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Október-mesiac úcty k starším patrí už tradične k oslavám seniorov

Záhrada PSG

V prvý októbrový týždeň si naši
seniori a široká verejnosť pripomenuli a oslávili mesiac október,
Mesiac úcty k starším.
Prvé slávnostné podujatie, ktoré
organizovala Okresná organizácia JDS a kde sa zišli seniori celého okresu sa konalo v utorok
4.októbra 2016 v kaviarni Alfa v
Mestskom dome kultúry v Revúcej. Predsedníctvo organizácie
seniorov ocenilo svojich aktívnych členov a odovzdalo ďakovné listy, tým, ktorí podporujú činnosť a aktivity seniorov v okrese.
Oslavy kultúrnym programom
spríjemnili deti Materskej školy
na Sládkovičovej ulici a žiaci
Základnej umeleckej školy

Revúca.
Druhé oslavy, na mestskej
úrovni organizovala Základná
organizácia JDS vo štvrtok
6.októbra 2016 v divadelnej
sále mestského domu kultúry.
Seniorom a prítomným hosťom
sa prihovoril zástupca primátorky mesta Július Buchta. Aj tu
seniori ocenili svojich aktívnych
členov a jubilantov. V kultúrnom
programe vystúpili speváčka
Marta Križanová a jej hosť
Vladimír Čečot .
Seniori ďakujú : RZMO Stredný
Gemer, primátorom a starostom
miest a obcí okresu Revúca,
Mestu Revúca, MsKS Revúca,
poslancom BBSK Eve Cire-

ňovej, Jánovi Šeševičkovi, Júliusovi Laššanovi, SMZ Jelšava, a
všetkým podporovateľom ich činnosti.
Katarína Kvetková

Prvé slovenské literárne gymnázium sa sťahovať nebude
Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej, ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický
samosprávny kraj,bolo opäť pertraktované v médiách.
Dôvodom bol návrh na presťahovanie školy do priestorov budovy Gymnázia Martina Kukučína, ktorý krajským poslancom
predložilo oddelenie školstva a
mládeže Úradu BBSK na rokovaní parlamentu dňa 17.októbra
2016. Poslanci návrh nepodporili a škola naďalej zostáva
pôsobiť v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
Podľa dôvodovej správy Úradu

BBSK, dôvodom na presťahovanie sídla školy do iných
priestorov je nízky počet žiakov.
V školskom roku 2016/2017 má
len 41 žiakov, pričom kapacita
školy je 120 študentov a pedagogickí zamestnanci školy si
dopĺňajú pracovné úväzky v
iných školách. Budovu vlastní
BBSK a náklady na jej prevádzku vzhľadom k počtu žiakov
sú vysoké. Presťahovaním
PSLG do priestorov Gymnázia
Martina Kukučína by kraj ušetril
náklady na prevádzku budovy a
režijné náklady. Budova GMK
má dostatok priestorov a ma-
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Vodiči, pozor na jesenné nástrahy na cestách

Je tu jeseň, a s ňou typické
jesenné počasie. Dlhšie noci,
znížená viditeľnosť aj počas
dňa, nižšie teploty a zhoršené
počasie prinášajú so sebou
negatíva, na ktoré by vodiči
nemali zabúdať.
Vodiči by sa mali v nasledujúcich dňoch pripraviť na častejšie hmly, dážď a s tým spojenú mokrú vozovku. Je veľmi
dôležité pri počasí, keď sa hromadí voda na cestách, aby vodiči dodržiavali predpísané rýchlosti, jazdu prispôsobili stavu a
povahe vozovky, ako aj poveternostným podmienkam. Práve v
takomto počasí je veľká pravdepodobnosť, že sa vozidlo
stane neovládateľné v dôsledku tzv. aquaplaningu. Aquaplaning nastáva vtedy, keď je
medzi pneumatikou a vozovkou
viac vody, ako dokáže dezén na
pneumatike odviesť. Auto "plá-

va" a v dôsledku toho sa stáva
neovládateľné. Správnou reakciou je dať dolu nohu z plynu a
zošliapnuť spojku. Treba vyrovnať volant a čakať, až
pneumatika dosadne na vozovku. Pri vedení vozidla treba
držať volant dvoma rukami a
zbytočne neriskovať predbiehaním. Použitie bezpečnostných pásov by malo byť aj v
takýchto prípadoch samozrejmosťou
Za zníženej viditeľnosti prispieva k bezpečnej jazde najmä zníženie rýchlosti, ale aj
používanie svetiel do hmly.
Hmlové svetlá smie vodič použiť
za hmly, dažďa alebo sneženia.
K bezpečnosti v takýchto prípadoch prispieva aj zníženie
rýchlosti na klzkom povrchu vozovky na potrebnú mieru.
Dôležité je zvýšiť vzdialenosť
medzi vozidlami, aby bolo
možné včas zareagovať a
predísť kolíznym situáciám.
Za nezníženej viditeľnosti môžu
byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené
denné prevádzkové svietidlá, ak
je nimi vozidlo vybavené, čo ale
často v jesennom období, kedy
sa skôr stmieva alebo sa vyskytujú hmly, nestačí. Vozidlo je
v tomto prípade zle viditeľné z

prednej i zadnej strany, pretože
autám s denným svietením vo
väčšine prípadov nesvietia ani
zadné obrysové svetlá. V takýchto prípadoch by mal vodič
rozsvietiť stretávacie svetlá, aby
bol viditeľný a neohrozoval seba
ani ostatných.
V jesennom období sa v blízkosti
cestných komunikácií, najmä
medzi obcami, vyskytuje množstvo potulujúcej sa zveri.
Zvýšené riziko stretu so zverou je najmä v noci a ráno, kedy môže byť viditeľnosť a aj
pozornosť vodičov znížená.
Obozretní musia byť vodiči aj
v prípade poľnohospodárskych prác v blízkosti cestnej
komunikácie. V týchto miestach možno predpokladať znečistenú vozovku, najmä blato,
lístie. Aj v týchto prípadoch treba
počítať so zvýšeným rizikom
šmyku.
Chodci a cyklisti sú najzraniteľnejším článkom medzi účastníkmi cestnej premávky.
Preto ich vyzývame, aby používali reflexné prvky na oblečení. Pri prechádzaní cez cestu
treba byť ostražitý a používať
vyznačené priechody. Odporúčame radšej sa viackrát presvedčiť, či je bezpečné cez cestu
prejsť.

Cyklistom opäť pripomíname
povinnosť zo zákona byť osvetlení a mať na sebe reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
Ešte stále evidujeme množstvo
prípadov, keď cyklisti za
zníženej viditeľnosti jazdia na
neosvetlenom bicykli bez reflexných prvkov.
Výnimkou nie je ani jazda po
nesprávnej strane vozovky a
pod vplyvom alkoholu. Cyklisti
by nemali preceňovať svoje
schopnosti, treba zvážiť riziká,
ktoré im hrozia v súvislosti
so zníženou viditeľnosťou a
mokrou vozovkou.
Každý účastník premávky je
podľa zákona povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
Správať sa disciplinovane a
ohľaduplne tak, aby neohrozil
jej bezpečnosť a plynulosť.
Pritom je povinný prispôsobiť
svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému
stavu cesty, situácii v cestnej
premávke, poveternostným
podmienkam a svojim schopnostiam, aby neohrozil na živote
a zdraví seba a ostatných, a nespôsobil sebe a ostatným škody
na majetku.
Kpt.Mgr.Milan Straka

Dobrovoľní hasiči zasahovalivšetkých
v ťažko
dostupnom teréne
dobrovoľných hasič- Dňa 14. 10. 2016 zavítal medzi
ských zborov v okrese na odborno - metodické zamestnanie,
kde si prešli jednotlivé zásahové
úseky a boli im poskytnuté informácie o tom, aké sú možnosti pri
hasení takéhoto druhu požiaru.

Na ohlasovňu požiarov Dobrovoľného hasičského zboru mesta
Jelšava bol dňa 13. 10. 2016 o 9.13 hod ohlásený požiar lesného
požiaru v ťažkom teréne v katastrálnom území obce Magnezitovce
- Kopráš.
Jednotka DHZM Jelšava vykonala výjazd v počte osem hasičov. Po
príchode jednotky na určené miesto veliteľ zásahu rozdelil členov
do zásahových úsekov, ktorí vykonávali hasebné práce za použitia
D prúdov. Na CAS 32 T 815 bola vykonávaná kyvadlová doprava
vody. Dodávku vody z prírodného zdroja - z miestneho potoka zabezečovala jednotka DHZO Magnezitovce.
Toto taktické cvičenie koordinoval zriadený štáb. Samozrejme, že
cvičenia sa zúčastnili aj členovia z OR HaZZ zo staníc Revúca a
Tornaľa. Prvýkrát sme mohli vidieť zasahovať aj štvorkolky a šesťkolky, ktoré sa veľmi ľahko dostali do takých terénov, kde sa ťažká
hasičská technika nedostane.
V rámci tohto cvičenia boli OR HaZZ v Revúcej zvolaní aj velitelia

jelšavských dobrovoľných hasičov riaditeľ OR HaZZ v Revúcej
Mgr. Jozef Mikuda, ktorý vyhodnotil priebeh taktického cvičenia.
G.Jakubecová
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Správy z turistického informačného centra
OBJAVUJTE KRÁSY PESTROFAREBNEJ PRÍRODY PRVÁ NÁVŠTEVA TIKÁČIKA

Pre milovníkov turistiky patrí
jeseň nepochybne k najkrajším
obdobiam v roku. Ruch na turistických chodníčkoch utíchol a
všetko je akési tichšie. Krásy
jesene a pestrofarebné kulisy
našich lesov sú pohladením pre
romantické duše, ale prajú i zátišiam fotoobjektívu. Toto čarovné obdobie plné farieb si môžete
vychutnať turistickými vychádzkami po novoznačených turistických trasách.
V okrese Revúca boli na podporu turizmu vyznačené dve nové
pešie turistické trasy, ktoré svojim charakterom majú pripomínať bohatú banícku históriu v
oblasti Železníka, Sirka, Rákoša, Burdy a Polomu.

Trasy prechádzajúc týmito baníckymi oblasťami poskytujú
unikátne výhľady na krajinný
ráz nášho regiónu.
1. turistická trasa: Rákoš
Rákošská Baňa- Červeňany
Nový Sirk - Hámor - Burda
Polom
Turistická značka: zelená
Dĺžka trasy: 23 km
Čas trasy: Rákoš- Polom 6:05
h; Polom - Rákoš 5:40 h
2. turistická trasa: Rákoš- Pri
javore - Železník, vrch- Nový
Sirk.
Turistická značka: žltá
Dĺžka trasy: 10 km
Čas trasy: Rákoš- Nový Sirk
3:05 h; Nový Sirk- Rákoš 3:00
h: Prajeme vám veľa krásnych
zážitkov z vašich nachodených
kilometrov
Viac informácií:
Turistické informačné centrum
Revúca, tic@revuca.sk ,+421
58/28 515 58,
Zdroj: Dušan Hodoš,text: MsÚ
Revúca,

Krátke muzeálne správy

OŠETRUJEME ZBIERKOVÉ PREDMETY

Múzeum Prvého slovenského gymnázia sídli v pôvodnom dome
Slovenského evanjelického gymnázia na Muránske ulici. Jednou z
úloh múzea je chrániť a spravovať zbierkové predmety a predmety
kultúrnej hodnoty.
V októbri 2015 sme v Múzeu Prvého slovenského gymnázia začali
so základným ošetrovaním a záchranou týchto predmetov. Takmer
všetky zbierkové predmety a predmety kultúrnej hodnoty boli
prevezené do priestorov Mestského kultúrneho strediska v Revúcej. Ošetrovanie prebieha doteraz a vykonáva ho naša kolegyňa
Martina Guliariková, ktorá ošetrila už takmer 70 zbierkových
predmetov. Niektoré zbierkové predmety museli byť ošetrené
nanovo kvôli povodni, ktorá sa stala v júli tohto roku. Ošetrovanie
zbierkových predmetov je zdĺhavý proces a ku každému predmetu
sa musí pristupovať jednotlivo, vzhľadom na znečistenie a daný
predmet.
Text:L.Koreňová,foto: M.Guliariková

V piatok 7.októbra 2016 sa Tikáčik vybral na návštevu do Katolíckej
materskej školy svätej Rodiny, kde ho už deti netrpezlivo čakali na
hodinu regionálnej výchovy. Prípravkári, budúci školáci o rodnom
meste veľa vedeli, ale najviac sa tešili na rozprávky od našich
gemerských rozprávkarov. Na tradičné rozprávky veru trošku zabudli.
A preto sa náš Tikáčik rozhodol, že pôjde na vandroku našou dolinou a zabudnuté rozprávky bude hľadať a jeho noví, malí kamaráti
pôjdu s ním. Po prečítaní známej rozprávky TRAJA ZHAVRANELÍ
BRATIA od Samuela Reussa sa deti zmenili na rozšantených
havranov.
Ako darček od turistického informačného centra dostali omaľovánky, záložky a rozprávkové pexeso.
Na záver ich Tikáčik naučil básničku, ktorú si on sám pripravil pre
deti:„Zlatá brána otvorená,zlatým stĺpom podoprená,kto do nej
vojde,či je to ten alebo ten,splní sa mu jeho sen.
Veríme, že aj naše ďalšie zážitkové učenie bude príjemné ako to
dnešné. Prvé stretnutie Tikáčika s deťmi sa konalo v rámci pilotného
projektu Turistického informačného centra Revúca pod názvom
Vandrovka Gemerskou dolinou, v rámci regionálnej výchovy pre
materské a základné školy. Cieľom projektu je uchovávať a
poznávať kultúrne dedičstvo nášho regiónu a tradície našich
predkov prostredníctvom zážitkového učenia.
Text a foto: MsÚ TIC

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: 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
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O autorke výstavy MOJE SNY
Jolana Pavlíková
v strede

V Revúckych listoch sme priniesli informáciu o maliarke v
Cilke a jej autorskej výstave.
Teraz prinášame rozhovor s pani Pavlíkovou, autorkou výstavy
MOJE SNY.
Pani Pavlíková je Revúčanka
srdcom. Narodila sa 22.mája
1940 v obci Vlčovo okr. Poltár,
od roku 1960 žije v Revúcej.
Prišla na základe umiestenky,
ktorú dostala ako absolventka
Strednej pedagogickej školy a v
našom meste začala učiť prváčikov a druháčikov v základnej
škole. Počas 38 rokov v školstve
ako pedagóg sa aktívne zúčastňovala na rôznych školských
akciách, pri ktorých sa prejavilo
jej umelecké cítenie. To dostala
trošku aj do vienka. Mamka

pekne vyšívala, háčkovala a
otec hral na husliach. Idolom
Jolky Pavlíkovej bol akademický maliar Martin Benka.
Životný osud našej autorky
nebol ľahký. Po rozvode sama
vychovávala svoje tri deti, ďalšie v škole a tak potešenie nachádzala v maľovaní.
Veľká návštevnosť vernisáže a
výstavy potvrdila záujem verejnosti a spolubývajúcich o obrazy pani Pavlíkovej a tak sme
ju poprosili o krátky rozhovor.
Navštívili sme ju v Zariadení
opatrovateľskej služby CILKA,
kde býva a tvorí, aby aj nám čitateľom prezradila, čo ju v živote formovalo a ovplyvnilo, čoho sa obávala a ako sa naučila
maľovať.

Odkedy sa maľbe venujete,
kde sú tie začiatky a ako ste sa
naučili maľovať?
Ako deväť- ročná som neustále
odkresľovala ceruzkou ilustrácie
z knihy, takto si ma doma pamätali a na strednej škole môj
pedagóg, grafik Dušan Zapletal
si všimol môj talent, ktorý sa pod
jeho dohľadom rozvinul.
Ste ranné vtáča alebo nočná
sova, kedy teda najčastejšie
maľujete?
Som ranné vtáča, najradšej teda
maľujem ráno, mám rada ranné
svetlo.
Je známe klišé o umelcoch
zabúdate jesť, spať, dýchať,
keď Vás chytí inšpirácia? Platí
to?
Nie, keďže ja som už na dôchodku, nič mi nebráni v maľovaní počas celého dňa a oddychu.
Čo vás najviac inšpiruje ?
Krajina - rodná zem a zátišie.
Najväčšou inšpiráciou pre mňa
je tvorba národného umelca
Martina Benku.
Popíšte nám, prosím, svoj proces tvorby. Maľujete postupne
obraz po obraze alebo máte
rozpracované viaceré obrazy
a ako asi dlho trvá namaľovanie obrazu?
Mám taký stereotyp. Je to obraz
od obrazu. Skôr skica ceruzkou
a potom miešam farby podľa
potreby a nálady. Obraz si premyslím a za dva dni je hotový.
Ale na niektorom pracujem

dlhšie, je opretý, dívam sa na
neho a oveľa neskôr sa rozhodnem pre tie správne farby.
Mali ste už obdobie temna vyhorenia a kedy vám začalo
opäť maľovanie robiť radosť?
Áno, choroba ma obrala o silu.
To obdobie trvalo asi rok a
potom pomaly, pomaličky sa
chuť k maľovaniu vrátila a to
hlavne vďaka Vierke Péliovej,
ktorá bola v tomto smere neústupčivá a naliehala aby som
opäť tvorila, ba dokonca mi do
izby priniesla maliarske potreby.
Tak som zase začala, ale bolo to
ťažké. Maľovanie a pobyt v zariadení opatrovateľskej služby
mi vrátilo chuť do života.Veľmi
jej za to ďakujem.
Farby sú súčasťou našich životov. Je dokázané, že niektoré
farby majú na človeka fyziologické účinky. A funguje to. Napr.
pohľad na veľkú plochu trávnika
pohládza dušu a zdvihne náladu. Ovplyvňujú teda nielen náš
duševný stav, ale na organizmus pôsobia priam zázračne.Tam, kde dávame kreatívnym myšlienkam nový rozmer,
sa z malého nápadu môže zrodiť majstrovské dielo a to je to
miesto pre umenie
Pani Pavlíkovej, ktorá si už to
miesto našla, a to práve v „ Cilke“, prajeme, aby naďalej mala
život plný umenia.Ďakujeme za
rozhovor.
Text : MsÚ TIC,Foto : ZOS Cilka

Hasičské jednotky 2015
Prvé slovenské
literárne gymnázium sa sťahovať nebude
teriálneho vybavenia a vyhovuje
potrebám gymnaziálneho štúdia aj za predpokladu nárastu
žiakov. Má vlastnú jedáleň, telocvičňu a plaváreň.
Poslanci BBSK, ktorí návrh nepodporili, pripomenuli tradíciu a
históriu objektu PSLG. Presťahovanie literárneho gymnázia
pod jednu strechu s druhým
gymnáziom by mohlo časom
znamenať jeho zánik.
Poslankyňou krajského parlamentu je aj primátorka mesta
Eva Cireňová. Po rokovaní zastupiteľstva uviedla:"Ja som
tento návrh ako poslankyňa
BBSK a primátorka Revúcej
nepodporila. Myslím si, že škole
treba dať ešte šancu. Len čo by
z tejto budovy odišla, znamenal
by to jej zánik. Neviem, či niekde
na Slovensku sídlia dve gymnáziá pod jednou strechou. Táto
škola má svojho ducha. Určite aj

zo strany školy treba popracovať na marketingu.”
Primátorka mesta a poslankyňa
BBSK vystúpila aj v diskusii na
zasadnutí zastupiteľstva, kde
pripomenula že prevádzkovaním a udržiavaním života v
tejto budove, udržiavame s úctou a v dobrom stave aj novšiu
budovu Prvého slovenského
gymnázia, prvú školu v histórii
slovenského národa s vyučovaním v slovenskom jazyku.
Spomenula aj históriu rekonštrukcie budovy a vzniku PSLG.
V roku 1995 vznikla nadácia
Gaudeámus suum cuique,
ktorej cieľom bolo získanie
finančných prostriedkov na záchranu troch historických budov
prvých slovenských gymnázií v
Revúcej, Martine, Kláštore pod
Znievom. V tom istom roku sa
začalo s rozsiahlou rekonštrukciou schátralej budovy

revúckeho gymnázia, za
finančnej podpory Školskej
správy v Rožňave a mesta
Revúca, ktoré prispelo sumou
700 tis.korún. O dva roky neskôr
zriadil Krajský úrad v Banskej
Bystrici Prvé slovenské literárne
gymnázium v Revúcej, školu internátneho charakteru s celoslovenskou pôsobnosťou, kde
vzdelávanie je zamerané na
rozšírené štúdium slovenského
jazyka a slovenskej literatúry, a
obsah výučby nadväzuje na
hlboké kultúrne tradície PSG.
V septembri 1997 bola za prítomnosti vtedajšej ministerky
školstva Evy Slavkovskej škola
otvorená. Odvtedy 19 rokov
vychováva žiakov k úcte histórii
a tradíciám, budúci rok si pripomenieme 20.výročie jej vzniku.
BBSK v okrese Revúca nie je
zriaďovateľom ani jednej inšti-

túcie napr. múzeum, galéria,
divadlo ,štúdium tanca ,osvetové stredisko, hvezdáreň, nemocnica tak ako v iných okresoch, na činnosť ktorých sa
vynakladajú nemalé finančné
prostriedky. Osud opustenej budovy je neistý. A takisto neistota
existencie školy zo strany zriaďovateľa už niekoľko rokov neprispieva k navyšovaniu počtu
študentov.
Škola teda naďalej zostáva v
pôvodnej budove. Uvidíme, čo
prinesie budúci školský rok,
kedy pre školu bude mať veľký
význam
záujem a
počet
študentov, ktorí budú študovať v
prvom ročníku.
Katarína Kvetková

Revúcke listy č.18./28.október 2016

KULTÚRA

5

Školský rok v mestskej knižnici
Každý rok pripravujte Mestská
knižnica Samuela Reussa kultúrno-výchovné podujatia pre
škôlkárov aj školákov.
Tento rok nie je výnimkou.
Pre deti materských a základných škôl sme pripravili rôzne
podujatia výchovného i zábavného charakteru.
September sme odštartovali
informatickou výchovou pre prípravkárov materských škôl. Práve pre nich máme pripravené podujatia ako napríklad O jabĺčku,
priateľstve a jeseň, Prvú pomoc
s mackom, Ako sa meria čas.
Stretneme sa s bájkou, budeme
hľadať stratenú rozprávku, zistíme,ktorá farba je najdôležitejšia na svete.
V novom školskom roku žiaci základných škôl v cykle Predstavujeme Vám... budú spoznávať slovenských a svetových
detských autorov
Prvým spisovateľom v našom

cykle bol Ľubomír Feldek, ktorý
sa 9.10. dožil 80 rokov.Žiaci
piateho ročníka ZŠ J.A.Komenského sa formou "rozhovoru" so
spisovateľom oboznámili s jeho
plodným životom.
V našom cykle budeme pokra
čovať Máriou Rázusovou-Martákovou, Astrid Lindgrenovou,
Jánom Navrátilom, či Roaldom
Dahlom.
Okrem cyklu podujatí o spisovateľoch sme pripravili pre
ž
i
a
k
o
v
rôzne tematické dopoludnia ako
sú Alexandrijská knižnica, Rozprávanie našich predkov, alebo
o osobnostiach, podľa ktorých
sú pomenované revúc-ke ulice.
Školský rok sa rozbehol a my v
našej knižnici dúfame, že deti k
nám zavítajú aj vo svojom voľnom čase a vyberú si niektorú z
obľúbených kníh.
M.Meriačová

Kalendár podujatí v novembri
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Projekt SPPoločne-najviac hlasov získala Základná škola I.B.Zocha Revúca
Snaha učiteľov v ZŠ I.B.Zocha v
Revúcej bola ovenčená úspechom.
Ani počas letných prázdnin nesedeli so založenými rukami,
ale využili čas bez žiakov na
vypracovanie a zaslanie zmysluplného projektu práve pre
nich. Už samotný názov "Pohyb
nás spája" vypovedá o športovom zameraní projektu, ktorého snahou je vybudovať v
areáli školy exteriérový fitpark.
V septembri prišiel do školy
mail, v ktorom sme sa dozvedeli
o úspešnom postupe projektu
do druhého kola 5. ročníka programu SPPoločne, čím sme sa
stali jedným z 240 projektov,
ktoré hodnotiaca porota vybrala
do verejného online hlasovania.
To ale zďaleka nestačilo na radosť. Na rad prišlo trojtýždňové

hľadanie hlasov a hlasujúcich,
telefonovanie, mailovanie, četovanie. Všetku energiu do boja
o víťazstvo dala celá zocháčovská rodina - učitelia, žiaci,
rodičia a celé rodiny, no aj priatelia školy zblízka aj zďaleka.
Hlasy vo verejnom online hlasovaní nakoniec 3.10.2016 rozhodli o 30 projektoch na celom
Slovensku, ktoré získali podporu SPP a Nadácie SPP. Projekt
zocháčov patrí medzi ne s neuveriteľnými 9645 hlasmi! Vďaka
celej našej veľkej zocháčovskej
rodine sa našej malej škole podarilo nazbierať najviac hlasov
spomedzi všetkých projektov
na Slovensku! Sme radi, že aj
vďaka vašim hlasom môžeme
SPPoločne zlepšiť Slovensko a
našu drahú Revúcu. Ďakujeme!
Vedenie ZŠ I.B.Zocha

DÁ SA TO...

zbere papiera, ktorú organizujeme počas niekoľkých týždňov v
každom školskom roku.
V prvom októbrovom týždni sme zorganizovali jesenný zber a
spoločne sme vyzbierali až 5 411 kg papiera. Najlepším „ zberačom“ sa tentokrát stala Radka Oravcová/žiačka II.B/, ktorá
nazbierala 425 kg a Jakub Tamáš/ žiak IX.A/, ktorý nazbieral 359 kg.
Medzi triedami zvíťazili III.A a VII.B.Víťazným žiakom blahoželáme,
všetkým ostatným, ktorí sa zapojili do zberu papiera, ďakujeme, že
podporili túto environmentálnu aktivitu.

Spojením síl a finančných prostriedkov Nadácie ČSOB, mesta
Revúca, BBSK a Základnej školy J. A. Komenského sa podarilo
pred niekoľkými mesiacmi revitalizovať prvú bežeckú dráhu v
našom meste. Ďakujeme.
Vybudovali sme "novú" plochu pre šport. Bezpečné miesto pre beh
si našli obyvatelia nášho mesta a žiaci základnej školy. Veď nielen
počítačmi a cudzími jazykmi je človek živý, živý je aj pohybom. A to
sa stalo ďalším krédom Základnej školy J. A. Komenského.
Dňa14.10.2016 aj napriek už jesennému počasiu sa nám podarilo
spoločne si zabehať. Zvíťazili všetci, ktorí sa v tento deň v škole
venovali behu. Po behu prichádza práca a to údržba našej be
žeckej dráhy. A tá je v réžii nášho kolegu. Super to zvláda. Vďaka
našim technickým prostriedkom a našim kolegom je dráha bezpečná a znovu pripravená privítať bežcov z nášho mesta.
Zabezpečujeme si svojimi silami aj kosenie trávnatej športovej
plochy. Za málo peňazí, spoločnými silami sa nám podarilo vybudovať super športovú plochu v našom meste, ktorú dokážeme aj
za málo peňazí vo vlastnej réžii a vlastnými silami udržiavať v
bezchybnom bezpečnom stave. Dá sa to. Ďakujeme všetkým, ktorí
nám verili, pomohli, pomáhajú a ktorí športujú.

Environmentálne aktivity v Hviezdoslavke
Jednou z oblastí, ktorej sa v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici venuje veľká pozornosť, je aj environmentálna výchova. Počas vyučovacích
hodín, ale aj cielenými mimovyučovacími aktivitami sa snažíme
viesť žiakov k ochrane životného prostredia a k šetreniu prírodných
zdrojov. Jednou z najúspešnejších tradičných aktivít je aj súťaž v

Ako deti v Materskej škole Sládkovičova
privítali jeseň...
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Zlato, striebro a bronz z Lučenca

Začiatkom októbra 2016 sa v lučeneckej mestskej športovej aréne
uskutočnilo 3. záverečné kolo Open ligy SZKB, ktoré za účasti 121
štartujúcich z 12 klubov určilo konečné poradie klubov v lige pre rok
2016.
Revúca skončila na 4.mieste v rámci hodnotenia 3 kola ligy s
počtom bodov 39 na 1 mieste skončil šk Prešov KBC Panter (66
bodov). V celkovom hodnotení ligy 2016 Revúca skončila na 5
mieste (104 bodov) na 1. mieste skončil šk Guard Košice (232
bodov). Reprezentanti mesta získali v 3. kole 2 x zlato, 7 x striebro
a 5x bronz spolu 14 medailí.
Novou kapitánkou klubu sa stala Simonka Sokolová, lebo pôvodná
kap. Janka Guláková a účastníčka majstrovstiev sveta Stela
Laurenčíková (Dublin IRE2016) odišli na stredné školy do Košíc.
Stále sú členkami klubu a obom ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Reprezentanti sa v lige SZKB predstavili v nových dresoch,
autorkou ktorých bola práve Janka Guláková.

Naši karatisti v Starej Ľubovni
Pretekári nášho klubu sa v
sobotu, 15. októbra zúčastnili na
turnaji v Starej Ľubovni. Na
Ľubovňa open cup 2016 sa zišla
kvalitná a pomerne masívna
účasť štartujúcich pretekárov v
počte 263 z 29 klubov. Ako prvý
zasiahol do bojov v súborných
cvičeniach kata Juraj Prč, vo
vekovej kategórii 8- 9 rokov, po
dobre zvládnutom prvom kole,
však v druhom prehral a to
znamenalo stop do ďalších bojov o cenné kovy. Juraj štartoval
aj v športovom zápase, no ani tu
sa mu nepodarilo prehovoriť do
medailových pozícii.
Vo vekovej kategórii starší žiaci
10 - 11 rokov v kata štartovali
Ma-tej Herich a Matej Meško,
obaja však skončili svoju púť v
úvodnom kole. Výrazne lepšie
sa svojim výkonom prezentoval
v športovom zápase Matej
Herich, keď po dobre zvládnutých víťazných dueloch sa
prebojoval až do finále, kde však
nestačil na súpera zo Sabinova
a obsadil tak krásne 2. Miesto.
Matej Meško sa napokon prebojoval v repasáži do bojov o
bronz, kde však tesne prehral a

obsadil zemiakovú pozíciu.
Dobrým výkonom sa prezentoval v súborných cvičeniach
kata mladší dorastenci 12- 13
rokov, Pavol Halaj, ktorý sa po
víťazstvách v jednotlivých kolách prebojoval až do samotného finále. Vo finále sa stretol
so súperom z Košíc.Škoda taktickej chybičky, ktorá ho pripravila o zlato.
A.Bunjatov

Pohotovostné služby lekární-november
Pondelok Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Dr.Max

2
Cannabis

3
Lianela

4
NsP

5
Cannabis

6
Lianela

7
Dr.Max

8
Lianela

9
BENU

10
Cannabis

11
Lianela

12
Dr.Max

13
BENU

14
Cannabis

15
Dr.Max

16
BENU

17
Dr.Max

18
BENU

19
Lianela

20
Dr.Max

21
Lianela

22
BENU

23
Dr.Max

24
Cannabis

25
Dr.Max

26
Cannabis

27
NsP

28
Dr.Max

29
NsP

30
Lianela

Pohotovostné služby

Pondelok-piatok
Sobota,nedeľa,sviatok:
: 16.00-18.00 hod.
Dávid Tomečko,Športovec
roka 2015
8.00-18.00 hod.
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0902 167 999
Predám rodinný dvojdom so
záhradou na Kúpeľnej ulici. Cena dohodou.
0944 294 656

Cirkevný zbor ECAV
na Slovensku Revúca
ponúka na prenájom
nebytové priestory na
Muránskej ulici č.385
bývalá základná umelecká
škola
o rozlohe 86 m2 s viacerými
miestnosťami
Bližšie informácie:
0918 828 311

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci október

Lúčime sa
Anna Šimonová
vo veku 73 rokov
Jozef Svitana
vo veku 59 rokov
Ladislav Bodziony
vo veku 83 rokov

Vitajte
Raisa Kvetková
Peter Poprocký

Dňa 22.augusta 2016 sme si
pripomenuli 20.výročie úmrtia
našej milovanej manželky a
matky
Evy Kandrikovej.
S láskou a úctou spomínajú
manžel Miloš, synovia Miško a
Lukáš s manželkou Betkou.

Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺklo srdce, ktoré sme
milovali, zhasli oči, utíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.
Dňa 12.novembra 2016 si pri- Dňa 13.októbra 2016 uplynul rok
pomíname 2.výročie úmrtia náš- od úmrtia nášho otca, starého a
ho milovaného manžela, otca a prastarého otca
dedka

Ľudovíta
Profanta

Michala
Gažúra

S láskou spomínajú manželka a S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéry Oľga a Mária s
dcéry s rodinami.
rodinami a syn Vladimír s rodinou.
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