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Zocháči-divadelníci majú nové exteriérové pódium
Záhrada PSG

V stredu 16.novembra 2016
predpoludní sa v priestoroch
dvora Základnej školy I.B.Zocha
konalo slávnostné otvorenie exteriérového pódia.
Symbolickú pásku na novom pódiu prestrihli primátorka mesta
Eva Cireňová, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš a riaditeľka
školy Adriana Kvetková.
Základná škola nesie meno Ivana Branislava Zocha, ktorý
významne ovplyvnil ochotnícke
divadelníctvo v Revúcej. Výsledkom práce na hodinách dramatickej výchovy sú každoročné
súťažné prehliadky malých detských školských divadelných
súborov pod názvom Detská
divadelná hra. Súbory pracujú
pod vedením pedagógov školy a
za výkony sú odmeňovaní Cenou Ivana Branislava Zocha za
najlepší herecký výkon jednotlivcov a skupín. Keďže sa škola
už dlhodobo venuje rozvoju dramatickej výchovy, ktorá je sú-

časťou Školského vzdelávacieho programu ako predmet
Tvorivá dramatika a Dramatická
výchova, potrebuje priestory,
kde by žiaci pravidelne nacvičovali a získali zručnosť pohybu
a orientácie v priestore javiska,
naučili sa pracovať s hlasom a
komunikovať s hľadiskom.
Doteraz na vyučovanie dramatickej výchovy a na nácvik divadielok škola využívala najmä
telocvičňu a chodbové priestory,
ktoré sú nevyhovujúce z hľadiska bezpečnosti, priestorového rozloženia a akustiky.
ZŠ I.B.Zocha chcela postaviť
prírodný amfiteáter v areáli školy, s celoročným zastrešením a
možnosťou ozvučenia, ktorý
bude slúžiť na vyučovanie dramatickej výchovy, na prezentáciu divadelných súborov a
scénok v rámci Detskej divadelnej hry a na rôzne kultúrnospoločenské podujatia pre žiakov, rodičov a širšiu verejnosť.
To boli argumenty projektu,

ktoré presvedčili zástupcov
Prvej stavebnej sporiteľne na
poskytnutie grantu v hodnote
14 000 € a exteriérové pódium v
Revúcej sa stalo ďalším
z
úspešne zrealizovaných projektov grantového programu PPS.
Slávnostného otvorenia sa
okrem predstaviteľov Mesta Revúca a Prvej stavebnej spori-

teľne zúčastnili mestskí poslanci, riaditelia škôl, pedagógovia,
rodičia a priatelia a podporovatelia školy. A v neposlednej
miere žiaci, hlavne ktorým bude
pódium slúžiť. Tí ho hneď aj
otestovali v kultúrnom programe, ktorý si pripravili pre prítomných hostí.
Text a foto: Katarína Kvetková
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Študentská vedecká konferencia v GMK

V stredu 9.novembra 2016 sa v
spoločenskej miestnosti Gymnázia Martina Kukučína stretli
mladí vedci.
V rámci Týždňa vedy a techniky
na Slovensku, ktorý organizuje
Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
sa tu konal v poradí už 8. ročník
Študentskej vedeckej konferencie.
Na tomto ročníku chceli študenti
ukázať,že sú im vedné a technické disciplíny blízke, a ukázať
to čo ich zaujíma a čím žijú.
Pozvaným hosťom, rodičom, riaditeľovi školy, pedagógom a svojim spolužiakom sa predstavili
študenti s vedeckými príspev-

kami z rôznych vedeckých a
spoločenských disciplín. Dozvedeli sme sa, že chémia môže byť aj zábavná, na aké hviezdy sa pozeráme ako sa chrániť
pred hackermi, čo je zlatý rez
ale aj prečo máme Deň študenstva,o programe Zelená škola,
medzinárodnom projekte s Litvou, tajomných miestach na
Zemi a iné.
V záverečnom slove riaditeľ
školy Igor Baran vyzdvihol pestrosť záujmov študentov, význam príspevkov, ale aj odvahu
predstúpiť pred tak veľké publikum a schopnosť prezentovať a podeliť sa o svoje vedomosti s ostatnými. Páčila sa
mu aj prajná atmosféra publika
prejavená potleskom a povzbudzovaním
.K.Kvetková

Talentovaný štipendista

Pracovať s talentovanými deťmi
je veľká výzva. Nie každý jedinec má však podmienky na
rozvoj svojho talentu. V dosahovaní úspechov ho častokrát
zastaví nedostatok finančných
prostriedkov v rodine. V niektorých prípadoch pomôžu rôzne
nadácie, ktoré sa snažia venovať práve deťom zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
Občianske združenie LECA už
niekoľko rokov pomáha a podporuje talentované deti a mládež
v Čechách a na Slovensku.
Štipendijný systém je určený na
zakúpenie pomôcok, účasť na
súťažiach, majstrovských kurzoch a podobne. Dňa 30. septembra 2016 zakladatelia organzácie Andrej Antonio Leca a
Roberto Leca zorganizovali
výberové konanie na Konzervatóriu v Bratislave. Výberového
konania sa zúčastnilo vyše 60

uchádzačov vo veku od 8- 23
rokov z rôznych kútov Slovenska i Čiech. Samozrejme, treba
si nájsť čas a dieťa do takéhoto
projektu prihlásiť. „ Nič nie je zadarmo a uchádzač musí spĺňať
určité podmienky. Byť talentovaný nestačí. Treba presvedčiť
porotu na verejnej prezentácii.
Výberového konania sa zúčastnil i žiak ZUŠ v Revúcej, Kevin
Gerhard Lázok, ktorý študuje
hru na keyboarde v triede učiteľky K.Grendelovej DiS.art. Výberová komisia bola zostavená
z členov Správnej rady občianskeho združenia LECA a Umeleckej rady, medzi ktorými
nechýbala operná diva Adriana
Kohútková, populárna speváčka Marcela Laiferová, dirigentka Doc. E. Šarayová, pedagogička Darja Čerpáková, tanečník a choreograf Jaroslav Moravčík, J. Valocká, herecká legenda Ida Rapaičová či akademická sochárka Jana Korkošová.
Sme hrdí a neskutočne šťastní,
že práve Kevin bol jedným z
tých, ktorým bolo štipendium
udelené.
Katarína Grendelová
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OLÚP ,n.o. Predná Hora informuje o projekte
Ochrana verejného zdravia a podpora komplexných
liečebných programov závislosti v ústavnej praxi

Poskytovateľ finančnej dotácie:
Ministerstvo zdravotníctva SR,
Poskytnutá dotácia: 26 738,00 EUR
Účel použitia finančnej dotácie:Ochrana verejného zdravia s
cieľom zvýšiť povedomie laickej a odbornej verejnosti o
závislostiach, a tak porozumieť rizikám súvisiacim so zneužívaním
drog a dopadu škôd na spoločnosť.
Realizácia projektu: 8/2016 - 12/2016,
Cieľ projektu: Je zameraný na prioritné oblasti podpory komplexných liečebných programov závislosti v ústavnej praxi, a
to:
- podpora vzájomnej výmeny skúseností medzi odborníkmi
pracujúcimi s ohrozenou skupinou
- realizácia stretnutí a dohoda o budúcej dlhodobej
medzinárodnej spolupráci,
- podpora vzdelávacích aktivít pracovníkov pôsobiacich v
oblasti drogovej problematiky
- výcvik vlastných odborníkov pracujúcich s ohrozenou
skupinou v terapii závislostí pomocou zmeny schém
(maladaptívne schémy a copingové štýly v závislosti jedinca), organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k
drogovej problematike
- edukácie odbornej verejnosti v problematike komplexnej
prevencie závislostí formou prednášok, diskusií a workshopov,
- podpora programov a aktivít na odborne garantovanú resocializáciu
- rozšírenie spolupráce a vydanie brožúr o akreditovaných
resocializačných zariadeniach v SR pre pacientov aktuálne v
liečbe.
Cieľová skupina projektu:
- odborníci OLÚP, n.o. Predná Hora a odborníci zahraničných
zariadení s podobným zameraním (Klinika adiktologie 1. LF UK a
VFN Apolinářská 4 v Prahe, Česká republika)
- zamestnanci OLÚP, n.o. Predná Hora (lekári, psychológovia a
psychoterapeuti) so zameraním na výcvik terapie- odborná verejnosť - ambulantní psychiatri, pedopsychiatri,
praktickí lekári pre deti a dorast, praktickí lekári pre dospelých, psychológovia
- pacienti aktuálne v liečbe a v doliečovacom procese.
Miesto realizácie projektu:- OLÚP, n. o. Predná Hora, okres
Revúca, Banskobystrický kraj- Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Apolinářská 4 v Prahe , Česká republika- akreditované resocializačné zariadenia v SR,- Liptovský Mikuláš,- Trenčín, Trnava,
Nitra,
Kontaktné údaje:OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť
Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň,Tel.: 058/4866111, Fax:
058/4866200, olup@olup-prednahora.sk , www.olup-prednahora.sk
"Realizované s finančnou podporou
Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016.“
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Modernizácia chodníkov v meste V meste opravuje aj BBSK
Text a foto: Katarína Kvetková

Do opravy ciest v meste sa pustil aj Banskobystrický samosprávny
kraj.
V priebehu októbra a novembra modernizovali cestu na Železničnej
ulici. Podľa hovorkyne BBSK M.Piliarovej rekonštrukciu, v rámci
ktorej bol položený nový asfaltový koberec v dĺžke 1,9km zabezpečovala firma Inžinierske stavby,a.s Košice. V súčasnosti sa realizujú záverečné práce.
Na Železničnej ulici , v areáli Prvého slovenského literárneho gymnázia prebieha rekonštrukcia chodníka a oplotenia. Stavebné
práce za 29 951 € realizuje miestna firma Hobby Centrum Majster
AD Revúca. V rámci rekonštrukcie bol zabezpečený koreňový
systém stromov, ktorý spôsoboval vydúvanie asfaltu chodníka,
práce pokračujú s osadením zámkovej dlažby, obrubníkov,
zatrávnením, pokládkou prírodného kameniva a rekonštrukciou
oplotenia. Použité materiály schválil Pamiatkový úrad.

V novembri tohto roku bola na ulici Komenského v Revúcej ukončená modernizácia chodníkov po
obidvoch
stranách
miestnej komunikácie a to v úseku od križovatky s ulicou
M.R.Štefánika po križovatku ulíc Komenského , Magnezitárov v celkovej dĺžke 760 m.
Pôvodný asfaltových povrch chodníkov bol v nevyhovujúcom
technickom stave a pohyb po nich bol značne problémový.
Realizáciou zámeru bol odstránený pôvodný povrch, vykonaný
asfaltový spojovací postrek s následným uložením asfaltového
betónu o hrúbke 40 mm. Súčasne bola vykonaná výšková úprava
poklopov a armatúr, nachádzajúcich sa na ploche realizovaných
chodníkov.
V danom období bola uskutočnená aj oprava chodníka na
Ul.Tomášikovej - pri zimnom štadióne o dĺžke 110 m, ktorého
povrch bol v nevyhovujúcom technickom stave. V rámci opravy
bola vykonaná úprava podkladu, asfaltový spojovací postrek a
uložená konečná asfaltobetónová vrstva o hrúbke 40 mm.
Modernizáciou uvedených chodníkov sa
zabezpečí bezproblémový pohyb chodcov v daných úsekoch.
Zhotoviteľom zrealizovaných stavebných prác v celkovej hodnote 40 tis. eur. sú Inžinierske stavby, a.s. Košice

Jeseň v Cilke

Každé ročné obdobie má svoje
krásy, sviatky. Jeseň je plná farieb, vône jabĺk, je venovaná
hlavne októbru mesiacu úcty k
starším. Nebolo to inak ani
tento rok v CILKE.
Dňa14.10. nás pozdravili naši
priatelia zo spevokolu ÚSVIT
slávnostným programom venovaným mesiacu október úcte k
starším.V tomto duchu sa niesol
aj program detí zo Špeciálnej
školy v Revúcej 26.10. Klienti s
nadšením a obdivom sledovali
piesne, tance a básne detí, ktoré
potrebujú špeciálny výchovný
prístup.
Október nie je len mesiacom
úcty k starším, ale aj mesiacom
zdravej výživy. A tak nás navštívili deti zo ZŠ Hviezdoslava v
Revúcej s krásnym programom.
Zakončený bol darovaním krásnych jabĺčok pre našich klien-

tov.O zdraví, zdravom stravovaní, zdravom spôsobe života
nám porozprávali pracovníci
Ústavu verejného zdravotníctva
z Rimavskej Soboty. Náučné
dopoludnie bolo spojené aj s
meraním tlaku krvi, vážením.
Dopoludnie sa stretlo s veľkým
z á u j m o m .
Jedno tvorivé dopoludnie bolo
výnimočné tým, že sme tvorili
spolu s prváčikmi zo ZŠ
I.B.Zocha. Vďaka učiteľke Motyčkovej si klienti zariadenia pripomenuli časy so svojimi vnúčatami. Úsmev na tvárach nezmizol ani po úspešnom ukončení
tvorby mandál.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
podieľali na spríjemnení jesene
života našich klientov.
Viera Péliová, sociálny pracovník ZOS CILKA
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Hasičské jednotky 2015
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Žiačka základnej školy J.A.Komenského v centre pozornosti ministra
rámci svojej pracovnej cesty po
našom regióne.

ťaženie. Mojim výskumom som
chcela zistiť, kedy je najvhodA ako prebiehala samotná sú- nejší čas na učenie. Súťaž sa
ťaž? Prečítajte si Ninkine doj- konala vo výstavisku Incheba.
my...V našej Základnej škole J. Každý súťažiaci mal k dispozícii
A. Komenského už niekoľko ro- prezentačný stánok, pri ktorom
kov pracuje klub Amavet, ktoré- sa zastavovalo množstvo ľudí.
ho som už piaty rok členkou. V Môj projekt ľudí zaujal, na konci
Amavete sa každoročne zúčast- dňa som už bola aj zachrípnutá
ňujeme rôznych súťaží zame- Hodnotila nás odborná porota,
raných na vedu a techniku. učitelia vysokých škôl a praTento rok som sa prihlásila na covníci odborných pracovísk.
súťaž Festival vedy a techniky, Hneď prvý deň som si našla doktorý sa koná pod záštitou mi- bré kamarátky, ktoré mali síce
nisterstva školstva, vedy vý- sedemnásť, ale boli veľmi milé.
skumu a športu. Najprv som sa Na vyhodnotenie prišiel mizúčastnila krajského kola v Ban- nister školstva Peter Plavčan,
skej Bystrici, odkiaľ som ako ktorý si vybral môj stánok a
jediná z Revúckeho okresu po- vypočul si informácie o mojom
projekte. Dal mi pár vlastných
Prešiel rok a Základná škola J. stúpila na celoslovenské kolo v postrehov ako zlepšiť krátkoA. Komenského, tentoraz pres- Bratislave. Prezentovala som dobú pamäť. Bol veľmi milý a sa
nejšie žiačka školy Ninka Natá- tam môj projekt ,,Moje expe- zaujímal aj o našu školu Zália Vavreková, sa znovu ocitla v rimenty s pamäťou“. Skúmala kladnú školu J. A. Komenského
centre pozornosti ministra škol- som krátkodobú pamäť a fak- v Revúcej.
stva Petra Plavčana, počas jeho tory, ktoré ju ovplyvňujú. Vybrala
návštevy Festivalu vedy a tech- som si jemnú hudbu, hlasnú Na vyhodnotení vyhlásili víťazov
niky, kde Ninka bola naším ho- hudbu a telesné zaťaženie. Môj ,ktorí postúpili na celosvetové
rúcim želiezkom. Pred rokom výskumný súbor tvorili moji súťaže v USA - Los Angeles,
venoval našej škole svoju pozor- spolužiaci z 5.A a deviataci. Houston, Brazílii, Estónsku,
nosť osobnou návštevou vtedaj- Veľmi im ďakujem, lebo bez nich Švajčiarsku, v Moskve a v Bruší minister školstva Juraj Drax- by sa môj projekt nemohol seli. Môj projekt súťažil v kaler, ktorý našu školu navštívil uskutočniť . Zistila som že naj- tegórii mladší žiaci, takže hlavné
ako jedinú v meste Revúca v viac negatívny vplyv na krát- ceny sa ma netýkali. Bola som
kodobú pamäť má telesné za- však veľmi šťastná, že som zí-

skala Cenu poroty a zablahoželal mi aj pán minister. Som
rada že som sa tejto súťaži
zúčastnila, lebo mi to dalo veľa
nových informácii a zážitkov.
Ďakujem spolužiakom a pani
učiteľkám, ktoré ma tak veľmi
podporovali J .
Nina Natália
Vavreková, 5.A
Riaditeľstvo Základnej školy J.
A. Komenského blahoželá našej
žiačke k dosiahnutému úspechu
a ďakuje jej za úspešnú reprezentáciu našej školy, nášho
mesta a nášho regiónu.
Ďakujeme jej za šírenie dobrého mena školy na Festivale
vedy a techniky AMAVET v Bratislave a pred pánom ministrom
školstva Petrom Plavčanom.
V našej základnej škole venujeme veľkú pozornosť rozvoju a
podpore talentovaných žiakov
nielen v športe, kultúre, umení
ale aj v oblasti vedy a techniky.
Poďakovanie patrí všetkým
zanieteným pedagógom, ktorí
venujú nemálo svojich síl a
vedomostí svojim žiakom ,
žiakom Základnej školy J. A.
Komenského v Revúcej.
ZŠ

Večerné čítanie
so sviečkami, čajíkom a voňavými koláčmi
deti vyberajú knihu. Robíme

Keď sme prišli s nápadom večerného čítania v čitárni školy J. A.
Komenského , nevedeli sme, či v
dnešnej pretechnizovanej dobe
plnej mobilov, tabletov, počítačov a internetu niekto prejaví
záujem o čítanie s nami. Ako prvých sme oslovili piatakov, pretože tí nám aj na hodinách literatúry s radosťou rozprávajú o
knihách, ktoré doma čítajú. Boli
sme dosť v rozpakoch, keď sme
zisťovali, koľko detí by prišlo na
naše večerné stretnutie. Dali sa
spočítať na prstoch oboch rúk...
Ak by prišiel čo i len jeden žiak, aj
tak by sme s ním s radosťou
čítali.
Vo štvrtok 10. novembra teda
pripravujeme čitáreň. Atmosféru
večerného čítania navodzujeme
okrem kníh aj čajovými sviečkami, voňavými koláčikmi a čajíkom. Pomaly začínajú prichádzať naši piataci a my sa veľmi
tešíme, že nie len sami, ale aj s
rodičmi, starými rodičmi.
Večerné čítanie môže začať.
Najskôr dávame priestor na
predstavenie kníh, ktoré si detičky doniesli so sebou. Pýtame
sa, prečo ich zaujala práve táto
kniha, čítajú nám krátke úryvky.
Zaujíma nás aj to, podľa čoho si

pokus z našich kníh čítame len
názov knihy, pýtame sa, po
ktorej knihe by určite siahli.
Vyhrala jednoznačne kniha Našej mame hrabe. Zaujala aj
kniha Tajomstvo príborníka, v
ktorej sa budú môcť dočítať o
téme veľmi diskutovanej - o holokauste, ale vo forme prijateľnej ich veku. Teší nás, že so
záujmom počúvali aj o knihe
Rozprávky do tmy, ktorú ilustrovali nevidiace a slabo vidiace
deti
Čas, ako vždy, neuveriteľne
rýchlo letí a my o 20:00 hlásime,
že pre dnešok končíme.
Samozrejme, že deti protestujú.
Ešte by ostali. Veď nie každý sa
dostal k tomu, aby nám povedal
niečo o knihe, ktorú práve číta.
Ani sa nemusíme pýtať, či by si
takéto večerné čítanie ešte
chceli zopakovať. Samy nám
hovoria, že by bolo lepšie, ak by
to bolo nabudúce v piatok, aby
sa im ráno nevstávalo ťažko do
školy. Aj my už vieme, čo nabudúce urobíme inak, ale teraz to
neprezradíme. Už teraz sa na
vás všetkých, ktorí máte radi
pekné knihy a čítanie pri sviečkach, tešíme v čitárni školy . A

ako čítali? Niektorí potichu, iní
rýchlo, niektorí bez prestávky,
ale aj výrazne, nahlas
V.Suchá, A.Guliariková
I.Šavlíková

DOPRAVÁČIK na Hviezdoslavke

Aj v sobotu 12.novembra sa priestory školy na Hviezdoslavovej
ulici zaplnili žiakmi, vravou, a smiechom. Pribudli dospeláci- rodičia
a priatelia školy. Konal sa tu totiž pri príležitosti Európskeho dňa
rodičov a škôl deň plný zábavy a dobrej nálady. O tie sa postarali
tvorivé dielne, športové súťaže, vedomostné súťaže, workshopy,
maľovanie, hasičské autá, nechýbala tombola, občerstvenie, koláče a na záver guláš. Katarína Kvetková
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Zocháči druhí vo futsale Otvorené majstrovstvá v Bratislave

Dňa 10.11.2016 sa uskutočnilo obvodné kolo vo futsale žiakov ZŠ
na pôde SOŠ gen. Viesta v Revúcej.
Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev s celkovým počtom 56
účastníkov. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín A a B. Skupinu
A tvorili družstvá: ZŠ J.A. Komenského Revúca, ZŠ Sirk, ZŠ s MŠ
Jelšava. Skupinu B tvorili družstvá: ZŠ I.B. Zocha Revúca, ZŠ F.
Kazinczyho Tornaľa, GMK Revúca.
Boli to napínavé zápasy, plné emócií a krásnych športových
zážitkov, no postúpiť zo skupiny mohli len dvaja najlepší. To sa nám
aj podarilo a boje pokračovali ďalej, kde sa hralo systémom na kríž
čiže prvý v skupine A sa stretol s druhým v skupine B a druhý zo
skupiny A sa stretol s prvým zo skupiny B. Aj tento zápas naši
chlapci v zložení Patrik Zlatnický, Mário Petalík, Tomáš Kučerák,
Patrik F. Spišák, Miroslav Hutyra, Lukáš Gulák, Dávid Zubák, Igor
Zubák, Tomáš Hoza a Ján Švonavec dotiahli do víťazného konca.
Postup do finále bol neskutočne napínavý a náročný. Naši chlapci
tak ako aj chlapci zo ZŠ J. A. Komenského chceli vyhrať a nenechať
súperovi ani jednu šancu. Prejavilo sa to aj na nerozhodnom výsledku. Rozhodlo sa až v záverečných pokutových kopoch, kde
šťastena stála pri nás a tak sme postúpili do záverečného boja o
prvenstvo. Tu sme sa stretli s družstvom ZŠ F. Kazinczyho Tornaľa.
Chlapci oboch tímov si zaslúžia pochvalu, pretože hrali až do
posledného záverečného hvizdu naplno.
Lepší zvíťazili, a preto im gratulujeme. Veľkú pochvalu si zaslúžia aj
naši chlapci za krásne a vydreté druhé miesto. Ďakujeme za ďalšiu
úspešnú reprezentáciu školy.

Prvenstvo vo vybíjanej patrí Hviezdoslavke

V sobotu 19.11.2016 organizovala Asociácia karate klubov
Bratislavy otvorené majstrovstvá
Bratislavy na ktorých sa zú-

častnilo celkovo 208 pretekárov
z 19 klubov.
Sme radi, že sa nestratili ani
mladí karatisti z Revúcej. Kvôli
zdravotným problémom sa na
majstrovstvách zúčastnili len
traja naši pretekári. Všetci
súťažili v súborných cvičeniach
kata a ani jeden z nich sa nevrátil domov bez cenného kovu.
Naši medailoví chlapci sú zároveň aj členmi záujmového
útvaru karate pri Centre voľného
času na Kollárovej ulici v Revúcej.
Dosiahnuté výsledky:
3. miesto Pavol Halaj, kata
ml. dorastenci 12- 13 rokov,
3. miesto Matej Herich, kata
starší žiaci 10-11 rokov,
3. miesto Adam Vaľko, kata
mladší žiaci 8- 9 rokov

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: 20.12.,na týchto uliciach v
daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpeľná,14.25-14.45
Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.4016.00 Daxnerova,16.05-16.25 Okruž-ná,16.30-16.50 križovatka
Jesenského a B. Němcovej,16.55- 7.15 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-december
Pondelok Utorok

Dňa 8.novembra 2016 sa v Revúcej uskutočnilo obvodné kolo vo
vybíjanej mladších žiakov a žiačok základných škôl za účasti 5
družstiev s celkovým počtom 60 účastníkov.
Turnaj sa odohral systémom každý s každým podľa upravených
Bergerových tabuliek, pričom platí, že víťazom sa stáva družstvo s
najnižším počtom vybitých hráčov. Našu školu reprezentovali žiaci
4.ročníka. Všetci podali výborné výkony a zaslúžene postupujú do
regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v Brezne.
K postupu srdečne blahoželáme.
E.Otiepková

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Lianela

2
BENU

3
Dr.Max

4
Lianela

5
Dr.Max

6
Lianela

7
Cannabis

8
NsP

9
Dr.Max

10
Cannabis

11
BENU

12
Lianela

13
BENU

14
Dr.Max

15
BENU

16
Cannabis

17
BENU

18
Dr.Max

19
Cannabis

20
Dr.Max

21
Lianela

22
BENU

23
Dr.Max

24
Lianela

25
NsP

26
BENU

27
Cannabis

28
NsP

29
Dr.Max

30
BENU

31
Dr.Max

1.1.2017
Cannabis

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015

8

INZERCIA

Revúcke listy č. 20/30.november 2016

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0902 167 999
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

Zamestnanie
Predavačka-COOP Jednota
Revúca,
058 44 21 240
Predajca- REKOS,s.r.o Revúca
0904 109 107,
Sústružník-frézar, REKOS,s.r.o Revúca,
0904 109 107
Pracovník v kuchyni-BALATON RA,s.r.o Revúca,J.Hanuštiaková, USO
0917 968 624
Pomocný pracovník na stavbe, Matej Gabaj Revúca, USO,
0915379600
Miesič-DAMYS,s.r.o Revúca,
M.Mandelík,USO,
0911 403 186
Učiteľ anglického jazykaVladimír Pavko-Pyrospol
0917 210 970
Kultúrny manažér,MsKS Revúca,
058 285 15 70
Stolár-výrobca nábytku
DENYSTAV,s.r.o Revúca
0918 040 255
Kuchár, NIKA Revúca
0905 919 926

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci november

Lúčime sa
Margita Lábajová
vo veku 86 rokov
Eva Ferková
vo veku 76 rokov
Július Adamec
vo veku 87 rokov
Mikuláš Szepeši
vo veku 65 rokov

Vitajte
Anna Klimeková
Timea Pavlovská
Stasya Draus

Znel svadobný
pochod
Ján Chlebák
a Jana Macková
12.11.2016

Múzeum Jelšava
Mesto Jelšava
vás pozývajú na
IV.vedeckú konferenciu
Kultúrne dedičstvo
Gemera a Malohontu
a jeho sprístupňovanie
dňa 2.decembra 2016
od 8.30 hod.
V priestoroch
Osvetového centra
vyšehradskej kultúry
Jelšava
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