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Minister škoistva medzi žialuni a pedagógmi Revúckeiio okresu
mačného systému je snahou o
automatizované prepojenie informačných systémov verejnej
správy, medzi l<torými by prebiehala výmena informácií.
Keďže tento proces ale nie je
legislatívne len pod kontrolou
ministerstva šl<olstva, chybu
priznal a ospravedlnil sa.
Ďalšou dlhodobo pertraktovanou témou sú platy učiteľov. Tu
uviedol,že výsledl<om kolektívneho vyjednávania je najbližšie
zvýšenie platov pedagogickým i
nepedagogickým zamestnan-

€

V pondelok 5.októbra 2015
navštívil
žiakov a pedagógov
Revúckeho okresu Juraj Draxier
Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Základnej
školy J.A.Komenského v
Revúcej. Ministers! po privítaní
riaditeľom školy Emilom Valkom
prezrel školu, zavítal medzi žiakov do tried,telocvične, nevynechal ani kuchyňu, jedáleň a
vonkajší areál. Pochválil vkusne
vymaľované a zariadené triedy
,vybavenie školy a nové vyučovacie metódy vo vzdelávacom
procese. Na stretnutí s učiteľmi
a riaditeľmi škôl,ktorého sa zú-

častnila aj primátorka mesta
Eva Cireňová, si vypočul pripomienky a problémy našich pedagógov. V úvode stretnutia
však sám minister otvoril témy,
ktoré sa v súčasnosti skloňujú
v školstve. Prvou je zber
údajov o žiakoch, rodičoch a
pedagogických zamestnancoch do rezortného informačného systému,ktorý vyvolal
medzi učiteľmi a najmä rodičmi
značný nesúhlas a odpor s
poskytovaním citlivých údajov.
Minister uviedol, že zámer
rezortu školstva bol dobrý, kde
napĺňanie rezortného infor-

com o 4 % .
Boľavou témou, ako sa ukázalo
v diskusii nie, sú len poddimenzované platy učiteľov ale celkovo nedostatok financií v školstve, byrokracia v školách a
možnosti riešenia problémov v
znevýhodnených regiónoch
Po dvojhodinovej návšteve v
našej školy minister odcestoval
na pracovné stretnutie s pedagógmi stredných škôl do Rimavskej Soboty.
Katarína Kvetková

i

Ceny iazďcom oďwozďal country spevák Allan Mlkušek
V sobotu 3. októbra 2015 dopoludnia slávnostné fanfáry ohlásili otvorenie XVI.ročníka
Jazdy SV. Huberta a III. ročníka
Jesenných slávností poľovníkov, rybárov a včelárov.
Toto privítanie nastupujúcej jesene organizuje Mesto Revúca
v spolupráci so Slovenskou
poľovníckou komorou, združením PRÍRODA-láska moja. Lesmi SR, Mestskými lesmi Revúca
a mestským kultúrnym strediskom,s podporou a pomocou
miestnych firiem a podnikateľov.
Medzi hosťami ani tohto roku
nechýbali priatelia z partnerských miest z Chorvátska a Maďarska a zástupcovia spoločenských organizácií, ktorých privítala primátorka mesta Eva
Cireňová. Po tradičnom dekorovaní sa jazdci vydali na o-

kružnú jazdu mestom, pričom
sprievod viedol voz s poľovníckou trofejou-jeleňom.
Na námestí pred Kohútom to
zatiaľ žilo a vrelo. Svojimi prezentáciami a programom priťahovali pozornosť návštevníkov
stánky Mestských lesov Revúca, Lesov SR,NP Muránska planina, Komunitného centra Revúca Turisticko-informačného
centra Revúca.
Pozornosť, najmä detí pútali ukážky sokoliarov, poľovnícke
psy a ich agilita ,jazda na koni a
na voze, maľovanie na tvár a
kreatívne variácie s pečiatkami.
Zaujali aj výstavy poľovníckych
anomálnych trofejí, prác žiakov
Základnej umeleckej školy Revúca a Súkromnej umeleckej
školy a drobnochovateľov. Nechýbali ani súťaže o najkrajšiu
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Ceny lazdcom odovzdal country spevák Allan Mikušek

vyrezávanú tekvicu a ikebanu,
produkty ktorej mohli návštevníci obdivovať lined od rána,
súťaž o najlepší koláč, najposlušnejšieho psa, v jazde zručnosti, súťaž v pílení a rúbaní
dreva a detský karneval.
Veľký záujem priťahovali produkty kotlov spod gaštanov. Po
rybacej polievke, poľovníckom
guľáši, gemerských guľkách a
kapustnici sa len tak zaprášilo.
Na červenom koberci Slovenská poľovnícka komora pasovala a prijímala do svojich radov
nových členov-poľovníkov a v
kultúrnom programe sa točili
vystúpenia detí materských
škôl, detského folklórneho súboru Lykovček a súboru Úsvit.

Záver na koberci patril vyhodnoteniu jednotlivých súťaží, kde
ceny odovzdala primátorka
mesta a vyhodnoteniu jazdeckých súťaží, kde si najúspešnejší jazdci ceny prevzali od
z n á m e h o country speváka
Allana Mikušeka. Jeho vystúpenie s kvalitnou country muzikou a textami, čo majú dušu,
bolo tou dobrou bodkou za vydareným dňom.
Pekné počasie a pestrý program prilákali na námestie
malých i veľkých, a ich spokojnosť je poďal<ovaním a ocenením snahy organizárov podujatia. Takže, dovidenia o rok
priatelia!
Katarína Kvetková,

Dekorovanie jazdcov a koni

M
Čakáme na vystúpenie

m varení rybicii specialit

Prijímanie nových poľovnil

Výstava drobnochovateľov

Foto:RL
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Správy mestského rozhlasu už aj SMS-kou

Službu Mestský rozhlas sa
po niekoľkomesačnej testovacej prevádzke vďaka iniciatíve
zástupcu
primátorky
mesta
Revúca Ing. Júliusa Buchtu v
spolupráci s autorom projektu firmou Web Consulting, s. r o.,
podarilo uviesť do plnohodnotnej prevádzky.
Je to služba 21. storočia
fungujúca na území celélio
Slovensl<a už viac al<o 4 rol<y,
l<torá sa počas testovacej prevádzl<y neustále vylepšovala.
Každý občan, ktorý má záujem
o využívanie služby a zaregistruje sa na webovej stránke
www.mestskyrozhlas.sk, môže
dostávať v textovej forme všetky oznamy hlásené v mestskom
rozhlase.
Bezplatné, rýchle, jednoduché... Využívanie služby
je úplne bezplatné ako pre
občana, tak i pre mesto Revúca.
Všetky náklady spojené s prevádzkou služby, ako aj s odosielaním SMS hlásení, hradí v
rámci sponzorstva prevádzkovateľ portálu Web Consulting,
s.r.o. Pre využívanie služby
stačí rýchla a jednoduchá registrácia a ste pripravení na jej
okamžité využívanie. Občan si
môže vybrať z rôznych typov
správ, ktoré bude prijímať, ako
napríklad: informácie mesta/obce, smútočné oznámenia,
kultúrne a športové podujatia,
komerčné oznamy a ostatné.
Mestský rozhlas online bude
obsahovať napríklad informácie
o odstávkach elektriny, vody, o

aktuálnych udalostiach a podujatiach, teda všetky oznamy,
ktoré sa vyhlasujú v rozhlase.
Občania i podnikatelia si za
poplatok budú môcť zadať i
komerčnú inzerciu. Systém
nahlásenia inzercie či iných
oznamov je rovnaký ako pri
hlásenív klasickom rozhlase.
V prípade, že službu mestského rozhlasu online už nebudete chcieť využívať, stačí si
jednoducho svoje užívateľské
konto zrušiť. Správy sa dostanú
ku všetkým občanom V čase
odvysielania správ v mestskom
rozhlase Vám daná správa
bude doručená v textovej forme
priamo do vašej e-mailovej
schránky, alebo prostredníctvom SMS správy na váš mobilný telefón. Oznamy mestského rozhlasu budú môcť vďaka
novej službe sledovať i tí obyvatelia mesta, ktorí napríklad v
čase hlásenia rozhlasu nie sú
doma, bývajú v lokalite, kde ho
zle počujú, alebo ho jednoducho nepočúvajú. V porovnaní s klasickou formou mestského rozhlasu sa pri tejto forme
obchádzajú rôzne technické
problémy ako ozveny, poruchy
a pokrytie rozhlasu, či ruch z
ulice.
Údržba je minimálna a
neprítomnosť občanov v meste
neovplyvní príjem informácií.
Rozhlas ako tal<ý sa však nebude rušiť, zmena nenastane ani
v nahlasovaní správ, rozširuje
sa len spôsob doručenia.
M.Urbanová

Poslanci vyrovnali prebytkový rozpočet
a schválili nrenáiom ľadovej plochy.

V pondelok 28.septembra
2015 sa v zasadačke konalo
10.zasadnutie mestského zastupiteľstva.
V programe rokovania bola
konečná úprava komunikácií v
Revúčke v spolupráci s Mestom
Revúca. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, ktorá realizuje v Revúčke
stavbu splaškovej kanalizácie
informovala Mesto Revúca o
potrebe spätnej povrchovej úpravy komunikáciíasfaltovaním.
Zastupiteľstvo schválilo realizáciu úpravy komunikácií v miestnej časti, s ktorou súvisela aj

VII.zmena rozpočtu. Nakoľko
pôvodné prostriedky z rozpočtu
nepostačovali ,na úpravy ciest
bolo navýšených
5100 € z
prebytkového rozpočtu . Predpokladaná hodnota prác na
úprave komunikácii je 30 000 €.
Práce prebiehajú od S.októbra
2015. Do tohto termínu bolo
možné uskutočňovať zásahy do
miestnych komunikácií za účelom zriadenia prípojky a iných
stavebných činností. Po uložení
nového asfaltu zásahy do komunikácií budú možné až po predpokladanej dobe 4 roky z dôvodu plynutia záručnej lehoty na
stavebné práce.
Poslanci takisto schválili
1105 € na úpravu bežeckej dráhy v ZŠ Komenského. Plánovaných 5000 € nepostačuje, nakoľko najnižšia ponuka na
opravu dráhy je v sume 6 105 €.
Zmenou rozpočtu sa navyšuje
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ZAMĚSTNANOST
ASOCIÁLNA INKLÚZIA

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Gen. Viesta
Revúca
Vás pozýva
Na BURZU PRÁCE a INFORMÁCIÍ
ktorá sa uskutoční s cieľom prezentácie zamestnávateľov
regiónu, ktorí ponúkajú zamestnanie, zahraničných zamestnávateľov a stredných škôl.
Burza práce sa uskutoční v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska v Revúcej,
dňa 28.októbra 2015 od 9:00 hod. do 15:00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť !
výdavková časť o 6 227 € a tým
sa stáva rozpočet vyrovnaný.
Rozpočet po zmene: príjmy 8
998 149 €, výdaje 8 998 149 €.
Poslanci schválili prenájom umelej ľadovej plochy do apríla
budúceho roka Michalovi Žgravčákovi-Lumis group,s.r.o
za

1200 € ročne. Mesto má záujem
na prevádzkovaní umelej ľadovej plochy a pozdvihnutí úrovne
hokeja v Revúcej. Informácie o
zámeroch a plánoch nového
nájomcu prinesieme v budúcom
čísle RL. Katarína Kvetková

Vodiči, pozor na iesenných cestách

Aj keď ešte stále prevláda
pomerne slnečné počasie, podľa
kalendára je tu jeseň, čoskoro
môže prísť k zhoršeniu počasia.
Dlhšie noci, znížená viditeľnosť
aj počas dňa, nižšie teploty a
zhoršené počasie prinášajú so
sebou negatíva, na ktoré by
vodiči nemali zabúdať.
Vodiči by sa mail v nasledujúcich dňoch pripraviť na
častejšie hmly, dážď a s tým
spojenú mokrú vozovku. Je
veľmi dôležité pri počasí, keď sa
hromadí voda na cestách, aby
vodiči dodržiavali predpísané
rýchlosti, jazdu prispôsobili
stavu a povahe vozovky, ako aj
poveternostným podmienkam.
Práve v takomto počasí je
veľká pravdepodobnosť, že sa
vozidlo stane neovládateľné v
dôsledku tzv. aquaplaningu.
Aquaplaning nastáva vtedy, keď
je medzi pneumatikou a vozovkou viac vody, ako dokáže dezén
na pneumatike odviesť. Auto
"pláva" a v dôsledku toho sa stáva neovládateľné. Správnou
reakciou je dať dolu nohuzplynu
a zošliapnuť spojku. Treba vyrovnať volant a čakať, až pneumatika dosadne na vozovku.
Pri vedení vozidla treba držať
volant dvoma rukami a zbytočne neriskovať predbiehaním
Použitie bezpečnostných pásov
by malo byť aj v takýchto prípadoch samozrejmosťou.
Za zníženej viditeľnosti prispieva k bezpečnej jazde najmä
zníženie rýchlosti, ale aj pou-

žívanie svetiel do hmly.
Hmlové svetlá smie vodič použiť
za hmly, d&žďa alebo sneženia.
K bezpečnosti v takýchto prípadoch prispieva aj zníženie
rýchlosti na klzkom povrchu
vozovky na potrebnú mieru.
Dôležité je zvýšiť vzdialenosť
medzi vozidlami, aby bolo
možné včas zareagovať a
predísť kolíznym situáciám.
Za nezníženej viditeľnosti môžu
byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené, čo ale často v jesennom
období, kedy sa skôr stmieva
alebo sa vyskytujú hmly, nestačí. Vozidlo je v tomto prípade
zle viditeľné z prednej i zadnej
strany, pretože autám s denným
svietením vo väčšine prípadov
nesvietia ani zadné obrysové
svetlá. V takýchto prípadoch by
mal vodič rozsvietiť stretávacie
svetlá, aby bol viditeľný a
neohrozoval seba ani ostatných. V j e s e n n o m o b d o b í s a v
blízkosti cestných komunikácií,
najmä medzi obcami, vyskytuje
množstvo potulujúcej sa zveri.
Zvýšené riziko stretu so zverou je najmä v noci a ráno,
kedy môže byť viditeľnosť a
aj pozornosť vodičov znížená. Obozretní musia byť vodiči aj v prípade poľnohospodárskych prác v blízkosti
cestnej komunikácie. V týchto
miestach možno predpokladať
znečistenú vozovku, najmä bla-

KULTURA

Taky výnimočný deň v ZUS-ke

I napriek tomu, že bola sobota,
presnejšie 26. september 2015,
naša ZUŠ ožila vřavou, smiechom, no hlavne spevom. Nemohlo tomu byť inak, keď v jeho
múroch mal sústredenie spevácky zbor Quirin. Je pochopiteľné, že sa stretli aj v sobotu,
veď ich v októbri čaká celoslovenská súťaž dospelých speváckych zborov v Košiciach. Bol
to výnimočný deň, ktorý výnimočným urobil človek neprehliadnuteľný, vysoko profesionálny v svojej profesii, s nesmierne ľudsl<ým prístupom profesor Milan Pazúrik. Pán profesor priniesol so sebou ako vynikajúci pedagóg a dirigent pohodu a kľud, užitočné pripomienky, učil nás spôsob, ako
pracovať s hlasom. Pod jeho
vedením sme sedeli ako mušky
a bez reptania plnili požiadavky

milého, ústretového, ako sme
sa presvedčili, aj vtipného
človeka. Tú výnimočnosť cítili aj
naše hlasivky a vôbec sme
neklesali. Vnímal to aj náš mozog a plne sme sa bez pripomienok sústredili na spev.
Pracovali sme ako včeličky.
Prestávky boli tiež príjemné. O
tie sa postarali riaditeľka R.
Brezovská chutným obedom a
J. Dorčáková s H. Hamarovou
vynikajúcimi koláčikmi. Sme
radi, že aj pán profesor sa medzi nami cítil dobre, a že nám
fandí. Určite nám bude na súťaži držať prsty a duchom bude s
nami. My sa zase posnažíme
zúročiť, čo nám vštepoval a
jeho nádeje nesklamať.
P.S.: Samozrejme nesklamať
hlavne nášhodirigenta.
Mgr. Iveta Živnerová

sme mesiac úcty k Starším
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Seniori sa v ol<tóbri pri príležitosti osláv Mesiac a úcty k starším
zišli dvakrát. Hneď v prvý októbrový deň sa v divadelnej sále MsKS
stretli na mestských oslavách, ktoré zorganizovalo Mesto Revúca a
Základná organizácia JDS Revúca. V kultúrnom programe vystúpil
nielen jeden Stašák ale rovno dvaja Stašákovci. Spevák Peter
Stašák si do programu pozval aj svojho brata Pavla. Nechýbali
oceneniajubilantova posedenie v kaviarni Alfa.
O týždeň neskôr v utorok 6.októbra sa v Revúcej zišli seniori
okresu. V mestskom dome kultúry sa konali oslavy na okresnej
úrovni, ktoré usporiadala Okresná organizácia JDS v spolupráci s
Mestom Revúca. O kultúrny program sa postarali deti z Materskej
školy Sládkovičova a žiaci Základnej umeleckej školy Revúca.
Pamätné a ďakovné listy za aktívnu činnosť v organizácii a za
podporu aktivít seniorov okresu odovzdali primátorka mesta Eva
Cireňová, predseda krajskej organizácie JDS Ján Hlaváč, predsedníčka Zuzana Homoliaková a prednosta Okresného úradu
Revúca Peter Balog. Katarína Kvetková

Vodiči,pozor na jesennýcii cestácii-dokončenie

to, lístie. Aj v týchto prípadoch zovky a pod vplyvom alkoholu.
treba počítať so zvýšeným Cyklisti by nemali preceňovať
rizikom šmyku.
svoje schopnosti, treba zvážiť
Chodci a cyklisti sú najzrani- rizil<á, ktoré im hrozia v sútei'nejším čiánl^om medzi vislosti so zníženou viditeľ-nosúčastníl^mi cestnej premávl^y. ťou a mokrou vozovkou. Každý
Preto ich vyzývame, aby pou- účastník premávky je podľa
žívali reflexné prvky na oble- zákona povinný dodržiavať
čení. Pri prechádzaní cez cestu pravidlá cestnej premávky.
treba byť ostražitý a používať Správať sa disciplinovane a
vyznačené priechody. Odporú- ohľaduplne tak, aby neohrozil
čame radšej sa viac krát pres- jej bezpečnosť a plynulosť.
vedčiť, či je bezpečné cez cestu Pritom je povinný prispôsobiť
prejsť.
svoje správanie najmä stavebCyklistom opäť pripomíname nému, dopravno-technickému
povinnosť zo zákona byť os- stavu cesty, situácii v cestnej
vetlení a mať na sebe reflexné premávke, poveternostným
prvky alebo oblečený reflexný podmienkam a svojim schopbezpečnostný odev.
nostiam, aby neohrozil na živote
Ešte stále evidujeme množstvo a zdraví seba a ostatných, a
prípadov, keď cyklisti za zní- nespôsobil sebe a ostatným
ženej viditeľnosti jazdia na neos- š k o d y
na
majetku.vetlenom bicykli bez reflexných PpIk.Ing.M.Krnáč
prvkov. Výnimkou nie je ani
jazda po nesprávnej strane vo-
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Revucanom sa predstavil nomi ochooiiciii súbo

V piatok 2. októbra 2015 podvečer sa v spoločenskej miestnosti
Alfa predstavil novovzniknutý ochotnícky divadelný súbor pri MsKS
v Revúcej Rev.
Súbor začal svoju činnosť v decembri minulého roka, keď sa
stretlo niekoľko záujemcov ochotných postaviť sa na dosky, ktoré
znamenajú svet. Po počiatočných problémoch s hercami je dnes
herecká základňa stabilizovaná s deviatimi hercami a skúšky
prebiehajú podľa plánov.
Sezóna roku 2015 predstavovala pre súbor možnosť vystúpiť v
Revúčke a Cilke a prvú sezónu by mal ukončiť uvedením
celovečernej hry v decembri. Pred revúcke publikum sa ochotnícki
herci postavili súborom štyroch krátkych scénok Malé životy, ktoré
zobrazujú ľudí takých, akí sú, ako si dokážu komplikovať život či
robiť si napriek. Réžie sa ujal Vladimír Oravec a my celému súboru
želáme veľa tvorivých nápadov a tešíme sa na stretnutie v
decembri. Katarína Kvetková

13. NOVEMBER 2015

19:00

MsDK REVÚCA
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V S T U P N É predpredaj 9 € na mieste 1 1 €
PREDAJ: MsKS t dv. 5 alebo 0 5 8 / 23 515 73 alebo Skype: MsKS Revúca

f /msksrevuca
•'I
MíĽieum Prvého slovenského g^maázLa
Vás poz^Tajú
na výstavu venovanú
arm. gen. Rudolfovi Viestovi
pri príležitosti jeho 125. výročia narodenia

od 2 4 . 9. 2 0 1 5 do 23. 10. 2 0 1 5
vo výstavnej sif ni
Mestského kultúrneho strediska v Revúcej

Kalendár podujatí mesta Revúca -október 2015

denne (Po-Pia) otl 7.30 - 15.30

16. 10. 2015; 17:00

konCAttná osoba tel. č, 058/28 5J 570

Armádny generál Rudolf Viest

MsKS Revúca

Gemerská podkovička
divadelná sála MsDK

Knižné n o v i n k y z m e s t s k e j knižnice

Hlavatá, Dana: Nevinné klamstvá. Broňa stratila hlavu,
bezhlavo sa zamilovala do Slava, ktorý je patologický klamár. Ten z
nej šikovne ťahá rozumy aj peniaze. Hrá na viacero strán. Broňa si
nezloží ružové okuliare ani vtedy, keď sa na scéne objaví žena, o
ktorej Slavo tvrdí, že je dávno mŕtva. Sama sa tak ocitne v
smrteľnom nebezpečenstve.
Balogová,Mary: Šteklivé tajomstvá. Fascinujúci romantický
príbeh o dôležitosti rodiny, o súcite, láske a odpustení.
Hannahová, Sophie: Usvedčujúca chyba. Nicki Clementsová
uviazne v dopravnej zápche a vtedy zbadá tvár, na ktorú už nikdy
nechcela natrafiť. Určite je to on, ten istý policajt, a zastavuje všetky
autá na ceste. Nicki v panike ujde. ÍHoci nie je vinná z vraždy,
zďaleka nieje nevinná.
Moyesová,Jojo: Strieborný záliv. Lizu stále máta minulosť, no
nepoškvrnené pláže a súdržní obyvatelia austrálskeho
prímorského mestečka jej ponúkajú aspoň slobodu a bezpečie, po
ktorých toľko túži. Ak nie kvôli sebe, tak kvôli svojej malej dcére.

17. 10. 2015

KST Dúbrava

Priateľské stretnutie pri guláši

18. 10. 2015; 8:00

MAC Ferrari Revúca

Majstrovstvá SR - Slovakia cup
22. 10. 2015; 17:00

MsKS Revúca

FÍHAtralalaa rozprávková družina
divadelná sála MsDK
24.10. 2015

KST Dúbrava, KST KOS Tisovec

Turistická vychádzka
Valikina cesta: Slávča - Hajnaš - Kačkava
25.10. 2015; 14:00
Futbalový zápas, 13. kolo, muži
Revúca - Hrinová

MFK Revúca
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SKOLSTVO

Posolstifo sme odliollll

Posolstvo minulosti pre súčasnosť je projekt partnerstva škôl
Slovenska a Poľska
Základná škola J. A. Komenského a Zespot Szkót w L^dzinach spolupracujú už na svojom
druhom bilaterálnom projekte.
Píšeme v prítomnom čase, ale
dvojročný projekt práve skončil.
Na prvý pohľad spájal niečo
zdanlivo nespojiteľné. Staré
zvyky, tradície, ľudové či folklórne prvky, historické i umelecké
výtvory s moderným svetom 21.
storočia. Slová starej ľudovej
múdrosti sa splnili do bodky:
„Lepšie raz vidieť ako stokrát
počuť." A práve preto sme veľmi
radi, že sa nám podarilo zreali-

remeslá. V máji 2015 sme zase
my v Poľsku varili „bygos a
žurek", pracovali sme na spoločnej kuchárskej knihe. To je len
pár aktivít, ktoré sme zrealizovali
počas návštev. Okrem týchto
spoločných akcií a výsledkov
sme každá krajina v čase medzi
návštevami usilovne pracovali
ďalej. Spomenieme nahrávku
knihy Adely Banášovej Zabudnuté slovenské rozprávky, spevník slovenských ľudových piesní, prípjavu štedrovečerného
menu...Čo nám projekt Posolstvo minulosti pre súčasnosť
dal? Partnerstvo malo pre žiakov
prínos hlavne v zlepšení jazykozovať všetky naplánované akvých zručností žiakov v anglictivity. Prvý rok partnerstva bol
kom jazyku a v získaní základov
zameraný na hudbu, tanec ,
poľského jazyka. Počas návštespev . V októbri 2013 k nám zavy v partnerskej krajine, ktorá
vítali naši partneri na desať dní.
trvala 10 dní, sa naši žiaci naučili
Všetci sme strávili v spoločsamostatnosti, niektorí boli prvýnosti milých a veselých ľudí
krát na takú, relatívne dlhú dobu
nádherné chvíle. Boli nádhervzdialení od svojich rodín. Zároné, no aj náročné. Koncert Hudveň naši žiaci získali veľké
ba nás spája tak odhalil aj skrymnožstvo informácií z oblasti
té talenty žiakov z oboch krajín.
gastronómie, hudby, tanca,
Koncert mal u rodičov a učiteľov
spevu, hľadali odkaz, posolstvo
veľký ohlas a preto sme si ho v
minulosti pre súčasnosť. Aktivity
Ledzinách v máji v roku 2014
fotografovali, následne spracozopakovali.
Ďalšiu návštevu
vávali do prezentácií. Tým, že
sme prijali v októbri 2014. Navýsledkom nášho projektu bolo
šim partnerom sme varili genemalé množstvo produktov, sa
merské guľky halušky, spozžiaci naučili, že naša práca má
návali sme slovenské ľudové
praktický význam a tým sme ich
vlastne motivovali k ďalším

Európsky deň jazykov v ZŠ Hviezdoslavova

Hovorí sa; „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom." V tomto
duchu sa niesli na našej škole hodiny anglického jazyka počas
Európskeho dňa jazykov, ktorý si aj my každoročne
pripomíname. Vyučujúci cudzích jazykov pripravili pre žiakov
druhého stupňa zaujímavé aktivity. Po úvodnom vypočutí
soundtracku k rozprávke zaspievaného v 25 jazykoch si žiaci
prezreli prezentáciu o jazykoch, ktorá zdôrazňovala význam
poznania a učenia sa rôznych rečí pre nás všetkých, či užje to pre
štúdium, pre život, alebo pre budúcu prácu. Hravou formou si
preverovali svoje schopnosti a vedomosti v prekladateľstve slov,
viet do rôznych jazykov v cudzojazyčných doplňovačkách a
krížovkách. Na záverspoločne vyrobili mapu s prekladom vety do
rôznych jazykov a odpovedali si na otázky, prečo sa učiť cudzí
jazyk a akými rôznymi spôsobmi sa ho môžeme učiť. Snahou
učiteľov bolo, aby žiaci pochopili, aké výhody pre ich budúci život
má štúdium cudzích jazykov, že to nie je len spôsob, ako sa
dorozumieť, ale aj cesta na vytvorenie nových priateľstiev.
Neutíchajúca vrava pri aktivitách, nekonečné otázky a usmievavé
tváre žiakov boli pre učiteľov znakom, že ich snaha nebola márna.
Už sa tešia na ďalšie spoločné aktivity o rok.

6
aktivitám aj po skončení projektu. Partnerstvo malo prínos pre
rodiny zúčastnených detí, ktoré
od začiatku trvania projektu
prejavovali záujem a aktívne sa
zapájali do aktivít a realizovania
jednotlivých produktov. Veľmi
nás teší, že rodičia detí oboch
krajín vyjadrili záujem o ďalšie
vzájomné pobyty a spoluprácu
medzi školami. Chceli by sme
sa poďakovať rodičom našich
žiakov, ktorí počas pobytu detí z
Ledzín vytvorili atmosféru skutočného domova aj pre ďalšieho
člena rodiny. Spolupráca v rámci projektu mala veľký význam aj
pre učiteľov oboch škôl. Porovnávali sme systém školstva,
vnútornú organizáciu školy a
výchovno-vzdelávacie procesy.
Práca na aktivitách a aj samotné
mobility iniciovali zmeny v
rozšírení obsahového štandardu predmetov regionálna
výchova, mediálna výchova, anglický jazyk, hudobná výchova.
Veľmi inšpirujúcou bola pre nás
spolupráca školy s rodičmi. Na
záver nám ostáva len dodať, že
sme odkaz minulosti pre súčasnosť odhalili. Zistili sme, prečo
je dôležité uchovávať v pamäti a
chrániť odkaz minulosti pre
súčasnosť. Z neho totiž čerpáme múdrosť pre každý deň.
Projektový tím

Jazykoví deteMívi v ZŠ I.B.Zoclia

Kto v piatok zavítal do priestorov
ZŠ I.B.Zocha, nestačil sa čudovať. Po chodbách sa náhlivo
presúvali diskutujúce skupinky
žiakov, očividne zaujatí hľadaním „čohosi".To plnili jednu z
mnohých aktivít, ktorú pre nich v
rámci Európskeho dňa jazykov
pripravili ich učiteľky jazykárky.
Žiaci mali nájsť a identifikovať 10
textov v rôznych európskych jazykov, umiestnených na rôznych
miestach v budove školy. Motivácia vyhrať bola naozaj silná.
Na víťaznú triedu totiž čaká týždenný jazykový pobyt! Spočiatku sa zdalo, že to nebude jednoduchá úloha, ale správne odpovede potvrdili, že naši žiaci sú
skvelí pátrači a tak o víťazoch
súťaže rozhodol až rozstrel, kde
v rámci upevnenia medzipredmetových vzťahov, mali žiaci
nájsť a identifikovať slepé mapy
krajín, ktorých jazyk uhádl i. Ak je
učenie sa cudzích jazykov pre
niekoho hračka, porozumieť
medzinárodnej reči zvierat, je
pre žiakov určite tvrdším orieškom. A tak sa žiaci s prekvapením dozvedeli, že kým slovenský kohút kikiríka, francúzsky spieva „cocorico". Kým slo-

venská žabka kváka „kvak
kvak", tá maďarská povie s úsmevom „brekeke".V ďalšej aktivite Moje najmilšie siovo,
triedy hlasovali za slovo, ktoré je
pre nich najkrajšie zvukom,
alebo významom. Tak napríklad
VILA triedu očarilo francúzske
merci, deviatakov „dostala" slovenská čučoriedl^a, piatakov
z a s e anglické famiiy and
friends.Tleto a mnoho iných
aktivít malo žiakom pripomenúť
interkultúrnu a jazyl<ovú rôznorodosť Európy, ako aj motivovať
žiakov k osvojovaniu si cudzích
jazykov. A práve k tomuto
smerujú aj naše ďalšie pripravované projekty medzinárodných internetových partnerstiev
eTwinning, ktoré sme úspešne
rozbehli v minulom školskom
roku a v ktorých chceme aj naďalej pokračovať. Predstavujú
jedinečnú možnosť žiakov komunikovať v cudzom jazyku,
pracovať na spoločnom medzinárodnom projekte, ale hlavne,
nadviazať priateľstvá so žiakmi
z rôznych kútov Európy.
A.Kvetková
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Snortové hrv v RevúcKe

Sportujeme v školskom klube detí

Napriek cliladnejšiemu počasiu sme sa, ako každý rok, rozlúčili
s letom športovými súťažami.Športom, pohybom a vychádzkami do
prírody sa snažíme viesť deti l< zdravému životnému štýlu. Učíme
ich, ako sa správne obliekať a otužovať. Deti mali možnosť
vyskúšať si hod na kôš, skákanie vo vreci, alebo sa zabaviťako malí
hokejisti. Cieľom tohto podujatia bolo nielen overiť si svoje športové
zdatnosti a šikovnosť, ale predovšetkým zábava i potešenie z
pohybu. Deťom sa súťaže veľmi páčili, vládla medzi nimi dobrá
športová atmosféra. Za svoje výkony a vytrvalosť dostali sladké
odmeny. Vychovávateľky ŠKD Hviezdoslavova

Tretí septembrový víkend 20.9.2015 prežívali dôchodcovia z
Revúčl<y v športovej nálade. ZO JDS v Revúčke usporiadala
športové hry v areáli bývalej ZŠ v Revúčke. Súťažiacich, ostatných dôchodcov a hostí privítala predsedníčka ZO JDS Mária
Hanuštiaková. Dôchodcovia súťažili medzi sebou v disciplínách:
beh na 100 metrov, hod granátom na cieľ, vrh guľou do diaľky, kop
futbalovou loptou do bránky a samozrejme v ženskej kategórii
nemohol chýbať ani tradičný hod váľkom . Súťažili kategórie: muži
a ženy. Najúspešnejší boli ocenení diplomom a vecnou cenou. S
pomedzi všetkých súťažiacich si najviac ocenení odniesli v
mužskej kategórii Jozef Derďák a v ženskej kategórii Anna Hrbálová. Preteky narúšal dážď, ktorý ale súťažiacich a ostatných
fanúšikov ktorí, prišli povzbudzovať známych neodradil. Na záver
dobre padol guláš, pohár vínka a sladké l<oláčiky z rúk našich šikovných dôchodkýň. Súťažiacich prišli povzbudiť poslankyňa MZ
v Revúcej za miestnu časť Revúčka Janette Hrbálová a podpredseda 0 0 JDS v Revúcej Dušan Ivan. JH

Jesenná vychádzka do prírody

Pravidelný výKup papiera v Revúce]
irma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
3apiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vy3lácané nad 200 kg) v týchto dňoch:
27.10., 24.11.,29.12.,na
:ýchto uliciach v daných časových intervaloch:-14.00-14.20
<úpeľná, 14.25-14.45 Štúrova, 14.50-15.-10-Dobšinského, 15.1515.35 Hlinková,15.40-16.00,Daxnerova,16.05-16.25 Okružná, 16.30- 16.50 križovatka Jesenského a B. Némcovej,-16.5517.15 Revúčka pri kultúrnom dome.Je potrebné, aby bol zber
7viazaný!!Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom
Brantner.Kontakt na výkupcu: 0902 980 995

Rozpis pohotovostných služioh lokírnf -októhor

Pohotouostné služby
Pondelok-piatok: 16.00-18.00 hod.
Sobota, nedeľa, suiatok: 8.00-10.00 bod
Pondelok

Pekné jesenné počasie vylákalo v polovici septembra našich
seniorov do prírody. Okresná organizácia JDS v spolupráci s
RZMO a finančnou podporou BBSK zorganizovali pre svojich
členov vychádzku do lokality Končkova a
priestorov chaty
Bodnárka. Tu ich riaditeľ mestských lesov L.Szabo oboznámil s
výsadbou lesov, ich ochranou a drevinách v lesných porastoch.
Ako občerstvenie nechýbali pečené klobásky a zákusky od
jubilantiek. Seniori v prírode načerpali nové sily a energiu a
popoludní lesnou cestou zišli k autobusu, ktorý ich bezpečne
dopravil do Revúcej. Katarína Kvetková,zdroj:Z.Homoliaková

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Lianela

Cannabis

Lianela

Sur^íharma

Cannabis

NsP

Dr.Max

Sunpharma

Lianela

Cannabis

Dr.Max

Simpharma

Dr.Max

Cannabis

Dr.Max

Sunpharma

Lianela

Sunpharma

Lianela

NsP

Dr.Max

Cannabis

Dr.Max

Cannabis

NsP

Simpharma

Cannabis

Dr.Max

Lianela

Sunpharma

Dr.Max

Lekáreň Sunpharma otvorená každý deň do 20.00 hod.

Zamestnanie

Referent pre styk so zahran i č í m , K O N T U R print-Peter
Kontúr, Muráň,USO
0918 373 893
Uplynul viacako rok odvtedy, keď moja mama Karolína Gomoryová
Bankár na pošte,PB PARTnastúpila do zariadenia opatrovateľskej služby CILKA v Revúcej.
NER, Revúca, M.Gogová,USO
Týmto sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom tohto
0901798 207
zariadenia pod vedením pani Borosovej a Ružinovej, ktorí sa
Predavač a aranžér kvetov,vzorne a s láskou starajú o klientov. Vďaka patrí aj Vierke Péliovej,
Iveta Suchodolská-IVETA,USO
ktorá ľuďom vypĺňa čas rôznymi aktivitami a zapája ich do činnosti.
0908933 868
Veľké ďakujem patrí opatrovateľkám... Túto prácu vykonávajú
Administrátor IT Infraštrukpoctivo a s úsmevom. Mamu navštevujem často a vždy sa veľmi
túry,SLOVMAG, a.s.Lubeník,
rada stretávam s týmito zamestnancami. Ďakujem všetkým, bez
D.Benková,USO,BC,VŠ prax 1
ktorých by tieto služby nemohli fungovať. Dcéra Vlasta Šándorová

Zamestnanie
rok,
05848141 25
Recepčná/ý,SMZ -Služby ,a.s.
Jelšava, hotel Hrádok,lng.PMiko,USO
0905762 409
Zástupca obchodného rladlteľa,SLOVMAG, Lubeník, Benk
ová,VŠ, prax 5 rokov
05848141 25
Llslar,SLOVMAG, Lubeník, Ben
ková, U So
05848141 25
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INZERCIA

INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE

KESOVKA

Predám 2-izbový byt na Mierovej ulici,prízemie bez ball<óna,
v pôvodnom stave,2 pivnice.
Cenadoliodou.
0903 678 723
Predám 1-izbový byt na Ui.Jilemnicl<élio, slušný dom,pel<ný
byt,výborná lol<alita. Cena dohodou.
0905600 880

TRADiCMŕ POSKYTOVITEĽ PÔÍlClEK

ŽIVOTNE KRIŽOVATKY
PhDr.Ružinová Renáta
v mesiaci septembei
Nechajte si preplatiť iiurz
''^£^ L ú č i m e s a
úradom práceavpinej
Gabriela Chlebušová
výšiie RE-PAS
vo veku 85 rokov
Margita Durančíková
vo veku 80 rokov

intenzívny

|Nové úvery aj pre |
podnikateľov
www.kesovka.sk info: 0850166 666

OPATROVATEĽSKÝ KURZ

-pre záujemcov o opatre
vatei'siiú činnosť na Siovei
sku aiebovzaiiraničí
-vdomácnostiaciiaiebo
v zariadeniacii sociáinycii
siužieb
Termín: november 2015
Miesto: učebíía na
Prihiasovanio:

0903137604
"N
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teL: 0T8/442 65 83
mobil: 0908 230 Ó38
; Revúca

Peter Brokeš
Alex Palušák
Silvia Folková

Znel s v a d o b n ý
pochod
Mgr.štefan Chovanko
a Daša Hrivnáková
díía 19.9.2015
Ján Polakovič
a Monika uptaiová
díía 3.10.2015
Ernest Bolke
a Miroslava Bolkeová
díía 7.10.2015

Predám novú solárnu
zostavu na ohrev vody
Super Hoat Pipe 20 truhíA Tvoja niť života sa roztrhla, z
plus všetky pripojovacie našej blízl<osti ťa smď vytrhla,
studená náruč večnosti tvoje trákomponenty.
penie vyliečila, do našich sŕdc
Cena 1000 €
smútok a žiaľ položila. Napriek
0905744555
toku času tvoja strata stále bolí,
Dňa 22.októbra 2015 uplynie 20
rol<ov, čo nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec

S

chýbaš nám, s láskou na teba
spomíname Zoli
. Dňa 15.októbra 2015 uplynie 5 rokov od nečakaného odchodu na večnosť nášho syna,
brata, otca

Zoltán
zajačko

s láskou si spomína celá blízka
rodina-manželka, deti a vnúčatá.
Tí, ktorí ho poznali, nech tichou
spomienkou mu venujú sladký
spánok večného pokoja.
v
!
y

Zoltána
Gyongyosiho
vo veku 36 rokov
s láskou spomínajú mama, deti
Laura a Zolko, sestra a krstný
syn Erik.

^ REVÚCKE LISTY ^

Kamenárstvo Ulický s.r.o.

Revúca,
Muránska 366, 050 01
Mobil: 0907 528 039
0917 724 483
www.kamenarstvo-ulicky.sk

A.KC\A

Kvalita overená 25 rokmi praxe a spokojnosťou zákazníkov
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