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Zľawa:Mgr.M.Štepitowá,Mgr.M.Chrapánowá,Mgr.E.OtiepKowá,T.KršKowá,
J.Kriaková,MVDr.E.Cireňová,MgrJ.Koňuchová,E.Zgravčáková
Dennodenne prenikajú k det- 4.ročníka so špecializáciou te- nielen v práci s talentovanými
skej duši, rozdúchavajú pla- lesná výchova. Jej prvým pô- žiakmi, ale vhodne zvolenými
mienok malej sviečky na veľký sobiskom bola ZŠ na Ul. SNP v metódami práce pomáha preplameň, prinášajú svetlo poz- Revúcej, niekoľko rokov pôso- konávať prekážky aj prospenania. Popri hľadaní zmyslu ži- bila v ZŠ v Košiciach .Od roku chovo slabším žiakom. Jej žiaci
vota nežijú len prítomnosti. Po- 1993 je zamestnaná v ZŠ na sa v rôznych predmetových a
nárajú sa do tajov sveta hľada- Hviezdoslavovej ulici v Revúcej, recitačných súťažiach praviním toho najkrajšieho a najmú- kde je zaradená do kariérovej delne umiestňujú na popreddrejšieho, čo nám zanechali pozície triedny učiteľ a vedúca ných priečkach. Svoj čas a enerpredkovia. Svojich žiakov sa metodického združenia 1.-4.- giu odovzdáva žiakom aj v mimo
snažia naučiť, že krásne slová ročníka.Svojim vysoko profesio- vyučovacích aktivitách. So svoniekedy aj rania a že šťastie nálnym a zodpovedným prístu- jimi žiakmi každoročne pripramôžu, ba musia nájsť aj upros- pom k práci prispieva k udržia- vuje kvalitné a pútavé kultúrne
tred strát. Vdáka vám za ten vaniu a neustálemu zlepšovaniu vystúpenia, podieľa sa na spoluvzácny dar múdrosti a citu.
kvality školy. Vo vyučovacom organizovaní mnohých školsV piatok 27.marca 2015 boli v procese vhodne kombinuje kých akcií. Svojimi bohatými
obradnej sieni ocenení peda- osvedčené tradičné vyučovacie skúsenosťami, ktoré nadobudla
gógovia matersl<ýcli, zál<lad- metódy spolu s modernými počas svojej 32- ročnej pedagonýcli šl<ôl a umelecl<ej šl<oly inovačnými postupmi a techni- gickej praxe, je nápomocná aj
nášlio mesta. Za icli prínos v kami. Práve kreativitou, origi- svojim kolegom ako vedúca
oblasti výchovy a vzdelávania nalitou ale aj ľudským prístupom metodického združenia 1.Plal<ety J.A.Komenského pri a svojím pedagogickým tal<tom 4.ročníka. Ako uvádzajúca učipríležitosti Dňa učiteľov odov- si získava úctu a obľubu u teľka voviedla do pedagogiczdala primátorka mesta Eva žiakov a taktiež dôveru ich ro- kého procesu nejedného začídičov. Patrí k pedagógom, ktorí najúceho pedagóga. Úspešne
Cireňová:
dokážu vhodne motivovať k sa zapája do rôznych projektov,
Mgr.Eve Otiepkovej. Pani uči- učeniu všetky kategórie žiakov. aktívne sa podieľa na plnení
teľka vyštudovala učiteľstvol .- Veľmi dobré výsledky dosahuje cieľová vízie školy.

Mgr. Márii Chrapánovej. Po
absolvovaní Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Trnave v roku 1980 nastúpila do
školských služieb, kde nepretržite pracuje 35 rokov. V
Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej pôsobí od roku
1986 ako učiteľka s aprobáciou
ruský jazyk - telesná výchova.
V roku 1987 stála pri zrode
Školského športového strediska
v hádzanej dievčat pri ZŠ Komenského, kde pôsobila mnoho
rokov ako trénerka a viedla
družstvá prípraviek. Svoje odborné skúsenosti odovzdávala
od roku 1996 až do roku 2002
svojím kolegom z nášho regiónu
, vedúca metodického kabinetu
telesnej výchovy na odbore
školstva pri bývalom OÚ v
Revúcej a 20 rokov je tiež
vedúca predmetovej l<omisie
výchovných predmetov v ZŠ,
kde metodicky a odborne pomáha svojim spolupracovníkom.
Vo všetkých pozíciách, ktoré
doteraz zastávala dosahovala a
dosahuje vynikajúce pracovné
úspechy. Je duchom i telom
športovkyňa, čo sa odzrkadľuje
na jej vzťahu k žiakom i svojim
kolegom. Pravidelne pripravuje
svoje zverenkyne na talentové
skúšky na stredné pedagogické
školy, školské akadémie, kultúrne podujatia, ale hlavne na
školské športové súťaže. Každoročne organizuje pre žiakov
pútavé školské lyžiarske a
plavecké kurzy, exkurzie na
zaujímavé športové podujatia.
Bola pri vzniku volejbalového
turnaja pracovníkov škôl a školských zariadení nášho mesta,
atletickej olympiády i mnohých
súťaží v loptových hrách. Pod jej
vedením dosiahli členky športo-
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vého strediska a žiačky školy
rád úspechov, a to od obvodného kola až po celoslovenské.
K najväčším úspechom patrí 1.
miesto na kalokagatii, 2., 3. a 2
krát 4. miesto na Majstrovstvách SR v hádzanej žiačok
ZŠ. Darilo sa jej i pri trénovaní
volejbalistov, s ktorými získala
2. miesto na Majstrovstvách
Slovenska. Pravidelne pod jej
vedením dosahujú žiačky školy
úspechy na okresných a regionálnych kolách v cezpoľnom
behu, basketbale, volejbale a
vybíjanej.Všetkými týmito výsledkami šíri dobré meno svojej
školy, ale aj nášho mesta. Angažuje sa aj v smerovaní základnej školy. Pracovala v Rade
školy pri ZŠ od jej začiatkov ako
členka, podpredsedníčka i niekoľkoročná predsedníčka, a tak
pomáhala svojimi radami vedeniu školy. Mimoškolsky sa pravidelne angažuje ako rozhodkyňa Slovenského zväzu biatlonu a pomocná organizátorka
Slovenského pohára v letnom
biatlone.

riaditeľka, na Textilnom učilišti v
Revúcej ako stredoškolská
učiteľka, v Sirku ako učiteľka v
ZŠ a od roku 2001 pracuje v ZŠ
I.B.Zocha v Revúcej. V ZŠ
I.B.Zocha pracovala dva roky
ako zástupkyňa riaditeľa. V súčasnosti pôsobí 6. rok vo funkcii výchovnej poradkyne, vedúcej školskej knižnice a učiteľky
slovenského jazyka, ruského
jazyka a etickej výchovy. Počas
pôsobenia v ZS I.B.Zocha v
Revúcej sa venuje výchove detí
v oblasti dramatickej výchovy.
Jej srdcovou záležitosťou je
rozvíjať u detí lásku ku knihám,
literatúre a divadelníctvu so
žiakmi nacvičila 12 divadelných
hier. Vo výchovno-vzdelávacej
oblasti sa zameriava na rozvoj
čitateľskej gramotnosti u žiakov
a zvyšovanie záujmu o čítanie.
Jej obľúbenou činnosťou je
príprava žiakov na súťaž Mladí
záchranári, v ktorej obsadili žiaci popredné miesta v okresných
súťažiach. K svojim povinnostiam pristupuje zodpovedne,
aktívne sa zapája do projektov
Mgr. Jaroslave Koňuchovej. školy, svoje skúsenosti vždy rada odovzdá kolegom. Žiakom
V školstve pracuje od roku
sa snaží radiť v oblasti profesij1981, kedy ukončila Strednú
nej orientácie, ako výchovná
pedagogickú školu v Seči. Popri
poradkyňa pozitívne vplýva na
zamestnaní študovala na Pedarozvoj osobnosti žiakov v duchu
gogickej fakulte UMB v Banskej
humanizmu a tolerancie.
Bystrici aprobáciu ruský jazyk a
pedagogiku. Pedagogicky pô- Janke Kriakovej. Po ukončení
sobila v Starej Bystrici ako sku- štúdia na gymnáziu v Revúcej si
pinová vedúca a neskôr učiteľ- doplnila vzdelanie nadstavboka, v Dome detí v Revúcej ako vým štúdiom na Strednej peda-

gogickej škole v Levoči. Svoju
učiteľskú prax začala v Materskej škole na UI. VI. Clementisa v
Revúcej v roku 1981. V rokoch
1984 až 1999 pracovala v Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici, kde od roku 1991-1999
vykonávala funkciu riaditeľky
materskej školy. Zodpovedným,
priateľským a hlavne ľudským
prístupom si získala rodičov aj
deti. Vynikajúco manažovala
kolektív učiteliek a zamestnancov až do zatvorenia Materskej
školy na Hviezdoslavovej ulici.
Od roku 1999 pracuje v Materskej škole na Ul. V. Clementisa v
Revúcej. So zanietením objavuje nové metódy a spôsoby výučby a zapája sa do akcií materskej školy. Po 34 odpracovaných rokoch sa neustále
vzdeláva, pracuje na sebe a
rozdáva lásku najmenším.

Edite Ž g r a v č á k o v e j . Pani
Žgravčáková odpracovala v
školstve 38 rokov. Už v prvých
rokoch učiteľskej praxe sa
prejavila jej zanietenosť v práci s
deťmi. Mladá začínajúca učiteľka plná pracovného entuziazmu vnášala do pedagogickej
činnosti inovácie v oblasti metód
a foriem práce. Preferovala v
svojej práci učenie hrou a nebála sa experimentovať s netradičnými nápadmi. Od roku 1989
do roku 2004 vykonávala funkciu riaditeľky Materskej školy
LTZ na Clementisovej ulici. V
svojej profesii bola a aj je pre o-

návštevnosť, ktorá prekonala
JERMOK S NÁDYCHOM HISTORIEvšetky
naše očakávania. Preto

n
V dňoch 25. - 27. marca 2015
Mesto Revúca a Múzeum Prvého slovenského gymnázia
pozvali širokú verejnosť na predajnú výstavu „Jermok velkorevúcky". Počas týchto troch dní
mali návštevníci a nadšenci
„handmade" výrobkov možnosť
prísť, vidieťa potešiť sa dielkami
s tematikou jari a Veľkej noci. Na

výstave dominovala najmä keramika, dekoračný textil, sviečky z včelieho vosku, ručne robené mydielka,háčkované zvieratká, umelecká bižutéria, ručne maľované šatky i vajíčka.O
tom, že múzeum nemusí byť len
o histórii, ale že sa vie premeniť
na priestor, ktorý je lákadlom
pre malých i veľkých, svedčí aj

by sme chceli touto cestou veľmi
pekne poďakovať všetkým, ktorí
si našli čas a prišli si vychutnať
tradičnú atmosféru v priestoroch
múzea. Nikto neodišiel bez milej
drobnôstky, ktorou potešil seba
alebo svojich blízkych. Samo-

kólie príkladom: tvorivá učiteľka,
vynikajúca organizátorka náročná na seba, ale aj na členov
pracovného kolektívu, vždy optimistická, usmiata, ochotná pomôcť. V súčasnej dobre pracuje
ako učiteľka v Materskej škole
na Sládkovičovej ulici. V prípravnej triede sa venuje 5-6
ročným deťom, ktoré pripravuje
na vstup do základnej školy.
Realizuje s nimi kultúrno-spoločenské vystúpenia, ktoré sa
vždy stretávajú s veľkým ohlasom rodičovskej verejnosti. Jej
silnou stránkou je partnerský
prístup k pedagógom a deťom,
vytváranie tvorivej atmosféry a
podnetného prostredia.

Mgr.Monike Štepitovej.
Učiteľka a zároveň aj zástupkyňa riaditeľky školy dosahuje
vo vyučovacom procese, ale aj v
riadiacom procese veľmi dobré
výsledky. I napriek náročným
povinnostiam vyplývajúcich z
pozície riadiaceho pracovníka
sa aktívne zapája do rôznych
podujatí v rámci školy a verejnosti. Vytvára priaznivú klímu v
triede i v pracovnom kolektíve.
Efektívne komunikuje a hodnotí
záťažové situácie. Podieľa sa na
modernizácií a inováciách zameraných na stratégiu školy a
zapája sa do ich realizácie. Je
hlavnou aktérkou pri tvorbe
rôznych projektov, ktoré sú nápomocné pri preklenutí ťažkého
finančného obdobia pre školu.
-Katarína Kvetková-,foto:RL
zrejme jedno veľké ĎAKUJEM
patrí aj predávajúcim, ktorí s
láskou a veľkou dávkou trpezlivosti vyrobili pre nás všetky
tieto úžasné vecičky. Už teraz sa
tešíme na nadchádzajúci 3.
ročníkjermoku.
Textafoto: Múzeum PSG,RL
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ZOCHOVADIVADELNA REVÚCA

kralská súťažná prehliadka amatérskeho
činoherného divadia a divadia miadých

30.apríl-2.máj20l5
Mestské kultúrne stredisko Revúca

D C Plavci;
N A i3icrn<Li

Mestské kultúrne siredisko-program KINA apríl 20lS
Símhiii. 4.2f}íí-í} iMiíiwíi.

NM U 17,-1201 fHííimbB

REGISTRUJTE SA NA

KAMCOOLKA

www.dopracenabicykli.eu
od 1.4. do 27.4.2015

strmí LíJJfnyo oJw íwd.

m(iďu!9,4jmoízmk

UNUS
Ttem. irnot ^
ISMáiJS
Národná kampaň pre podporu environmentálnych
druhov dopravy v našich mestách.

Mesto Revúca sa zaregistrovalo do súťaže "Do práce na bicykli 2015".V súčasnosti začala prebiehať registrácia tímov
na Internetovej stránke www.dopracenabIcvkll.eu.CIeľom
súťa-že je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým
cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na
Slovensku, aby vytvárali podmienky pre ekologické druhy
dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali
vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov,
ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.
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^KODA

SIMPLV CLEVER

NDVä ŠKODA Fabla s i v ä s získa dynamickým dizajnom, najnoft/Simi technológiami a množstvom farebných kombinácii^ ktoré
si teraz vyberiete za polovicu, a navySeväm pribalíme balík výbavy Pius zadarmo. AsisterCné systémy a komfortné prvky
zvySujC: vašu bezpeínost a pohodlie r a cestách, Dynamické teporné motory do mesta aj mimo neho sa postarajú o Lspornú
jazdu, Nechajte sa získať NovS ŠKODA Fabla bude vaSa teraz už od 8 9 4 0 €!

www.skoda-auto.sk

fombinDwaná

V ä í autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA;

spotreba a emisie CQ^ automobilw Fabia: 34 - 4S1/100 im, SS - 710 (jVkcn. ilustračně foto.

AUTORIS S.ľ.O. V Tornali
predajné miesto: CARRERA s.r.o., Franciscilio 10,982 01 Tornaľa,
tel. 047/ 552 3717,0905 751 225, ladislav@carrerasro.sl<

KULTURA
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že keď sme spolu vycestovali
fkalendár podujatí mesta Revúca - apríl 2015'si,
do Rimavskej Soboty, Gemer2.4.2015-10:00

CVČ Revúca

Ab«c«da futbalu

27.4 2015 9:00 ľOJDS/Dopravný inšpektorát Oft Pľ w Revúcej
;,Neber í e r l o v s k ú d r c ^ u "

velVonočná súťaž pře malých futbaliEtov

beseda pře ř l a k o v Z Š

teloci/ična na ulici SNP

v priestoroch MsDK

9.4.2015

ZUŠ Revúca

Nadr«gionálita klavírna f ú ť a ! v z u Š

29,4.2015

OOJDS Revúca

;,Ukáž ia vieš; nauč aj nás"

1 1 . 4 . 2 0 1 5 - I S 30,15 00,16:30

REVOLI

prezentácia vlastných výrobkov, ukážkové tvorivé dielne

V o l e j b a l o v é zápasy

J d lava

v t e i o c v i č n i ZŠ Hviezdoslavova

3 0 , 4 . - 2 5.2015

volejbalová liga rteregistrovaných l i r á i o v v Revúcej

Zochoi/a divadelná Revúca

11.4,2015

41. r o í n í k kraj&kej divadelnej prehliadky á n o h e r n é h o

KST Dúbrava

MestO RevOca/MsKS Revuca/CMOS

Turistická v y c h á d z k í - Slovansky kras, Aggt^lek

divadla a divadla mladých

Dlhá ves - D o n ^ i c a - A í ^ e l e k - J ů s w a f ó

divadelna sáia MsDK

1 1 . 4 . 2 0 1 5 - 1 0 00

1
MsKS fíevúca

3 0 . 4 . - 2 0 . S. 2 0 1 5 : 8 : 0 0 - 1 5 : 3 0

„Kto zhasol svetlo?"

A t t i l a Gecse - M o j a o p t i k a

úivddel^á komédia

autorská výstava

Mladí umelci na divadeln

MsKS Revwca/ťäMOS

v priestoroch W j D K

divadelná sála MsDK
16 4 2015

Z JŠ Revúca

3 0 . 4 . - 2 0 . 5. 2015; 8 : 0 0 - 1 5 : 3 0

MsKS ftev\Jca/<3M0S

Benátske masky M a r t y Kanálovej

T a l e n t Revúca 2D1S

dutorskä výstava

celoslovenská síiťaž žiakov v o vlastnej tvorbe
19.4.2015

sko-malohontské osvetové stredisko jej návrh prijalo a prvý
ročník Detskej divadelnej Revúcej, regionálnej súťažnej prehliadky detských divadelných
súborov bol na svete. Treba
pochváliť spomínané ustano-

vizne za to, že v neľahkých ekonomických podmienkach v tejto
divadelnej tradícii pokračujú a
pedagógov, že vo svojom voľnom čase zasievajú divadelné
zrno medzi najmladších ochotn í ko v D.Dubovský

MAC Ferrari Revúca

19 4 2 0 1 5 - I S 00

MFK Revúca

* Kam m a n o h y v i e d l i - tématické dopoludnie

Revúca • Divín
CVČ Revuca

F u t b a l - c h l a p c i SŠ

rozprávky Vlada Bednára o prírode
* Neohrabančeh zo m ň a nikdy n e b u d e
hodina slušného správania

regionálne kolo
2 4 . - 2 6 . 4 2015

* Poďte s n a m i d o lesa * interaktiwne čitanie f>re MŠ
' Prečo lienky nosia podkolieriky - literárne dopoludnie

Futbalový zápas, I B . kolo, m u i í

23.4.2015

v priestoroch MsDK
Mestská knižnica Samuela Reussa

M a j s t r o v s t v á SR • Slovakia cup

KST Dúbrava

Turistický zájaed - S a l í b u r g
Salzburg, Kehisteinhaus (Orlie hniezdo)
25 4 2015

13:30,15 00.16-30

REVOLI

V o l e j b a l o v é zápasy
vtelocviŕni ZS Hvlerdoslavůva
volejbalová liga neregistrovaných h r ä č o v v Revúcej

utorok dňa 24.marca 2015 sa
Prvenstvá uvité z detského džavotuVdetské
divadelné súbory z Ri-

Revúca má niekoľko prvenstiev
celoslovenskélio významu. Málokto si uvedomuje, že k ním
patrí aj zrod krajských a celoslovenských detských divadelných
prehliadok. Prednedávnom- 24.
marca - sa v meste konala
Detská divadelná Revúca,
18.očník regionálnej prehliadky
detských divadelných súborov.
Predpokladáme, že jej účastníci
sa od organizátorov dozvedeli
niečo z histórie detských divadelných prehliadok. Veď v
dňoch 26.-28. 3. 1968 sa v
našom meste konala krajská
prehliadka detských divadelných krúžkov -1. detská divadelná Revúca, ktorá bola prvou
krajskou detskou divadelnou
prehliadkou na Slovensku. Tá v
roku 1970 - v dňoch 3. až 7. júna
- prerástla v prvú Celoslovenskú
prehliadku detských divadelných súborov, o čom sa bohužiaľ nepíše ani v Encyklopédii
dramatických umení Slovenska.
Organizovalo ju Krajské osvetové stredisko v Košiciach a
Závodný klub ROH LTZ v Revúcej. Zúčastnilo sa jej 8 súborov zo Slovenska a hosťujúci
súbor z Brna. Jeho vedúca
Jindra Delongová, jedna zo
zakladateľských osobností českej dramatickej výchovy vtedy
pripomenula, že Slovensko takto predbeholo české zeme.
Vtedy ani nie šesťtisícová Revúca, bez hotela, sa dokázala pos-

tarať o ubytovanie a stravovanie viac ako 250 hostí. Z nich
212 dievčat a chlapcov bolo
ubytovaných v revúckych rodinách. V tomto roku si pripomíname 45. výročie tohto významného divadelného sviatku.
Jeho zakladateľmi - teda priekopníkmi detských divadelných
prehliadok na Slovensku boli
Revúčan Pavol Škerdiak, herec, režisér, recitátor a Andrej
Grega z Košíc, herec, osvetový
pracovník, metodik, ktorého 95.
výročie narodenia a 15.výročie
úmrtia s pripomíname v tomto
roku (16. 11. 1920 Gelnica-28.
2. 2000 Košice). V prípravnom
výbore celoslovenskej prehliadky okrem nich z Revúčanov
pracovali PhDr. Ján Gallo,
Ondrej Herich, Dušan Dubovský, Ján Penziviater, Anton Sekerka, Kristína Hajsterová, Daniel Maukš, Ing. Ján Oláh a
RNDr. Ján Hiciar.Ked'že Revúca bola od Bratislavy "od ruky",snahy revúckych nadšencov detských divadelných prehliadok boli zlikvidované a celoslovenská prehliadka sa presťahovala do Trnavy (1971-1974) a od roku 1975 do Sale. Detské divadelné prehliadky, ako
regionálne prehliadky, sa v
meste podarilo obnoviť až 25. 3.
1998. Stalo sa tak z iniciatívy
Valérie Liptajovej, vtedy riaditeľky Mestského kultúrneho
strediska v Revúcej. Spomínam

mavskej Soboty a Revúcej zišli
na Detskej divadelnej Revúcej,
ktorú organizuje BBSK-Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a
Mestské kultúrne stredisko v
Revúcej. Regionálnej súťažnej
prehliadky sa tohto roku zúčastnilo päť detských divadelných
súborov zo zál<ladných a umeleckých škôl. Predpoludním
javisko divadelnej sály mestského kultúrneho domu ožilo
detskou vravou, spevom, tancom a smiechom. Odborná porota v zložení Ľubomír Šárik,(
riaditeľ MsKS Rimavská SobotaJ
Marian Lacko(riaditeľ ZDS
Rimavská Sobota) a Tatiana
Kršková predsedníčka komisie
školstva a kultúry pri MsZ v Revúcej určili jednotlivé poradie
súborov a rozhodli, že na krajskú
divadelnú prehliadku
dramatickej tvorivosti detí a dospelých
Rozprávkové javisko do Žiaru
nad Hronom postupuje DDS
Facka pri ZDS v Rimavskej
Sobote s predstavením Ako išlo
vajce do sveta. Hip-hopový
príbeh súboru Korunka pri ZŠ
Hviezdoslavova Revúca skončil
na 2.mieste. Sprievodnou akciou už tradične býva výstava
výtvarných prác žiakov Divadlo
očami detí. Tu sa darilo našim
deťom. V kategórii detí základných umeleckých škôl do 10
rokov 1.miesto obsadila Natália
Kováčové zo Súkromnej ZUŠ

Revúca so svojím Príbehom. V
kategórii materských a základných škôl 1. miesto za
Medovníkový domček získala
Tatiana T v r d o ň o v á z MŠ
Sládkovičova Revúca a 2.
miesto za Evičku Lívia Dorková
zo ZŠ I.B.Zocha. Aj staršie deti
boli úspešné. Za Medúzu získali
1.miesto Monika Švoňavcová
a IVIatej SedlákzoZŠ I.B.Zocha
a 2.miesto za plagát Pipi Dlhá
Pančucha Nina Bendulová zo
ZŠ Komenského Revúca. Z
najstarších žiakov bola úspešná
IVIartina Kováči ková zo ZŠ
Komenského s prácou Z rozprávky do rozprávky a Čestné
uznanie za prácu Život patrí
žiakom VII.A triedy ZŠ Hviezdoslavova. Úspešným malým
umelcom srdečne blahoželáme
všetkým prajeme mnoho nápadov a tvorivých síl.- Katarína
Kvetková, foto RL,MsKS
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Divadlo ocami deti
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Každoročne usporadúva Gemersko- malohontské osvetové
stredisko v Rimavskej Sobote v
spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej výtvarnú súťaž „Divadlo očami
detí". Tentoraz to bol už 18.ročnik. Súťaže sa zúčastnili deti a

žiaci My, ZS a ZUŠ z Revúcej a
okolia, Tisovca a Rimavsi<ej
Soboty. Divadlo, rozprávky a
hlavne rozprávkové postavičky
sú našim deťom v MS na Sládkovičovej ulici veľmi blízke. Atak
sa rozhodli prispieť svojim talentom a výtvarnými prácami
práve na túto súťaž. Kreslili,
vyrábali, maľovali a nakoniec sa
úspech predsa len dostavil.
Spomedzi 348 autorov z celého
gemerského okolia sa šťastie
usmialo na Tatianu Tvrdoňovú, ktorá v kategórii regionálnej
výtvarnej súťaže - MŠ a ZŠ do 6
rokov získala 1.miesto so
svojou prácou „iViedovníl^ový
domček". Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa
podobných úspechov

SÚ súcosťou mstórie Revúcel

OZDOBAREVUCKEHO ŽELEZIARSTVA

Revúcu viac ako poltisícročie
priaznivo ovplyvňovali remeslá
úzko spojené so železiarskou
výrobou. Medzi jej úspešných
podnikateľov patril Ondrej
Sramko. Pochádzal zo šľachtickej rodiny, ktorá titul dostala v
roku 1622 od kráľa Ferdinanda I.
Narodil sa 8. 9. 1769 v Revúcej.
Podľa polyhistora MUDr. G. M.
Reussa bol vysokého vzrastu,
vzdelanýa užitočný muž, nábožný,spravodlivý a nadmieru prudký a ohnivý. Richtárom Revúcej
bol v rokoch 1795, po 1.11.1806
do 30. 10. 1807, v roku 1808 a
od 1. 11. 1814 až do svojho
skonu. Z jeho rodiny tu richtárčili
aj Michal Šramko (1762) a Jozef
Šramko(1772, 1782-1783 a
1785). Patril medzi významných
mecénov. Napríklad do revúckeho evanjelického a. v. kostola
v roku 1798 venoval nové lustre
a neskôr daroval ďalší v hodnote
800 zlatých. Svoje organizačné
schopnosti využíval pre podnikanie. Bol majiteľom maše a
hámra stojacich povyše Revúcej, pri vodnom toku Muráň (v
priestoroch bývalého smetiska).
Jeho pokroková myšlienka,aby
sa podnikatelia združili, sa ují-

mala veľmi ťažko. Potom ako
pre ňu presvedčil revúckych
mešťanov a cechy, jeho zásluhou vznikla 1. 4.1807 železiarska spoločnosť Železná kompánia, ktorej úspešne organizoval výrobu. Mesto tak začalo po
prvýl<rát podnikať v železiarstve. Potom presadil, aby do kompánie prijali ďalších podnikateľov s ich výrobnými železiarskymi zariadeniami. Tak 3.5. 1808
vznikla v Revúcej Muránska
únia, prvá účastinná spoločnosť
v Uhorsku podnikajúca v železiarstve. Stal sa jej prvým hlavným inšpektorom. Sídlo mala v
hámornej osade Bartova, ktorá
stála v priestore dnešného revúckeho futbalového štadióna.
Úradnou rečou bola slovenčina. Pri jej založení vyrábala
ročne okolo 15 000 viedenských centov železa (asi 850
ton).Povyše Revúcej, na skalnatom návrší nevysokého zalesneného vrchu Ukorová, nazývanom Skalka, vybudoval honosnú zemiansku kúriu, nazývanú tiež Skalka. Celá bola podpivničená a dve pivnice do skaly
vytesali baníci z jeho baní zo
Železníka. Stavbu kúrie dokončil pred 220. rokmi - v roku 1795,

MESTSKY
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kedy sa do nej presťahoval. deži a 800 zlatých na postaVtedy jeho pôvodný, dnes už venie revúckej nemocnice. V liasanovaný dom na Ormisovej teratúre sa uvádza, že pred svoulici, kúpilo mesto. Slúžil ako jou smrt'ou predal Revúcej svoj
mestský dom dovtedy, kým v ro- podiel v spoločnosti Muránska
ku 1820, teda pred 195 rokmi, únia, čím sa značne zlepšil hosneodovzdali do užívania nový- podársky stav mesta. Reuss
postavený na námestí - dnešné však v rokoch 1853-1854 napísídlo mestské úradu. Ondrej sal, že; "Mestu 2 častky Unie daŠramko, železiarsky podnikateľ, roval, čim ju značné obohatil".
richtár, funkcionár, mecén zom- Šramko svoj majetok poručil
rel v Revúcej pred 200 rokmi - príbuzným a rôznym inštitú13. 4. 1815, vo svojom byte na ciám. Kúria na Skalke pripadla
Skalke. V mtrike je zápis, že bol príbuznej Judite Šraml<ovej,
"vir meritissimus"- muž najzaslú- ktorú bola nútená predať, a prežilejší. Po jeho smrti sa členovia dala ju mestu. Mesto v nej zriamestskej rady vyjadrili, že zalo- dilo hostinec a stala sa výletným
žením Únie sa stal zakladateľom miestom, kde sa konali zábavy a
"dobrobytu mesta". Pochovaný bály. Keď koncom 19. st. želeje v revúckom cintoríne, ale ziarstvo v meste zaniklo, spolomiesto jeho odpočinku, tak ako čenský život na Skalke postupjeho podobizeň, nepoznáme. ne ochaboval. Pozdejšie tu boli
Zomrel bez priamych dedičov. dva byty pre mestských horárov.
Testamentárne poručil 1000 zla- V 60. rokoch 20. storočia už netých revúckej evanjelickej a. v. bola obývaná a pustla. S prispecirkvi, 1000 zlatých na zlepše- ním vandalov v 70. rokoch bola
nie jej farárovho platu, 1000 jej už v ruinách. D.Dubovský
učiteľom.500 študuiúcei mlá-

Foto:
archív
autora
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Záleží n á m n a z a c h o v á v a n í t r a d í c i í

Jar je spojená nielen s prebúdzajúcou sa prírodou, teplými
slnečnými lúčmi a štebotom vtákov, ale aj s veľl<onočnými sviatkami, sviatkami jari a pestrých
farieb. K obdobiu veľkonočných
sviatkov neodmysliteľne patria
vajíčka kraslice zdobené tradičnými i novými technikami, medovníky, veľkonočné ikebany a
rôzne jarné dekorácie. Pedagógom v ZŠ na Hviezdoslavovej
ulici v Revúcej záleží na
zachovávaní veľkonočných tradícií, a preto sme zorganizovali
Jarné tvorivé dielne. Žiaci si
mohli svoju kreativitu, zručnosť
a trpezlivosť vyskúšať pri oblepovaní vajíčok špagátom, výrobe kraslíc patchworkovou technikou, pečení medovníkov,
výrobe veľkonočných ikebán,
ale aj pri výrobe svietnikov s jar-

Základná škola J. A. Komenského už niekoľko rokov poskytuje svoje priestory Metodickopedagogickému centru v Banskej Bystrici, a to prostred-níctvom učebne kontinuálneho
vzdelávania. Národný projekt
ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov pomocou učební kontinuálneho vzdelávania cez svojich lektorov zabezpečuje rozvoj
profesionálnych kompetencií
pracovníkov školstva. Posledné
roky sa učebňa v základnej
škole napĺňa nielen v pracovnom, ale hlavne v mimopracovnom čase počas sobôt, i cez
prázdniny. Do jej lavíc sadajú
pedagógovia a odborní zamestnanci z celého nášho regiónu,ale najmä z nášho mesta.
V tomto období prebieha vzde-

ZOCHOVCI NA DIVADELNÝCH DOSKACH

Že sa v našej škole vždy niečo
zaujímavé deje, o tom vás o
malú chvíľu presvedčím. V
stredu 1. apríla 2015 sme sa
stretli v mestskom dome
kultúry kvôli tomu, čo nás v
našej škole nesmierne baví a
čím sa líšime od iných škôl v
Revúcej a okolí. Tento deň bol
totiž venovaný slávnostnej prehliadke divadielok, ktoré si
nacvičili žiaci našej školy pod
vedením svojich učiteľov. Konal
sa 12. ročník školského kola nanými motívmi. V tvorivej atmos- šej Detskej divadelnej hry. Pufére vznikalo veľa krásnych bliku, ktoré tvorili žiaci a učitelia
výrobkov s veľkonočnou temati- našej školy, detičky z materskou. Chceme sa poďakovať kých škôl, rodičia a hostia, sa
pani
Piljanovej,Bóhlkeovej a predstavilo spolu 8 divadelných
Vojčíkovej, že prijali pozvanie súborov.Keďže naši herci mohli
na naše tvorivé dielne a pred- získať Cenu I. B.Zochaza stvárviedli svoju zručnosť. Milou tra- nenie divadelnej postavy, ich
díciou v našej škole je veľko- herecké výkony sledovali dve
nočná burza. Okrem výrobkov, poroty odborná a žiacka. Odktoré žiaci s nadšením vyrábali bornú- porotu tvorlIIT. Krškoso svojimi učiteľmi a vychová- vá,predsedníčka Komisie školvateľkami, tento rok sa predá- stva a kultúry pri MsZ v Revúvali aj výrobky vytvorené v tvori- cej,Mgr. Janka Stanislavové,
vých dielňach. Farebné kras- učiteľka, ktorá stála pri zrode
lice, veľkonočné venčeky, slie- tejto divadelnej prehliadky. Mgr.
počky, korbáče lákali oči kupujú- Alžbeta Motyčková, Henrieta
cich a končili v ich rukách, aby Hamarová a Oľga Kontúrová,
sviatočnú atmosféru preniesli ktoré v porote zastupovali
rodičov žiakov našej školy.
do ich príbytkov.
Žiacku porotu tvorili žiaci IX. A
PaedDr. E. Slabejová
triedy: Janka Gordianová, Žofia
Kostičová, Tomáš Kvetko a
Tomáš Krjak. Ako prví sa nám
predstavili žiaci I. B triedy.
Hovoria si Včielky a nacvičili si v
réžii
Ľubice Garlathyovej
divadielko O šašovi Jašovi,
lávanie pedagógov našej ZUŠ,
ktorý je veľmi zábudlivý a raz
našich materských škôl a už
stratil aj svoj nos. Že slová, ktoré
čoskoro sa začne aj ďalšie
hovoríme, treba starostlivo
vzdelávanie vychovávateliek
zvážiť, o tom nám porozprávali
školských klubov detí v rámci
príbeh žiaci V. A triedy. ŠibaNárodného projektu AktivizuIkovia, tak sa volajú, sa predjúce metódy vo výchove. Je
stavili v divadelnej hre Unos,
potešujúce , že na mieste exterktorú režírovala Zuzana Kováných lektorov metodicko-pedačová. Žiaci VII. A triedny pracujú v
gogického centra teda učitedivadelnom súbore Stoplík pod
ľov našich učiteľov, sú práve
vedením Jaroslavy Koňuchopedagógovia Základnej školy J.
vej. Predstavili sa s divadelnou
A. Komenského v Revúcej . Aj
hrou Bum bác, Sergej. Dej sa
vďaka nim si mnohí naši l<oleodohrával v rodine podnikateľa
govia rozšírili svoje kompetens nedostatkom lásky. Na motívy
cie z oblasti používania IKT vo
ľudovej rozprávky vznikla divavyučovaní, využívania textodelná hra Obyčajná priadka.
vých, grafických editorov vo vyučovacom procese , vedení elektronických databáz žiakov,
líderstva školy a celého radu
ďalších programov .Práve tomuto národnému projektu financovanému z prostriedkov
EÚ sa darí podporovať a vzdelávať učiteľov nášho mesta.
ZŠ

v našom meste

6

ktorú si naštudovali žiaci VIII. A
triedy pod vedením Martiny Pirochovej a hovoria si Partička.
Na kráľovskom dvore došla
vlna. Hľadali preto dievčinu, ktorá vie spriadať nite, aby sa
mohla stať budúcou kráľovnou.Čučoriedky je názov súboru, ktorý pracuje pod vedením
Ivety Špaldovej. Tvoria ho žiaci
VI. A triedy. Tí nás naladili na
ľudovú nôtu. Za srdce nás chytili
piesne z muzikálu Na skle
maľované a očarili nás hôrni
chlapci na čele s Jánošíkom a
ich šantenie vo víre tanca a hudby s rúčimi slovenskými devami.
Naši siedmaci zo VII. B triedy, to
sú veru riadni Nezbedníci. No v
poslednom čase im učaroval
hip-hop. Ukázali nám, ako ich
triedu scelil práve tento tanec.
Hip-hopový príbeh režírovala
Ľubica Senková. Prváčence. To
je divadelný súbor, ktorý tvoria
žiaci I. A triedy pod vedením
Heleny Peniakovej. Zahrali nám
rozprávku O kozliatkach. Prehliadku divadielok uzavreli žiaci
II. oddelenia Školského klubu
detí, ktorí pracujú v divadelnom
súbore Dráčik pod vedením
Ľubice Hanuštiakovej. Rozlúčili
sa s nami divadielkom Macko
Puf.Poroty mali veru ťažkú
úlohu. No získať sošku Oskara
školy mohli len tí najlepší. Za
herecký výkon nasledovní žiaci:Lukáš Bobka, I. B trieda, za
postavu šaša Jaša ,Simonka
Sokolová,V. A trieda, za postavu
Aničky z hry Únos,Martin Grendel, VI. A trieda, za čerta z hry
Jánošík,Timea Petrovičová, VII.
A trieda, za Pipinu z hry Bum
bác Sergej,Miroslav Dendis, VII.
B trieda, za učiteľa v hre Hiphopový príbeh.Ocenené divadelné súbory sú až štyri. Súbor
Prváčence, ktorý tvoria žiaci I. A
triedy,súboru Dráčik, ktorý
tvoria žiaci navštevujúci II. oddelenie Školského klubu detí,súbor Čučoriedky, teda žiaci
VI. A triedysúbor Štoplík, ktorý
tvoria žiaci VII. A triedy.Ocenenia hercom odovzdali T.Krškovvá a riaditeľka školy Mgr.A.
Kvetková. -Z.Kováčová.-

Revúcke listy č.7 |15.apríl 2015

SPORT

Naši kičMiBmi medzi naiúspešnejšímiMuiinii viTazní zápas MFK Revúca nad TI $lilot»Foltá

v súlade s kalendárom SZKB Urbániková, Stelka Laurenčí(Slovenského zväzu kickboxu) ková a Simonka Sokolová. Rád
sa dňa 21. marca 2015 v pre- by som pochválil aj nových zášovskej Sibírskej ZŠ usporia- pasníkov ako Maťko Grendel,
dalo 3 kolo open Katsudo ligy v Miško Drabič, Tomáško HapI
kickboxe, hlavným organizáto- ktorých si vážime aj keď veľa
rom bol šk Panter Prešov pod zápasov prehrali ale ani jeden
vedením Jozefa
Kolozsyho. zápas nevzdali a s ohromnou
Súťažilo sa v disciplínách point- snahou odzápasili až do konca,
fighting, light contact, kick light vtom spočíva aj výchova detí,
kadetov, light contact, kick light, náš športový klub nie je zafullcontacta K1 Rules seniorov. meraný len na absolútne talenty
Súťaž otvorila hlava kickboxu ale dokáže rozvinúť alternatívna Slovensku Ing. Peter Onuš- nym spôsobom tréningu osobťák za účasti troch krajín Poľ- nostné hodnoty malých bojovska, Ukrajiny a Slovenska v níkov a udržať ich pri športových
počte 277 štartov z 19 klubov. návykoch. Ďalší nováčikovia
Hlavnou rozhodkyňou bola boli absolútne talenty Simonka
letecká Ing. Michaela Ková- Sokolová a Adamko Belán s
čová. Úspešne sa do súťaže za- týmto talentom sa narodili čo
radili aj úspešní a veľmi talen- bolo vidieť v ich zápasoch kde
Adamko ale aj malá Simonka
tovaní Leoni z Revúcej.
V celkovom počte 14 preteká- zápasia s takou rozvahou .súrov, ktorí bojovali v 40 štartoch. stredenosťou ako vyspelí záCelkovo skončili na 4. mieste v pasníci. Čo sa týka ringových
rámci SR prvý bol veľkoklub disciplín Juraj Vaculčiakbojoval
Tatran Prešov, kickboxing KO- v Kí, a v vo Full-contacte do 91
ŠICE 2. Panter KB Prešov,3. kg sa dostal do finále kde 2 krát
Edymax Bardejov. Vedúcim knokautoval súperov no vo firevúckej výpravy bol Mgr. Ľu- nále kde dostal ponuku bojovať
boslav Bodor hlavným trénerom boxovať na galavečere top
Igor Petalík a asistent trénera bojovníkov dostal tvrdý knobola Božena Gešková. Výborne kaut on a prehral s Jánom Kopsi počínali a zlaté medaily zí- perom (Tatran Prešov Košice).
skali Dianka Sokolová, Ivanka

MFK Revúca 3 : O TJ Sklotatran Poltár,Góly: 9' Švec, 29'
Levický, 50 Levický (11 m),ŽK:
Majerčík, Šestina, P. Konček Čonka, M. Marcinek, Melicher,
Segeč, Kelement, Rusnák,MFK
Revúca: Smerek - Smrek, Urc,
Šestina, Pšida - Lunter (84'
Krajňák), Konček, Bystrán,
Majerčík - Levický, Švec (62'
Faško),TJ Sklotatran Poltár:
Rusnák, Meiiclier (67' Sendrei),
M. Marcinek,
Kojnok (74'
Markotán), Segeč, Škaiák, J.
Marcinek, Šuška (87' Hozdek),
Kelement, Čonka, Skýpala.
Po výbornom výkone v prvom
jarnom kole na umelej tráve s ŽP
Podbrezová-B, v ktorom mužstvo MFK Revúca smoliarsky
prehralo gólom v 90. minúte, odohrali ďalšie zaujímavé stretnutie s druhým mužstvom tabuľky TJ Sklotatran Poltár. Od začiatku bola evidentná snaha domácich hrať útočne, čo aj zužitkovali v 9' minúte, keď Lunter
využil zle prevedenú ofsajdovú
pascu hostí a prihrávkou Švecovi ponúkol skórovať z hranice
šestnástky. Hostia sa snažili v
strede ihriska kombinovať a následne dlhými loptami za obranu
domácich hľadať rýchlych útočníkov, ktorých ale obranná trojica Urc, Smrek a Pšida spoľahlivo eliminovali. Jedinú väčšiu šancu hostí po rohovom
kope a hlavičke Marcineka
zneškodnil brankár domácich
Smerek. Útočné zámery

b

brantne

domácich sa napĺňali hlavne po
ľavej strane, kde po pekných
akciách vyzvŕtali obranu hostí
Šestina s Bystránom. V
29.minúte domáci zvýšili na 2:0,
keď sa po Švecovej prihrávke do
stredu ihriska ocitol pred
brankárom hostí úplne voľný
Levický a pohodlne preloboval
padajúceho brankára. V druhom
polčase odhodlanie domácich
hrať útočne neopadlo a v 50.
minúte po stiahnutí Šveca v
šestnástke nariadil hlavný
rozhodca pokutový kop, ktorý
premenil Levický. Hostia sa
naďalej snažili dlhými loptami
prekonať obranu domácich, ale
všetky akcie zakončovali väčšinou nepresne, alebo nedôrazne do priestoru brány. Domáci
po treťom góle kontrolovali hru a
zameriavali sa na držanie lopty,
krátkymi prihrávkami na malom
priestore dokazovali svoju technickú vyspelosť Konček so Šestinom, keď po následných dlhých prihrávkach unikal Bystrán, musel frustrovaný súper
tieto akcie prerušiť faulom, za čo
hlavný rozhodca udeľoval viacero žltých kariet. Domáci postupne prestriedali, noví hráči zapadli do koncepcie aj vďaka univerzálnosti Majerčíka umožnilo
preskupiť hráčov podľa predstáv
trénera domácich I. Schmiedla.
Všetkým divákom patrí za návštevu poďakovanie, výhercom
zaujímavej tomboly gratulácia.

S C Z Ó M A 2014/2015
IV.LIOA- JUH

Pravidelný výkup papiera v Revúce!

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaietný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch: 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 0kruž-ná,16.30-16.50 križovatka Jesenskéhoa B.
Némcovej, 16.55- 17.15 Revúčka pri kultúrnom dome.Zbierajú sa
noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.Je potrebné,
aby bol zber zviazaný'.'.Ulicami bude prechádzať biela dodávka s
logom Brantner.Kontakt na výkupcu: 0902 980 995
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INZERCIA

INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE
Predám záhradu v lokalite Kúpele, 12 árov. Cena dohodou
0915 804410
Predám murovanú chatu v tichej
lol<alite záhradkárskej osady
Nad jazerom v Revúcej.
0911 125735
Predám 3-izbový, neprerobený
byt bez balkóna na UL.S.Chalupku.Cena 14200€.
0908 805075

PhDr.Renáta Ružinová
Akreditovaný,intenzívny OPATROVATEĽSKÝ KORZ
v rozsahu 240 hodín.
Získanie odhornej spôsohiiosti pre zvládnutie výkonu
opatrovateľskej služhy,poskytovanej v domácom
prostredí klienta a v zariadeniach sociálnych služieh
v rámci EÓ.
Termín:máj, jún 2015
Miesto: učehňa na Muránskej ulici v Revúcej
v
Prihlasovanie: 0903137 004

ŽIVOTNE KRIŽOVATKY

v mesiaci marec
'•^ŕV

L ú č i m e sa
Peter Sedláček
vo veku 77 rokov

(Už Ťa neprebudí slnko ani krá^
ny deň, na cintoríne spíš svoj
večný se|. Nemôžeme ťa zobudiť ani najkrajším slovom, takže Ti dáme už len na hrob kytičŕ
^
ku a povieme zbohom.
Dňa 11.apríla 2015 sme s
Bezpečnostný pracovník v
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
pripomenuli 2.výročie úmrtia
obchodnom reťazci, OMNIS
milovaného manžela, otca a
1
2
3
4
5
S EC U R I T Y SERVICE BB.s.r.,dedka
Cámabis
Lianela
Cannabis Sunpharma Ľanela
Roman Kojnok,stredné odborné
0915 578920
6
7
8
9
10
11
12
Pracovník reklamného oddeCannabis
ttMix
NsP
Sunpharma Ľanela
ttlVfex
Sunpharma
lenia, Peter Barilla- PE PLAST
Jána
13
14
15
16
17
18
19
PAC K A G IN G, R e v ú c a , A n na
Leveša
Camabis
Ľanela
Camabis Sunpharma DrMix Sunfharma Ľanela
Hvilová,stredné vzdelanie
20
21
2
23
24
25
26
0948 475275,
ISfeP
Sunpharm Cámabis
Lianela
I>.]Vfex
NsP
Dr.MK
S k l a d n í k , S T A V I V O IBV,s.r.o
Spomína manželka a deti
Revúca, Ing.M.Darmo, SO
rodinami.
0917115003
27
28
29
30
Všeobecná sestra,NsP RevúCannabis
NsP
ttMix
DrMix
ca,G.Magurová,USO
Pohotovostné služhv:
Len ten zomrie, koho zabudnú,
058483 33 02
Vďo 18.00 hoď., Sohota,neďeľa,swiatok:8.00-18.00 hoi|/ Pôrodná asistentka,NsP Re- navždy žije koho, veľmi milujú
Dňa 27.apríla 2015 si pripomevúca,G.Magurová,USO
nieme 2.výročie úmrtia pána
058483 33 02
Lekár-rádiologické odd.,NsP
Revúca,G.Magurová,VŠ,prax 1
rok, 058 483 33 02
Miroslava
Lekár-detské odd.,NsP Revúca,
Kúchena
G.Magurová, VŠ, 058483 33 02
Lekár-interné odd.,NsP Revúca,G.Magurová, VŠ,praxi rok
058483 33 02
y
Autoeiektrlkár, Marek Čupka- V ^ r i a t e ľ k a Ketys rodinou.
TRANSTAV Revúca,USO,prax
3 roky, 0905 356 327
tel.:
058/442 65 8c IVIechanik, Marek Čupka, TRAVaše pripomienky, otázky,
NSTAV,Revúca, USO
mobin:a9D8 230 638 0905356
námety a tipy na
327
zaujímavé
témy, ľudí a ich
j "
mobil 2:0907 431 391 V o d i č n á k l a d n é h o v o z i d nevšedné koníčky nám
la,M.Čupka, TRANSTAV RevúMuránska 399
: Revúca ca, USO, prax 3 roky
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.
=^_J«HiwnaTStvo @ lo gat.sk 0905356 327

apríl

Zamestnanie

ľr 1

K a m e n á r s t v o
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n

Tradičné jarné ZĽAVY
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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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