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Prichádzajú sviatky jari
Príjemné prežitie
veľkonočných
sviatkov
v kruhu rodiny
a priateľov,
slnečné dni
a oddych
vám praje
redakcia RL

ZMENA TERMÍNU ZÁPISU DO I.ROČNÍKA ZŠ
Riaditelia základných škôl oznamujú ,že v zmysle
platnej legislatívy sa zápis do 1.ročníka základných
škôl v riadiacej pôsobnosti Mesta Revúca
uskutoční v mesiaci apríl 2016.
Bližšie informácie str.3.
Zápis do I.ročníka ZŠ
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Zápis žiakov do 1.ročníka základnych škôl
Oznamujeme rodičom
a budúcim prváčikom
základných škôl, že zápis
do všetkých základných
škôl v meste sa uskutoční
v dňoch
utorok 5.apríla
streda 6.apríla 2016
v čase
od 13.00-16.00
v priestoroch škôl.
V Základnej umeleckej
škole Revúca bude zápis
prebiehať v čase
od 13.00-17.00.
Základná umelecká škola, Revúca
BUĎTE INÍ AKO OSTATNÍ
Chcete nájsť svoj talent? Je čas nás navštíviť.
Ponúkame vám:
V hudobnom odbore vám učitelia
odborne pomôžu získať správne návyky
a zručnosti v hre na rôznych hudobných
nástrojoch a speve.
Nastal čas združiť všetky deti, ktoré rady spievajú,aj keď
nenavštevujú našu školu, aby prispeli svojimi hláskami
k nacvičeniu detských piesní v zbore SLNIEČKA.
V tanečnom odbore vás učiteľka Z.Remperová zasvätí
do rôznych štýlov tanca.
V literárno-dramatickom odbore(divadelnom) vás
čakajú nové kreatívne formy a metódy štylistická
tvorivosť v mediálnej oblasti pod vedením L.Senkovej
Vo výtvarnom odbore plnohodnotné alternatívne
riešenie pri tvorbe modelu vyučovania vás kreatívnymi
nápadmi určite zaujme Z.Almáši.
Termín zápisu: 5. A 6.apríl 2016
Miesto: Základná umelecká škola,Okružná 11,Revúca
Čas: od 13.00-17.00.hod

Pravidelný výkup papiera
Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť
(vyplácané nad 200 kg)v týchto dňoch: 22.3., 26.4., 24.5.,
28.6., 26.7., 23.8., 27.9., 25.10., 29.11., 20.12.,na týchto uliciach
v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpeľná,14.2514.45 Štúro-va,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35
Hlinkova,15.40-16.00 Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.3016.50 križovatka Je-senského a B. Němcovej,16.55 - 17.15
Revúčka pri kultúrnom dome.Zbierajú sa noviny, časopisy,
knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber
zviazaný!!!Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom
Brantner.

Slávnostné odovzdanie stavby
Dňa 29. 2. 2016 bola sláv-nostne odhalená pamätná tabuľa k
ukončeniu
stavby Mesto
Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia“ z
odvetvia životného prostredia, za prítomnosti ministra
životného prostredia SR Petra
Žigu a generálneho riaditeľa a
predsedu predstavenstva VVS, a.s. Stanislava Hrehu, v
meste Revúca.Vzácnych hostí
na pôde mesta privítala primátorka mesta Eva Cireňová.
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť je mimoriadne aktívna pri realizácii europrojektov.
Pod úspech všetkých projektov
sa nemalou mierou podpísala aj
fundovaná a profesionálna kooperácia viacerých zložiek investora, zhotoviteľa, dozoru stavby,
tiež
mesta alebomasky
obce v zastúKarnevalové
pení progresívnych primátorov
či starostov a ich snahe o
zvýšenie životnej úrovne obyvateľov. Stavba splaškovej kanalizácie prispeje k výraznému

zlepšeniu ochrany podzemných
vôd a povrchových vôd vo vodnom toku Zdychava a k zlepšeniu hygienických pomerov v
príslušnej lokalite.
Zároveň sa zabezpečí
príprava ďalších etáp výstavby
v severnej časti mesta Revúca v lokalitách IBV Za nemocnicou a Podskalka.
Vybudovaním kanalizačnej siete sa zvýši podiel obyvateľov
napojených na verejnú kanalizáciu o 544 obyvateľov v roku
2020. Predpokladané 93,67%né napojenie obyvateľstva riešeného územia na kanalizačnú
sieť sa zabezpečí zlepšenie
životných podmienok v uvedenej oblasti, kvalitné prečistenie
odpadových vôd a tým ochranu
podzemných vôd v lokalite.
Obyvatelia sa budú môcť pripájať na novovybudovanú kanalizáciu po skolaudovaní stavby podaním žiadosti o pripojenie
na stredisku VVS a.s. v
Revúcej.
TS
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Ako sme volili- výsledky volieb do parlamentu Národnej rady SR v Revúcej podľa okrskov
najvyšší počet hlasov, a to 863
získala strana ĽS Naše Slovensko, teda 17,42 percenta
platných hlasov. Trojicu najpopulárnejších strán uzatvára
OĽANO NOVA, ktorej vyjadrilo dôveru 459 hlasujúcich
(9,26%).
Strana Roberta Fica skončila v
našom meste na prvom mieste
so ziskom 1 723 hlasov, čo je
34,79 percenta z celkového
počtu platných hlasov. Druhý

Právo rozhodnúť o zložení
Národnej rady využilo 50,20
percenta zo všetkých Revúčanov s právom hlasovať. Vyplýva to z oficiálnych vý-

sledkov parlamentných volieb,
ktoré zverejnila Štátna komisia
pre voľby a kontrolu financovania politických strán.
Päť a viac percent hlasov sa v
Revúcej ušlo aj stranám SaS
(8,68%), SNS (8,25%) a #SIEŤ
(6,34%).
Ak by o zložení snemovne rozhodovali výlučne Revúčania,
pred jej bránami by naopak zostali strany SME RODINA Boris

Kollár (4,68%),MOST- Híd
(3,47%),KDH( 2,36%) TIP
(1,15%), KSS (0,92%), SZS
(0,76%),SKOK! (0,44%), DS
Ľudo Kaník (0,24%), KOALÍCIA
SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
(0,22%),ŠANCA (0,20%),
ODVAHA 0,16%),SMS (0,16%),
SMK-MKP(0,14%),PD (0,12%),
VZDOR (0,10%), SDKÚ-DS
(0,06%) a MKDA MKDSZ
(0,00%).

,

Oddelenie územného a strategického
plánovania

Turistické informačné centrum sa sťahuje
Vážení klienti, dovoľujeme si vám oznámiť, že činnosť
TURISTICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA
bude od 1.marca 2016 presťahovaná na stálu adresu
Muránska 18, Revúca
(v priestoroch budovy Prvého slovenského gymnázia)
Aktuálne telefónne čísla:058/2851558,0917 346 852
Bližšie informácie:http:/tic.revuca.sk/

Slováci po roku opäť presadnú na bicykel
V máji už po tretíkrát vysadnú
ľudia cestou do práce na bicykel. Popularita projektu „Do
práce na bicykli“ z roka na rok
rastie a od 1. marca je možná
registrácia miest do jej aktuálneho ročníka. Vlani využilo bicykel ako dopravný
prostriedok do práce takmer
3-tisíc ľudí v 55 mestách a

najazdili 372-tisíc kilometrov.
Mestá, ktoré sa chcú do súťaže zapojiť, sa môžu registrovať do 15. apríla 2016 na
s t r á n k e w w w. d o p r a c e nabicykli.eu
Cieľom súťaže „Do práce na
bicykli 2016“ je motivovať ľudí,
aby sa zamysleli nad
možnosťou voľby každodennej

dopravy do zamestnania.
Tohtoročná kampaň s mottom
„Jazdime spolu“ bude zameraná
na rešpektovanie a venovanie
zvýšenej pozornosti jedným z
najzraniteľnejších účastníkov
cestnej premávky
cyklistom.
Prezentujeme a podporujeme
bicykel ako najrýchlejší, najzdravší, najekologickejší a aj
najzábavnejší spôsob cesty do
práce,“ povedal národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR Peter Klučka. Bicykel
takto vníma aj režisér a herec
Juraj Nvota, tvár tohtoročnej
kampane.
Projekt má zábavnou formou
podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, podnietiť samosprávy, aby vytvárali
na svojom území vhodné podmienky na využívanie cyklistickej dopravy. Zároveň má motivovať aj zamestnávateľov, aby
vytvorili vo svojich sídlach podmienky pre zamestnancov, ktorí
dochádzajú do práce na bicykli.

Obyvatelia prihlásených miest
budú počas celého mája jazdiť
do práce bicyklom a súťažiť o
umiestnenie v troch kategóriách
na lokálnej a troch kategóriách
na národnej úrovni. „Chcem
upozorniť, že najazdené kilometre sa prepočítavajú na počet
obyvateľov. A tak aj malé mestá
v porovnaní s veľkými mestami
majú šancu uspieť,“ povedal P.
Klučka. Pre zaujímavosť, víťazom 2. ročníka v kategórii samosprávy,ktorému sa podarilo najazdiť najviac kilometrov v prepočte na počet obyvateľov, bolo
mesto Svit s počtom obyvateľov
7 600. Súťaž podporuje využitie
bicyklov na pravidelné dochádzanie do práce už niekoľko
rokov a organizuje sa aj v okolitých krajinách podporujúcich
rozvoj cyklistickej dopravy. Na
Slovensku súťaž zastrešuje národný cyklokoordinátor z
Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR v
spolupráci s občianskym
združením OCI BB z Banskej
Bystrice.
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Zážitkové diskusie s Adrianou Kráľovou REGIONÁLNA PREHLIADKA SPEVÁCKYCH SÚBOROV
Milé mamičky, tehuľky, či žienky,
ktoré sa na materstvo ešte len
pripravujete, v mesiaci apríl sme
si pre vás pripravili v MC
Gombíkovo v spolupráci s mestom Revúca akciu, ktorá ma celoslovenský rozmer a je jedinečná svojho druhu.
Svojou návštevou nás poctí
Adriana Kráľová, ktorá si pre
nás pripravila zážitkové diskusie o bondingu a jeho význame.
Verím, že obsah diskusií nie je
ani pre jednu z nás cudzí, pretože každá z nás si želá šťastné
a láskyplné stretnutie našej
lásky na celý život a úspešné
začatie dojčenia. No nie vždy
máme dostatok informácii, či
podpory v tom, že to takto môže
prebiehať, preto nám Adriana
ako oddaná matka svojich troch
detí poradí a dovolí nazrieť do
tejto najintímnejšej komnaty jej
života.Budeme sa venovať aj
otázkam dojčenia, lebo ako ona
sama hovorí „rozhodnúť sa dojčiť, niekedy nestačí“.
Adriana je držiteľkou certifikátu
“poradkyňa pri dojčení” pod vedením občianskeho združenia
Mamila a vo svojej praxi pomohla a podporila niekoľko stoviek
matiek, aby nevzdávali dojčenie, ktoré má nenahraditeľnú
úlohu v živote bábätka. Adriana
sama prekonala a prekonáva
množstvo prekážok, ktoré nepovažuje za dôvod prerušiť či ukončiť dojčenie. Ako hovorí, ani
ona sama by to bez podpory
nezvládla, preto chce odovzdávať toto posolstvo ďalej. Práca
poradkyne ju napĺňa a považuje
ju za svoje poslanie.
Jedna z ďalších zastávok našej
diskusie nám napovie, aké vý-

hody nám prináša nosenie našich drobcov v teple pri srdiečku, keďže Adriana je držiteľkou certifikátu poradkyne viazania šatiek „V bavlnce". V tom
čase si založila aj e-shopKengurka, ktorý v tom období bol
jeden z prvých e-shopov, kde
rodičia nájdu široký sortiment
šatiek, nosičov a pod. Taktiež je
autorkou niekoľkých titulov, ktoré sa venujú noseniu a dojčeniu.
Vďaka noseniu v šatke alebo
ergonomickom nosiči je vždy
pripravená na to, aby uspokojila
potreby svojho bábätka. A na
záver nám prezradí ako byť
spokojnou, vyrovnanou a pohodovou matkou a nezblázniť sa.
Verím, že jej rady budú cenné
pre každú z nás a pomôžu nám
v sebe objaviť ten svoj vlastný
návod na spokojné materst-vo.
Informácie, ktoré sa dozvieme
počas tohto zaujímavého a
inšpiratívneho dňa určite zužitkujeme v rámci vedenia podpornej skupiny dojčenia a nosenia
(vedie Ing. L. Lukášová), aj podpornej skupiny rešpektujúcej
výchovy (vedie PhDr. Romana
Oravcová).
Tešíme sa na vás v sobotu
09.04.2016 v priestoroch MC
Gombíkovo od 10.00 do 15.00
hod. Počas celej akcie bude pre
vás pripravené občerstvenie.
Počet miest je limitovaný z
kapacitných dôvodov.
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa tohto podujatia, je potrebné si zarezervovať vstupenky vopred v MC Gombíkovo.
Vstupné pre rodinu je 7,- €.
Ing. Lenka Lukášová, dobrovoľníčka MC Gombíkovo

Hasičské jednotky 2015

Dňa 26.2.2016 v priestoroch
DOMU KULTÚRY v Revúcej sa
uskutočnila Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov, na ktorej sa prezentovali
seniorské súbory z troch okresov
Banská Bystrica, Brezno a
Revúca.
Toto krásne spoločenské podujatie organizuje OO JDS v Revúcej v spolupráci RZMO Stredného Gemera, ktoré je garantom
projektu, mestom Revúca a MsKS v Revúcej s finančnou podporou BBSK.
Na podujatí sa zúčastnila podpredsedníčka NR SR a poslanci
NR SR a BBSK : Jana Laššáková, Michal Bagačka, primátor
mesta Hnúšťa, Ing.Jaroslav Demian,Eva Cireňová, primátorka
Revúcej a predsedníčka RZMO
Stredného Gemera Július Laššan, starosta Mokrej Lúky, Ján
Šeševička, starosta Re-vúckej
Lehoty,Ján Račák a ďalší hostia
- ktorých privítal člen predsedníctva OR JDS Igor Hock.
Hostia v príhovoroch vyzdvihli
význam podujatia na zachovanie kultúrneho dedičstva, poďakovali za vynaložené úsilie a čas
pri nácvikoch našich krásnych
slovenských piesni, popriali do
ďalšej činnosti veľa úspechov a
radosť zo spievania a príjemné
prežitie popoludnia pri našich
slovenských pesničkách. Predsedníčka OO JDS v Revúcej
Zuzana Homoliaková zdôraznila, že „Regionálna prehliadka
speváckych súborov seniorov“ je
stretnutím priateľov z troch okre-

sov, ktorého cieľom je odovzdávať kultúrne tradície mladším,
ukázať, že seniorský vek sa dá
prežívať zmysluplne a radostne
a byť príkladom vzájomnej
tolerancie, priateľstva a úcty k
človeku.
Moderátorka Margita Mladšia
uviedla kultúrny program slovami -Slovenské ľudové piesne
vzbudzujú u každého obdiv i
uznanie, sú nenahraditeľným
slovenským pokladom.
V kultúrnom programe vystúpili
seniorské súbory :ÚSVIT ZO
JDS Revúca,LIPIANKA ZO JDS
Pohronská Polhora, LUNA ZO
JDS Revúčka , ĽAHOTA ZO
JDS Muránská Lehota,
SUPER BABIČKY ZO JDS Tornaľa,
ROZMARÍN ZO JDS B. Bystrice,SENIORKY ZO JDS Jelšava, POTEŠENIE ZO JDS Michalová, NEZÁBUDKA - Mix ZO
JDS Lubeník,LECHEM- Cirkevný evanjelický súbor a. v. Chyžné , LEVENDA ZO JDS Muráň
Vedúcim súborov boli odovzdané Ďakovné listy a kytice
kvetov.
V závere predsedníčka OO JDS
poďakovala všetkým sponzorom, ktorí spoločenské podujatie finančne podporili.
Vyvrcholením programu bola
spoločne zaspievaná pieseň
Zahučali hory..,pri ktorej nejedno seniorské oko zaslzilo pri
spomienkach na bezstarostnú
mladosť.
Katarína Kvetková, zdroj:Zuzana Homoliaková, foto:P.Poboček
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Jubilejný Gymnaziálny bál GMK

Tohtoročný gymnaziálny bál,
ktorý sa konal v predvečer svätého Valentína, bol spomienkový.
V úvodnom príhovore riaditeľa
Igora Barana sa spomínalo hlavne na prvý bál a o dôvodoch jeho
vzniku nám porozprávala pani
Mária Nagypálová. „Aby sa z
nás stali priatelia!“- táto myšlienka mala viesť k lepším vzťahom medzi kolegami, študentmi
a všetkými navzájom. O to sa
snažila spolu aj s jej dvoma
priateľkami, Ivetou Lacovou a
Katarínou Francanovou. Stala
sa z toho krásna tradícia, ktorá
trvá už 10 rokov.
Prvé gymnaziálne bály boli
tema-ticky zamerané v duchu
hodnôt ľudského života, ako sú
priateľstvo a vzájomná úcta, tajomstvo úspechu, láska, ľudské
šťastie, či vernosť. Posledné tri
témy plesov boli zamerané na
umenie. Etiketa a dobové umenie, William Shakespeare a
Charlie Chaplin.
Úvodným programom jubilejného bálu nás sprevádzali moderátori - Juraj Ďurej a Lucia
Boldišová, ktorá bola neskôr
zvolená za kráľovnú plesu a jej
kráľom sa stal Miroslav Petráš.
Aj tento rok boli súčasťou programu tanečníci z klubu Happy
Dance. Hudobným pohladením

Foto:N.Gonosz

bolo vystúpenie našich študentiek Natálie Škvarlovej a Romanky Poprockej, ktoré spoločne zahrali na klavíroch. Nezabudnuteľné Yesterday nám
zaspievala Lucia Hamarová.
Nechýbala barmanská šou a o
polnoci, ako býva dobrým zvykom, bola tombola.
Tanečný parket v nádherne vyzdobenej spoločenskej miestnosti po celý večer patril nám.
Všetci zúčastnení boli obdarovaní ozdobeným kameňom,
ktorý ostane každému z nás
ako hmotná spomienka na
krásny večer plný zábavy a
nezabudnuteľných okamihov.
Naše poďakovanie patrí :
SMZ, a.s. Jelšava, Osobná a
nákladná doprava p. Petráš,
Mestské lesy Revúca, MUDr. A.
Rusová, Bar D-38, GMK
Revúca, Ing. I. Lacová, Tesco
Revúca, FERDI 75, Kozmetický
salón Janka,Papierníctvo CompAct, Pizzéria Aladin, Pizzéria
Balaton, Pizzéria Bátori,
Lekáreň Lianela, DMG Victory,
Brantner, s.r.o., Prima fitness,
Mamut Pub, A je to!, Revital,
Nábytok Goliáš, Knihart, AJDA, Med- Medovina-Víno, Foto
Gonosz, MVDr. J. Šeševička, p.
Furmanová, p. M. Balco, Ing. A.
Rusňák, Bc. J. Dorčáková, p.
Pánik, p. Durančíková.

Kalendár podujatí mesta Revúca-marec 2016
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Škola na skúšku NOHEJBALISTI V SÚŤAŽIACH
Slovenský pohár v Trebišove
V Trebišove sa 20.2.2016 hralo o Slovenský pohár v nohejbale
juniorov.
Na tomto podujatí štartovalo 6 mládežníckych družstiev. Hralo sa
systémom každý s každým. Herne sa darilo našim chlapcom,
ktorým sa vyplatila poctivá príprava na toto podujatie, ktoré
každoročne otvára nohejbalovú súťažnú sezónu. V turnaji nenašli
premožiteľa a až na malé zaváhanie v zápase s ÚTM Trebišov,
ktoré skončilo remízou, avšak lepším pomerom lôpt pre našich
hráčov, ktorí v nasledujúcom priebehu už nestratili ani set a
zaslúžene získali túto cennú trofej do klubovej vitríny. Náš klub a
mesto na tomto podujatí reprezentovali: Švec M., Zubák B., Laboš
J. a Gajdoš J. Ďakujem.
Predškoláci z Materskej školy
na Ul. V. Clementisa zavítali
25.februára 2016 do našej školy
a namierili si to priamo do školských lavíc.
V škole už boli mnohokrát. Navštívili vianočné tvorivé dielne,
zažili zábavno-športové dopoludnie, boli sa pozrieť, ako sa
darí ich kamarátom v 1.triede,
ale ešte nikdy nezažili skutočné
vyučovanie na vlastnej koži. A
tak sa rozhodli, že si vyskúšajú
školu na skúšku. Privítali ich
pani učiteľky Ľubka Bižová a
Evka Molentová, ktoré sa snažili
pre nich pripraviť zaujímavý a
pestrý program popretkávaný
tými najrozličnejšími aktivitami.
Hneď potom, ako sa usadili do
školských lavíc a zvonček ohlásil začiatok vyučovacej hodiny,
mohlo začať vyučovanie. Spoločne, ale aj samostatne riešili
rôzne úlohy, ktoré by už budúci
prváci mali zvládnuť. Deti preukázali svoju šikovnosť v rozlišovaní geometrických tvarov, v
elementárnom počítaní, priraďovaní, odkresľovaní a vyfarbovaní. Spolu s pani učiteľkami rozlúskli ďalšie anglické slovíčka a
svoju pozornosť a postreh preverili v interaktívnych hrách
zameraných na výučbu anglického jazyka. Naučili sa nové
riekanky, zaspievali si pesničky
a nechýbal ani pohyb a tanec.
Šikovnosť, pozornosť a vedomosti neboli to jediné, čo predškoláci v tento deň v škole zvládli. Mnohí z nich dokázali, že sú
dosť pozorní a trpezliví na to,
aby hravo zvládli prácu v školských laviciach. To, že škola
môže byť ozaj zábavná a zároveň dôležitá, sa snažili predškolákom ukázať aj ich starší
kamaráti zo štvrtého ročníka. Tí
si pre svojich mladších kamarátov pripravili niekoľko vlastných
prezentácií k rôznym témam.
Počas ich prezentovania zavládlo v triede úplné ticho a budúci prváčikovia len s obdivom
sledovali a načúvali každému
ich slovu.

Po úspešnej skúške predškolákov sme položili pár
otázok budúcim učiteľkám
prvákov.
Ako dlho ste učiteľkou?Mgr.
Ľubica Bižová: Myslím, že učiteľkou som odvtedy, ako som si
sadla do prváckej lavice a moja
prvá pani učiteľka Kalnová sa
na mňa usmiala. So svojím neutíchajúcim úsmevom nás naučila všetko, čo má prvák zvládnuť. Vedela som, že chcem byť
ako ona! Svojej práci sa s
láskou venujem 15 rokov.
Mgr. Eva Molentová: Učiteľkou
som 18 rokov. Učiteľské povolanie je náročné a krásne zároveň. Je to zaujímavá práca,
ktorá nám ponúka priestor pre
formovanie detskej osobnosti.Čo vás posúva dopredu vo
vašom povolaní?
Ľ.B.: V mojom povolaní ma
dopredu posúva energia, radosť a úspechy mojich žiakov,
no predovšetkým každý ich pokrok, napredovanie v učení..
E.M.: Detská zvedavosť, hravosť, túžba spoznávať, získavať nové vedomosti ako aj pokroky a úspechy, ktoré žiaci dosahujú je to, čo ma teší a dáva
mojej práci zmysel
Aké inovatívne metódy využívate v I. ročníku?Ľ. B.: Nebránim sa žiadnym inovatívnym
metódam, využívam projektové
vyučovanie, aktívne písanie a
čítanie, didaktické hry, dramatizáciu, kooperatívne učenie.
Metóda je vlastne cesta a tú
najsprávnejšiu, po ktorej mám
ísť, mi vždy ukážu moji žiaci.
E.M.: Učenie sa v 1.ročníku musí byť zaujímavé, zábavné a
efektívne. Je dôležité, aby sa
deti do školy tešili a mali z učenia radosť. Preto mojimi častými pomocníkmi v prváckom
vyučovaní sú didaktické hry,
básničky, piesne, riekanky a hudobno-pohybové hry. Čítať sa
učíme metódou SFUMATO,
ktorá vedie k plynulému a splývavému čítaniu.
ZŠ Komenského.

A Slovenský pohár v Revúcej
V Revúcej sa v sobotu 27.2.2016 uskutočnil 42.ročník SP v
nohejbale mužov.
V troch základných skupinách bojovalo celkovo 12 družstiev z
celého Slovenska. Do Revúcej merali cestu družstvá nohejbalistov:
Trnavy, Dobrej Nivy, Sliača, Košíc/KAC, DPMK/, Humenného,
Zalužíc/A,B/ a domáceho usporiadateľského klubu Revúca/A-D/.
Bojovalo sa v troch štvorčlenných základných skupinách . Po 11
hodinovom maratóne, v ktorom diváci v dvoch revúckych
telocvičniach mohli vidieť 28 zápasov, dospel turnaj k finálovému
29 zápasu, ktorý priniesol reprízu minuloročného finále, len
tentoraz sa z víťazstva netešili hráči Revúcej a neobhájili pohár, ale
víťazom sa po dramatickom 5 setovom zápase stali hráči NO KAC
Jednota Košice / Hulín I.,Hulín M.,Siládi J., Kostík T./ 2. miesto patrí
NK Revúca A/Kozlík P., Černota M.,Szilágyi D. a Útrata M./, 3
miesto ŠK Laborec Humenné a 4. skončili hráči NK Zalužice A.
Chcel by som poďakovať hráčom za vzornú reprezentáciu nášho
klubu a mesta, našim sponzorom za podporu a nadšencom a
priateľom NK Revúca za pomoc pri organizovaní tohto podujatia.
Podrobné výsledky nájdete na stránkach: www.nohejbal-ra.wbl.sk
a www.nohejbal-sk.sk

Text foto: J.K
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REVÚCKI HOKEJISTI NA TURNAJI V ČECHÁCH

Už niekoľko rokov sa stretávajú
hokejoví zanietenci (mnohí už v
skutočne zrelom veku) z HK
Mag-ezit Revúca a Rýmařova na
spoločných stretnutiach, kde si
zmerajú sily i schopnosti na ľadovej ploche
Počas predchádzajúceho víkendu sme boli my hosťami našich
priateľov v Rýmařove na severnej Morave. Tentokrát domáci v
snahe ukázať nám aj okolie, realizovali turnaj v neďalekom Horním Benešove. V mestečku s
2370 obyvateľmi (!) sme „zírali“

na športový areál, najmä zimný
štadión, či športová hala s pristavanou kolkárňou, tenisové
ihriská, futbalové plochy. O tom,
že zimný štadión je využívaný
počas zimnej sezóny permanentne záujemcami aj z okolia
netreba hovoriť, počas „leta“ je
využitý na inline korčuľovanie a
hokej a na rôzne športové aktivity. A to hneď vedľa je športová
hala (nie telocvičňa!), ktorá je
takisto využívaná na najrôznejšie športové či kultúrne i spoločenské podujatia a aktivity. Nuž

aj mládež má skutočne dosť
možností športovo sa realizovať.
Takže to len na ilustráciu a porovnanie tzv. „vidieka“ a možností v Česku a na Slovensku, a
nie je to naša prvá skúsenosť so
zabezpečením športovísk v susednej krajine (napr. predtým
Soběslav, Rýmařov, či mnoho
miest po trase našich ciest...)
Hokejový amatérsky turnaj bol
za účasti 4 mužstiev organizátor
HC Medvědi Rýmařov, domáci
HC Horní Benešov, Vikingové
Rýmařov a HK Magnezit Revúca.
Naše výsledky:Horní Benešov
Magnezit Revúca 0:3,góly: Prtko, Špak, Skybjak.
V úvodnom stretnutí sme udržali
domácich zodpovednou obrannou hrou podloženou spoľahlivým Bystrenom v našej bránke a
využili len tri z mnohých príležitostí na víťazstvo.
Magnezit Revúca- Vikingové Rýmařov 3 : 2, góly: Prtko 2, Špak.
V nasledujúcom stretnutí bol
priebeh vcelku vyrovnaný, no
náš presný zásah v záverečnej
tretine nám zabezpečil aj druhé
víťazstvo.

Medvědi Rýmařov- Magnezit
Re-vúca 8 : 5, góly: Prtko 2,
Špak, Slanec, Skybjak.
V záverečnom stretnutí, prakticky finále, už pomaly dochádzali
sily a oveľa mladší tím Medveďov si už nenechal ujsť víťazstvo v zápase, ktorý uspokojil aj
prítomných divákov hrou „horedolu“ i množstvom gólov.
Konečné poradie: 1. Medvedi
Rýmařov 6b., 2. Magnezit Revúca 4b., 3. Horní Benešov 2b.,
4. Vikingové Rýmařov
0b.
Úspešné vystúpenie na turnaji
sme ukončili vo welnese s
dohodou budúcoročného stretnutia. Dúfajme, že opäť v Revúcej na ľade, aby sme nemuseli
zabezpečovať ľad tak ako vlani
v R. Sobote alebo Rožňave.
Samozrejme, že už tak ako
niekoľko rokov musíme poďakovať za perfektné dopravné
zabezpečenie MK TOUR Muráň
Na spoločnej foto tímu Revúcej:
hore zľava: Slanec, Papcun,
Skybjak,Prtko, Rákai, dolu Tatarko st.,Andraščík, Pavlík, Bystren, Špak.

Skúšky technickej vyspelosti v KARATE
Karate Klub Revúca organizoval pre svojich cvičencov skúšky
technickej vyspelosti dňa 24.2.2016.
Skúšobný komisár 1. triedy Slovenského zväzu karate Arpád
Bunjatov - 5. Dan v zmysle skúšobného poriadku preveril adeptov z
predpísaných techník vykonávaných na mieste, v pohybe s
vykonaním techniky a zo súborných cvičení - kata.
V závere si adepti aj za prítomnosti rodičov vypočuli celkové
zhodnotenie a výsledok skúšok.8. Kyu (prvý technický stupeň v
karate) získali: Matej Meško, Juraj Prč, Lukáš Bánes, Peter
Grendel, Richard Bariš, Marko Bajús, Tomáš Zachar, Patrik
Gömöri, Marek Gömöri a Adam Valko
Blahoželáme a prajeme mnoho úspechov v karate!
Karate Klub

V Banskej Bystrici nechýbali naši kickboxeri
Pri rekordnom počte štartujúcich v kickboxe nechýbali
ani revúcki kickboxeri.
Už 17. ročník medzinárodného
turnaja v kickboxe „Memoriál
Ladislava Tótha Slovak Open“
(WAKO) sa konal v Banskej
Bystrici dňa 20. a 21. februára
2015. Tento ročník bol výnimočný rekordným počtom účastníkov, 829 bojovníkov z 9
krajín a 68 tímov, čím SZKB
ukazuje svoju vzrastajúcu úroveň a môžeme sa rovnať lídrom
kickboxu medzinárodných turnajov ako sú svetové poháre v
Szegedi a Innsbrucku. Prezident SZKB P. Onušťák otvoril
toto podujatie, poďakoval všetkým účastníkom za úžasnú at-

mosféru, veľkú účasť, rozhodcom za dobre odvedenú prácu
počas celého dňa až do pozdného večera riadili zápasy. Bojovalo sa na 6 zápasiskách každé malo viac ako 100 zápasov.
Turnaj bol rozdelený do dvoch
dní, na ktorom nechýbali ani
šampiónmi sveta, Európy či
medailistami vrcholných podujatí WAKO. Organizácia turnaja
bola zvládnutá profesionálne.
Celý turnaj mal skvelú atmosféru veľký obdiv mali aj mladí
reprezentanti Maďarska a
Čiech,ktorí boli aj z najpočetnejších skupín chlapcov a dievčat ktorých taktika boja je už na
špičkovej úrovni. Reprezentanti
Kickboxu Leon Revúca celkovo

skončili v poradí klubov na 28 ,2% z dane za rok 2015,
mieste. Naša úspešná repre- Slovak Open B.Bystrica 19zentantka Stela Laurenčíková 21.2.2016,2.4.2016
mala perfektnú formu veril som 2.kolo Open ligy SZKB Michaže si prinesie zlato, no vzhľadom lovce ,
na zranenie musela odstúpiť aj 15.-17.4.2015
WAKO World
z v y h r a t é h o z á p a s u . Cup Austrian Classics InnsS. Laurenčíková -55kg st.c.KL 3 bruck (AUT),
miesto, Alžbetka Teličáková -28 19.-20.2.2016 (pi-so) WAKO Int.
kg PF,LC,KL 2 miesto 2x bronz.,- S L O V A K
O p e n
Dianka Sokolová -32 kg LC,KL Tvoj šport team KICKBOX Leon
2x 3.miesto.
REVÚCA,Ľuboslav Bodor,
V apríli nás čaká liga v Micha- mob.- 0919 266 103 / 104,
lovciach a medzinárodná súťaž Tréning Dom športu Revúca
v Innsbrucku.
/UL.:Clementisova/,Dni tréĎakujem reprezentantom a ningu: Po:17,00-18,30 hod.sponzorom.
kickbox,Str: 17,00-18,30,
Športový klub a aktuálne aktivi- hod.kickbox,Štvr.:19,00-20,00
ty:pripravuje sa projekt nadácie hod. BOX kon,-Pia: 17,00-18,30
Dávid Jednota
Tomečko,Športovec roka
2015
COOP
hod.
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0910 260 666
Predám zateplenú UNIMOBUNKU na pevnom ráme rozmery 3x7 m. 0915 831 662
Predám Ford Ka na súčiastky
0944 011 262
Prenajmem garáž, 6.rad oproti
požiarnej stanici, bez elektriny,
montážna jama,pivnica,regály,dlhodobý prenájom,30 €/mesiac
0919 266 103,0919 188 010
Predám dospelé králiky- činčila
veľká-nepríbuzné samček a dve
samičky,sú ocenené a tetované
0902 402 013

Gymnázium Martina Kukučína
v Revúcej vyhlasuje VOS na
prenájom nebytových
priestorov-školský bufet.
Bližšie informácie:
www.gmk-ra.sk

NECHAJTE SI PREPLATiŤ KURZ ÚRADOM PRÁCE
V PLNEJ VÝŠKE RE-PAS
PhDr.Renata Ružinová
Akreditovaný,intenzívny
OPATROVATEĽSKÝ KURZ
-pre záujemcov o opatrovateľskú činnosť na Slovensku
alebo v zahraničí
-v domácnostiach alebo zariadeniach sociálnych služieb
TERMÍN: 29.apríl 2016
PRIHLASOVANIE: 0903 137 604,miesto:učebňa Muránska

Rozpis pohotovostných služieb lekární -apríl 2016
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Dr.Max

2
Cannabis

3
BENU

4
Lianela

5
Dr.Max

6
BENU

7
Cannabis

8
NsP

9
Lianela

10
Dr.Max

11
Cannabis

12
Lianela

13
Dr.Max

14
NsP

15
BENU

16
Cannabis

17
NsP

18
BENU

19
Dr.Max

20
Cannabis

21
Dr.Max

22
Cannabis

23
BENU

24
Lianela

25
Dr.Max

26
Lianela

27
BENU

28
Cannabis

29
Lianela

30
Dr.Max

Lekáreň Sunpharma premenovaná na BENU

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci marec

Lúčime sa
Elena Hustinová
vo veku 94 rokov
Ondrej Štitnický
vo veku 74 rokov
Irena Čatlošová
vo veku 84 rokov
Helena Škumátová
vo veku 66 rokov
Peter Čipka
vo veku 41 rokov

Vitajte
Marek Laskovský
Melinda Olejníková

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

Hoci je čas akokoľvek dlhý,
nezahojí ranu, ktorá stále bolí. Aj
ked už nie je medzi nami, v
našich srdciach žije stále s nami.
Dňa 22.marca 2016 si pripo- Do večnosti odišla si spať,
menieme 5.výročie úmrtia nášho zaplakal každý , kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, my sme ostali v
drahého otca a starého otca
žiali, no vždy budeš žiť v
srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 29.marca 2016 uplynie 8
rokov od úmrtia našej sestry
Jána

Smereka
Marienky
Liptákovej
Spomína syn Ivan s rodinou.
S láskou spomínajú manžel, syn
Ľubomír,Marián s rodinou, Martin s manželkou Milkou a celá
rodina Kočišová, Liptáková a
Šepíková.
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