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Cena 0,33- €

Program na 4.strane.

PF 2015

Osem žien

PF 2014
Tanečníci z Happy Dance

Mesto Revúca v spolupráci s
Mikroregiónom Magnezit si vás
dovoľujú srdečne pozvať na blížiace sa Revúcke vianočné trhy
4.-5. decembra 2015 na námestí
pred budovou „Kohút“.
Tento rok sa môžete tešiť najmä
na:
-vystúpenie detí materských a
základných škôl,
-vianočný jarmok,
-vianočný punč,
-súťaž vo varení vianočnej
kapustnice,
-Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka,

-ochutnávku špecialít zo zabíjačky a mnoho ďalších prekvapení...
Príďte sa zabaviť a zasúťažiť si
s celou rodinou v príjemnej vianočnej atmosfére nadchádzajúcej zimy pod „Kohútom“.O podrobnejšom programe pripravovanej akcie vás budeme včas
informovať prostredníctvom
plagátov.
Zároveň pozývame všetkých
záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže vo varení vianočnej kapustnice, aby neváhali
a prihlásili sa v zmysle propozícií uvedených nižšie
Propozície vo varení vianočnej
kapustnice.
POČET ČLENOV V DRUŽSTVE: maximálne traja
TERMÍN PRIHLÁSENIA: najneskôr do 3.12.2015,
FORMA PRIHLÁSENIA:
osobne na sekretariáte MsÚ,
alebo telefonicky na t.č. 0915
474 581,
TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE:
4. december 2015 (piatok),
námestie pred budovou „Kohút“
v Revúcej
PRIEBEH SÚŤAŽE:
10:00 - Otvorenie súťaže vo
varení kapustnice.
Kotol, kuchárske potreby a suroviny si donesú súťažné družstvá, vodu, drevo, stôl, 1 bochník chleba. 10 ks plastové misky
a lyžice dodajú usporiadatelia
10:00 12:45 - Varenie kapustnice
13:00 - Vyhodnotenie súťaže
vo varení kapustnice
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Ako sa nestratiť vo svete internetu
Centrum pedagogicko-psycho- Naše centrum realizuje v
logického poradenstva a pre- základných a stredných školách
vencie zaznamenalo v posled- v okrese Revúca preventívne
nej dobe viacero prípadov ob- aktivity a preventívne programy,
ťažovania a zastrašovania detí v ktorých sa venujeme probleprostredníctvom sociálnych sie- matike sociálno-patologických
tí. Ide prevažne o dievčatá, kto- javov. Po nadviazaní bližšieho
ré sa cez facebook, resp. iné vzťahu sa nám deti často zvesociálne siete zoznamujú s nez- rujú so svojimi neistotami a tránámymi mužmi. Tí ich následne peniami.
lákajú na osobné stretnutie, Je potrebné všímať si prejavy
ktoré môže mať fatálne nás- správania svojho dieťaťa. Všíledky.
majte si príznaky, ktoré naznaPrečo majú deti potrebu písať si čujú, že sa s vaším dieťaťom
s cudzou osobou?
niečo deje alebo, že sa pre neho
Vyhľadávanie priateľov cez in- aktivita na internete stáva príliš
ternet sa stáva v dnešnej dobe dôležitou. Otvorte s dieťaťom
čoraz častejším spôsobom zoz- tému závislosti na internete,
namovania. Z rôznych dôvodov rozprávajte sa o tom, čo ste si
sa takto deti a tínedžeri snažia všimli, ukážte, že máte obavy.
nájsť spriaznené osoby, s kto- Skúste to bez hodnotenia, morými by mohli stráviť niekoľko ralizovania a hnevu. Povedzte
chvíľ, či už online alebo neskôr mu o tom, kam až môže takáto
aj osobne. Opatrnosť je preto v závislosť viesť a o tom, že chcekaždom prípade tou najnut- te zabrániť tomu, aby sa to stalo
nejšou obranou pred nebezpe- jemu.
čenstvami, ktoré takéto stretnu- Uvádzame najčastejšie príztia môžu priniesť. Ten, kto je zá- naky chorobnej závislosti na
vislý od vzťahov vo virtuálnom internete:
priestore, trávi veľa času zverej- 1. strata kontroly nad časom
ňovaním podrobností zo svoj- dieťa stráca pojem o čase, ktorý
ho života, vylepšovaním svojho strávilo pred monitorom na úkor
proﬁlu, pridávaním nových foto- iných aktivít, ktorým sa rado v
graﬁí, či hraním online počíta- minulosti venovalo;
čových hier. Vyhľadáva si cez 2. klamanie- dieťa klame sebe
sociálne siete alebo čet nových i svojim blízkym, čo počas dňa
kamarátov (počet jeho priateľov robilo alebo koľko času strávilo
na sociálnych sieťach sa šplhá k na internete;
stovkám),
buduje si virtuálne 3. zmena osobnosti- dieťa sa
Allan Mikušek
vzťahy. Tieto online priateľ- na internete stáva niekým iným
stvá sa mu zdajú lepšie než ako v skutočnosti je, žije dvovzťahy v bežnom živote, má jaký život
pocit, že ľudia na internete ho 4. emotívna nestabilita - pocit
dokážu lepšie pochopiť. Keď šťastia, keď si sadne za počítač
ho niečo
trápi, riaditeľky
je nahnevaný
Kancelária
škôlkya pripojí sa na internet, strieda
alebo smutný, hľadá podporu a pocit viny za čas strávený na
pomoc v četových miestno- internete a zanedbanie tak
stiach alebo na sociálnych sie- iných povinností;
ťach. Anonymita virtuálneho 5. zúfalstvo - dieťa reaguje
priestoru vytvára zdanlivý pocit podráždene, ak z nejakého
bezpečia a povzbudzuje deti k dôvodu nemôže stráviť ľubovoltomu, aby sa rýchlejšie otvorili a ný čas na internete;
odložili zábrany. Na internete je 6. fixácia - myslí na počítač
preto oveľa jednoduchšie kla- neustále aj pri iných aktivitách.
mať lebo vydávať sa za nie- Pokiaľ sa vaše dieťa prejavuje
koho iného. Nie je ťažké vy- neustálymi výkyvmi nálad a
tvoriť si falošný proﬁl, použiť tušíte, že za tým môže byť zácudziu fotograﬁu alebo zatajiť vislosť od internetu, počítasvoje skutočné úmysly. Podvod- čových hier, ba dokonca máte
níci a nebezpeční ľudia sa môžu podozrenie, že by sa s niekým
pohybovať v četových miest- nevhodným mohlo stretávať,
nostiach, na internetových fó- nečakajte a kontaktujte nás.
rach a v diskusných skupinách, Pomoc a podporu nájdete v
na internetových alebo tele- našom centre: Kollárova 11,
fonických zoznamkách. Toto Revúca, (pri Centre voľného
vytváranie detskej identity dos- času) alebo na vysunutom
pelými na najrôznejšie (väčši- pracovisku Sládkovičova 58/2,
nou nebezpečné)
účely sa Revúca (budova Jednoty, vedľa
nazýva grooming.
foto Rolinec)
Preto predchádzajme týmto
.PhDr. J. Dojčárová
rizikám osvetou a prevenciou.
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OLUP,n.o. Predná Hora informuje o projekte

Monitorovanie,hodnotenie a výskum efektívnosti liečby
závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou
pridanou hodnotou
Poskytovateľ finančnej dotácie:
Ministerstvo zdravotníctva SR,
Poskytnutá dotácia:16 585,00 EUR,
Účel použitia finančnej dotácie:- Monitorovanie, hodnotenie a
výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni
Realizácia projektu: 8/2015 - 12/2015
Cieľ projektu:
-Hlavným cieľom je monitoring a hodnotenie terapeutických zmien
v liečbe závislosti s cieľom prispieť k lepšiemu porozumeniu všetkým aspektom závislostnej problematiky a účinkom jednotlivých
opatrení a poskytnúť tak vierohodné, komplexné a na faktoch
založené podkladové materiály na účely národných politík a
opatrení krajín EÚ. Spolupráca so zahraničnými inštitúciami s
rovnakým predmetom činnosti zameraným na liečbu závislostí a
psychických porúch s cieľom jej ďalšieho prehĺbenia a rozvoja na
medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou.
-Paralelným cieľom je zlepšenie povedomia odbornej verejnosti o komplexnom prístupe k prevencii závislostí a využitie pozitívnych skúseností terapeutov z krajín V4 pri skvalitnení primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie
závislostí.
- realizácia prednášok pre odbornú verejnosť
- informovanie odbornej verejnosti o výsledkoch monitorovania, hodnotenia a výskumu efektívnosti liečby závislosti
na medzinárodnej úrovni
- zorganizovanie spoločných medzinárodných pracovných
stretnutí zástupcov terapeutických tímov podieľajúcich sa na
realizácii projektu
Cieľová skupina projektu:
- pacienti v aktuálnej liečbe v OLÚP, n. o. Predná Hora
- zástupcovia terapeutických tímov zo špecializovaných
zariadení pre liečbu závislostí- psychiatrická liečebňa PATEB,
s.r.o. Jemnice (Česká republika) a liečebňa WOTUW Krakov
(Poľská republika)
- odborná verejnosť Košického, Prešovského a Žilinského
samosprávneho kraja - ambulanní psychiatri, pedopsychiatri,
praktickí lekári pre deti a dorast, praktickí lekári pre dospelých
Miesto realizácie projektu:-OLÚP, n. o. Predná Hora, okres
Revúca, Banskobystrický kraj-Košice, Prešov, Žilina- PATEB, s.r.o.
Karnevalové
masky WOTUW Krakov (Poľská republika)
Jemnice
(Česká republika),
Kontaktné údaje:OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť
Predná Hora č. 126, 049 01 MuráňTel.: 058/4866111, Fax:
058/4866200, olup@olup-prednahora.sk, www.olup-prednahora.sk
"Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015.“
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dení ústredného vykurovania a
pri výstavbe a používaní komínu
a dymovodu. Táto vyhláška
litých horľavých stavebných
obsahuje okrem požiadaviek na
konštrukcií, ustanovených vo
inštaláciu palivových spotrebivšeobecne záväznom právnom
čov na tuhé, kvapalné a plynné
predpise.
palivá, elektrotepelných spotreVeľa evidovaných požiarov tvobičov a zariadení ústredného
ria požiare spôsobené vyhorevykurovania aj technické podním sadzí v komíne. Je to dôslemienky na výstavbu a prevádzdok absentujúceho čistenia a
kovanie komínov a dymovodov,
kontroly komínov. Termíny konna pripájanie palivových spotretroly a čistenia komínov sú uvebičov a stanovuje bezpečné
dené vo vyhláške Ministerstva
vzdialenosti spotrebičov a dyvnútra SR č. 401/2007 Z. Z.:
movodov od horľavých materiá- ak sú na komínové teleso prilov.
pojené spotrebiče s celkovým
Zásady požiarnej prevencie
tepelným výkonom do 50 kW
pri vykurovaní:- neprekurujte
komín je potrebné čistiť raz za 4
vykurovacie telesá, neskladujte
mesiace, spotrebiče na tuhé
a nesušte v ich blízkosti horľavé
alebo kvapalné palivá,6 mesiamateriály a neponechávajte ich
cov, spotrebiče na plynné palivá
bez dozoru,
ak ide o komín bez vložky,12
- nepoužívajte k rozkurovaniu
mesiacov spotrebiče na plynné
horľavé kvapaliny, najmä benpalivá ak ide o komín s vložkou
zín, petrolej či denaturovaný
,- ak sú na komínové teleso prilieh,
pojené spotrebiče s celkovým
- inštaláciu vykurovacích telies
tepelným výkonom nad 50 kW,
zverte vždy odborníkom pri
komín je potrebné čistiť raz za 2
plnom rešpektovaní pokynov
mesiace, spotrebiče na tuhé pavýrobcu,- dbajte na to, aby vylivá alebo spotrebiče na kvapakurovacie telesá sporáky, pece
lné palivá, 6 mesiacov spotrea pod. boli umiestnené na nebiče na plynné palivá.
horľavej podložke predpismi
Vypaľovať komín je možné len
určených rozmerov a odborne
výnimočne. Túto činnosť vykozaústené do komínových priedunáva kominár alebo revízny
chov,
technik s pomocou najmenej
- popol z vykurovacích telies
jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci. Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten,
kto čistenie a kontrolu komína
vykonal. Najčastejšie zisťované
nedostatky pri kontrolách aj v
rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru sú zlý technický
stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích
telies, nedovolená manipulácia
s otvoreným ohňom a horľavými
kvapalinami, odkladanie žeravého popola na nebezpečných
miestach a do horľavých nádob
a pod.
V prvom rade by sme mali dbať
na správny výber druhu palivového spotrebiča používať len
spotrebiče typizované, ktoré
boli testované a schválené. K
týmto spotrebičom by mal byť
dodaný od výrobcu návod na
používanie. Ak sa spotrebič prevádzkuje podľa tohto návodu,
mala by byť jeho prevádzka
bezpečná. Ak nám návod na
používanie chýba, treba sa
riadiť pokynmi uvedenými vo
vyhláške MV SR č. 401/2007 Z.
z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky
na protipožiarnu bezpečnosť pri
inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, a zaria-

Vykurovacie obdobie a palivové spotrebiče
S príchodom zimy prichádza aj
vykurovacia sezóna a s ňou aj
zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú
zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné
vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov
vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás
každoročne presviedča štatistika požiarovosti.
V poslednom období sme zaznamenali návrat k pôvodnému
vykurovaniu stavieb tuhým palivom - drevom. Vo veľkej miere
sa začalo objavovať vykurovanie kozubovými telesami, ktorých používanie je znovu v móde
nielen v rekreačných chalupách
a chatách, ale aj v rodinných
domoch. Požiare vzniknuté od
týchto spotrebičov sú spôsobené hlavne ich nesprávnou a
neodbornou inštaláciou, ktorú si
užívatelia zvyčajne vykonávajú
svojpomocne bez predchádzajúceho odsúhlasenia stavebným
úradom. Týmto sa však dopúšťajú priestupku nielen voči stavebnému zákonu, ale aj na úseku ochrany pred požiarmi,
pretože fyzické osoby sú povinné podľa zákona o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečiť odborné preskúšanie komínov po
stavebných úpravách na telese
komína a pred pripojením spotrebiča na komín osobou s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov kominárom, ktorý o tomto vydá majiteľovi doklad.
Podobne aj rekonštrukcie chát,
chalúp a výstavbu kozubov si ich
užívatelia zvyčajne vykonávajú
sami, alebo ich zveria tzv. odborníkom na všetko. Títo ľudia,
ktorí vykonávajú stavebné práce
všetkého druhu však často
nemajú základné znalosti z
výstavby komínov a kozubov. S
výhľadom ušetrenia finančných
prostriedkov si však neuvedomujú, že svojím počínaním nielenže môžu spôsobiť veľké
materiálne škody na svojom alebo cudzom majetku, ale ohrozujú zdravie a životy seba a
svojich blízkych.
Požiare vznikajú hlavne nedodržaním bezpečných vzdialeností
na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov
a komínových telies a nedodržaním bezpečnej vzdialenosti
pri inštalácii dymovodu od oko-

3
vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez
dozoru také spotrebiče, ktorých
technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako
napr. tepelné spotrebiče bez
automatickej regulácie
,- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a
používanie horľavých kvapalín,
kovových tlakových nádob na
propán bután, tuhé palivá a iné
materiály.
Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je nevyhnutné, aby palivové spotrebiče, dymovody a
komíny boli správne zapojené,
udržiavané a konštrukčne i funkčne bezpečné. Každý z nás si
musí uvedomiť, že za bezpečnosť pri vykurovaní zodpovedá
svojím konaním, správnymi rozhodnutiami a dodržiavaním
právnych predpisov.Pri porušení základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a
komínových telies môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Revúcej v
,
priestupkovom
konaní uložiť
pokutu do výšky 331 € a v
blokovom konaní do výšky 100
€.
S.Šuhajová
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Hasičské jednotky 2015
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Kalendár podujatí mesta Revúca -december 2015
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Hviezdoslavka oslavuje svojich 40 rokov
zameraná na volejbal a spríjemňujú atmosféru pavilónu.
Aby výročie nebolo len o práci, v
pondelok dostali naši žiaci riaditeľské voľno a do školy sme si
pozvali našich bývalých kolegov,
ktorí si užívajú zaslúžený dôchodok a hostí, aby prišli spolu
snami osláviť 40. rokov založenia Hviezdoslavky.
Prezreli si vynovené priestory
školy, zašli do svojich bývalých
tried a zaspomínali si na staré
časy, ktoré strávili v tejto škole.

Deti dokážu oceniť, keď s nimi
trávite čas, keď sa im venujete.
Veď ktorý čas je rozumnejšie
strávený ako ten, ktorý venujeme svojim deťom? Vidieť radosť
v detských očkách je jeden z
najkrajších darov, ktoré v živote
môžeme dostať. Neopísateľné
momenty radosti a šťastia, sme
my učitelia, spoločne s deťmi a
ich rodičmi prežili v sobotu 14.
novembra 2015. Cez víkend sú
obyčajne triedy či školské chodby tiché a smutné. Učitelia, žiaci,
ale aj ich rodičia oddychujú a naberajú sily do nového týždňa.
V sobotu 14. novembra sme to
však zmenili. Pri príležitosti
osláv 40. výročia založenia našej Hviezdoslavky, učitelia s rodičmi zorganizovali pre svoje
deti zábavné športové náučné
predpoludnie. Už pred desiatou
hodinou sa chodby našej školy
začali zapĺňať nedočkavými
deťmi a ich rodičmi. Pred vchodom ich vítali starší spolužiaci s
vyzdobenými vstupenkami, ktoré slúžili na zbieranie bodov. Tie,
v podobe podpisov za rôzne
aktivity, si potom vymieňali za
sladkosti. Každé dieťa miluje
sladkosti, a tak sa začala naháňačka za podpismi. V tvorivých
dielňach deti vyrábali rôzne
výrobky, ktoré si potom hrdo odnášali domov. Vyrábali si vlastné
sviečky, pohrali sa s farbami a
vytvárali krásne farebné obrazce. Maľovali, súťažili, skladali
puzzle, merali si sily v rôznych
kvízoch, či v telocvični pri netradičných športových disciplínach. Pastvou pre ich oči boli
vianočné gule i vianočné dekoračné stromčeky. Vyrezávali,
kreslili, modelovali, sypali…
Vonku im zatiaľ dvaja zruční kuchári varili skvelý guláš. Každé
dieťa sa potešilo teplému čaju,
ale aj medovníčku, upečenému
šikovnými mamičkami. A komu
sa málilo, mohol si pochutnať na

cukrovej vate, popcorne a
zapekaných palacinkách so šľahačkou. S plnými bruškami sa
ešte vyšplhali na kone. Tie s hrdosťou priviedli Diana, Timea a
Majo, aby potešili mladších spolužiakov a povozili ich po areáli
školy.
Oslavy vrcholili a nakoniec prišlo to najlepšie! Všetci sa zhŕkli
okolo moderátora a netrpezlivo
čakali na žrebovanie tomboly.
Hoci cien bolo neúrekom, nemohol vyhrať každý. A tak sa v
mnohých detských tváričkách
objavila i slzička, keď sa šťastie
na nich neusmialo.
Oslavy 40. výročia sa deťom i
rodičom páčili. Dokazovala to i
dobrá nálada, neopakovateľná
atmosféra, no aj prázdne gulášové kotly, prázdne stoly po koláčoch, i plné chodby spokojných detí, ktoré i po ukončení
akcie usilovne pracovali v tvorivých dielňach.
Vedenie školy ďakuje učiteľom,
rodičom ale i sponzorom, ktorí
prispeli k úspešnému priebehu
vydareného podujatia.
Tohto hesla sa držali aj učitelia z
Hviezdoslavky a k sviatku svojej
školy sa rozhodli svojpomocne
vynoviť a zútulniť interiér školy.
A tak ste i popoludní mohli stretnúť učiteľky maliarky, učiteľky
stavbárky, učiteľky opravárky a
... Podarilo sa im pretvoriť interiér školy na nepoznanie.
Mnohí rodičia uznanlivo krútili
hlavami nad zmeneným vynoveným interiérom. No a deti? Tie
každý deň hádali, čo sa objaví
na stene, či v kúte chodby.
Nakoniec sa dočkali. V pavilóne
prvého stupňa vznikla safari s
palmami, opicami, zebrami, levmi a inými zvieratkami. V strednom pavilóne zase očaril morský svet s rybkami, medúzami,
delfínmi a majákom. I šatne sa
zmenili na nepoznanie. Nové
motívy dokazujú, že sme škola

Popoludní sme sa presunuli do
vyzdobenej školskej jedálne,
kde nás prišli pozdraviť kultúrnym programom naši žiaci a
žiaci zo ZuŠ.
Krátkym filmom, ktorý pripravili
učitelia informatiky, sme sa
preniesli do minulosti i do prítomnosti školy. Nasledovali
príhovory, gratulácie, poďakovania a priania pozvaných hostí.
A potom, potom sme už len
oslavovali...

Riaditelia všetkých škôl a zariadení na území nášho
gratulujú súčasnej riaditeľke školy M.Galovičovej

Písal sa rok 1975....
Písal sa rok 1975, keď sa 17. novembra slávnostne otvorili brány
novej ZŠ na Hviezdoslavovej ul.
v Revúcej.
Roky bežia naozaj míľovými
krokmi. Ani sme sa nenazdali a
naša Hviezdoslavka ako ju dôverne voláme, oslávila 40. narodeniny. Prešli ňou dlhé zástupy
žiakov a vystriedalo sa mnoho
pedagógov. Som jednou z tých,
ktorí na tejto škole pôsobili od jej
otvorenia a prežila som v nej celú
svoju pedagogickú prax až do
odchodu do starobného dôchodku. Poznám teda od začiatku,
ako každým rokom kvalitatívne
rástla. Bolo šťastím, že všetky
vedenia školy, počnúc prvým riaditeľom Mgr. Vincentom Blanárom až po súčasnú Mgr. Moniku
Galovičovú boli škole naozaj plne oddaní a dokázali „zapáliť pre
svedomitú prácu aj mnohých
učiteľov.“ A tak sa škola v hodnotení držala vždy na popredných miestach. Po prehliadke
tried a priestorov školy môžem
konštatovať, že je to veľmi moderná vzdelávacia inštitúcia,
ktorá sa určite vyrovná hociktorej
veľkomestskej škole. I pri neustálom nedostatku financií sa tu
urobil obrovský kus práce, za čo
patrí obdiv všetkým vedeniam

školy a pedagógom. Je radosť
chodiť do takej školy, akou je
Hviezdoslavka. Priznám sa,
možno i trocha závidím žiakom,
že sa môžu učiť v takých pekných priestoroch a pod vedením
zapálených, veľmi tvorivých pedagógov. Zelená či čierna tabuľa
a prach z bielej kriedy je už
minulosťou. Interaktívne tabule
pomáhajú realizovať myšlienku
učiteľa národov „J.A. Komenského ,, škola hrou.“ Steny tried
tvoria nápadité pomôcky vytvorené šikovnými učiteľkami a pomáhajú žiakom zapamätať si
mnohé poznatky, motivujú ich k
slušnému správaniu, dobrým
vzťahom ... Premyslená vkusná
výzdoba priestorov, dokumentuje pestrú a bohatú činnosť
školy a mnohé úspechy žiakov.
Som presvedčená, že žiaci, ktorí
opúšťajú brány tejto školy, sú
všestranne pripravení na ďalšie
štúdium a následné uplatnenie
sa v súčasných náročných spoločenských podmienkach.
Oslavy boli skutočne veľkolepé.
Pozvaní boli všetci pedagógovia, ktorí na škole pôsobili.
Priebeh osláv bol do bodky premyslený a naozaj to, ako sa hovorí, nemalo chybu. Milé privítanie, príjemné prostredie, pek-
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ný program, spomienkové darčeky, výborné pohostenie a dobrá priateľská atmosféra potešila všetkých prítomných.
Zo slávnostného podujatia sme
odchádzali s pocitom hrdosti, že
sme mali tú česť učiť na našej
Hviezdoslavke a s pocitom
vďačnosti, že sme sa jej okrúhleho jubilea mohli zúčastniť.
V mene všetkých pozvaných
(bývalých?) pedagógov ďaku-

SPORT
jem vedeniu školy za pozvanie
a príjemné prežitie pondelkového odpoludnia. Želám mojej oslávenkyni veľa aktívnych
žiakov so záujmom o učenie,
spolupracujúcich a chápajúcich
rodičov, pedagógom pevné
zdravie, nevyčerpateľnú studnicu nápadov a štedrý prísun
financií.
Mgr.Soňa Krajcová.

Červená stužka, symbol solidarity
Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s
ľuďmi nakazenými HIV alebo
postihnutými chorobou AIDS.
Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal 1. december, si ľudia na celom svete
pripínajú červenú stužku, aby
tak vyjadrili svoj postoj k HIV-/AIDS. Do tejto kampane sa už
po tretíkrát aktívne zapojila aj
ZŠ J. A. Komenského v Revúcej.
V jesennom období sme organizovali rôzne akcie v škole na
podporu tejto propagácie.

diteľné miesta, aby pripomínal
aj verejnosti, že naša škola na
takéto problémy nezabúda.
Vyvrcholením tejto kampane
bolo pre nás vytvorenie „živej“
červenej stužky vďaka žiakom
prvého a druhého stupňa spolu
s pedagogickými zamestnancami v budove našej školy. Viac
ako štyristo žiakov s pripnutými
červenými stužkami zodvihlo
ruky nad svoju hlavu, aby sa jediným povelom pripojili k tisíckam účastníkov kampane na
celom svete. Nezabudli sme ani
na výtvarnú tematiku, keď žiaci
svojimi umeleckými výtvormi
tiež prispeli k myšlienke červených stužiek. Myslíme, že našim
žiakom sa i tento rok podarilo
dokázať, že osudy iných im nie
sú ľahostajné

Na vyjadrenie solidarity v boji
proti chorobe AIDS sme podporili kampaň nosením červených stužiek v období od 20.
novembra 2015. V tento deň
žiačka deviateho ročníka oboznámila prostredníctvom školského rozhlasu žiakov školy o kam- Sme presvedčení, že aktivitu
„živá“ červená stužka žiaci napani a chorobe HIV/AIDS.
Plagát o organizovaní takejto šej školy radi svojou účasťou
kampane sme vyvesili na dve vi- podporia aj v budúcich ročníkoch.
LM
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Bronz pre pretekárov KARATE KLUBU

V poradí 2. kolo Bratislavského pohára mládeže sa uskutočnilo 15.
novembra na ktorom sa zúčastnilo aj družstvo pretekárov Karate
Klubu Revúca.
Medzi mladšími žiakmi vo veku 8-9 rokov sa predstavili Štefan
Koreň a Štefan Teyler, napriek snahe obaja do konečných súbojov
o medailové pozície nezasiahli. Medzi staršími žiakmi 10-11 rokov
sa v súborných cvičeniach kata predstavili Matej Herich a Pavol
Halaj. Obaja si počínali pomerne dobre, Maťo prehral duel o bronz a
obsadil celkové 4. miesto. Až do samotného finále sa prebojoval
Halaj, kde podľahol na vlajky v pomere 1:2 a obsadil 2. miesto.
V športovom zápase štartoval M. Herich vo váhe do 35 kg a škoda,
že mu nevyšiel lepšie súboj o bronz, a tak si pripísal už druhé
zemiakové umiestnenie na tejto súťaži.
Pavol Halaj zápasil vo váhe do 30 kg, a dotiahol to až na bronzovú
medailu.Chlapci v zložení P. Halaj, M. Herich a Š. Koreň štartovali aj
v súťaži družstiev, a to v kata i v kumite, kde v oboch disciplínach
nezostali naprázdno a vybojovali si zhodne bronzové priečky.
Arpád Bunjatov

Knižné novinky z mestskej knižnice
Gerirtsenová,Tess: Zomrieť znova.
V dome miestneho preparátora nájdu telo mŕtveho majiteľa. Po
tele má zárezy od mačkovitej šelmy, no musel to byť človek, kto ho
vystavil medzi ostatné vypchaté šelmy ako trofej. Zobudil vari Leon
Gott oveľa nebezpečnejšie zviera, ako tie, ktoré skolil v divočine?
Ellisonová,Jan: Malá nerozvážnosť.
Annie Blacková v devätnástich rokoch opúšťa Kaliforniu a skúša
šťastie v Londýne, kde väčšinu času hľadá lásku na nesprávnych
miestach. O dvadsať rokov žije v San Franciscu a je z nej šťastne
vydatá matka troch detí. V jedno ráno si nájde v schránke
fotografiu, ktorá v nej prebudí staré spomienky.
Hamarová, Darina: Životom nekráčam sama.
Je to príbeh ženy, ktorú poznačila choroba. Príbeh Danice, hlavnej
postavy knihy, je plný zložitých životných situácií. Je to len na nej
,ako tieto životné skúšky zvládne.

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) v týchto dňoch:29.12.,na týchto uliciach v
daných časových intervaloch:-14.00-14.20 Kúpeľná,14.25-14.45
Štúrova,14.50-15.-10-Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.4016.00,Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30- 16.50 križovatka
Jesenského a B. Němcovej,-16.55-17.15 Revúčka pri kultúrnom
dome.
Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!Ulicami bude prechádzať biela
dodávka s logom Brantner.
Kontakt na výkupcu: 0902 980 995

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0910 260 666
Predám rodinný dom v Jelšave,
lokalita Sídlisko
0902 970 524
Predám rodinný dom na námestí v Jelšave(stará čistiareň)
0902 970 524
Predám zateplenú UNIMOBUNKU na pevnom ráme rozmery 3x7 m. 0915 831 662
Predám 3-izbový, neprerobený
byt s balkónom v Revúcej na
Ul.T.Vansovej,72m2,7.posch.z
8.poschodí. Cena dohodou.
0907 277 771
Predám garáž pri kotolni s
jamou a pivnicou. Cena 5 500 €.
0902 409 939

Zamestnanie
Asistentka konateľa spoločnosti, ADAM Slovakia, s.r.o
Lubeník, O.Slováková,USO,
prax 3 roky,
0907 717611.
Automechanik nákladných
motorových vozidiel, TRANS TAV- M a r e k Č u p k a , R e vúca,USO,
0905 356 327.

Pôžičky

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci november

-zamestnaným
-dôchodcom ( aj invalidným)
Rýchlo a na čokoľvek!
TERAZ AKCIA
Vyhrajte pôžičku zdarma
Za dobré splácanie vrátime až 300 €
Za nového klienta odmena 50€
Kontakt: 0949 181 844
Rozpis pohotovostných služieb lekární -december
Pondelok Utorok

Lúčime sa
Július Schmotzer
vo veku 83 rokov
Ján Hansko
vo veku 91 rokov

Znel svadobný
pochod
Michal Králik
a Mgr.Denisa Snopková
14.11.2015

Vitajte

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Dr.Max

2
Sunpharma

3
Cannabis

4
NsP

5
Cannabis

6
Lianela

Linda Belánová

7
Dr.Max

8
Lianela

9
Cannabis

10
Sunpharma

11
Dr.Max

12
Sunpharma

13
Dr.Max

Barbora Hadžegová

14
Cannabis

15
Lianela

16
Dr.Max

17
Cannabis

18
Sunpharma

19
Cannabis

20
NsP

24
Dr.Max

25
Cannabis

26
Sunpharma

27
Dr.Max

21
Lianela
28
NsP

22
23
Cannabis Sunpharma
29
Lianela

30
Sunpharma

31
Lianela

Lekáreň Sunpharma otvorená
každý deň do 20.00 hod.

Pohotovostné služby
Pondelok-piatok
: 16.00-18.00 hod.
Sobota, nedeľa, sviatok:
8.00-18.00 hod

Vaše pripomienky, otázky,
námety a tipy na
zaujímavé témy, ľudí a ich
nevšedné koníčky nám
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.

Zamestnanie
Administrátor IT infraštruktúry, Slovmag, a.s. Lubeník,
P h D r. D . B e n k o v á , U S O ,
VŠ,prax 1 rok,
058 481 41 25.
Prevádzkový zámočník, Slovmag , a.s. Lubeník, PhDr.D.Benková, USO, prax 6 mesiacov,
058 481 41 25.
Rušňovodič, Slovmag, a.s.
Lubeník, PhDr. D. Benková,
USO,

REVÚCKE LISTY
Mestské noviny
vydáva MESTO Revúca
Sídlo vydavateľa
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. číslo EV 350/08 dvojtýždenník
ISSN 1337-8120
Šéfredaktorka: Mgr. K. Kvetková
Uzávierky sú dvakrát v mesiaci
Tlač: MsÚ
Revúca

