj celému
vá,VŠ, 058486 6140
Čašník/krupier, Belagio,s.r.o kolektívu tohto oddelenia za
Revúca,Tomáš Prokopy,stredné príkladnú starostlivosť počas
hospitalizácie môjho v n u k a
odborné vz., 0905573 286
Dominika. V y s l o v u j e m presTechnik výpočtovej techniky
V l a d i m í r Ferdinandy, úplné vedčenie, že aj v revúckej NsP
máme dobrých odborných lekástredné vzdelanie
rov a ústretový personál. Ešte
058 442 4017
raz V á m úprimne Ďakujem.
Milan Ružáni
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Kamenárstvo Ulický s.r.o.
Revúca,
Muránska 366,050 01
Mobil: 0907 528 039
0917 724 483

www.kamenarstvo-ulicky.sk

AKCIA Jar 2015

Kvalita overená 25 rokmi praxe a spokojnosťou zákazníkov
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