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Modrý plavec priniesol ocenenie fotografovi Marošovi Detkovi
Začiatkom septembra 2016 sa
vo Svätom Antone konali celoslovenské poľovnícke slávnosti
Dni sv. Huberta, v rámci ktorých
sa uskutočnil už XXI. ročník
celoslovenskej súťaže POĽOVNÍCKA FOTOGRAFIA.

riečny(Alcedo athis), ktorého
občas zahliadneme pri riečkach,
či potokoch ako rýchlosťou stíhačky preletí tesne ponad hladinu.Jeho smaragdové modrozelené sfarbenie je nezameniteľné s inými druhmi vtáctva.

Fotograf Maroš Detko sa tejto
súťaže pravidelne zúčastňuje už
od roku 2012. V roku 2014 autorovi bola udelená cena poroty za
cyklus fotografií „Príbeh z letnej
lúky“ zo života vtákov o strakošovi červenochrbtom.

Samček má celý zobák čierny,
samička má spodnú stranu zobáka sfarbenú do oranžova. Aj
rybárom stojacim nehybne s
udicou uprostred vodného toku
občas sadne na koniec
udice.
Záhrada
PSGAk
potom zbadá človeka, rýchlo sa
spamätá a letí preč. Rybárik
dorastá do veľkosti 15-16cm.Živí
sa drobnými rybkami, na ktoré
pri love vyčkáva na konáriku nad
vodou. Akonáhle zbadá korisť
vrhá sa za ňou pod hladinu.
Približne jeden z desiatich pokusov je úspešný. Po úspešnom
love korisť usmrtí tak, že ju udiera o konár. Ak rybárik drží rybku v
zobáku hlavou k sebe je to vlastná obživa. Ak je rybka otočená
hlavou von, je určená pre
niekoho iného. V čase dvorenia
je určená pre samičku, v čase
výchovy mláďat pre mláďatá.
Rybáriky si najradšej vyhrabávajú hniezdne nory v kolmých
hlinitých brehoch. Nora je dlhá
asi 70-90 cm zakončená komôr-

Aj v roku 2016 autor zaslal do súťaže cyklus fotografií „Modrý
plavec I. - IV.“ zo života rybárika
riečneho. V rámci hodnotenia,
tento cyklus získal cenu firmy
Prospect.
Pre získanie víťazných 4 záberov autor strávil pri rieke 6 mesiacov a nafotil viac ako 1 000 fotografií. Jeho úsilie však nebolo
márne, bolo odmenené aj v už
spomínanej súťaži. Fotografovi
Marošovi Detkovi želáme veľa
úspechov v ďalšej práci, pekné
počasie a priaznivé podmienky.
Modrý drahokam
Takúto prezývku dostal náš
pomerne vzácny vtáčik - rybárik

Z výstavy drobnochovateľov v Revúcej
V sobotu 24.septembra 2016 sa počas jesenných slávností konala
aj propagačná výstava drobných zvierat, ktorú usporiadala
Základná organizácia Zväzu chovateľov v Revúcej v priestoroch
centra voľného času.
Zvieratá vystavovali 16 chovatelia, ktorí takto prezentujú výsledky
svojej dlhoročnej práce, porovnávajú zvieratá a vedú odbornú a
spoločenskú debatu. Výstavu každoročne navštevuje aj primátorka mesta Eva Cireňová, ktorá udeľuje cenu za najkrajšie
zviera.
Tohto roku si pohár odniesol Marek Škorviera z Vernára za druh
cholmeagorskej husi. Čestnú cenu za králiky si prevzali chovatelia:
Levčák, Hanuštiak, Gaštan a Gabriš z Klenovca, Benko z
Hranovnice a mladá chovateľka Hudáková z Magnezitoviec.
Za hydinu boli odmenení chovatelia Fakla,Jurášek,Barnák a Kubej.
Za exotiku chovateľ Kováč a za holuby mladý chovateľ Levčák.
Základná organizácia ďakuje za podporu: MVDr.Eva Cireňová,MVDr.J.Šeševička, Mestské lesy Revúca, Bytové hospodárstvo
Revúca,IDV-Stavivo, Klenoty Gajdoš, páni Pribula, Lopušek,
Hiršman,Mitro, Damrély a centrum voľného času za poskytnutie
priestorov. Tajomník ZO SZCH Hanuštiak
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Blíži sa zima a vykurovanie.Nezabúdajte na čistenie komínov
Vážení občania,
s príchodom chladného počasia
sa začína aj vykurovacie obdobie a s ním 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 presvedčuje štatistika požiarovosti, kde v okrese
Revúca vzniklo v súvislosti s
poruchovosťou a nevyhovujúcim stavom vykurovacích telies,
komínov a dymovodov celkom
10 požiarov z toho 7 vplyvom
vyhorenia sadzí v komínoch.Preto je potrebné aby ste dbali
na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým
tepelným výkonom do 50 kW
musí byť pravidelne čistený a
kontrolovaný v nasledovných
lehotách:
raz za 4 mesiace, ak sú do
komína pripojené spotrebiče na
tuhé palivá alebo spotrebiče na
kvapalné palivá,
raz za 6 mesiacov, ak sú do
komína pripojené spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín
bez vložky,

raz za 12 mesiacov, ak sú do
komína pripojené spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín s
vložkou.
Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie
komína sa vykonáva raz za 6
mesiacov, a ak ide o spotrebič
na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za
2 mesiace.
Pravidelnú kontrolu a čistenie
komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu
alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby
odborne spôsobilej, kominár
alebo revízny technik komínov.
Zásady požiarnej prevencie
pri vykurovaní:
neprekurujte vykurovacie telesá,
neskladujte, nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
nepoužívajte k rozkurovaniu
horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný
lieh,
inštaláciu vykurovacích telies
zverte vždy odborníkom pri
plnom rešpektovaní pokynov
výrobcu,

Modrý plavec priniesol ocenenie...
kou tak, aby vták mal výhľad
von. Samička znáša 5-7 vajec,
ktoré ležia na holej zemi komôrky. Neskôr sa vytvorí teplejší
podklad z rybích šupín a kostičiek, ktoré vtáky vyvrhujú.
Mláďatá sa liahnu približne po
troch týždňoch. Najprv sú
kŕmené centimetrovými a neskôr väčšími rybkami. Asi po
štyroch týždňoch mláďatá pomaly opúšťajú hniezdnu noru.
Postupne sa osamostatnia a
rozlietajú v okolí hniezdnej nory.
V priaznivých podmienkach
hniezdenie prebieha aj dvakrát
ročne.V čase hniezdenia a
kŕmenia mláďat je mimoriadne
opatrný. Ak priletí k hniezdnej
nore s potravou najprv sadne na
svoje obľúbené miesto a kontroluje či je jeho teritórium bezpečné. Prílet sprevádza charakteristické písknutie. Až potom
vletí do hniezdnej nory a kŕmi
mláďatá. Akonáhle zbadá náznak nebezpečenstva v okolí
nory, odletí aj s potravou preč a
vráti sa po niekoľkých hodinách.
Mláďatá hladujú. Z tohto dôvodu
nie je prípustné vyrušovať vtáky
pri kŕmení

Ak som ho chcel fotiť, tak ma rybárik nesmel vidieť a nesmel o
mne ani vedieť. Bolo nutné
dokonalé maskovanie. Len tak
sa podarilo zachytiť jednu fázu,
ktorá nastáva počas kŕmenia.
Keď vletí do pieskovej nory,
nakŕmi mladých hladošov vyletí
von a čľupne do vody. Ponorí sa,
opláchne sa od nalepeného
piesku, popláva si pod hladinou,
následne sa vynorí a vyletí na
blízky konárik aby sa striasol
vody. Celá akcia trvá len niekoľko sekúnd. Nie vždy sa ponára na to isté miesto.
Bolo urobených veľa cvakov,
kým sa dali vybrať fotky, ktoré
celú akciu zachytávajú. Tieto
fotky vznikli aj vďaka tomu, že
ma fotokamarát podpichoval
tým, že nie je ťažké odfotiť
sediaceho rybárika s rybkou na
konári, ale aby som to skúsil v
letku.
Tak som skúsil, a teraz vám
predkladám výsledok, ktorý
som zaslal do súťaže Poľovnícka fotografia vo Svätom Antone.
Maroš Detko

dbajte na to, aby vykurovacie
telesá sporáky, pece a pod. boli
umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do
komínových prieduchov,
popol z vykurovacích telies 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.
NEZABUDNITE !
Čistenie a kontrola komína je
povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami
nechajte to na odborníka kominára.
kpt. Ing. Stanislava Šuhajová,Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Revúca
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
ZLATÉ SRDCE získala zpozáčka z Revúcej Anna Vrbiarová

Dňa 28. septembra 2016 sa v
Cikkerovej sieni radnice Mesta
Banská Bystrica konalo podujatie ZLATÉ SRDCE, na ktorom
boli odovzdané najvyššie ocenenia Združenia ZPOZ vybraným
jednotlivcom za dlhoročnú aktívnu prácu v orgánoch Združenia
ZPOZ Človek-človeku v SR pri
príležitosti 25. výročia vzniku
Združenia zborov pre občianske
záležitosti Človek-človeku v SR.
Podujatia sa zúčastnili i členovia
ZPOZ Revúca a Cena Zlaté srdce bola udelená i jednej z nich,
pani Anne Vrbiarovej, dlhoročnej
členke revúckeho ZPOZu.
Anna Vrbiarová ako členka
ZPOZ v Revúcej vykonávala
občianske obrady a slávnosti od
r. 1980. Patrí medzi zakladajúce

členky Združenia ZPOZ v revúckom regióne. V roku 2008 bola
zvolená za predsedníčku regionálnej rady, bola členkou KR
Združenia ZPOZ.
V ZPOZe odviedla záslužnú
prácu, s láskou a profesionalitou
účinkovala na slávnostných obradoch, podieľala sa na príprave prehliadok, celoslovenských
festivalov. Za svoju záslužnú
prácu získala množstvo ocenení
Vždy je ochotná venovať čas
iným, je srdečná, plná elánu,
optimizmu a angažuje sa v spoločenskom živote.
K udeleniu najvyššieho ocenenia Združenia ZPOZ srdečne
blahoželáme
Predseda regionálnej rady Z
ZPOZ PhDr.Ružinová

Správy z múzea
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JAR SLOVENSKÉHO NÁRODA
Slovenská spoločnosť si v roku 2015 pripomenula 200. výročie
narodenia Ľudovíta Štúra, jednej z najvýznamnejších osobností v
novodobých slovenských dejinách. Rok Ľudovita Štúra 2015, sa
stal nielen mimoriadne priaznivou príležitosťou pre tvorbu
početných spomienkových podujatí popularizačného a vedeckého
charakteru na Slovensku, ale aj podnetnou možnosťou múzejnými
formami prezentovať túto fundamentálnu osobnosť národného
pohybu Slovákov, kodifikátora spisovného slovenského jazyka,
(spolu)tvorcu základov moderného Slovenska a jej prínos v
európskom, najmä v slovanskom kontexte.
K novému poznávaniu a interpretácii diela i odkazu Ľudovíta Štúra a
štúrovskej generácii v tomto zmysle prispel i široko koncipovaný
výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice s názvom Jar
slovenského národa.
Výstavu rozčlenili jej tvorcovia do dvadsiatich štyroch tém.
Základným zmyslom výstavy sa stal zámer vytvoriť z rukopisov,
historických fotodokumentov, formou citácii, reáliami a výtvarnými
dielami obraznú a pritom pútavú predstavu o najvýznamnejšom
Slovákovi v našich národných dejinách. Scenáristi sa snažili novými
pohľadmi priblížiť kontúry tejto európsky rozhľadenej osobnosti v
svojej dobe a jej kontakty so slavistami tejto epochy. Okrem
biografických a literárnohistorických častí sa výstava venuje
genéze slovanskej myšlienky a jej realizáciám v mnohorakých
slovensko--ruských kultúrnych kontaktoch v 19. storočí.
Výstavu uzatvára biografické a literárnohistorické kalendárium,
informácie o dielach Ľudovíta Štúra a rozsiahla umelecká časť,
ktorá formou spojenia výtvarných diel s prekladmi fragmentov
kultových diel štúrovskej generácie nesie názov Z klenotnice
štúrovskej básnickej školy.
Výstavu si môžete pozrieť vo vstupnej hale MsKS do
20.októbra 2016.

Hasičské jednotky 2015

Pozývame Vás na predstavenie NÁRODNÝ CINTORÍN Slovenského komorného divadla v Martine. Autorský projekt režiséra
Doda Gombára by mal svojou poetikou nadväzovať na Kuba, Štúrovcov, či Nový Život. Ambíciou martinského divadla je predstaviť
divákom sitcom, divadelný žáner na Slovensku známy skôr z televíznej obrazovky ako z divadelného javiska. V novej divadelnej
sezóne by sme chceli zrealizovať tri pokračovania diva-delného
sitcomu. Pilotná časť nás privedie na martinský národný cintorín,
kde sa stretli na poslednom odpočinku najväčšie osob-nosti nášho
národného života, ale aj množstvo bezmenných pos-táv a
postavičiek, ktoré pre náš národ neurobili takmer nič a jeden
náhodou zahrabaný pes, ktorý pre náš národ neurobil vôbec nič.
Významnú zložku sitcomu bude tvoriť autorská hudba Daniela
Heribana, Mareka Geišberga a Róberta Mankoveckého.
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Beseda v knižnici Kalendár podujatí v októbri

Vo štvrtok 29.septembra 2016 zavítal do Mestského kultúrneho
strediska-Mestskej knižnice Samuela Reussa Tibor Eliot Rostas
filozof, výtvarník, hudobník a publicista, šéfredaktor časopisu
" Z e m
a
v e k . "
Spolu s ním prišiel jeho zástupca redaktor Marián Benka. Tibor
Eliot Rostas má za sebou skúsenosti z práce v Televízii Markíza,
pôsobil ako textár, kreatívny riaditeľ v reklamných agentúrach na
Slovensku. Venuje sa vlastnému kreatívnemu štúdiu SOFIAN so
zameraním na grafický dizajn. V Revúcej besedoval s čitateľmi
časopisu "Zem a vek" o rôznych otázkach politického a spoločenského života. Spolu s Mariánom Benkom sa vyjadrili k mnohým
témam, ktoré trápia čitateľov ich časopisu. Zem a vek je projekt
alternatívneho média bez reklamy. Skladá sa z časopisu, ku
ktorému neskôr pribudol spravodajský web, vystúpenia v Ateliéri
Babylon a besedy po rôznych lokalitách na Slovensku. Projekt je
financovaný výlučne jeho spotrebiteľmi. M.Meriačová

Zľava:Tibor Eliot Rostas,Marián Benka
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Do Hviezdoslavky zavítali herci z Prešova
Dňa 28.9.2016 malo naše novučičké pódium pod holým nebom
svoju premiéru. Na jeho doskách predviedli žiakom 1. stupňa svoje
umenie herci Divadla Jonáša Záborského v Prešove
Predstavenie „O zlatom vajíčku“ bolo umeleckým stvárnením príbehu "jednej rodiny" prostredníctvom postáv zvieratiek. Bola to
interaktívna rozprávka o hľadaní pravých ľudských hodnôt, o tom,
že výchova ide ruka v ruke s láskou, vľúdnosťou a obeta-vosťou.
Predstavenie bolo bravúrne, plné humoru, poriadne nám rozhýbalo
bránice. Pod toľkým náporom smiechu, vlastne vetra, nevydržali
ani divadelné kulisy. No herci to zvládli profesionálne a za pomoci
štyroch šikovných rúk našich učiteliek divadielko odohrali do šťastného konca...dobrosrdečný vlk zachránil kohútika a vypočítavá
líška odišla s dlhým nosom. JB

Láskyplný a voňavý Deň jazykov

Hovoríš so mnou? Ktorým európskym jazykom?
Aj v Základnej škole Ivana Branislava Zocha si žiaci a učitelia
pripomenuli, že 26. september je
Európskym dňom jazykov.

Vedeli ste, že Jag älskar dig, Te
amo, či Szeretlek nie sú žiadne
nadávky, ale krásne vyznania
lásky v rôznych európskych jazykoch? Nuž aj takúto podobu
mal Európsky deň jazykov na
ZŠ J.A.Komenského. Pri-pomenúť si interkultúrnu a jazykovú rôznorodosť Európy, ako aj
motivovať žiakov k osvojovaniu
si cudzích jazykov, bolo hlavným
cieľom množstva zábavných aktivít, ktoré pripravili učiteľky - jazykárky-pre svojich žiakov počas tohto dňa
Niektoré triedy sa premenili na
rozhlasové štúdiá, v ktorých
žiaci hádali vysielací jazyk z online rádiových staníc. V iných
triedach zase žiaci využívali
medzipredmetové vzťahy a na
mape Európy označovali úradné jazyky štátov v angličtine.
A tak sa mnohí dozvedeli, že
jazykom Dutch sa nehovorí v

Rakúsku, ale v Holandsku a že
úradným jazykom Lotyšov nie je
Lithuanian, ale Latvian.
Piataci sa prejavili ako zruční
vydavatelia a vyrábali zaujímavé viacjazyčné obrázkové
slovníky.
O tom, že Európsky deň jazykov
mal na našej škole aj voňavú a
sladkú príchuť, svedčia aj skvelé pochúťky anglickej a ruskej
kuchyne, pripravované pod dozorom vyučujúcich podľa viacjazyčných receptúr.
Interaktívne on line jazykové
kvízy zase preverili nielen vedomosti, ale aj tipovacie schopnosti žiakov.
Nuž a my si zaželajme, aby elán, s akým sa žiaci vrhali do plnenia úloh počas celého dňa,
preniesli aj na hodiny jazykov,
aby sme si mohli povedať, že
tento deň mal zmysel.

Žiaci našej školy v tomto školskom roku už po 4.krát dostali
príležitosť spoznať rôzne európske jazyky. Súťažná úloha bola
na pohľad jednoduchá, ale v
skutočnosti veľmi náročná a
zaujímavá rozlúštiť, v akých európskych jazykoch je napísaná
veta „Hovoríš so mnou?“. A bolo
ich naozaj veľa až 37.

Tento deň je oslavou jazykovej
rôznorodosti kontinentu s viac
ako 200 európskymi jazykmi,24
úradnými jazykmi EÚ,približne
60regionálnymi/menšinovými jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných Na vyhľadávanie správnych
častí sveta.
odpovedí žiaci využívali hodiny
Prečo oslavujeme tento deň?Je informatiky, samoštúdium doma
to príležitosť:zvýšiť povedomie o či pomoc rodičov a starších
veľkej rozmanitosti jazykov v kamarátov.
Európe,
V Roku čitateľskej gramotnosti
podporiť kultúrnu a jazykovú je našou prioritou viesť žiakov aj
k správnemu vyhľadávaniu
rôznorodosť,
informácií. Všetci mali možnosť
podporiť ľudí všetkých vekových si uvedomiť, že znalosť cudzích
kategórií, aby sa učili jazyky jazykov je vstupenkou do spoznalosť viacerých jazykov zvy- ločnej Európy.
šuje šance nájsť si zamestnanie
Mgr.Jaroslava Koňuchová
a pomáha podnikom rásť.

Na Európsky deň jazykov nezabudli ani na Hviezdoslavke
...Ahoj! Hallo! Hello! Salut!
Ciao! Hej! Czesc! Bog! Hola!
Szia! Zdravo! Hoi! Olá! ...aj
takto sa zdravia ľudia v rôznych kútoch Európy...
26.septembera už tradične slávime Európsky deň jazykov a
venujeme ho oslave jazykovej
rozmanitosti a podpore štúdia

cudzích jazykov. V tento deň
sme na hodinách anglického
jazyka spoznávali cudzie jazyky
a iné kultúry cez rozprávky,
ktoré sú našim žiakom blízke a
ktoré všetci dobre poznajú.
Tí menší sa popasovali s tradičnými rozprávkami na dobrú
noc v niekoľkých jazykoch a

následne plnili množstvo zaujímavých úloh. Skladali názvy
rozprávok, zahrali si bingo, riešili
tajničky a plnili rôzne zaujímavé
úlohy. Starším žiakom sme rozmanitosť jazykov predstavili
prostredníctvom modernej
rozprávky. Aj oni mali za úlohu
po-skladať jej názov v angličtine.

Tentokrát to nebolo až také
jednoduché, no väčšina sa s tým
popasovala bravúrne. Paradoxne najťažšou úlohou bol preklad
jej názvu v slovenčine. Veď
uznajte, poskladať slovo zo 16
písmen nie je až taká hračka.
Dozvedeli sme sa, aké obrovské
množstvo jazykov na svete
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existuje, ktoré z nich sa používajú v Európe a do akých skupín ich delíme. Spoznali a
naučili sa výrazy v rôznych
rečiach, no predovšetkým sme
sa dobre zabavili.
Veríme, že sme našim žiakom
spríjemnili tento deň a predsta-
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vili kultúru aj jazyky európskych
krajín. A zároveň dúfame, že aj
trochu inšpirovali k ďalšiemu
štúdiu jazykov. ...pretože stále
platí, že s jazykmi dokážeš viac.
Učiteľky anglického jazyka a
náš lektor Meiko z Hviezdoslavky"

Bratislavský pohár v karate

Parlament zasadá aj v škole

Prvé kolo Bratislavského pohára v súťažnej sezóne 2016/2017 sa
uskutočnilo v nedeľu,2. októbra aj za účasti členov Karate Klubu
Revúca.
Náš klub na tejto súťaži reprezentovali štyria pretekári. Najmladší z
našich Juraj Prč, súťažil v kategórii 8 9 roční v súborných cvičeniach kata.Po dobre zvládnutom prvom kole, mu v druhom kole
nevyšlo cvičenie podľa predstáv a tesne prehral, celkovo obsadil 5.
Miesto. Medzi 10 - 11 ročnými chlapcami sme v katách mali dvojnásobné zastúpenie, Matej Meško obsadil pekné 4. miesto a Matej
Herich vybojoval bronzovú priečku. Svoju premiéru vo vekovej
kategórii mladších dorastencov 12 - 13 ročných mal Pavol Halaj, a
celkom úspešnú, keď po dobrých výkonoch obsadil 3. miesto.
V športovom zápase kumite starších žiakov vo váhe do 40 kg.
vybojoval 2. miesto Matej Herich a na zemiakovej pozícii skončil vo
váhe nad 40 kg. Matej Meško.
Všetkým chlapcom patrí vďaka za reprezentáciu klubu.
Arpád Bunjatov, tréner-predseda KK Revúca

Aj v školskom roku 2016/2017
pracuje v Základnej škole J. A.
Komenského školská samospráva. Po voľbách v triednych samosprávach sa zvolení
zástupcovia tried do Školského
parlamentu / ŠP / stretli 21. 9.
2016 na svojom prvom zasadnutí v školskom roku 2016/2017, na ktorom zložili slávnostný sľub a tiež si zvolili členov výboru. Prajeme všetkým
poslancom veľa síl a chuti pri plnení si svojich povinností.
Na úvodnom zasadnutí bol prerokovaný a schválený plán práce na nasledujúce obdobie.
Poslanci sa dohodli, že parlament bude zasadať raz mesačne. Poslanci si rozdelili úlohy a
aktivity, ktoré chcú uskutočniť v
mesiaci október. Parlament vyhlásil už niekoľkoročnú tradičnú súťaž „ Supertrieda „ a na
mesiac október súťaž „O najkrajšiu jesennú nástenku“ a súťaž „O najkrajšiu jesennú fotografiu“.
Prioritou parlamentu bude pokračovať v spolupráci so žiackym parlamentom partnerskej
školy v českom Litovli a príprava
ich návštevy v máji 2017. V roku

2017 si naše mestá pripomenú
50. ročnú partnerskú spoluprácu a viac ako 30. ročnú
spoluprácu našich dvoch škôl.
Pri tejto príležitosti spomínané
parlamenty pripravujú spoločný
projekt, ktorým si pripomenú
partnerstvo našich dvoch škôl.
Nadviažeme na pokračujúcu výmenu našich žiakov. V máji privítajú naše slovenské rodiny
priateľov z Litovla. Stretnú sa
žiaci, rodiny a samozrejme aj
zástupcovia pedagogických kolektívov. Spolupráca našich
dvoch škôl pokračuje aj napriek
zániku spoločného štátu a iste je
v spoločných slovensko-českých vzťahoch
výnimočná.
Žiaci školy majú skvelých priateľov v Litovli, priateľov s ktorými
sa každoročne stretávajú, s
ktorými majú možnosť tráviť
prekrásne vzájomné chvíle.
Poznávanie rôznych národov,
rôznych kultúr a rôznych histórii
je pre našich žiakov veľkým prínosom. Vedenia obidvoch základných škôl budú v spolupráci
s miestnymi samosprávami aj
naďalej udržiavať toto obdivuhodné, viac ako tridsať ročné
priateľstvo skvelých ľudí. JK

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: 25.10., 29.11., 20.12.,na
týchto uliciach v daných časových intervaloch:14.00-14.20
Kúpeľná,14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.1515.35 Hlinkova,15.40-16.00 Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka Jesenského a B. Němcovej,16.557.15 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.
Kontakt na výkupcu: 0902 980 995

Pohotovostné služby lekární-október
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
NsP

2
Dr.Max

3
Lianela

4
Cannabis

5
Dr.Max

6
BENU

7
Lianela

8
Cannabis

9
BENU

10
Dr.Max

11
Lianela

12
Cannabis

13
Dr.Max

14
NsP

15
Lianela

16
Dr.Max

17
Cannabis

18
BENU

19
Dr.Max

20
Lianela

21
BENU

22
Dr.Max

23
BENU

24
Lianela

25
BENU

26
Dr.Max

27
Cannabis

28
Dr.Max

29
Cannabis

30
Lianela

31
NsP

Sobota,nedeľa,sviatok:
8.00-18.00 hod.

Pohotovostné služby
Pondelok-piatok
: 16.00-18.00 hod.

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0902 167 999
Kúpim byt s balkónom v slušnej
lokalite.
0911 176 355

Poďakovanie
Chceli by sme sa touto cestou
poďakovať MUDr.Ivete Mrázikovej za dlhodobú zdravotnú
starostlivosť o našu mamu pani
Barboru Chlebákovú.
S vďakou rodina Jána Chlebáka

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

Keby sme tak mohli, otec, vrátiť
čas, dotknúť sa Ťa dlaňou, počuť Tvoj hlas, pošepkať Ti ostaň
s nami. Ale Ty si odišiel tam, kde
svet je pre nás zatiaľ neznámy.
Dňa 21.októbra 2016 si pripomíname 3.výročie úmrtia nášho
milovaného otca, starkého a
manžela

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci september

Lúčime sa
Judita Lukáčová
vo veku 54 rokov
Anna Valíková
vo veku 65 rokov

Vitajte
Lenka Hutková
Michael Krištof
Martin Ikri

Znel svadobný
pochod
Michal Košař
a Silvia Martončíková
30.9.2016

Je tu jeseň, lístie padá, do našich sŕdc smútok sadá. Akoby
ubehla len chvíľa, keď sestra
stratila brata, matka syna. Už len
mramor studený pripomína jeho
života dni.
Dňa 15.októbra 2016 si so
slzami v očiach pripomenieme
6.výročie úmrtia syna, brata,
krstného otca

Ľubomíra
Vrbjara
Zoltána
Gyongyosiho
S úctou a láskou spomínajú dcéra Ivetka s manželom a synom
Jankom, syn Ľubo a manželka
ktorý vo veku 36 rokov vzdal svoj
Anna.
boj so zákernou chorobou.
Stále na neho spomínajú mama
sestra a krstný syn.
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