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DETSKE IHRISKO

Detské ihrisko bol ohromný darček, ktorý dostali žiaci Základnej
školy J. A. Komenského k svojmu veľkému sviatku, a to 35.
výročiu otvorenia školy.
Vďaka veľkému finančnému daru Rodičovskélio združenia pri
ZŠ, finančnej podpore zriaďovateľa Mesta Revúca, grantu
Nadácie TESCO a finančnélio a
materiáinelio daru SMZ a.s.

Jelšava sa podarilo v krátkom
čase vybudovať prekrásne
detské ihrisko pri základnej
škole.
Svojou prácou a obetavosťou
pomohli tiež pedagógovia školy,
ktorí zobrali štetce a nakreslili
čiary dopravného ihriska . Detské ihrisko sa skladá z interaktívnej hracej plochy, troch
minigolfových dráh, detských
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hracích prvkov loď Caravella,
predajný stánok, vonkajšia kresliaca tabuľa a z veľkého dopravného ihriska. Dopravné ihrisko podporí vyučovanie dopravnej výchovy, ktorá je prierezovou témou a súčasťou školského vzdelávacieho programu
školy.
Pomôže hlavne
pri výchove
žiakov prvého stupňa , aby ľahšie zvládali nástrahy cestnej premávky. Ihrisko vo veľkej miere
využívajú aj deti v školskom klube pri ZS, ktorí takto získali priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ vo voľnom čase. Ako
je už u nás v škole zvykom, toto
nieje všetko.
V budúcom roku bude výstavba
ihriska pokračovať. Plánujeme
inštaláciu ďalších vonkajších
detských hracích prvkov. A hlavne výstavbu vonkajšej triedy,
ktorá bude žiakom k dispozícii
počas horúcich letných dní. K

zmenám došlo aj na športoviskách školy. S veľkou finančnou
podporou zriaďovateľa sa podarilo odstrániť havarijný stav
bežeckej dráhy zosúvajúci sa
svah. Svah sa spevnil a dráha
sa stala bezpečnejšou. V budúcnosti bude nevyhnutné revitalizovať aj povrch dráhy, ktorý
je v súčasnosti už nevyhovujúci.
Veríme, že zmeny v budúcom
roku čakajú aj športoviská školy.
Ale o tom až v roku 2016. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili a pomohli nám skrášliť a
vybudovať najbližšie okolie školy slúžiace žiakom a obyvateľom mesta Revúca na športové
a pohybové aktivity. Zdravý
životný štýl, ktorého súčasťou je
neodmysliteľne aj pohyb je
jedným z hlavných pilierov našej
školy a moderné ihriská a športoviská tvoria jeho pevné základy.
ZS

OPRAVA BEŽECKEJ DRAHY Ako Natálka maľovala a ^ u vymarovala
Natálka tretia zľava'

Mesto Revúca zabezpečilo v jesenných mesiacoch-september
október/2015 opravu časti bežeckej dráhy športového areálu pri
Základnej škole na Ul.Komenského v Revúcej,v oblúku pri telocvični v dĺžke 26 metrov k sadaniu okraja dráhy.Daný úsek bol v
nevyhovujúcom technickom stave a mohlo dôjsť k ďalšiemu zosúvaniu dráhy a tým aj k ohrozeniu bezpečnosti pohybu na nej,
bola táto oprava nutná. V rámci opravy sa odstránili pôvodné
obrubníky, vykonal sa výkop rýhy, opláštenie výplne z geotextílie, uloženie drenážnych trativodov a osadenie zámkových
palisád do betónového lôžka, ktoré lemujú vonkajší obvod
oblúka dráhy. Následne sa upravil povrch. Oprava bola uskutočnená dodávateľom Eva Kilíková,Revúca v hodnote 6.100 eur.
Realizáciou zámeru sa zabezpečí bezproblémový a bezpečný pohyb športovcov na bežeckej dráhe v areáli školy.

Dňa 26.10.2015 boli na Radnici v Banskej Bystrici ocenené
najlepšie práce detí z materských škôl . Vystavených bolo 350
výtvarných prác, ktoré boli súčasťou 9. ročníka celoslovenskej
súťaže Dúhový kolotoč. Obľúbenú akciu organizovalo Metodickopedagogické centrum pod záštitou primátora Jána Noska, ktorej
cieľom bolo podporiť deti predškolského veku v autentickom
výtvarnom vyjadrovaní fantazijných predstáv, ich výtvarnú obrazotvornosť a emocionalitu. Ceny v tomto ročníku získalo sedem
škôlkarov. Medzi ocenenými bola aj práca našej Natálky Faškovej
z MŠ Sládkovičova ulica, ktorá získala balíček na rozvíjanie
kreativity, ale aj finančné ocenenie pre materskú školu.
Blahoželáme! A.Kašová

SPRAVODAJSTVO

|

Revúcke

l i s t y č.

19|16.november 2015

e r i f e n v c l i
pri podpise prímeria zaznela o
11 .hodine a 11 .minúte. V niektorých krajinách nazývajú Deň
vojnových veteránov aj Deň
červených makov. Vojnoví veteráni
prijali kvet červeného
maku za symbol spomienky na
vojnové hrôzy. Zo 65 miliónov
vojakov mobilizovaných všetPoložením kvetov červeného
kými bojujúcimi štátmi ich bolo 8
maku na hroby vojakov a zamiliónov zabitých a ďalších 21
pálením sviečky si už tradične v
miliónov zranených, alebo donašom meste
pripomíname
životne zmrzačených. Hrôzy a
deň výročia ukončenia 1. sveútrapy z tejto vojny zostali tak
tovej vojny
hlboko vryté do vedomia jej
V stredu 11.novembra 2015 účastníkov, že bezprostredne
predpoludním sa pri hroboch po ukončení vojny, bol 11. nopadlých vojakov zišli predsta- vember vyhlásený za Deň vojvitelia mesta a spoločenských nových veteránov.
organizácií. Zapálením sviečok
Dnes môžeme uvidieť kvet čera položením kvetov červeného
veného maku pri spomienkomaku si uctili pamiatku obetí
vých aktoch a ceremóniách pri
ozbrojených konfliktov a pripríležitosti Dňa vojnových vetepomenuli význam a silu slova
ránov vo väčšine demokraticmier.
kých krajín, ktoré boli zatiahnuté
Ukončenie l.svetovej vojny a do svetových vojen.
prímerie po štvorročnom krvaKatarína Kvetková, zdroj: Slovom období bolo podpísané 11.
bodná encyklopédia
novembra 1918 v Compiégne
vo Francúzsku. Posledná salva
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Prezentácia R e v ú c e j v C h o r v á t s k u
výrobkoch a najviac mu chutili
revúcke domáce štrúdie a pagáče, tak ako aj všetkým Pakračanom.

Návštevníci sa zaujímali o prezentáciu Slovenskej republiky
veľmi intenzívne, pretože sme
sa zúčastnili na poduiatí po prvý

krát. Veríme, že naša účasť na
podujatí bude každoročne pokračovať a bude prínosom v
rozvoji cestovného ruchu a
regionálneho rozvoja S R a
nášho regiónu.

Text, foto:MsÚ.
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Mesto Revúca podpísalo v roku
2007 zmluvu o spolupráci s
mestami, kde sa narodil, žil, pracoval, tvoril a zomrel slovenský
spisovateľ Martin Kukučín. Sú to
mestá Jaseňová, Kláštor pod
Znievom, v Chorvátsku Lipik ,
Pakrac, Selca.

ponúkal široké spektrum propagačných materiálov, ručne
vyrobených tradičných ozdôb a
potravinárskych výrobkov.
Atmosféru celého dňa dopĺňali
spevom slovenských piesní a
hrou na heligónke starostovia z
Oravy.

Primátorka mesta prijala pozvanie pána Davora Hušku, primátora mesta Pakrac, na 7. ročník tradičného regionálneho
podujatia Slavonski banovac,
ktoré sa konalo 7.11.2015.
Spolu s obcou Jaseňová a starostami oravského regiónu sme
pripravili prezentáciu našich
obcí, miest a regiónov v duchu
slovenských tradícií. Bohato
zdobený prezentačný stánok

Podujatie podporil návštevou
VelVyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Juraj Priputen, ktorý navštívil náš slovenský prezentačný stánok a vyjadril milé prekvapenie, akými
regionálnymi špecialitami sme
ho oživili. Pochutnal si na výborných zemiakových plackách, syrových špecialitách vyrábaných priamo v stánku, tradičných slovenských mäsových

o náš
stánok
a výrobky
a produkty
bol veľký
záujem.
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Záujem ľudí o informácie /f projel<tu z druhého sociálneho balíčl<a vlády, ktorým štát pomôže
ľuďom za tepliť ich rodinné domy
(ďalej len RD), predstihol všetky
očakávania.
Pod gesciou ministerstva dopravy bola zriadená webová stránka www.zateplui.sk,ktorá poskytuje všetky informácie a odpovede na otázky, ktoré zaujímajú
potenciálnych uchádzačov o
príspevok na zateplenie RD .
Verejnosť tu nájde základné informácie, zákony súvisiace s
týmto opatrením, postup ako si
podať žiadosť o dotáciu a zoznam licencovaných spoločností
oprávnených vykonávať zatepľovanie. Počas prvého týždňa
od spustenia prevádzky tejto
stránky sa na nej zaregistrovalo
približne 1500 ľudí, ktorí automaticky dostanú oznámenie o
zverejnení výzvy na predkladanie žiadosti.
Efektívnou pomôckou pre návštevníkov stránky je záložka
„často kladené otázky", kde sa
nachádzajú praktické informácie pre záujemcov o dotáciu.
Výzva na predkladanie žiadosti
o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bude
zverejnená v I. štvrt'roku 2016,
najmenej 1 mesiac pred termínom na predkladanie žiadosti
o príspevok. Majitelia RD môžu
na ich kompletné zateplenie
získať od štátu príspevok do 30
% oprávnených a uhradených
nákladov.
Oprávnenými nákladmi na zateplenie RD sú náklady za zhotovenie zateplenia a možno do
nich započítať aj náklady na
vyregulovanie vykurovacieho
systému a náklady na súvisiace
stavebné úpravy pozostávajúce
najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí
stavby, ako sú napríklad lodžia a
balkón. Oprávnenými nákladmi
sa rozumejú náklady vrátane
d a n e z pridanej hodnoty.
Dotácia bude najviac 6500 eur,
vrátane 500 eur na projektovú
dokumentáciu zateplenia domu
a energetický certifikát.
Ministerstvo dopravy plánuje v
budúcom roku na tento účel vynaložiť cca 30 miliónov eur.
Príslušná novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní nadobudne
účinnosť 1 .januára 2016.
Podmienkou získania dotácie je,
aby RD bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred realizáciou
zateplenia,pričom jednopodlažný môže mať plochu do 150 a
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dvojpodlažný do 250 štvorcových metrov. Štát sa touto doložkou snaží zabrániť tomu, aby
sa o dotácie uchádzali občania
žijúci v luxusných domoch a
vilách. O dotáciu budú môcť
požiadať aj majitelia RD, ktorí
začali so zatepľovaním v tomto
roku,po31.12.2014.
Pri žiadosti o príspevok však
musia byť domácnosti trpezlivé.
V prípade, že žiadajú o finančnú
pomoc po ukončení zatepľovania, získajú peniaze do 90 dní.
Ak sa však rozhodnú nárokovať
si dotáciu ešte pred začatím
prác, poskytovanie podpory sa
predĺži o čas realizácie zateplenia, čo môže byť najviac 12
mesiacov, spolu to tak bude 15
mesiacov.
RD musí byť využívaný výlučne
na bývanie na Slovensku a na
jeho zateplenie nesmela byť už
poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja
bývania alebo príspevok na
zlepšenie energetickej hospodárnosti. K žiadosti nebude
potrebné dokladovať príjmy žiadateľa o príspevok. Ľudia musia
zatiaľčal<ať na podmienky.
S udeľovaním dotácií plánuje
vláda začať v budúcom roku.
Na získanie príspevku je potrebné mať vypracovanú projektovú dokumentáciu vrátane
energetického hodnotenia a
tiež predložiť všetky faktúry a
doklady, z ktorých sa má príspevok vypočítať. Ministerstvo
bude tiež požadovať fotodokumentáciu zateplenia RD.
Už spomínaná hranica podpory
je stanovená sumou najviac
6000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných
schopností konštrukcií a hodnoty potreby /nie spotreby/ tepla
na vykurovanie. Dotácia má
zároveň ľudí motivovať k tomu,
aby zatepľovanie nezhotovovali
svojpomocne, ale prostredníctvom kvalifikovaných firiem s
certifikátom. Zabezpečí sa tým
to, že dosiahnutá želaná úspora
a práce budú vykonané v súlade s normami. Vyšší príspevok pritom získajú tie domácnosti, ktoré zateplením dosiahnu nižšiu spotrebu tepla na
vykurovanie RD. Má ísť pritom o
hodnoty podľa technickej normy
platnej od budúceho roka.
O dotáciu sa však môžu uchádzať aj tí, ktorí zateplením RD
dosiahnu normové hodnoty
platné do 1.1.2016. Nestačí
pritom zatepliť len časť domu,
utesnené musia byť všetky konštrukcie.

Splnenie kvalitatívnych požiadaviek na získanie podpory
bude stáť trochu námahy navyše. Výsledkom však bude
kvalitnejšia obnova, výraznejšie
úspory energie a tým aj bežných
výdavkov a v neposlednom rade
zdravšie vnútorné prostredie v
RD. Prísnejšia norma má za cieľ
odstrániť súčasné nedostatky
viacerých RD, s čím súvisí aj
vyššia spotreba energií. Mnohé
RD sú zateplené len čiastočne a
evidentne sa šetrí na materiáloch. Často sa používajú nevhodné stavebné výrobky, ktoré

sa zamieňajú pri zhotovovaní
oproti skladbe schváleného
tepelnoizolačného kontaktného
systému /ETICS/. V niektorých
prípadoch nemá zhotoviteľ ani
požadovanú licenciu v súlade
so stavebným zákonom.
V prípade záujmu kontaktujte
ministerstvo dopravy na e-mailovej adrese zateplui@mindop.sk. alebo sa obráťte telefonicky na call-centrum +421 2
594 94 465 v pracovných dňoch
od 9.00 do 14.00 hod.
MO,- krátené-

Pravidelný výkup papiera v Revúcej
Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) vtýchtodňoch:24.11.,29.12.,na týchto uliciach
vdaných časových intervaloch:-14.00-14.20 Kúpeľná,14.25-14.45
Štúrova, 14.50-15.-10-Dobšinského, 15.15-15.35 Hlinková, 15.40
16.00,Daxnerova,16.05-16.25 Okružná, 16.30- 16.50 križovatka
Jesenského a B. Némcovej,-16.55-17.15 Revúčka pri kultúrnom
dome.
Je potrebné, aby bol zberzviazaný!!Ulicami bude prechádzať biela
dodávka s logom Brantner.
Kontakt na výkupcu: 0902 980 995
'

Rýchla pôžička
na predplatenej
karte.
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/ Peniaze kedykoľvek, aj cez víkend
' Možnosť mesačnéíio aj týždenného
splácania
www.provlclent.sk
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Bol dlhoročným kronikárom AKO omaviť Hlas Revúčky

Ormisova ulica je zbúraná, ostalo z nej len pár domov. Jeho
dom, postavený v zástavbe pri
vodnom toku Zdychava, sa nezachoval. Padol v asanácii, ktorú začali v apríli 1989 smerom
od bývalej rímskokatolíckej fary.
Vtedy už v ňom nebýval. Nemohol, lebo nás navždy opustil v
Rožňave 3. 11. 1985. Vojtech
Mlynárík,
pôvodne
Molnár,
učiteľ, účastník protifašistického
odboja, spolkový činiteľ, revúcky kronikár, sa narodil 9. 1. 1917
v Revúcej.
Základné vzdelanie dostal vo
svojom rodisku. Po štúdiách na
prešovskom učiteľskom ústave
v školskom roku 1937/1938 učil
v obecnej škole v Muránskej Dlhej Lúke a v rokoch 1938-1942 v
Evanjelickej a. v. škole v Mníšanoch. V októbri 1942 nastúpil
na základnú vojenskú službu a
vojakom bol až do polovice
decembra 1945. Zapojil sa do
ilegálneho protifašisticl<ého odboja. Po vypuknutí Slovenského
národného povstania ušiel s početnou skupinou a z východného Slovenska prešiel na povstalecké územie. Bojoval v oblasti Červená Skala, Telgárt a
Vernár. Po potlačení povstania
bol v horách až do oslobodenia
Revúcej, do 25. 1. 1945. Tu sa
potom podieľal na zriadení školského inšpektorátu. Rok učil v
národnej škole v Prihradzanoch
a rok v národnej škole v
Revúčke. Od školského roka
1947/1948 až do odchodu do
dôchodku pôsobil na základných školách v Revúcej.
V tom spomínanom školskom
roku Revúca mala vyše 1700
obyvateľov a meštiansku školu
v 1. až 4.ročníku v šiestich triedach navštevovalo 186 žiakov.
Riaditeľom školy bol Ján Cipciar
a pedagogický zbor okrem neho

tvorili: Edita Gajdošová, Terézia
Pešková, Rudolf Viest, Kornélia
Z. Cipciarová a Ružena Brocková. O rok sa počet žiakov
zvýšil až na 362.
Vojtech Mlynářík bol činovníkom v mnohých spoločenských organizáciách, najmä v
revúckom Dobrovoľnom požiarnom zbore a v Slovenskom
zväze protifašistických bojovníkov. V roku 1950 bol okresným
tajomníkom Jednotnej telovýchovnej organizácie Sokol.
Stal sa najdlhšie píšúcim kronikárom Revúcej. O mestskú
kroniku sa staral v rokoch 19611984.
V rokoch 1977-1985 vykonával
funkciu správcu vtedajších pamätných izieb Prvého slovenského gymnázia v Revúcej.
Mestské zastupiteľstvo v Revúcej mu v roku 1998 udelilo in
memoriam Plaketu mesta Revúca za dlhoročné vedenie kroniky mesta,zveľaďovanie expozície Prvého slovenského gymnázia a aktivity v spoločenských organizáciách.
Blízki Vojtecha Mlynárika ho
oslovovali Belo báči. Nemal
rád, keď mu niekto povedal
Béla. Charakterizovali ho neodmysliteľné fúziky, nad nimi okuliare s hrubším rámom a za nimi
dobrotivé, často úsmevom rozžiarené oči.
Pri našich stretnutiach sme
diškurovali najviac o histórii
mesta a kultúre. O sebe nerád
hovoril.
Milý Belo báči, spomíname na
Teba. V týchto dňoch, pri 30.
výročí Tvojho úmrtia si Ťa o
trochu viac oživujú v pamäti
najmä mnohí Tvoji kolegovia, či
bývalí žiaci. Snívaj svoj večný
sen na našom revúckom cintoríne v pokoji.Nezabúdame!
Dušan Dubovský

Tretia októbrová sobota sa v
Revúčke dala stráviť okrem práce aj príjemným kultúrnym zážitkom. Miestne OZ Centrum aktivizácie pamäte a vitality Revúčka organizovalo
spevácku
talentovú súťaž v speve ľudových piesní „HLAS REVÚČKY'
pre deti do 15 rokov.
Sála kultúrneho domu privítala
spevuchtivé deti, ktoré neskrývali vo svojich tvárach očakávanie, radosť zo spevu, ale i istú
dávku trémy. Na úvod zaspievala FS Spod Kohúta. Ako prvé sa
predstavili deti z prvej kategórie,
ktoré navštevujú MŠ. Divákov
následne zaujali svojím vystúpením členovia DFS Lykovčekz
Revúcej.

V druhej kategórii súťažili deti
ZŠ. Milým bonusom boli aj piesne smelých detí z hľadiska, ktoré
vyčarili nejeden úsmev. O víťazoch rozhodovala trojčlenná odborná porota v zložení: Renáta
Brezovská, Natália Poprocká,
Igor Škvarla. Štedré ceny si
odniesli všetci súťažiaci, avšak
ako každá súťaž, aj táto mala
svojich víťazov.
V prvej kategórii detí z MŠ sa na
prvom mieste umiestnila Ninka
Baloghová, v druhej kategórii si
prvú cenu vyspievala Tamarka
Hrbálová. Porota udelila aj špeciálnu cenu sympatie, ktorú získal IvkoOláh.
Poďakovanie patrí členom pracovného tímu OZ, odvážnym
deťom,porote,sponzorom, všetkým účinkujúcim, prítomným
divákom za výbornú atmosféru a
v neposlednomm rade aj BBSK,
ktorý cez schválený projekt
poskytol finančnú podporu na
odmeny pre súťažiacich. Ako vo
svojom príhovore spomenula
pani Renáta Brezovská
podpora rozvíjania a uchovávania
kultúry a tradícií u detí je v dnešnej dobe obzvlášť náročná, preto si vážme prácu tých, ktorí sa o
to snažia v akomkoľvek smere a
odbore.
Mgr. Jana Trubínyová

Kalendár podujatí mesta Revúca -november 2015
19.11. 2015

CVČ Revúca

Stolný tenis
chlapci, dievčatá SŠ
20.11. 2015

CVČ Revúca

Človeče nehnevaj sa
2. kolo mestskej súťaže pre deti od 6 do 15 rokov
24.11. 2015

CVČ Revúca

Basketbal
chlapci ZŠ

26. 11. 2015

CVČ Revúca

Basketbal
dievčatá ZŠ
27.11. 2015

CVC Revúca

Stolný futbal
2. kolo mestskej súťaže pre deti od 6 do 15 rokov
28. 11. 2015; 16:00

Budova Prvého slovenského gymnázia. V rokoch 1977-1985
tu pôsohii Vojtech Mlynářík ako správca pamätných Izleh.
Foto. M.Betko

ZUŠ Revúca

Jubilejný koncert pri príležitosti 10. výročia založenia
speváckeho zboru QUIRIN
v priestoroch MsDK
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KULTURA

Bronz pre

Quirin

Pri príležitosti 10. výročia založenia speváckeho zboru Quirin
sme sa po dlhšom čase rozhodli,
že si zmeriame sily v speve s inýOrtgof HaloikB
mi zbormi.
Po prvom mieste na Krajskej
prehliadke dospelých spevácSfant*í^ Oeák
kych zborov v Žiari nad Hronom
sme sa v sobotu 17. októbra
OÁTVM/ČÁ& 6.12.2015 - nQdeľa / 19r00 hod.
^tfsra
REVOCA
2015 zúčastnili na 2. ročníku ceMestský dom kultúry^ Nám&stie Slobody 14/18
loslovenskej súťaže speváckych
pfíeoQfifMJ
v Revúcej, č.dv. 5
058/28 515 73, Skype MsKS Revúca
zborov dospelých v Košiciach,
www.ticketportal.sk
ktorý bol venovaný 200. výročiu
narodenia Ľudovíta Štúra. PreAiŕlw; Knsiof Magnusson
hliadky sa zúčastnilo jedenásť
ftéii» : Mailin MS
i ahončák
zborov z celého Slovenska Galanta. Nové Zámky, Komárno,
Prievidza, Žilina, Rajec, Prešov,
Dunajská Streda, Vranov nad
//.^0/S^ /Ó,ÚOÁ^.
Topľou, Košice a Revúca.Po
4t(a GntrT
io
iv ^vúcej
Znárna rop
ié
i tfca^ zb^rfcybf^otfOnmniovcou
vzornej príprave, ktorej súčassa stalj nanK
i tap
i fvn^jbb
i rlavK pfrdnwrnví,
klc^deiB
níu
iedctu^ Íítavif, |p«iu*f^i tinwiť
ťou bolo aj celodenné sústreX
2n^ ! hbdsiha dosa
tnu ^ncuv>^t>rŕiive,
odď
tíi t}4ďka n
vm
ij dokoncň
bozkom
rawiakozdrďu^l
ba
nabrnpulym
kamarátom
^ S^pe: Ms'K^
^edprecfaj:
9/i/KS
č. £v. 5 afeBo
denie s prof. PaedDr. Milanom
'^fvúca afeôo UÍ. č. 058/28 515 73
J
•
Pazúrikom, CSc., profesorom na
katedre hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej
Bystrici, sme boli odhodlaní podať čo najlepší výkon. V príprave
nás zaskočili nečakané zdravotné problémy nášho dirigenta,
ktorého ochotne nahradila Milin-

ka Chalupková, učiteľka ZUŠ, za
čo jej všetci členovia zboru boli
veľmi povďační. Nebolo to jednoduché ani pre ňu, ani pre nás.
Nieje ľahké dirigentovi na dvoch
skúškach zvládnuť 6 neznámych skladieb a spevákom zase
zvyknúť si na gestá
nového
dirigenta. Ale spievame pre radosť, pre potešenie a s tým sme
odchádzali aj do Košíc. Koncert
sme venovali nášmu Jarkovi. A
oplatilo sa. Porota ohodnotila
výkon revúckeho Qiurina bronzovou medailou.
Naša vďaka patrí aj firme
G A J A R O TOUR, ktorá nám
sponzorsky prispela na úhradu
cestovných nákladov za autobus.Týmto úspechom sme odštartovali naše oslavy, vyvrcholením ktorých bude 28. novembra 2015 o 16:oo hod. JUBILEJN Ý K O N C E R T v Mestskom
dome kultúry v Revúcej, na ktorý
Vás aj touto cestou srdečne
pozývame.
Mgr. Milada Rusnáková, členka
SZQuirin

Jin Jwcnuhtk

fjTMUCl

»it$Í

Utlan Bahúl

Idiižné novinky z mestskei knižnice^
Banáš, Jozef: Dementi.
Obľúbený autor si pod svoj nekompromisný skalpel zobral všetky
oblasti nášho verejného života. Ostrým vtipom rozpitváva typické
vlastnosti Slovákov.
Framptonová,Megan: Príručka vojvodu.
Vojvoda z Rutherfordu je boháč a vychýrený sukničkár. Celý
Londýn vie, že manželstvu sa vyhýba. Prečo si potom najal mladú
guvernantku, aksi neplánuje založiť rodinu?
Sund ErikAxI: Sklenené telá.
Thriler o temných zákutiach ľudskej psychiky. Švédsko zaplaví
vlna samovrážd. Zarážajúce je, že umierajú prevažne mladí ľudia.
Pri ich telách sa našli volkmeny a staré kazety s mixovanou
hudbou. Ukáže sa, že všetky patrili jednej žene...

Vás 8RÍeíne|wz^vi||áTiA

J U B I l ^ KONCERT

S

i n i príležitosti lo.výročúi založenia z b o i ^

r

^^^Mfo6i/vsolwht28.noveml^
vDoiiielaJtťayvRevóiC^^
TeStmesanaVás
4 * /

.

>k
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SKOLSTVO

Včelia kráľovná odoindala imatrikulačné list iMpnitiitiiiajnbazitjsiiiii

Vo štvrtok 22.10.2015 v popoludňajších hodinách bolo nezvyčajne rušno v Základnej škole na
Hviezdoslavovej ulici.
V školskej jedálni naši malí
prváci boli slávnostne prijatí do
„cechu školského". Prijať tých
najmenších medzi naozajstných
školákov je totiž neodmysliteľnou súčasťou našej školy.
Parlamentári im spolu s pánmi
učiteľmi pripravili naozaj krásne
podujatie. Slávnosť sa začala
pestrým kultúrnym programom
mladších žiakov. Aj tentoraz bol
originálny, niesol sa v duchu
rozprávky Včielka Mája. Okrem
Máji, Vilka, kráľovnej a kráľovských bubeníkov v ňom hlavnú

úlohu zohrali práve tí najmenší,
naši prváci. Sľubom sa zaviazali
dodržiavať všetky práva a povinnosti školáka.
Z rúk včelej kráľovnej si prevzali
imatrikulačný list a medailu.
Prváci však nezaháľali a zaspievali svojim rodičom pesničku s použitím detských hudobných nástrojov. Za odmenu ich
čakali krásne vyzdobené stoly s
maškrtami a darčekom v podobe pekného trička.
Slávnostná imatrikulácia bola
veľkým dňom nielen pre našich
prváčikov, ale aj pre ich rodičov
a blízkych. Veríme, že domov
odchádzali plní nevšedných
dojmov a zážitkov

Doobeda to bola obyčajná škola
plná žiakov tešiacich sa na jesenné prázdniny no po západe
slnka sa triedy a chodby školy na
Hviezdoslavovej ulici premenili
na miesto hrôzy a strachu.
Odporné pavučiny, nechutné
pavúky a netopiere, všade len
čiernočierna tma a hrôzostrašná
hudba. A v túto noc, keď všade
ožili duchovia, rozhodli sa naši
šiestaci prekonať svoj strach a
halloweenskú noc stráviť v škole.

Touto novovzniknutou tradíciou
sme si pripomenuli sviatok Halloween, považovaný za americký sviatok, ktorý sa však čoraz
viac udomácňuje aj u nás.
Halloween sa oslavuje v noci z
31. októbra na 1. novembra prevažne v anglicky hovoriacich
krajinách. Málokto však vie, že
história tohto sviatku, ako aj vyrezávaná tekvica či koledovánie
má korene v Európe, u Keltov a
Slovanov. Halloween bol pôvodne pohanský keltský sviatok
konca leta, keď sa duše mŕtvych
vracajú na zem a snažia sa ovládnuť všetko živé. Ochranou
proti týmto duchom je svetlo, aj
preto sa symbolom tohto sviatku

6
III

stala vydlabaná tekvica s otvormi v podobe tváre a zvnútra
osvetlená sviečkou či kahancom, ktorá slúži ako lampáš.
A č o sa vlastne v túto strašidelnú
noc v škole dialo??? Šiestaci v
halloweenských maskách s
baterkami v rukách museli prejsť cestou odvahy „The Trail of
Courage", kde plnili úlohy a hľadali indície, z ktorých mali zložiť
anglický text. Tí, l<torí cestu odvahy prežili si zatancovali na
diskotéke, kde nechýbali ani tradičné halloweensl<é dobroty.
Vyskákanía vytancovanízaliez11 do spacákov a strašidelná noc
pokračovala pri filme o duchoch.
Noc v škole bola natoľko vzrušujúca a zábavná, že poniektorí
ani oka nezažmúrili a po celú
noc strážili školu pred inváziou
duchova strašidiel.
Obrovské ďakujem patrí duchom a strašidlám z IX.B za
najdokonalejšiu a najhrôzostrašnejšiu cestu odvahy, pani
Lukášovej za úžasné halloweenské muffiny a v neposlednom rade našim šiestakom,
ktorí dokázali, že odvaha im
určite nechýba...

... Alebo haloweenska noc
plná strašidiel

Filmy na hodinách cndzích jazyi(ov

Pri vyučovaní cudzieho jazyl<a
by sme mali vytvárať optimálne
podmienky pri ktorých sa žiakom zdá učenie prirodzené, zaujímavé a vyvoláva u nich radosť.
Učenie, ktoré je multi-senzorické, aktívne a skúsenostné
zanecháva u žiakov dlhodobé
vedomosti, zručnosti a návyky.
Vyučovanie by nemalo byť založené len na práci s učebnicou,
ale úlohou učiteľa je hľadať nové
možnosti ako podporovať, rozvíjať a obohacovať prácu žiakov na vyučovaní. Jednou z
možností je práca s textom alebo
filmom, ktorá ponúka možnosť
zmysluplného vyučovania cudzieho jazyka. A tak sa v poslednom týždni pred jesennými

prázdninami vyučovacie hodiny
cudzích jazykov na ZŠ Hviezdoslavovej niesli v duchu zábavných a hravých aktivít. V úvode sme žiakov motivovali didaktickými hrami, tajničkami či
brainstormingom a tak sme ich
vtiahli do danej problematiky.
Počas počúvania príbehu či
rozprávky žiaci usporiadali obrázkovú alebo textovú osnovu.
Následne žiaci vypracovali úlohy, ktoré sú zamerané na precvičovanie si osvojeného učiva
najlepšie v produktívnej zručnosti, napr.: v dramatizácii textu, samostatnom písomnom
prejave (tvorbe knihy), pracovnom liste alebo didaktickej hre.
Mgr.Anna Sabolová

6
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Úspechy kickboxerov v LeviGiach Dva cenné kovy pre Revúcu

Po veľkom úspech kickboxerov
Slovenska na MS v Srbskom
Belehrade v K1, kde získala zlato Veronika Petříková, sa v
sobotu 1. novembra 2015 v Leviciach konalo 4. kolo Katsudo
open ligy v kickboxe.
Štvrté kolo bolo v Leviciach
zorganizované po prvýkrát
hlavný organizátor bol Kickbox
klub Levice a predseda klubu
Roman Štamposký. Do 114 bojov z 14 klubov sa zaradili aj pretekári športového klubu Kickbox
Leon Revúca a Centra voľného
času, v počte 6.Vedúci výpravy
a tréner bol Ľuboslav Bodor ml.
Kapitánka klubu Janka Guláková uchádzačka o projekt Talent novej EU do zápasu nastúpila vo vynikajúcej forme cest-

u ku zlatu jej skrížila Stela Levická/kickbox Panter Prešov
kto-rá je čerstvá majsterka EU
zo San Sebastian-Španielsko
8/2015/. Janka prehrala a po
zranení už nenastúpila na štýl
kickiight.
Vedúci výpravy hodnotí ako
najlepší výkon na súťaži výkon
Miriam Sokolovej ktorá vynikala
nasadením a bojovnosťou. Svoj
prvý zápas vybojoval aj talentovaný nováčik Radko Siman
na súťaži si viedol dobre bojoval
s prehľadom.
Naši zverenci si celkovo z Levíc
priniesli 6 strieborných a 1 bronzovú medailu a po 4. kole kickbox ligy prvých 5 športových
klubov, skončili štvrtí v poradí s
počtom bodov 167.

V sobotu 7. novembra sa pretekári Karate Klubu Revúca zúčastnili
Majstrovstiev Stredoslovenského zväzu kadetov a juniorov + Pohár
mládeže SsZKv Žiari nad Hronom.
Súťaž sa uskutočnila v mestskom kultúrnom centre,na ktorej
štartovalo rekordných 462 pretekárov zo 44 klubov! Napriek tomu
naši chlapci dokázali vybojovať pre farby nášho klubu a mesta dva
cenné kovy:V súborných cvičeniach kata medzi vekovo staršími
pretekármi sa predstavil Roman Makróci, ktorý vybojoval striebro v
kategórii starší juniori 18-20 rokov. V nahustenej kategórii kata
starší žiaci 10-11 rokov, kde štartovalo až 34 pretekárov, obsadil
pekné 3. miesto Pavol Halaj.
V tejto istej súťažnej kategórii štartoval aj Matej Herich, ktorý si
viedol dobre a prebojoval sa až do 3. kola. Statočne bojovali aj
Štefan Koreň a Štefan Teyerl, avšak do bojov o medaily tentokrát
nezasiahli.
Medailistom gratulujeme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu
nášho klubu. Úprimne ďakujeme aj rodičom našich pretekárov za
ochotu pri zabezpečen í dopravy na súťaž. AB

/íozpis pohotovostných služieb lekární-november
Pohotovostné služby
Pondelok-piatok: 16.00-18.00 hod.
Sohota, nedeľa, sviatok: 8.00-10.00 hod
Pondelok Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa
1
Lianela

Zamestnanie
Administrátor iT infraštrul^túry, Slovmag, a.s. Lubeník,
P h D r . D. B e n k o v á , U S O ,
V Š , p r a x i rok,
058 48141 25.
Prevádziíový zámočníl^, Slovmag , a.s. Lubeník, PhDr.D.Benková, USO, prax 6 mesiacov,
058 48141 25.
Rušňovodič, Slovmag, a.s.
Lubeník, PhDr. D. Benková,
USO,
058 48141 25
Asistentl^a l^onatei'a spoiočnosti, ADAM Slovakia, s.r.o
Lubeník, O.Slováková,USO,
prax 3 roky,
0907 717611.
Automechanil^ nál^iadných

Zamestnanie
motorových vozidiei, TRANSTAV-Marek Čupka, Revúca,USO,
0905 356327.
Osobný banl^ár. Prima banka
S l o v e n s k o , a.s.. R e v ú c a , Mgr.L.Gregušová, USO, prax 1
rok,
0903 829 644.
SBS
Tesco,
OMNIS
S E C U R I T Y SERVICE BB s.r.o,
R.Kojnok,USO,
0915 578920.
Vodič osobného motorového
vozidia, SMZ-Služby, a.s.
Jelšava, Ing.P.Miko, USO,
0905 762409.
El^onomicl^o-finančný zástupca, SMZ-Služby, a.s. Jelšava,lng.P.Miko,VŠ, prax 6 rokov.

2
NsP

3
Cannabis

4
Dr.Max

5
Lianela

6
Sunpharma

7
Cannabis

8
Sunpharma

9
Lianela

10
Sunpharm

11
Cannabis

12
Sunpharma

13
Dr.Max

14
Lianela

15
Dr.Max

16
Sunpharma

17
NsP

18
DrMax

19
Cannabis

20
Lianela

21
Dr.Max

22
Sunpharma

23
Cannabis

24
Dr.Max

25
Cannabis

26
Dr.Max

27
Sunpharma

28
Cannabis

29
Dr.Max

30
NsP

yLekáreň Sunpharma otvorená každý deň ďo 20.00 hody

Zamestnanie
0905762 409.
Predavačl^a detsl^ého tovaru,
Tatiana Karabínošová, UNIS-Ka
Revúca, USO,
0905 524951
Obsiuha l^oiesového rýpadiaa
nal^iadača, Dušan Laboš,Muráň,USO, prax 6 mesiacov
0903 605 773
Predajca rýchieho občerstvenia,Mgr.Peter Boláček, USO
0917 638 460
Vodič nál^iadného vozid-ia,M.Čupka,Transtav, Revúca,USO, 0905 356327

Hľadáme kuchára
do pizzerie.
TPP dohoda.
Novovytvorená prevádzka v Revúcej.
Výhodné platové podmienky.
Vyučený prax nie je
0949105000

8

INZERCIA

Pôžičky
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INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE

^

Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0910260666
Predám rodinný dom v Jelšave,
lokalita Sídlisko
0902970 524
Predám rodinný dom na námestí v Jelšave(stará čistiareň)
0902970 524
Predám zateplenú U N I M O BUNKU na pevnom ráme rozmery 3x7 m. 0915 831 662
Predám 3-izbový, neprerobený
byt s balkónom v Revúcej na
UI.T.Vansovej,72m2,7.posch.z
8.poschodí. Cena dohodou.
0907277 771
Predám pozemky v Revúcej.
Orná pôda- parc.č.1226,plocha
81m2,č.1227,133 m2,č.4154/3,775 m2,č.42025,253 m2,č.3340,1535 m2.
Trvalý trávnatý porast-parc.č.3868,plocha1687m2, č.3408/2,15m2,č.3409,304m2, č.1513,16 968 m2,č.1510,1402 m2.
Lesné pozemky- pare.č.3574,plocha 3861 m2. Cena dohodou. Kontakt: 0919168 983.
Predám garáž pri kotolni s
jamou a pivnicou. Cena 5 500 €.
0902 4 0 9 9 3 9

Lúčime sa
-zamestnaným
František Krajčovič
-ddchodcom (aj invalidnými
v0vel(u78r0l(0v
Miroslav Kozár
Rýchlo a na čokoľvok!
v0vel(u78r0l(0v
TERAZ AKCIA
Jozef Boros
v0vel(u77r0l(0v
Vyhrajto pdžičkn zdarma
Za dobré splácanie vrátime až 300 €
Za novébo klienta odmena 506 Pre kamaráta
^
Kontakt: 0040101844
^

ŽIVOTNE KRIŽOVATKY
v mesiaci november

Život je krátky jak lesk ruží, na
bledej stuhe smrt' na krku visí.
Má zvonček ale nezvoní, srdce
^
Beitautácia Rozkvet, Jilemnického ul.
^ počúval si tíško dotíklo ti
Z dychu tvojho duša navždy
NOWNKAI
odletela. Hrob ti vykopali, slabnú
-Šťastná hodinka od 13.-14.00 liod. v reštaurácii,výber tvoje kosti, ktoré studená zem
z menu č.1-4 v jednotnej cene 2,65 €
na prach rozmrví ti.
-jedálny lístok rozšírený o menu č.5 a 6 [predjedlo, Plačú, horko plačú tvoji kamaráti
a ty sa usmievaš medzi hviezpolievka,hlavné jedlo, dezert) v cene od 3 €
dičkami.
Tešíme sa na vašu návštevu, príp. Zabezpečíme donáškuOpadáva lístie ako každú jeseň, vonný dym z kadidla dvíha
obeda zdarma.
sa k nebesiam, na lícach naj.
Objednávky: 056 44 32 666
bližších držia sa slzy za ruky.
Zem chladná, pre teba Jano,
Predám alebo prenajmem budovu na Tomášikovej ulicichrámom požehnania. Organy
tvojich pľúc prehriali sa, spevu
(kvetinárstvo IVETA).
sa bránia a hodiny na stene
Bližšie informácie: 6065 655170
dobili v zlej chvíli, veď tvoje telo
do zeme vložili.
•N
Do seba hľadíme všetci zarmútene a na tvojom hrobe slzy
hromadíme. Koniec tvojej cesty,
nech ťa po nej Jano, vedie Božia
ruka.
Ing.Ján Hrbál.
TAAOICNÝ POSKYTOVlTei; PÔZICICK

KAMENARSTVO

Pre Jána Kilíka z Revúčky,

ktorý odišiel do večnosti dňa
21.10.2015 vo veku 67 rokov.
JDS Revúčka

AKCiovA PONUKA
^

|?1f 1 1 8 |
Muranska 399

teL: 0T8/442 65 83

mobil: 0908 230 638
; Revúca
l«HTOmiTSfvo@logat,sl<

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

V a š e pripomienky, otázky,
námety a tipy na
z a u j í m a v é témy, ľudí a ich
nevšedné koníčky nám
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.

^ REVÚCKE LISTY ^

Kamenárstvo Ulický s.r.o.
Revúca,
Muránska 366,050 01
Mobil: 0907 528 039
0917 724 483
www.kamenarstvo-ulicky.sk
Kvalita overená 25 rokmi praxe a spokojnosťou zákazníkov
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