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Cena 0,33- €

Mesto Revúca v spolupráci s Mikroregiónom Magnezit vás pozývajú na
Revúcke vianočné trhy v dňoch 2.-3.decembra 2016
na námestí pred budovou Kohút
Aj tohto roku sa môžete tešiť na:
vystúpenia detí materských a základných škôl
Mikuláša a rozsvietenie stromčeka
vianočný jarmok, vianočný punč, ochutnávku zabíjačkových špecialít

Revúcky tanečný parker-telocvičňu zaplavili tanečníci,flitre a nádherné melódie
Záhrada PSG

V nedeľu 6.novembra 2016 sa
telocvičňa Strednej odbornej
školy gen.Viesta zmenila na tanečnú sálu a získala noblesu
tanečných súťaží.
Tanečné štúdio Happy Dance
Revúca, Mesto Revúca v spolupráci s tanečným štúdiom
Schwartz Tanz Rožňava a podporou VÚC BBSK usporiadali
súťaž v tanečnom športe štandardných a latinsko-amerických
tancov Revúcky tanečný parket
2016 - O pohár zástupcu primátora mesta.
Do Revúcej pricestovali tanečné

páry z Michaloviec, Prešova,
Košíc, Moldavy nad Bodvou, Lipian, Kežmarku,Popradu, Rožňavy, Tornale, Rimavskej Soboty, Lučenca, Zvolena a aj zo
susedného Maďarska. Súťažilo
sa v štandardných a latinskoamerických tancoch vo vekových kategóriách deti, juniori,
dospelí a seniori. Na správnosť
krokov, držanie tela a celkový
estetický dojem z tanca dohliadal desať-členný rozhodcovský
zbor.
Podujatie predpoludním otvoril
zástupca primátorky mesta Jú-

lius Buchta, ktorý privítal všetkých cezpoľných a domácich
súťažiacich a návštevníkov.
Naše želiezka v ohni pár Lea
Sviežená a Tomáš Buchta, z TŠ
Happy Dance Revúca si dobre
počínali v latinsko-amerických
tancoch. Vo vekovej kategórii
Junior 2D získali bronz, v kategórii Junior 1D stačili na
5.miesto
Zástupca vyhlasovateľa súťaže
Ing.Július Buchta je s priebehom
súťaže, ktorá sa skončila v podvečer, spokojný. Stálo to síce
nemálo úsilia, od povolenia

Slovenského zväzu tanečného
športu usporiadať súťaž, cez
finančné zabezpečenie až po
precizovanie detailov ale súťaž
prebehla podľa stanovených
pravidiel a časového harmonogramu. Spokojnosť so súťažou
vyjadrili aj pomerne prísni rozhodcovia.Lesk spoločenských
šiat a účesov sa z telocvične vytratil, stíchli kroky aj tóny melódií, ktoré ešte dlho zostanú v
spomienkach návštevníkov. Veríme, že budúci rok si podobné
zážitky budeme vychutnávať
opäť. Text a foto:K. Kvetková.
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Výzvy dneškov-šesť rúk,180 minút,2 200 litrov vyzbieraného odpadu

Šesť rúk, stoosemdesiat minút a
dvetisíc dvesto litrov vyzbieraného odpadu. Plastové fľaše,
konzervy, kusy potrhaných odevov, smeti. Kilá odpadu a ľahostajnosti voči okoliu, voči ľuďom,
voči miestam, ktoré by nemali
byť znehodnotené takýmto spôsobom. Žiadnym spôsobom.
Radi ukazujeme prstom a delegujeme povinnosti na tých, o
ktorých si myslíme, že by ich
mali vziať na svoje plecia. Prečo
by mal slušný človek, ktorý si
nikdy nedovolil zahodiť na zem
ani požutú žuvačku, zbierať
neporiadok po neslušnom člo-

veku, ktorému nie je proti srsti
ani vysypať dolu svahom fúrik
smetí? A načo vlastne, keď
neslušný človek svoj čin skôr či
neskôr znova zopakuje? Áno,
zopakuje. Zopakuje to toľkokrát, koľkokrát to za ním upracete. Navonok teda nedôjde k
žiadnej zmene, ale nebyť húževnatosti slušného človeka,
svah by už prerastala hora smetí. Preto si myslím, že každý
dobre mienený čin, nech už sa
javí akokoľvek malý a bezvýznamný, dokáže meniť svet k
lepšiemu. Každý dnešok je
skvelou príležitosťou na to, za-

nechať pozitívnu stopu. Odkaz.
A dnešky súčasnej doby nás neustále stavajú pred výzvy, ktoré
nám to umožňujú. Plechovka
zahodená v tráve, prázdna fľaša
od piva, téglik od jogurtu, to

všetko nám dáva možnosť urobiť dobré rozhodnutie, možnosť
prevziať zodpovednosť a byť
ďalším slušným húževnatým
človekom. Miriam Králiková,
OZ Rastúca

Deň vojnových veteránov-Na poliach Flámska vlčie maky rastú.., Značia miesta, kde ležíme
riadali spomienkovú slávnosť pri
príležitosti ukončenia prvej svetovej vojny dňa 11.novembra
2016 na miestnom cintoríne.
Pietna spomienka sa začala
symbolickým zvonením zvonov
o 11.hodine a 11.minúte a po príhovoroch organizátorov skončila položením kvetov- červených makov na hroby padlých a
k pomníku na námestí.

spomienky na padlých v tomto
konflikte. Vybraný bol preto, lebo
na jedných z najkrvavejších
bojových polí 1. svetovej vojny
vyrástli maky.Symbol má pôvod
v básni „In Flanders fields“ (V
poliach Flámska), ktorú napísal kanadský chirurg , ktorý slúžil na západnom fronte, ne-ďaleko belgického mesta Ypres.
Text a foto:K.Kvetková

Červený mak je tradičný symbol

Odpredaj pozemkov a budovy v Sirku
Na poliach Flámska vlčie maky
rastú, tam medzi krížmi, rad za
radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore počuť udatný
spev škovránka, uprostred revu
kanónov tu dolu.
Pred 98 rokmi, 11. novembra
1918 o 11. hodine a 11. minúte
vstúpila na západnom fronte do
platnosti dohoda o prímerí medzi
Nemeckom a spojeneckými
mocnosťami.
Po štyroch rokoch, troch mesiacoch a trinástich dňoch sa skončila najstrašnejšia vojna, akú
dovtedy ľudstvo zažilo. Zapojilo
sa do nej 38 štátov zo všetkých
obývaných kontinentov. Do zbrane bolo zmobilizovaných 115 miliónov mužov, z ktorých 10 milió-

nov zahynulo. Drvivá väčšina z
nich nemala ani 30 rokov.
Ďalším 20 miliónom zostali
trvalé následky v podobe zmrzačenia, psychických porúch a
iných zdravotných problémov.
Medzi civilným obyvateľstvom si
konflikt z rokov 1914 1918 vyžiadal sedem miliónov obetí. Zo
slovenských vojakov mobilizovaných do rakúsko-uhorskej
armády padlo až 69 700. Pre
malý národ to bola obrovská
tragédia.
Stalo sa už tradíciou, že aj v našom meste si v tento deň pripomíname tieto tragické udalosti.
Mesto Revúca, ZO JDS Revúca
a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Revúcej uspo-

Obec Sirk odpredáva prebytočný majetok obce podľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa §
9a, ods. 1. písm. c, a podľa § 9a, ods. 5.
Odpredaj majetku obce sa uskutoční priamym predajom za
najvyššiu ponúknutú cenu. Pozemky sú na parcele registra „C“ , č.
p. 548/23 o výmere 108 m2, ďalej parcela registra „C“ č. p. 548/45
o výmere 667 m2, ďalej budovu bez súp. č. na parcele registra „C“
č. p. 548/47 a 548/48.
Minimálna hodnota je stanovená podľa znaleckého posudku č.
128/2016, a predstavuje sumu 8 300 € (slovom osemtisíctristo Eur).
Ďalej parcela registra „C“ č. p. 548/48 o výmere 62 m2, parcela registra „C“ č. p. 548/49 o výmere 305 m2 v k. Ú.
Minimálna hodnota majetku je stanovená podľa znaleckého posudku č. 211/2016 a predstavuje sumu 1010 € (slovom jedentisícdesať Eur). Celková hodnota spolu predstavuje hodnotu 9 310 €
(slovom deväťtisíctristodesať Eur). Pozemky sa nachádzajú v k. ú.
obce Sirk.
Podmienky odpredaja pozemku. Všetky pozemky a budova sa
musia odpredať spolu a nie po častiach. Obecný úrad v Sirku si vyhradzuje právo pri nedodržaní podmienok odpredaja odstúpiť od
kúpnopredajnej zmluvy.
Termín na doručenie ponúk je stanovený do 30. 11. 2016 do
10.00.hod. na OÚ v Sirku. Ing.Peter Sentandráši, starosta obce
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Budeme sa v zime korčuľovať na umelej ľadovej ploche?

Začiatkom septembra tohto roku na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci finančné prostriedky na rekonštrukciu
umelej ľadovej plochy. Rekonštrukciu v hodnote 563 992 € už v
týchto dňoch realizuje firma FROST-service, s.r.o Lednické Rovne.
Rekonštrukčné práce zahŕňajú nové rozvody ľadovej plochy so
zabetónovaním a novým mantinelovým hradením s príslušenstvom(sklené tabule, siete). Tieto práce prebiehajú vonku.
Druhá časť prác sa týka rekonštrukcie technológie strojovne.
Stavbári napredujú a stavebné dielo by malo byť ukončené ešte v
tomto roku. Ukončenie závisí aj od priaznivých podmienok počasia, ktoré v tomto období už stavbárom veľmi nepraje.
Veríme ale , že v zimnej sezóne už budeme môcť otestovať korčule
na novom ľade. O uvedení ľadovej plochy do prevádzky budeme
včas informovať. Text a foto: Katarína Kvetková

GRANT PRE DETSKÉ IHRISKO
Mesto Revúca získalo dotáciu
vo výške 1 800 € na realizáciu
projektu Doplnenie mobiliáru na
detskom ihrisku.
Projekt a jeho aktivity finančne
podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Mesto Revúca
prispelo zo svojho rozpočtu sumou 735 €. Zámerom mesta
bolo v záujme zmysluplného trávenia voľného času detí a zvýšenia kvality života v miestnej
komunite rozšírenie detského
ihriska o ďalšie herné zostavy a
o prvky mobiliáru, ako sú lavičky, odpodkové koše a stojany
na bicykle. Mesto Revúca nedisponuje veľkým počtom ih-

rísk. Najväčšie ihrisko sa nachádza na Clementisovej ulici v
blízkosti dvoch sídlisk , ale keďže ho navštevujú obyvatelia z
celého mesta, počet hracích
zostáv a prvkov kapacitne nestačí. Z tohto dôvodu sa mesto
rozhodlo rozšíriť ihrisko o niekoľko hracích prvkov, s čím
vznikla aj potreba doplnenia
mobiliáru na ihrisku. V rámci
projektu bolo vyrobených a osadených 11 lavičiek s operadlom
2 stojany na bicykle a 4 smetné
koše so strieškou. Veríme, že aj
týmto projektom prispejeme k
skvalitneniu života obyvateľov a
návštevníkov v našom meste.
Text a foto: MsÚ

Z novembrového zasadnutia zastupiteľstva

Dňa 10.novembra 2016 sa v zasadačke mestského kultúrneho
strediska konalo 22.zasadnutie
mestského zastupiteľstva.
Poslanci na návrh primátorky
mesta Evy Cireňovej schválili
zakladaciu listinu a štatút neziskovej organizácie Centrum
poradenstva a podpory podnikania, n.o, poskytujúcej všeobecne prospešné služby.
Dňa 13. septembra 2016 schválila Vláda SR na svojom rokovaní v Revúcej Akčný plán rozvoja okresu Revúca. Súčasťou
plánu sú systémové opatrenia
na úrovni okresu medzi ktorými
je: Opatrenie Centrum poradenstva a podpory podnikania v spolupráci s mestom Revúca .
Centrum bude poskytovať poradenské služby existujúcim a
začínajúcim podnikateľom, subjektom sociálnej ekonomiky ako
aj miestnej samospráve. Jeho
náplňou bude aj podpora pri
vypracovávaní podnikateľských
plánov v spolupráci s podnikateľskými subjektmi a dotknutými
subjektmi. Bude poskytovať
konzultácie ako aj vypracovávať
projekty v rámci výziev , národných programov a ďalších dotačných schém. Ďalej bude poskytovať poradenstvo a služby
pri následnej implementácii podporených projektov a komunikovať s dotknutými inštitúciami a
poskytovateľmi pomoci v rámci
realizovaných projektov a podni-

kateľských zámerov. Centrum
bude úzko spolupracovať s okresným úradom práce,a s
Agentúrou regionálneho rozvoja. Taktiež bude poradným orgánom Rozvojovej rady okresu
Centrum bude zároveň podporovať aj rozvoj aktívneho občianstva a podnikateľského myslenia vrátane sociálneho
podnikania. Súčasťou projektu
budú i externé prednášky a príhovory podnikateľov roka, zahraničných a slovenských odborníkov z praxe a celoslovensky úspešných podnikateľov.
Centrum začne vyvíjať svoju
činnosť od januára 2017 po dobu štyroch rokov. Rozpočet na
financovanie činnosti centra v
Akčnom pláne zahŕňa sumu 470
000 €
Zakladateľom organizácie je
mesto Revúca a orgánmi združenia sú Správna rada, ktorú
tvoria členovia Rady pre rozvoj
okresu Revúca, riaditeľ- bývalá
riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Ing,Viera
Hanesovská a revízor združenia- hlavný kontrolór mesta
Ing.Ivan Rusnák.
Keďže Mesto Revúca bude
prevádzkovať zrekonštruovanú
umelú ľadovú plochu poslanci
schválili poplatky pre užívateľov.
Za dve hodiny korčuľovania zaplatíme 2 €/ osoba, deti do výšky
1,50 m 1 €/osoba, poplatok pre
skupinu pre skupinu 60 €.
Deti a žiaci materských a
základných škôl v dopoludňajších hodinách 0,50 €/osoba.
Úplné znenie uznesení na webovej stránke mesta.
Katarína Kvetková
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V utorok 15.11.2016 od 18:00 v
MsKS v Revúcej pokračuje séria
koncertov a diskusií občianskej
iniciatívy Zabudnuté Slovensko.
Po Brezne, Veľkom Krtíši, Dolnom Kubíne hlásime smer mierne na východ - Revúca.
Do mesta, ktoré takisto dýcha
históriou. V obklopení krásnej
prírody národných parkov, hradov a kaštieľov, jaskýň, ale v
blízkom okolí aj „pozostatkov“
nášho hospodárskeho rozvoja
...Ako hostia prídu: Eva Mosnáková, žena, ktorá prežila holokaust. Bloger Ján Benčík, odkrývajúci a mapujúci pozadie
rôznych „postáv“ facebooku,
hlavne príslušníkov a sympatizantov istej strany. Zostavu
posilní stand up komik Ján Gordulič, ktorý ale nebude glosovať bude hovoriť o téme a k téme.
Vážne. Zostavu doplnia ďalší
členovia občianskej iniciatívy :
etnologička SAV a Dokumentačného strediska holokaustu
Monika Vrzgulová a historik
Ústavu pamäti národa Patrik
Dubovský.
Celú diskusiu bude viesť a moderovať novinár a fotograf Andrej
Bán. Ako hudobní hostia vystúpia: pesničkár Edo Klena a
rómska hudobná skupina Chalani z chatrče.

Vstup na podujatie pre verejnosť je voľný.
Napriek pôvodu názvu mesta
nechceme po sebe v sále MsKS
revať. Chceme diskutovať,
chceme podporiť tento región
Gemera, definovaný Muránskou planinou a Revúckou
vrchovinou.
Hlavnými zástupcami iniciatívy
sú novinár Andrej Bán a občiansky aktivista Michal Karako.
Koncert a diskusie sú zamerané
na témy extrémizmu, slobody,
xenofóbie, ale chcú zachytiť aj
obdobie totalitných režimov.
Koncerty a diskusie zároveň
vyjadrujú podporu regiónom a
ľuďom žijúcim v nich, či už
bežným občanom alebo ľuďom,
ktorí vedú boj s veternými mlynmi v rôznych oblastiach verejného života, ako je napríklad
kultúra, vzdelávanie detí a mládeže, ochrana životného prostredia, regionálny rozvoj, občiansky aktivizmus v rôznych
formách.
Program bude tak ako pri minulých akciách rozdelený na
doobedňajšie premietanie dokumentu a diskusiu so študentmi stredných škôl a podvečerné
podujatie pre verejnosť.

Svetový deň diabetu Nehodovosť v októbri
Ako vybrať-vhodnú-aktivitu

Svetový deň diabetu vyhlasuje
každoročne 14.novembra Svetová federácia diabetu (IDF) v
spolupráci s WHO. Účelom je
zvyšovanie povedomia o tomto
ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe a komplikáciách.
Svetový deň diabetu nám však
každý rok pripomína, že počet
chorých na cukrovku sa stále
zvyšuje. Diabetes mellitus cukrovka patrí medzi závažné
chronické ochorenie. V dôsledku akútnych a chronických
komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.
Podľa štatistických údajov z
Národného centra zdravotníckych informácií SR bolo v
roku 2014 v diabetologických
ambulanciách evidovaných 339
419 pacientov s diabetes mellitus, pričom každoročne pribudne viac ako 22 000 nových
diabetikov. V 90% prípadov ide o
diabetes typu 2, pri ktorom
najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny
vzniku je
nadváha, obezita a nízka fyzická
aktivita.
Ak ide o pohybovú aktivitu a
diabetes, určite platí odporučenie - áno, určite športujte, telo
savám odvďačí.

Začnite konzultáciou so svojím
diabetológom o druhu aktivity,
jej frekvencii, prípadnej Úprave
režimu
a stravovania. Lekár
zhodnotí váš zdravotný stav,
vek, fyzickú zdatnosť a celkom
určite dospeje k vhodnému
druhu aktivity pre vás. Kým pre
jedného je vhodná chôdza, iní
siahnu po akčnejších druhoch
športu. Vo všeobecnosti sa
diabetikom odporúčajú cvičenia, ktoré zaťažujú veľké svalové skupiny a prevláda v nich
vytrvalostná (aeróbna) športová
aktivita. Jej časové rozmedzie
by mohlo trvať 30 až 60 minút +
5 až 10 minút rozcvičenie a
vyklusanie. Pohyb zaraďte podľa vašich možností najmenej 3krát do týždňa,v ideálnom
prípade denne.
Za vhodné športové aktivity
pre diabetika sa považujú:
chôdza a rýchla chôdza (v
závislosti od individuálnych
schopností), beh v prírode,
džo-ging, chôdza po schodoch
bicyklovanie,plávanie , bežecké lyžovanie, nenáročná turistika, vodný aerobik, tanec korčuľovanie ,stacionárny bicykel,
bedminton, rekreačný tenis

Hasičské jednotky 2015

V októbri bolo na území okresu Revúca zaevidovaných 7
dopravných nehôd čo je o 1 nehodu viac ako v minuloročnom
období .
Pri dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená , 1 osoba
sa zranila ťažko , 7 osôb sa zranilo ľahko. Nehody zavinili v štyroch
prípadoch vodiči motorových vozidiel , po jednom prípade vodič nemotorového vozidla , chodec / a lesná zver .
Najčastejšími príčinami vzniku nehôd v sledovanom období 2016
bolo po dvoch prípadoch nesprávne odbočovanie a nedovolená rýchlosť jazdy .
Na základe štatistických ukazovateľov bola najnehodovejším dňom
sobota, kedy sa zadokumentovali 3 nehody.
Čo sa týka doby, tak najčastejšie dochádzalo k dopravným
nehodám medzi 12.00 16.00 hod., kedy došlo k 3 dopravným
nehodám. M.Straka

Mesto Jelšava a Múzeum Jelšava
vás pozývajú na
Advent v múzeu dňa 10.12.2016
a na Vianočné trhy v kaštieli dňa 16.12.2016.
Viac informácií na:
www.muzeumjelsava.sk
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Pozvánka s vôňou Vianoc

Mesto Revúca v spolupráci s Mikroregiónom Magnezit Vás srdečne pozývajú na blížiace sa Revúcke vianočné trhy 2.- 3. decembra 2016 na námestí pred budovou „Kohút“. Príďte sa zabaviť
a zasúťažiť si s celou rodinou v príjemnej vianočnej atmosfére nadchádzajúcej zimy pod „Kohútom“.
Pozývame všetkých záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže vo
varení vianočnej kapustnice, aby neváhali a prihlásili sa
POČET ČLENOV V DRUŽSTVE:maximálne traja,TERMÍN PRIHLÁSENIA: najneskôr do 25.11.2016, osobne na sekretariáte
MsÚ, alebo telefonicky na t.č. 0915 474 581,
TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE: 2. december 2016 (piatok),
námestie pred budovou „Kohút“ v Revúcej
PRIEBEH SÚŤAŽE:
07:30 -- Prístup na námestie pre súťažiacich za účelom prípravy
varenia,
10:00 - Otvorenie súťaže vo varení kapustnice- kotol, kuchárske
potreby a suroviny si donesú súťažné družstvá, vodu, drevo, stôl, 1
bochník chleba a 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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Stretnutia so spisovateľmi

V septembri a októbri sa mohli
milovníci kníh a čitatelia stretnúť
s autormi kníh.
V kníhkupectve KnihArt sa v
septembri uskutočnila beseda
so spisovateľkou Denisou Ogino, ktorá prišla do Revúcej predstaviť svoju knihu z kuchyne,
ktorej sa nikdy neprejete, Navarme si Japonsko. Hlavná
predstaviteľka príbehu bestsellera Sushi v dushi prichádza na
trh s tými najchutnejšími jedlami
z Japonska. A my sme sa dozvedeli, že Japonci nejedia len
suši, varia jednoducho, chutne,
rýchlo a zdravo. Ale aj to ako
autorka po rokoch pobytu v Japonsku zvládla umenie prípravy zeleného čaju a ako Japoncom chutí náš jednoduchý, balený ovocný čaj.
Denisa Ogino pochádza zo
stredného Slovenska, ako
dvadsaťtriročná odišla pracovať
do Japonska. Zamilovala sa
nielen do exotickej krajiny, ale aj
do Japonca, vydala sa za neho
a porodila synčeka. V Japonsku
napokon žila takmer desať rokov, spoznávala netradičnú
japonskú kultúru a spôsob života. V súčasnosti spolu so
synom žije v Žiline.

V októbri k nám zavítal Jozef
Banáš. Autor mnohých úspešných kníh porozprával o svojom
novom kóde, teda najnovšej knihe zo série Kódov, Kód 7- Koniec zla. Príbeh Kódu 7 sa odohráva v himalájskom kráľovstve
Bhután - krajine, ktorá má ako
jediná na svete oficiálnu štátnu
doktrínu hrubé domáce šťastie
a nie hrubý domáci produkt.
Banáš na základe osobnej skúsenosti prišiel k poznaniu, že je
to azda jediná krajina, v ktorej
ryba od hlavy nesmrdí, ale
naopak - vonia. Hrdinovia z románov Kód 1 a Kód 9 s reálnymi
postavami, akými sú dalajláma
alebo bhutánsky kráľ, nekompromisne odolávajú silám zla a
vyvracajú mýtus našej civilizácie o prospešnosti „boha neustáleho rastu".
A odporúčanie Jozefa Banáša
ako byť šťastní- byť vzdelaní
aby sme nemohli byť manipulovaní, byť zdraví, aby sme
nemohli byť manipulovaní a
nemať dlhy voči bankám.
A ako čerstvý dôchodca pridal aj
odchod do dôchodku.
Text a foto:Katarína Kvetková

rokov v predmete Mediálna výchova a v záujmovom krúžku
mladých novinárov. Okrem už
spomínaného časopisu pracujeme na rade filmových spotov a
rozhlasových relácii. No hlavne
učíme našich žiakov orientovať
sa v mediálnej spleti, triediť
informácie a nepodliehať me-

diálnemu tlaku a to v období,
kedy sa práve média stávajú
stále viac mienkotvornými.
Našou snahou je, aby naši žiaci
odchádzali do reálneho sveta s
kompetenciou výberu a triedenia informácii a aby sa stali mediálne gramotnými.

Prijímanie prvákov na Hviezdoslavovke

SPOVEDALI SME BANÁŠA
Magic 7 školský časopis Základnej školy J. A. Komenského
vychádzajúci už niekoľko rokov,
časopis, v redakcii ktorého sa
vystriedalo mnoho mladých
novinárov. Redaktorov, ktorí ako
správni profesionáli využijú
každú príležitosť vyspovedať
zaujímavého človeka. Práve
takáto úžasná príležitosť sa pre
redaktorov časopisu Magic 7
naskytla 25.októbra. A ako
správni novinári ju nezahodili.
V kníhkupectve v našom meste
sme mali možnosť urobiť interview so spisovateľom Jozefom
Banášom, ktorý tu predstavoval
svoju novú knihu Kód 7. Bol to

pre nás veľký zážitok. Stretli
sme sa so zaujímavým človekom, autorom celého radu úspešných kníh. Ak sa chcete
dozvedieť, aké odpovede sme
dostali na naše, podľa nás
zaujímavé otázky, určite si
nenechajte ujsť ďalšie číslo
našej „magickej sedmičky“. O
niekoľko dní ju nájdete aj v
elektronickej podobe na našej
internetovej stránke www.zskomre.sk. Nina Natália Vavreková, Viktória Čipková.
S tlačenými aj elektronickými
médiami v Základnej škole J. A.
Komenského pracujeme a
spoznávame ich už niekoľko

Posledný októbrový týždeň v našej škole už tradične patrí našim
najmenším, prváčikom.
Aj keď školský rok je v plnom prúde, ozajstnými prvákmi sa stali až
po prijatí do „Cechu školského“, tými najpovolanejšími, žiakmi zo
Žiackeho parlamentu.
Pochod prvákov sprevádzaný hlásnikmi a znejúcimi fanfárami im
otvoril symbolickú bránu poznania do sveta školáka.Sľubom sa
zaviazali dodržiavať všetky práva, ale aj povinnosti školáka tak,
ako im prikazuje „Cech školákov“.
Úsmev na tvárach a rozžiarené oči svedčili o spokojnosti všetkých
prítomných, ktorí sprevádzali svoje ratolesti k tejto slávnosti.
Mgr.B.Kilíková
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Bronz z krajského kola základných škôl v cezpoľnom behu pre ZŠ I.B.Zocha
V utorok 18.10.2016 sa uskutočnilo Krajské kolo žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v cezpoľnom behu
pre školský rok 2016/2017 v Žiari nad Hronom.
V kategórii žiačok súťažilo12
družstiev s celkovým počtom 42
dievčat. Naše športovkyne to teda nemali ľahké a boj o pódiové
umiestnenie bol veľký. V úvode
sme sa vedúci družstiev stretli s
rozhodcami cezpoľného behu a
dohodli sa na pravidlách, ktoré
všetci zúčastnení počas celej
súťaže dodržiavali.
Za tím žiačok zo ZŠ I. B. Zocha
v Revúcej behali dievčatá -

Ema Kapustová, Denisa Kaššaiová a Paulína Sedláková.
Aj keď bolo opäť chladné sychravé počasie, športovcov to
neodradilo a bojovali s nasadením všetkých síl ozaj úžasne.
Výborná bežkyňa Ema Kapustová nenechala nič na náhodu a
hneď po úvodnom hvizde sa
prepracovala medzi prvé tri cezpoláčky, čo si udržala až do
konca behu a vybehala si
krásne 3. miesto.
Všetkým našim športovcom
gratulujeme a držíme palce v
ďalších športových súťažiach.Mgr. Martina Pirochová

Náš beh pre radosť
Náš beh pre radosť. Po niekoľkokrát odkladaná športová
akcia sa nakoniec dňa 14. 10.
2016 uskutočnila a veľmi sa vydarila. Všetci, ktorí v tento deň
chceli, mohli v našej krásnej
Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej bežať len
tak pre radosť... a veru záujemcov nebolo málo.
Bežali žiaci, učitelia, bežali rodičia a dokonca aj starí rodičia.
Spoločne sme týmto behom
oficiálne oslávili otvorenie našej
novej bežeckej dráhy - prvej revitalizovanej bežeckej dráhy v
našom meste a odštartovali
projekt s názvom Detská atletika. Tá si našla svoj priestor na
našej škole a bežecká dráha bude miestom zaujímavých atletických tréningov, na ktorých sa
naši žiaci budú zdokonaľovať v
jednotlivých atletických disciplínach a posiľňovať nielen svojho
športového ducha, ale aj zmysel
pre dosahovanie vytýčených
mét. Všetci, čo v tento deň prišli
a bežali, všetci zvíťazili, pretože
bez pohybu to jednoducho nejde
Naše telo pohyb potrebuje.
Suťažilo sa v kategóriách po
jednotlivých ročníkov a v kategórii rodičov a starých rodičov.

Traja najrýchlejší z každej kategórie získali krásne medaily,
veľmi pekné ceny a jeden šťastlivec vylosovaný zo všetkých
súťažiacich bežcov v pripravenej tombole získal prekrásnu
cenu - tablet. Na záver si učitelia
školy spoločne zabehli jedno
symbolické "kolečko", a to za
veľkej a hlasnej podpory všetkých žiakov, čím ukázali, že pohybu a športu fandia a pri realizovaní peknej myšlienky držia
spolu. Po behu pre radosť nás
všetkých čakala sladká odmena
- gofry od našich rodičov z RZ pri
našej škole
Ďakujem všetkým žiakom,
ktorí sa do nášho spoločného
behu zapojili a bežali.
Ďakujem všetkým rodičom a
starým rodičom, ktorí nás
podporili a prišli medzi nás.
Ďakujem aj všetkým kolegom
za podporu, pomoc a organizáciu tejto krásnej a vydarej
športovej akcie.
Už teraz sa tešíme na každoročný športový maratón, na ktorom si svoje sily opäť zmerajú v
rôznych športoch rodičia, učitelia a žiaci. Stretneme sa na jar
2017. RŠ

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

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca
vás pozýva na
BURZU PRÁCE, dňa 24.novembra 2016 od 9.00-12.00 hod.
V Mestskom kultúrnom stredisku Revúca
Pozývame uchádzačov o zamestnanie, študentov
stredných a vysokých škôl a všetkých záujemcov
o informácie na trhu práce s možnosťou zamestnanť sa
PREZENTUJÚCI
Úrad práce Revúca,zamestnávatelia, agentúry.
Tešíme sa na vašu účasť

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

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
Predám rodinný dvojdom so
záhradou na Kúpeľnej ulici. Cena dohodou.
0944 294 656
Predám 3-izbový byt,78 m2,nové plastové okná a plávajúce
podlahy na Ul.1.slovenského
gymnázia.
Cena 10 000 €.Dohoda možná.
0904 331 448, 0917 891 951
Predám prerobený 3-izbový byt
s balkónom na 2.posch. na
Partizánskej ulici.
Kontakt cez sms
00421905 612 394

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

Bývaš v Revúcej?
Vieš písať na PC?
Chceš si privyrobiť?
Volaj 0903 155 445

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci november

Lúčime sa
Anna Bolečeková
vo veku 91 rokov
Zita Kováčová
vo veku 49 rokov
Jarmila Antalová
vo veku 66 rokov
Tibor Anderko
vo veku 47 rokov

Vitajte
Alžbeta Derdáková
Lara Lenková
Milan Madáč

To, že čas rany hojí je iba klamné zdanie, zostane iba bolesť a
tiché spomínanie.
Dňa 5.novembra 2016 uplynulo
10 smutných rokov ako od nás
navždy odišiel milovaný manžel, otec, starý otec a priateľ

Dezider
Koch

Jeho život bol naplnený láskou a
prácou. Ani uplynulý čas nezmiernil našu bolesť.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
Manželka s deťmi.

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