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AkÝ BUDE NOVÝ ŠKOLSKÝ
ROK Z O I S / Z O I O P
venie školy v nasledujúcom ľov je rozvíjať u žiakov kompe-

V stredu 2.septembra 2015 sa
pre žiakov základných a stredných škôl začal nový školský rok
.V školskom roku 2015/2016
nastúpilo do základných škôl v
našom meste 1101 žiakov, z
toho 125 prváčikov. Riaditeľov
jednotlivých základných škôl
sme sa opýtali, aký bude
školský rok 2015/2016 pre
žiakov v ich škoiách ?
ZŠ Hviezdoslavova : V škole
sme privítali 380 žiakov a 48
prváčikov, ktorí sa budú učiť v
dvoch triedach.
Počas letných prázdnin sme
realizovali. Na nový školský rok
sme sa pripravovali skutočne
zodpovedne. Aj počas letných
prázdnin bolo v priestoroch

našej školy rušno. Maľovali sa
triedy, telocvičňa a chodby. V
desiatich triedach boli vymenené svietidlá. Podarilo sa nám
vybaviť ďalšie triedy interaktívnymi tabuľami, takže v súčasnosti sme sa stali skutočne
bezkriedovou školou, čo uvítali
najmä rodičia detí, ktoré trpia
alergiou a rôznymi respiračnými
chorobami. Pokračovali sme vo
výmene šatňových skriniek aj
pre žiakov 1.stupňa. Staré
skrinky, ktoré boli v mnohých
prípadoch v dezolátnom stave,
nahradili nové, farebne príťažlivé, takže od nového školského roka už bude mať každý žiak
svoju novú skrinku.
Materlálno-technické vyba-

Dňa 24.septembra 2015 Mesto Revúca pod
záštitou Martina Glváča, ministra obrany Slovensl<ej republil<y, v spolupráci s Oblastnou organizáciou SZPB Rožňava, Základnou organizáciou
SZPB generála Viesta Revúca a Klubom generálov
SR organizujú spomienkovú slávnosť spojenú s
konferenciou venovanú 125.výročiu narodenia
revúckeho rodáka armádneho generála Rudolfa
Viesta.
Spomienková slávnosť sa uskutoční na
Námestí slobody pri buste Rudolfa Viesta o
10.00 hod.
Sprievodným podujatím je výstava venovaná
125.výročiu narodenia Rudolfa Viesta vo
výstavnej sieni mestského domu kultúry.

období. Počas prázdnin sme
dostali potešujúcu správu- získali sme sponzorský príspevok
na rekonštrukciu šatňových
priestorov pri telocvični, takže
do konca kalendárneho roka
plánujeme vynoviť a zrekonštruovať šatňové a hygienické
priestory pri telocvični. V tomto
školskom roku chceme pokračovať s modernizáciou vybavenia učební informatiky. Samozrejme priebežne zabezpečujeme moderné učebné pomôcky a digitálne výukové programy pre jednotlivé predmety.
Plánujeme poslednú etapu rekonštrukcie žiackych toaliet v
pavilóne E a máme aj ďalšie
plány na spríjemňovanie a
skrášľovanie školského prostredia.
Výchovno-vzdelávací proces.
V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
nás čakajú
zmeny v podobe inovovaného
školsl<ého vzdelávacieho programu v 1. a 5.ročníku. Aj v inovovanom školskom vzdelávacom programe je zakotvené dlhodobé zameranie našej školy, v
ktorej preferujeme výučbu cudzích jazykov, informatiky, spoznávanie regionálnych zvykov a
tradícií a športové aktivity.
Jedným z našich hlavných cie-

tencie, ktoré sú nevyhnutné pre
život v modernej spoločnosti:
komunikačné schopnosti, čitateľská gramotnosť, finančná
gramotnosť, digitálne kompetencie, matematická gramotnosť, sociálne kompetencie,
multikultúrne kompetencie a
manuálne zručnosti. Na plnenie
tohto cieľa sú zamerané mnohé
výchovno-vyučovacie aktivity,
ktoré naši pedagógovia pripravili
pre žiakov v tomto školskom
roku. Okrem tradičných predmetov štátneho vzdelávacieho
programu sa žiaci našej školy
budú učiť v piatom ročníku
predmet Základy rodinnej náuky
. Jeho cieľom je rozvíjať u žiakov
potrebné sociálne zručnosti a
taktiež veku primeranou formou
im sprostredkovať informácie z
oblasti finančnej gramotnosti a
zdravého životného štýlu. Žiaci
ôsmeho a deviateho ročníka
budú pokračovať vo vyučovaní
predmetu finančná gramotnosť.
Na skvalitnenie výučby cudzieho jazyka budeme naďalej
využívať prácu zahraničných
lektorov a uplatňovať metódu
CLIL- dvojjazyčné vyučovanie
predmetu prírodoveda v 4.ročníku. V minulom školskom roku
naši deviataci dosiahli v Testovaní 9 najlepšie výsledky
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Mesto Revúca členom Verejno-siíkromnélio partnerstva Stredný Gemer

Koncom augusta a začiatkom
septembra 2015 popoludní sa
v zasadačke mestského úradu
konali verejné stretnutia zástupcov Verejno-súkromného

partnerstva Stredný Gemer s
obyvateľmi
nášho mesta.
Mesto Revúca patrí do územia
V S P Stredný Gemer a vstup
mesta do občianskeho zdru-

ženia partnerstva
poslanci
schválili na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
V súčasnosti sa rozhoduje o
tom, do akých oblastí a kam
budú v našom regióne smerovať dotácie z európskych
fondov v rokoch 2014-2020.
Podmienkou aby sa mohlo
naše územie uchádzať o
získanie finančných zdrojov
pre rozvoj na obdobie 20142020 z Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu PRV/IROPje vypracovanie
spoločnej stratégie miestneho
rozvoja územia.

spomínaných stretnutí
Rekonštrukcie v školských zariadeniach vCieľom
Revúcej bolo získať informá-

cie, názory a podnety všetkých aktívnych organizácií,
podnikateľov, zástupcov mesta a občanov, ktoré odrážajú
potreby a možnosti zlepšenia
kvality života v našom meste.
Stratégia miestneho rozvoja je
špecifická v tom, že zahŕňa
aktivity zo všetkých oblastí
života v území a do procesu
rozvoja územia zapája obce,
podnikateľov, mimovládne
organizácie a aktívne skupiny
občanov pôsobiacich v území.
v letnom období, počas prázdnin sa v materských školách a
Centre voľného času v Revúcej realizovali rekonštrukčné práce.
Deti a žiakov v septembri privítali vynovené priestory a nové
okná. V materských školách na Sládkovičovej a Clementisovej
ulici boli zrekonštruované sociálne zariadenia, vymenené obklady, dlažby, svietidlá, vymaľované triedy a chodby v sume 20
000 €. V centre voľného času sa vymenili okná v zadnej časti
budovy v hodnote 1700 €. Rekonštrukciu pre investora Mesto
Revúca zabezpečovali miestne firmy.
Katarína Kvetková

I T f

Identifikácia problémov a
potrieb prebehla aj anonymným
dotazníkovým
prieskumom, ktorý bol zverejnený na webovej stránke
mesta v sekcii Dotazníky. V
súčasnosti sa výsledky dotazníkov analyzujú a výstupy budú s p r a c o v a n é v
miestnej stratégii.

Prístup L E A D E R z Programu
rozvoja vidieka a program
CLLD - Miestny rozvoj vedený
komunitou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú
nástroje, ktoré časť financií
dávajú do rúk miestnym akčným skupinám a tie ich následne rozdeľujú na základe
miestnej stratégie. Partnerstvo
Stredný Gemer má možnosť v
programovom období získať
3,5 mil.eur na menšie projekty
v sume do 100 tis.eur., pričom
celkových 50 % získaných
finančných zdrojov sa prerozdelí do súkromného sektora
(miestni podnikatelia, mimovládne organizácie, združenia) a 50% do verejného
sektora. Katarína Kvetková

1

Centrum voineiiocasu
Vymal ované triedy

Nové sociálne
zariadenia

Foto:RL

Revúcke listy č.15|15.septemberl 2015

| SPRAVODAJSTVO

Poslanci i/auHuste rokovali dvakrát

iVIestsI^ézastupitei'stvo v Revúcej uznesením č. 124/2015zodňa
03.08.2015

výške 684.454 € a spolufinanv y h l á s i lo
covanie mesta Revúca vo
výške 36.023 €.Nové, úsporné
svietid-lá by mali priniesť
voľbu hlavného kontrolóra mesta Revúca
úsporu elek-trickej energie vo
výške 78,72%.
Voľba hlavného kontrolóra mesta Revúca, vyhlásená v zmysle §
Predloženie návrhu
ďalšej 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmeny rozpočtu mesta primá- predpisov, sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Dňa 18.augusta 2015 sa v torka zdôvodnila potrebou úhra- Revúcej dňa 15. októbra 2015.
zasadačke mestského úradu dy korekcií pri realizácii projektu Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
konalo S.zasadnutie mest- „Rozvoj ľudského potenciálu". kvalifikačné predpoklady
ského zastupiteľstva. Pos- Projekt na vzdelávanie zamest- - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
lanci rokovali o rekonštrukcii- nancov v rôznych moduloch sa - nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v
verejného osvetlenia mesta realizoval v rokoch 2009 2010. § 1 8 ods. 21 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znen
Revúca, //. Etapa a V.zmene Vo verejnom obstarávaní zá- neskorších predpisov
kazku získala firma, ktorá kom- - bezúhonnosť
rozpočtu meste.
Mesto Revúca pripravuje po- plexne zastrešila všetky moduly Náležitosti písomnej prihlášky:
danie žiadosti o posl<ytnutie projektu, čo bolo v súlade s vte- - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
nenávratnélio finančnélio pr- dy platným zákonom o verej- (mail, telefón)
íspevl<u prezámer„Rel<onštrul<- nom obstarávaní a celá realizá- - údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou
cia verejnélio osvetlenia mesta cia projektu prebehla v súlade s fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, resp. iné
Revúca 11. etapa" a to na zál<la- verejným obstarávaním a ostat- doklady o ďalšom vzdelávaní
de výzvy na predl<ladanie žia- nými právnymi normami. Teraz -čestné prehlásenie kandidáta, že nevykonáva funkciu uvedenú v §
dostí o nenávratný finančný ten istý riadiaci orgán vykonal z 18 ods. 21 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znen
príspevok na podporu obnovy poverenia Úradu vlády opätov- neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu funkcie
verejného osvetlenia miest a nú, spätnú kontrolu výdavkov hlavného kontrolóra mesta Revúca
obcí. Poskytovatel' poskytne projel<tu. Zistil určité nedostatky -štruktúrovaný životopis výpis z registra trestov nie starší ako tri
spolufinancovanie celkových a následne uložil povinnosť mesiace
oprávnených výdavkov projektu uhradiť za tieto korekcie výdav- -súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov v zmysle
vo výške maximálne 95%, 5 % kov sumu cca 28.000 €. Mesto zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znen
má uhradiť mesto. Obnova ve- nesúhlasilo s výsledkom kon- neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného
rejného osvetlenia spočíva len troly, no uloženie sankcie trvá. kontrolóra mesta Revúca na rokovaní MsZ '
vo výmene pôvodných svietidiel Korekciu je potrebné v stanove- Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr
za nové, technicky vyspelejšie a nom termíne uhradiť, v opač- do 30.09.2015 do 16.00 hod. v zalepenej obálke s označením
energeticky menej náročné. nom prípade sa výška sankcie „Voľba hlavného kontrolóra NEOTVÁRAŤ" prostredníctvom pošty
Projekt rieši výmenu 818 ks pô- niekoľkonásobne zvýši. Nesú- alebo osobne na adresu: Mestský úrad. Nám. Slobody 13/17, 050
vodných svietidiel verejného o- hlasné stanovisko mesta, vyja- 01 Revúca;
svetlenia na území mesta Revú- druje aj podaný návrh na za- Osobne: do podateľne mestského úradu kancelária 1. kontaktu
ca a Revúčka okrem svietidiel, čatie konania o preskúmanie (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne mestsl<ého úradu
ktorých výmena už bola realizo- zákonitosti rozhodnutí. Rozpo- osobne alebo prostredníctvom pošty) Revúca, 05.08.2015
MVDr. Eva Cireňová primátorka mesta
vaná v rámci iných projektov. čet mesta po zmene rozpočtu v •
>
Doba realizácie projektu je do príjmovej časti 8 646 875 € a vo
výdavkovej
časti
8
585
298
€.
31. 12. 2015.Rozpočet projektu
je stanovený na hodnotu Katarína Kvetková, úplné znena webovej
720.478, € - nenávratný finanč- nie uznesení
stránke
mesta
Milí Revúčania a návštevníci nášho mesta, dovoľujeme si Vás
ný príspevok sa predpokladá vo
pozvať na naše už tradičné podujatie X W .ročn/'/fJazdy svätého
Huberta a 3. ročníl< Jesenných slávností poľovníkov, rybárov a
včelárov, ktoré sa bude konať 3. októbra 2015 na námestí pred
Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
„Kohútom".
papiera výmenou za toaietný papier prípadne hotovosť (vy
plácané nad 200 kg) v týchto dňoch: 29.9., 27.10., 24.11 .,29.12.,na Toto kultúrno - spoločenské podujatie bude spojené s gastýchto uliciach v daných časových intervaloch:-14.00-14.20 tronomickou prehliadkou poľovníckych, rybárskych, včelár-skych a
Kúpeľná, 14.25-14.45 Štúrova, 14.50-15.-10-Dobšinského, 15.15 pestovateľských produktov. Počas tohto XVI. ročníka budete mať
možnosť vidieť aj rôzne vystúpenia, prezentácie, ukážky, výstavy,
15.35 Hlinková,15.40-16.00,Daxnerova,16.05-16.25 Okruž
ná, 16.30- 16.50 križovatka Jesenského a B. Némcovej,-16.55 súťaže ... a mnoho ďalších prekvapení.
17.15 Revúčka pri kultúrnom dome.Je potrebné, aby bol zber Nenechajte si toto podujatie ujsť, príďte sa zabaviť a zasúťažiť si v
zviazaný!!Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom príjemnej jesennej atmosfére babieho leta. Šikovné gazdinky a
cukrárky sa môžu zapojiť do jednej zo súťaží o najlepší koláč.
Brantner.Kontakt na výkupcu: 0902 980 995
Pokyny sú uvedené v propozíciách súťaže.
O podrobnejšom programe Vás budeme včas informovať.
PROPOZÍCIE SUTAZ O NAJLEPŠÍ KOLAC, dátum: 3. október Text: MsÚ
2015,miesto: Námestie slobody, pred budovou „Kohúť',čas: koláč
je potrebné doniesť v deň akcie v čase od 09:00 do 10:00
hod.množstvo: maximálne 30 nakrájaných kusov koláčov s
produktami zo záhradky, poprípade s tematikou poľovníctva,
rybárstva a včelárstva. Súťažný príspevok musí byť odovzdaný na
tácke.Hodnotiace l^ritériá: chuť, kvalita a vzhľad koláča,Hodnotenie: Divákmi a návštevníkmi podujatia„divácka porota" si
bude koláče kupovať. Cenu si určujú súťažiaci. Divácka porota
bude hodnotiť kvalitu koláčov formou lístkov vhadzovaných do
pripravenej hlasovacej schránky.
Kontal^tnáosoba: Oľga Kuchtová, mobil: 0911 826 670

Jesenné slávnosti v Revúcej

Pravidelný výkup papiera v Revúcej

KULTURA
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Kto Hol armádny generál Rudolf Viest, narodený pred 125 rokmi v Revúce

Rudolf Michal Viest, slovenský
divizny generál, veliteľ povstaleckej armády na Slovensku
počas Slovenského národného
povstania a jediný slovenský
generál počas predvojnovej
ČSR sa narodil 24.septembra
1890 v Revúcej.
V Revúcej navštevoval evanjelickú ľudovú školu a od roku
1900 meštiansku školu. Rodina
sa po otcovej smrti presťahovala
do Budapešti, kde R.Viest pokračoval v štúdiách na Vyššej
priemyselnej škole v Budapešti,
v rokoch 1921-22 na Vysokej
škole vojenskej v Prahe, absolvoval kurz leteckého pozorovateľa, neskôr kurz pre vyšších veliteľov na Vysokej škole vojenskej v Prahe.
Na verejnom živote sa zúčastňoval od budapeštianskeho obdobia( jeho rodina bola v čase
maďarizácie centrom národného života) a zapájal sa do
slovenského kultúrneho života.
Národné a slovenské povedomie prejavil aj ako zajatec v
Rusku, l<eď sa prihlásil do srbskej armády, neskôr sa zúčastnil
na organizovaní československých légií ako signatár letáku s
výzvou na vstup do československých vojenských jednotiek.
V období rokov 1920-1939 pôsobil ako dôstojník česko-slovenskej armády v diplomatických a
veliteľských službách až po
veliteľa 6. a 7. armádneho zboru.
V roku 1933 dosiahol hodnosť
brigádneho generála (prvý slovenský generál v československej armáde), v roku 1938
hodnosť divízneho generála. Po
vzniku Slovenskej republiky sa v
roku 1939 stal generálnym inšpektorom slovenskej armády.
Patril k skupine protifašisticky
orientovaných dôstojníkov, udržiaval styk s domácim občianskym odbojom a česko-slovenskou exilovou vládou v Londýne.
V marci 1939 ako prvý podpísal

vyhlásenie, v ktorom vystúpil
proti činnosti, ktorá viedla k
odtrhnutiu Slovenska od ČSR a
v auguste po rozpadnutí ČSR
emigroval cez Maďarsko do
Francúzska. Vojenský súd v
Bratislave ho v máji 1942 degradoval na vojaka v v neprítomnosti odsúdil na trest smrti.
V Paríži bol členom Československého národného výboru a
veliteľom vytvárajúceho sa
exilového česko-slovenského
vojska. V júni 1940 po okupácii
Francúzska odišiel s československým vojskom do Anglicka.
Tu zastával rôzne funkcie. Stal
sa členom Štátnej rady československej a ministrom československej exilovej vlády v
Londýne. Stúpenec Eduarda
Beneša pôsobil od júna 1944
ako zástupca česko-slovenského vládneho delegáta pre
oslobodené územie. V auguste
1944 odletel s česko-slovenskou vládnou delegáciou z Anglicka do Moskvy. Odtiaľ , za
nevyjasnených príčin prišiel na
Slovensko až 6.októbra 1944 s
časťou 2.československej paradesantnej brigády. Hoci bol
vážne chorý, ujal sa velenia
povstaleckej armády v Slovenskom národnom povstania ako
veliteľ 1 .československej armády na Slovensku sa snažil
zastaviť nepriateľské útoky a
udržať povstalecké územie. Po
ofenzíve nemeckých vojsk s
veľkou materiálnou presilou vydal v noci u 27.na 28.októbra
1944 posledný rozkaz: „ Veliteľ
československej armády oznamuje, že boj za slobodu Slovenska a celej Čs. republiky sa
vedie ďalej a bude pokračovať
až do víťazného konca".
V zložitých podmienkach však
nebol schopný zabezpečiť, aby
sa rozkaz dostal do všetkých
povstaleckých vojenských jednotiek, ktoré prešli na partizánsky spôsob boja. Po odchode do hôr ho Nemci spolu s
generálom Jánom Goľianom
dňa 3.novembra 1944 v Pohronskom Bukovci zatkli. Obidvaja vyšli z úkrytu, aby zabránili
represáliám Nemcov na obyvateľstve. Bol vyšetrovaný v Banskej Bystrici a Bratislave, potom
odtransportovaný do Berlína,
kde bol na Hlavnom ríšskom
úrade pre bezpečnosť odsúdený na smrt'.
Jeho životná púť sa skončila na
neznámom mieste. Pravdepodobne bol v nemeckom koncentračnom tábore Flossenburg
v oficiálne neoverenom čase v

roku 1945 popravený.
V roku 1945 bol Rudolf Viest in
memoriam povýšený na armádneho generála. Výrok, ktorý
predniesol vojakom svojej armády:" Vojaci! Nikdy v celej
histórii slovenského národa
nemali sme takú príležitosť
dokázať sebe i svetu, že sme
hodní slobody a že za ňu žiť i
umierať chceme a vieme"svojím statočným životom on
sám naplnil.

Pamätná tabuľa
{
na rodnom dome R.Viesta
na
Národné kuKúrne pamiatky

V Revúcej, na jeho rodnom
dome na Muránskej ulici je
pamätná tabula a na Námestí
slobody
jeho busta. Zdroj:
Dušan Dubovský: Revúca,
kolíska slovenského stredného
školstva, Bibliografický lexikón
mesta Revúca, Slobodná
encyklopédia
Katarína Kvetková
Foto:RL
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KULTURA

Mestská knižnica S M s a usneia v nroiektocii

Mestská knižnica získala na základe projektu grant z Ministerstva
kultúry SR v hodnote 1140€.
Za peniaze so spoluúčasťou mestsl<ého kultúrneho strediska v
sume 112€ boli zakúpené nové regále do detského oddelenia.
V tomto roku bola knižnica úspešná aj v projekte na nákup novej literatúry. Z grantu Ministerstva kultúry získala 1800 €, ktoré
pracovníčky knižnice použijú na nákup noviniek knižného trhu.
Všetkých, l<torí čítajú knihy a navštevujú našu knižnicu, nové knihy
a zveľaďovanie prostredia knižnice poteší. Katarína Kvetková

M S D K v Revúcej
®"

2015 o 19:30

Kalendár Doduiatí mesta Revúca -seDtember 2015
Modelársky i<lub AMBASADOR

19. 9, 2015; 9:00
Jesenné lietanie Revúca

WWW.FACEBOOK.COM/KORBENBAND
Ponúkame Vám Vystúpenie jednej z najprogresívnejších a
najlepších skupín na Slovensku.
Bratislavská kapela Korben Dallas vznikla v roku 2010. Jej
debutový album Pekné cesty (2011), ktorý vznikol ako živá
nahrávka z koncertu, bol nominovaný na Radio_Head Awards v
kategórii album roka cena kritikov. Výraznejšie sa kapela presadila s druhým albumom Karnevalová vrana, ktorý vyšiel v roku
2013 vo vydavateľstve Slnko Records. Kapela natočila klipy k trom
skladbám z albumu: Otec, Zlatý jeleň a Beh. Karnevalová vrana sa
dostala na prvú priečku v albumovom rebríčku slovenskej verzie
iTunes aj Spotify, a na Radio_Head Awards 2013 získali Korben
Dallas ceny za najlepší album, singel (Otec) a najlepšiu koncertnú
kapelu. Voktóbri 2014 skupina vydala tretí album Banská Bystrica.
Korben Dallas radi spolupracujú aj s inými hudobníkmi a skupinami. V relácii Rádia_FM sa predstavili so špeciálnym hosťom
Andrejom Šebanom, v Českej republike odohrali sériu spoločných
koncertov s kapelou Zrní. S Janou Kirschner nahrali pieseň Spolu,
v projekte Korben Dallas Symphony hrajú v sprievode symfonického orchestra.
Kapela vystúpila na mnohých popredných slovenských a
českých festivaloch, ako sú napr. Pohoda, Colours of Ostrava,
Rockfor People alebo Grape.

Knižné novinky z mestskej knižnice

Chudík,Ladislav: Žijem nastavený čas. Rozhovory Jána
Štrassera s legendou slovenského herectva Ladislavom Chudíkom.
Hamzová, Mária: Žiť a pritom neumierať. Splní sa neveste sen o
šťastnej budúcnosti po boku milovaného manžela?
Roth, Veronica: D ivergencia+Rezistencia+Experiment.
Dystopické scifi troch celosvetovo úspešných na seba nadväzujúcich románov, ktoré vás vtiahnu do mrazivo realistického postapokalyptického sveta.
Fabrici, Andrea: Rande so životom. Skutočný príbeh atraktívnej
lekárky, ktorú si po jej osobnom zlyhaní podal život.

stretnutie modelárov Slovenska
modelárske letisko za firmou Herman
20. 9. 2015; 10:00

MFK Revúca

Futbalový zápas, 8. kolo, muži
Revúca - Vinica
24. 9. 2015; 10:00

Mesto Revúca, spolupracujúce organizácie

Spomienková slávnosť spojená s konferenciou venovaná
125. výročiu revúckeho rodáka armádneho generála
Rudolfa Viesta
Námestie slobody pri buste armádneho generála Rudolfa
Viesta
2 4 . 9 . - 2 3 . 10.2015

Mesto Revúca

Armádny generál RUDOLF VIEST - výstava
výstavná sieň IVIsDK

V Spolupráci s M e s t o m R e v ú c a
V á s pozýva, n a

12. propagačno-predajnú výstavu drobných zvierat.

ktorá sa uskutoční dňa 3. októbra 2015
v priestoroch Centra v o ľ n é h o času v Revúcej,
v čase od 8:30 d o ISiOO hod.
Vrtupne: dospetí - 1,00

deti 9 dô?hod?Qvia - 0,50 C

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!
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medzi revúcl<ymi šl<olami a mali
výborné výsledl<y na prijímacícii
sl<úšl<acli na stredné šl<oly.
Budeme sa snažiť opäť čo
najlepšie pripraviť na celoslovenské testovania nielen našich deviatakov, ale aj žiakov
5.ročníka. Tak ako po iné roky,
okrem klasického učenia našich žiakov opäť čakajú školské výlety a exl<urzie, škola v prírode, plavecký výcvik, lyžiarsky
výcvik. Noc v škole, projektové
dni, Ekojarmok, karneval, ukážky regionálnych zvykov a mnohé
iné aktivity a prekvapenia.Svoje
podnikateľské zručnosti budú
môcť žiaci realizovať v Žiackej
obchodnej firme, či v Žiackej
cestovnej kancelárii. Chceme,
aby žiaci v našej škole dostali
nielen kvalitné zál<ladné vzdelanie, ale aby s radosťou otvárali
dvere našej školy a zažili tu veľa
zábavy či už pri realizácii zaujímavých projektov,v záujmových
krúžkoch, šl<olskom klube detí.
M.Galovičová,riaditeľka školy
ZŠ Komenského.Začiatok
školského roku začal pre našu
školu veľmi dobrou správou,
končiaci školský rok 2014/2015
bol pre Základnú školu J. A.
Komenského z pohľadu nezávislej organizácie INEKO, ktorá
pravidelne zostavuje rebríčky
kvality základných škôl, znovu
úspešný. Dostala sa medzi
najlepších v Banskobystrickom
kraji, a z pohľadu nášho mesta
bola najlepšie hodnotenou základnou šl<olou. Je to hodnotenie podobné, ako predchádzajúci rok, čo nás veľmi teší a zaväzuje k ešte lepším výsledkom
v budúcnosti.
Počas hlavných letných
prázdnin, pracovný ruch v šl<ole
neustal.Z finančných prostriedkov zriaďovateľa
mesta
Revúca, sa podarilo zrealizovať
výmenu varného kotla v školskej kuchyni a v stave záverečných príprav je realizácia
sanácie zosúvaného svahu bežeckej dráhy. Z finančných prostriedkov samotnej školy sa podarilo zrealizovať : kompletné
vymaľovanie školskej kuchyne
a priľahlých skladov, vymeniť
bezpečnostný obklad v telocvični, zrekonštruovať
hygienické zariadenia, nakúpiť školský nábytok a IKT vybavenie.
Vďaka účasti v národnom projekte podpory polytechnickej
výchovy v ZŠ sa novými modernými pomôckami zásobili kabinety technickej výchovy, fyziky,
chémie a biológie. Uspeli sme s
projektom nadácie Pontis TESCO a získali sme finančné
prostriedky na vybudovanie
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športovo oddychového centra
pre žiakov I. stupňa a členov
nášho ŠKD pri ZŠ. Práve v týchto dňoch budujeme interaktívnu
hraciu plochu, detské dopravné
ihrisko, detský minigolf a vonkajšie detské hracie prvky.
Školský rok 2015/2016 bude už
v poradí 35. rokom existencie
školy. Počas týchto rokov brány
školy opustilo viac ako tisíc
absolventov, z ktorých mnohísa
stali uznávanými odborníkmi vo
svojich odboroch, umelcami a
športovcami. Je potešiteľné, že
viacerí si pre vzdelávanie svojich detí znovu vybrali našu
školu.
Začínajúci školský rokje aj v
našej škole rokom, kedy dochádza k rozbehu inovovaného
školského vzdelávacieho programu a to v 1. a .5 ročníku. Prvákov čakajú 2 hodiny anglického jazyka, výtvarnej výchovy
a vracia sa späť prvouka.
Piatakom posilujeme anglický
jazyk, zvyšuje sa hodinová dotácia matematiky a zavádzame
súbor voliteľných predmetov, a
to konverzáciu v anglickom jazyku, mediálnu výchovu, polytechnickú výchovu a pohybovú
prípravu. Všetkých piatakov tiež
čal<á celonárodné certifikačné
TESTOVANIE 5. Naším cieľom
je do budúcich školských rokov
aj naďalej udržanie vysokej
úrovne vyučovania cudzích jazykov, posilnenie prírodovedných predmetov a telovýchovných predmetov.
Pre zmysluplné trávenie
voľného času budú mať žiaci aj
v tomto školskom roku k dispozícii celý rad záujmových
krúžkov.
Veľké poďakovanie patrí
prevádzkovým zamestnancom
školy, ktorí počas letných prázdnin zabezpečovali úspešnú
realizáciu rekonštrukčných prác
a pedagógom za naštartovanie
inovovaného školského vzdelávacieho programu a mnohým
za účasť na
vzdelávacích
aktivitách aj počas dovolenkového obdobia. Počet žiakov
školy sa nezmenil, celkovo nastúpilo 440 žiakov do 21 tried, otvárame tiež 4 oddelenia školského klubu detí. Aj v tomto roku
bude pokračovať partnerská
spolupráca so školu v českom
Litovli, ktorú by mali navštíviť
zástupcovia nášho školského
parlamentu v máji 2016 a tiež
spolupráca s partnermi v poľských Ledzinách.
Veríme, že aj 35. školský
rok bude pre školu úspešným
rokom, rokom v ktorom pod
vedením našich pedagógov budú žiaci školy dosahovať ús-

pechy v prírodovedných, športových a umeleckých súťažiach,
ako aj v celoštátnych certifikačných meraniach. Sme modernou školou, školou v ktorej nájde
uplatnenie každé dieťa.
E.Valko, riaditeľškoly.
ZŠ I.B.Zocha.
Škola je miesto, kde by sa malo
dieťa cítiť dobre. Našou úlohou
je poskytnúť žiakovi nevyhnutné
poznatl<y potrebné pre život,
poskytnúť mu najnovšie informácie a najmä ukázať mu cestu,
ako sa k informáciám dostať, aby
ich vedel uplatniť v štúdiu a v
praktickom živote. Aby sa dieťa v
našej škole mohlo, chcelo a
vedelo učiť, venovali sme počas
letných prázdnin mnoho úsilia
tvorbe inovovaného Školského
vzdelávacieho programu školy s
názvom Škola pre život, v ktorom
ponúkame žiakom to, o čo javia
veľký záujem. Zaujímavosťou sú
predmety ako tvorivá dramatika,
kde učíme žiakov vystupovať na
verejnosti a stvárňovať rôzne
divadelné postavy. Svoju zručnosť, fyzickú zdatnosť a schopnosť koncentrovať sa žiaci rozvíjajú na hodinách tenisu a loptových hier.
Ako správne narábať s financiami učí žiakov predmet praktické financie. No a vzťah k prírode
a našej Zemi nadobúdajú na
hodinách environmentálnej výchovy. Od prvého ročníka taktiež
vyučujeme anglický jazyk, v
piatom ročníku pribudol žiakom
predmet ochrana života a zdravia.
V školskom roku 2015/2016
navštevuje našu školu spolu 281
žiakov a do prvého ročníka nastúpilo 32 prvákov, ktorí sa už
budú vzdelávať podľa tohto inovovaného vzdelávacieho programu. Počas prázdnin sme ďalšie triedy a školské priestory vy-

bavili novou informačne- komunikačnou technikou potrebnou
pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces.
Modernizáciou prešli aj šatňové
priestory. Šatne sme dovybavili
uzamykateľnými šatňovými
skrinkami. Žiaci tak majú svoje
veci pekne uložené a chránené.
Zaviedli sme aj moderný systém
evidencie školskej dochádzky.
Vďaka čipovým kartám, ktoré
užívajú žiaci aj zamestnanci
školy bezplatne, je dochádzka
evidovaná elektronicky. V dnešnej modernej dobe už existuje
aj mobilná aplikácia, vďaka ktorej sú rodičia našich žiakov informovanie ich príchode do školy a
odchode zo školy domov.
Prostredníctvom tejto aplikácie
môžu rodičia ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní a taktiež vidia, či je
ospravedlnenie učiteľom akceptované.
S veľkou finančnou pomocou
zriaďovateľa sa nám počas letných prázdnin podarilo zrekonštruovať ďalšie priestory školy.
Vymenili sme všetky okná orientované na školský dvor, následne sme upravili fasádu zadnej
časti školy a čiastočne sme
vymenili a zrekonštruovali odkvapový systém. Do tried pribudol aj nový nábytok, či podlaha.Určite je dôležité, aby sa
naši žiaci učili v pekných vynovených priestoroch, no omnoho
dôležitejšia je atmosféra na
vyučovacích hodinách a to, čo si
z vyučovacích hodín odnesú.
Prioritou našej školy je vychovať
hodnotných a charakterných
ľudí, ktorí sa budú vedieťvdnešnom uponáhľanom a náročnom
svete uplatniť. A to sa nám do
veľkej miery darí.
A.Kvetková, riaditeľka školy

Nové okná a vymaľovaná zadná časť budovy
Základnej školy iBJocha

Revúcke listy č. 15|14.september 2015

SPORT

Skvelá reprezentácia revúckeho velejbalu Memoriál Jaroslava Vyhnala

Po šiestykrát vycestovali mladí
revúcki volejbalisti na Medzinárodný turnaj BLACK SEA 2015
do bulharského
Prímorská.
Tento ročník sme sa spojili s
volejbalistkami zo Slávia TU Košice a vytvorili kadetské družstvo dievčat. Turnaj bol poznačený menším počtom družstiev.
Financie a, bohužiaľ, aj bojkot
niektorých federácií zabránil
pricestovať mládeži aby sa stretli a zahrali si volejbal. Napriek
tomu tam bolo zastúpených šesť
krajín Lotyšsko, Turkmenistan,
Gruzínsko, Bulharsko, Rusko a
Slovensko.
Dievčatá hrali s družstvami zo
Slovenska, Bulharska, Lotyšska
a Gruzínska. Hneď prvé dva zápasy sme odohrali so slovenskými družstvami. Prehrali sme s
celkovým víťazom z Nového
Mesta nad Váhom a vyhrali nad
Trenčínom. Po jednodňovom
oddychu sme zvíťazili nad Ba-

tumi z Gruzínska a hneď na
ďalší deň dôležitý zápas s Rigou. Celkovo sme takto skončili
na druhom mieste a len nezohranosť v prvom zápase nás
pripravila o prvé miesto. Chlapci odohrali celkovo tri zápasy,
pretože súperi, ktorí sa prihlásili
na turnaj neprišli, čo považujem
za veľkú škodu. Napriek tomu
boli zápasy veľmi náročné a
všetky skončili tajbrejkom. Prvý
zápas vyhral súper a ostatné
sme vyhrali my. Po prvom ročníku, ktorý sme vyhrali, sme
znova zvíťazili a potvrdili, že
vieme vychovať skvelých volejbalistov.
Čo bude budúci rok s turnajom,
nikto zatiaľ netuší. Hádam sa
kompetentní na jednotlivých federáciách prestanú hrať na
tvrdohlavých a umožnia mladým športovcom hrať a spoznávať sa.
Maroš Kumi, š.r. AVK

Posledné augustové dni patria už niel<oľl<o rolcov tenistom z Revúcej a ol<olia. Aj tento rol< sa v dňoch 28.-30.8.2015 zišlo 21 tenistov na antukových dvorcoch tenisového klubu, aby zohrali zápasy. V dvojhre mužov a žien , vo štvorhre mužova vo dvojhre si
zmerali svoje zručnosti aj seniori od 55 rokov/Old Boys./Zápasy
sa hrali na 2 víťazné sety na 2 l<urtoch v peknom slnečnom počasí.
V sobotu si tenisti pochutnali na občerstvení, ktoré im pripravili
členovia výboru klubu. Vyvrcholením podujatia boli finálové
zápasy v nedeľu. Ceny víťazom a finalistom odovzdala manželka
J.Vyhnala, EvaVyhnalová.
Výsledky: finále dvojhry: M. Murko-T. Štefko 6/3,6/4, finále štvorhry: M. Murko/T. Štefko P. Mesárst./P. Mesár ml. 6/4,6/1, dvojhra
žien : 1. M. Galdíková, 2. Ľ. Lakyová Old Boy 1. L. Slanec, 2. R.
Homola, 3 . 0 . Slabej.
Poďakovanie patrí sponzorovi turnaja - SMZ Jelšava a.s.. Mestu
Revúca za pomoc pri príprave turnaja, Eve Vyhnalovej a všetkým účastníkom za spoluprácu pri organizácii turnaja.
Víťazom srdečne blahoželáme ! / Podrobné výsledky a foto náj1.TK Revúca
detenafb 1.Tenisový Klub Revúca/.

íÉpis pohotovostných slÉeb lekární -SErTEMBÍI
Centrvin
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Pcndeiok Utorok

streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Cannabis

2
Ľ)r.]Vfex

3
Lianela

4
SunfhamE

5
Lianela

6
Q-.MK

7
NíP

8
Sunphami

9
Cknabis

10
Dr.MK

11
Lianela

12
Cannabis

13
Sunpharma

14
ĽtlVfex

15
NsP

16
Sunpharma

17
Lianela

18
Cannabis

19
Ľi-.]yfex

20
Ľanela

21
Sunpharma

22
Cannabis

23
ĽfclVfex

24
Lianela

25
Ľi-.]Vfex

26
Sunpharrta

27
Q-.MK

28
Cannabis

29
h-.MK

30
NsP
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PohotouDstné služby
Pondelok-piatok: 16.00-18.00 hod.
Sohota, nedeľa, suiatok: 8.00-10.00 hod

h9ú.

^ k á r e ň Sunpharma otworená každý ďeň do 20.00 hody
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INZERCIA

INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE

Predám garáž pri kotolni s
jamou a pivnicou.
0902409 939
Predám klavír PETROF,výborný stav,tmavý lesklý mahagón,3-pedálový, výborný zvuk,prvý majiteľ, žiadne opravy.Potrebné naladiť. Cena dohodou.
0908 046 655
Predám 3-izbový byt v štvorbytovke v Lubeníku .Cena dohodou
0944135444
Predám 1-izbový byt na UI.Jilemnického, slušný dom,pekný
byt,výborná lokalita. Cena dohodou.
0905600 880

Zamestnanie

Zamestnanie

Murár,maliar, F.N. STAV Re- Skladový majster-vedúcl
vúca,Oto Francan,nižšie stred- skladu, ADAM Slovakia,s.r.o
né vzdelanie,prax6 mesiacov
Lubeník, R.Košút,USO,prax 6
0907 379 359
mesiacov
Personálny konzultant s ma- 0948 213 842
ďarským jazykom, ATENA- Recepčná/ý,SMZ -Služby ,a.s.
PERSONAL CONSULTING,- J e l š a v a , h o t e l H r á d o k , s.r.o Revúca,Ing.K.Hrnečko- lng.PMiko,USO
vá,od stredného odborného vz- 0905 762409
delania
Ambulantná sestra,-Šesti0905670 348
na,s.r.o Revúca,MUDr.ŠestiPersonálny manažér pre ang- na,0905 500 361,USO, prax 6
licky hovoriacich partnerov, ATÉ- mesiacov
NA P E R S O N A L CONSUL- B a n k á r na p o š t e , P B
TING,s.r.o Revúca,Ing.K.Hrneč- PARTNER,a.s. Revúca, Mg r. M.
ková, od stredného odborného Gogová, USO
vzdelania
0901798207
0905670 348
^

FOTO-HDEO
Predám novú solárnu
zostavu na ohrev vody
Super Heat Pipe 20 trubíc
plus všetky pripojovacie

svadbiijtužkové
rodinné a I l K m i w

lotognlovanie-tomplet
Cena 1000 €
0905744555

Kontakl. 0915 971382

KAMENARSTVO

Dňa 14.septembra 2015 si pripomenieme lO.výročie úmrtia
nášho manžela, otca a starého

i i t c f b y á PONUKA
^
II I I I I
Mutanska 399

P o ď a k o u a n i e
^
z úprimného srdca ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom a
známym, ktorí sa snažili zmierniť náš žiaľ láskavým slovom,
kvetinovými darmi a prejavmi
sústrasti pri poslednej rozlúčke s
našou milovanou
Magdalénou Hlávekovou.
Veľká vďaka patrí pani Krškovej
a Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ v Revúcej za dôstojnú a bezproblémovú rozlúčku
vykonanú podľa našich predstáv. Zachovajme si na našu
zosnulú pekné spomienky.
Smútiaca rodina

otca Eugena Štullera.

Odišiel tíško, niet ho medzi nami, ale v našich srdciach žije
stále s nami.
S láskou spomína manželka,deti a vnúčatá.

t e L : 0 W 4 4 2 65 83
mobil: 0908 230 Ó38
: Revúca

ŽIVOTNE KRIŽOVATKY
v mesiaci august
L ú č i m e sa
Peter štefanko
vo veku 52 rokov
Jolana Garlátyová
vo veku 82 rokov
AnnaJaikovská
vo veku 87 rokov
Július Tožer
vo veku 59 rokov
Andrej Olekšák
vo veku 64 rokov
Alžbeta Adamčiaková
vo veku 73 rokov
Ján Bunda
vo veku 88 rokov

Adam Franko
Adriana Ferkova
Maxim Geško

Znel s v a d o b n ý
pochod
igorSkibickij
a Veronika Profantová
díía 148.2015
Pavol Meliška
a lng.Denisa Novosadová
dííal5.8..20l5
Karol Stubner
a Ivana Holzknecbtová
díía 22.8.2015
Miroslav Hlodák
a Monika Kellicbová
díía 22.8.2015
BcJakubJabodník
aMUDr.BeátaTiľová
díía 5.9.2015

^ REVÚCKE LISTY ^
Mestské noviny
vydáva MESTO Revúca
Sídlo v y d a v a t e ľ a
a adresa redakcie:
MsÚ Revúca, Nám.slobody 13/17
IČO: 00 328 693
tel/fax.: 058/28 51 553
mobil: 0915 913 664
e-mail: revuckelisty@revuca.sk
reg. čislo EV 350/08 dvojtýždenník

Kamenárstvo Ulický s.r.o.
Revúca,
Muránska 366, 050 01
Mobil: 0907 528 039
0917 724 483
www.kamenarstvo-ulicky.sk
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Šéfredaktorka: Mgr. K. Kvetková
Uzávierky sú dvakrát v mesiaci
Tlač: MsÚ
Revúca

