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DOPRAJME SI KÚZLO... A PRIVÍTAJME AJ BETLEHEMSKÉ SVETLO
Vôňa škorice a ihličia, svetielka
a ligotavé ozdoby, rozprávky,
ktorých dialógy poznáme naspamäť. Šuchotanie baliaceho
papiera, krajina stratená pod
snehom, sviečky a dobré jedlo.
Vianoce.
Škvrna na bielom obruse, rozbitá guľa z limitovanej vianočnej
edície, stromček stojaci príliš
nakrivo,pripečené vianočné pečivo, zháňanie posledného darčeka na poslednú chvíľu, prázdne obaly od saloniek, ktoré sa
mali zjesť až po sviatkoch.
Sychravé počasie a čľapkanica.
Vianoce. Idylická predstava dokonalého večera aspoň jedného v roku sa mnohokrát,
presne ako tá vzácna vianočná
ručne maľovaná guľa, triešti v
nápore zhonu a stresu z toho, či
všetko vyjde, ako má. Ako si
želáme. Zvykli sme si, že oboje
k Vianociam patrí. Napriek
tomu, že výklady obchodov a
reklamy vyskakujúce spoza
každého rohu nás na prípravu
dokonalej vianočnej atmosféry
nabádajú už od septembra, vír
vianočných nákupov nás strháva až v polovici decembra. Zúfalo hľadáme niečo originálne,
niečo zábavné, niečo lacné, ale
dostatočne kvalitné, niečo romantické, niečo, čo sa bude dať
jednoducho zabaliť.
Zháňame si nové ozdoby, lebo
tie z minulého roka vyšli z módy,
nakupujeme suroviny na vianočný šalát a kapustnicu a doma zistíme, že polovicu zo zoznamu sme zabudli.
Celý byt zdobíme do vianočného pozlátka kúpeného z internetu, alebo nákupného centra. A
keď konečne nadíde ten magický okamih, kedy všetci konečne
sedia za štedrovečerným stolom a prekrajujú jablko a jedia
štvorchodovú slávnostnú večeru a následne si rozbaľujú darčeky a tešia sa z nich, alebo to
aspoň predstierajú, nám Vianoce, ktoré sme tak krvopotne celý
ten čas pripravovali, miznú v prchavých okamihoch niekoľkých
minút pred očami. Kúzlo sa

Záhrada PSG

vytratilo a rozmýšľame, či je s
nami niečo v neporiadku, keď
sme si Vianoce vôbec neužili a
keď sa na ne tešíme každý rok
menej a menej. Pomýlili sme sa.
Nechali sme si nahovoriť, že
Vianoce sa dajú kúpiť ako darček, ako ozdoba, ako vianočný
kapor. Nedajú.
Vianoce sú pocit, jedinečná atmosféra, blízkosť ľudí, Vianoce
sú príležitosť povedať prepáč a
ľúbim ťa, nerodia sa z vianočnej
reklamy a nekončia rozbalením
darčekov.
Vianoce sú kúzlo, ktoré núti ľudí
viac odpúšťať a viac milovať a
viac sa tešiť. Doprajme si to
kúzlo. Darujme ho aj ostatným.
Nech vedia, že pozlátko bez salónky za veľa nestojí.
Miriam Králiková

Typické vône, chute,melódie, darčeky...
Mikuláš s pomocníkmi a primátorkou rozsvietili stromček

V piatok ráno 2.decembra 2016
pred budovou Kohút primátorka
mesta Eva Cireňová otvorila
Revúcke Vianoce 2016, spoločenské a kultúrne podujatia,
ktoré sa v meste budú konať až
do Vianoc.
Tradične
sme už začínali
jarmokom a súťažou vo varení
kapustnice. Tohto roku sa za-

pojilo desať družstiev, prvenstvo
si odniesli nováčikovia tejto
súťaže, družstvo kuchárov a pomocníkov z BILLY. Druhé skončilo družstvo mestského úradu a
tretie štátnej polície. Keďže
kapustnica môže byť len dobrá a
lepšia, ani ostatné družstvá za
svoju námahu a kuchárske
umenie neobišli naprázdno.
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Typické vône, chute, melódie, darčeky... Začali sa Revúcke Vianoce
Každý si odniesol malú spomienku na tento deň.
Tak ako sa nevyspytateľne striedali mraky s vetrom na oblohe,
na pódiu pred Kohútom sa striedali účinkujúci v kultúrnom programe. Škôlkari, školáci a folklór
a popoludní najmä deťmi očakávaný Mikuláš a rozsvietenie
stromčeka. Mikuláš aj prišiel a so
svojimi pomocníkmi a s primátorkou mesta sa im podarilo
stromček rozsvietiť a rozžiariť
detské očká. Tých skoršie na-

rodených zahrial primátorkin
punč a iné typické jarmočné
tekuté i tuhé dobroty.
V sobotu sme mohli ochutnať
zabíjačkové špeciality a dokúpiť
darčeky na jarmoku.
Vianočný jarmok sa skončil ale
nenechajte si ujsť ďalšie podujatia, ktoré pripravili Mesto
Revúca v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Revúca a iné spoločenské organizácie v meste.
Katarína Kvetková

Víťazné družstvo

Malé strigy

Lykovček

Revúcka Burza práce priniesla až 600 pracovných miest
nanosti v našom okrese v
posledných mesiacoch neustále
klesá, registrujeme ešte viac ako
dosť uchádzačov o umiestnenie
na pracovnom trhu.
Burza práce dávala možnosť

získať nové zamestnanie, či
získať lepšiu orientáciu na pracovnom trhu a mohla byť prospešná pre každého, kto hľadal
prácu. Katarína Papcúnová

Špeciálna trieda
pre autistov
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Revúcej sa dňa
24. novembra 2016 konala
Burza práce, ktorú organizoval
Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Revúcej.
Keďže problém nezamestnanosti v tomto regióne si vyžaduje mimoriadne úsilie zo strany
štátu, aj týmto spôsobom sa
Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny s pomocou zamestnávateľov, snažil pomôcť uchádzačom o zamestnanie nájsť si
vhodné zamestnanie. Účasť na
burze práce prijalo spolu 9
zamestnávateľov vrátane personálnych agentúr, ktorí hľadali
nových zamestnancov na najrozličnejšie pozície.
Ponúkané profesie boli rôzne, s
výkonom práce v tunajšom regióne ale aj mimo neho. Za-

mestnanie mohli nájsť uchádzači v tradičných profesiách
ako sú prevádzkový zámočník,
prevádzkový elektrikár, lisiar,
triedič tehál, kuchárka, čašníčka, šičky, opatrovateľky, skladový pracovník, vodič VZV.
Možnosť zamestnať sa bola aj v
automobilovom priemysle v
pozíciách operátor výroby, výrobný pracovník, manipulant,
tiež v oblasti v sociálnych službách a v ozbrojených silách SR.
Mrzí nás, že mnohí účastníci
burzy práce, ani len neprešli
stánky zamestnávateľov, ani
sa neusilovali prejaviť čo i len
elementárny záujem o prácu, v
krajnom prípade len pasívne
prezerali pracovné ponuky a
hrnuli sa k miestu, kde sa potvrdzovala účasť. Napriek tomu,
že miera evidovanej nezamest-

Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia „BUDÚCNOSŤ
AJ S AUTIZMOM“podporuje našu školu v projekte „Všetko má mať
svoje miesto“.
V priestoroch školy sme aj vďaka projektu zriadili v školskom roku
2016/2017 triedu pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Špeciálna štrukturovaná trieda rešpektuje ich postihnutie a napomáha deťom dosiahnuť čo najvyšší stupeň samostatnosti, skĺbiť svet žiaka s jeho
rodinou a okolím.
Učebňu sme vybavili vhodným nábytkom, priestorom pre relaxáciu
a nenáročnú pohybovú aktivitu. Využívame pomôcky na rozvoj
zmyslovej výchovy, jemnej motoriky, rozlišovanie zvukov, štrukturované zošity, senzorické predmety a iné logopedické a didaktické
pomôcky a prostriedky. Vybavením triedy suchým bazénom, polohovacím vakom, hojdacou sieťou,... stimulujeme vestibulárny a
proprioceptívny systém zverencov.
Veríme, že nielen vybavená učebňa, ale aj odborníci z radov
zamestnancov školy pomôžu rodinám v okolí pri riešení ich neľahkých životných situácií.
Základná škola Sama Tomášika Lubeník.
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Poslanci schválili rozpočet

Dňa 8.decembra 2016 sa v messkom dome kultúry konalo posledné plánované zasadnutie
mestského zastupiteľstva v
tomto roku. Najdôležitejším bodom programu rokovania bol
rozpočet Mesta Revúca na roky
2017-2019, ktorý poslanci
schválili
Návrh rozpočtu predstavoval
vyrovnaný rozpočet v príjmovej
a výdavkovej časti v sume 8 298
700 €. Bežné príjmy predstavujú
daňové príjmy vo výške
4.622.600 €, z čoho príjem z dane z nehnuteľností je 360.000 €
a príjem z poplatku za komunálne odpady vo výške 260.000
€ .Príjem z podielových daní pre
Mesto Revúca na rok 2017 je
rozpočtovaný vo výške
3.980.000 € a tvorí v rozpočte
mesta na rok 2017 až 86 % z celkových daňových príjmov a 48
% z bežných príjmov mesta.
Nedaňové príjmy na rok 2017 sú
navrhované vo výške 679.326 a
granty a transfery sú rozpočtované vo výške 11 700 € a
2.638.640 €. Kapitálové príjmy
sú rozpočtované vo výške
116.000 €, čo predstavuje predpokladané príjmy z predaja pozemkov vo výške 33.000 €, z
predaja budov a bytov vo výške
30.000 €. Očakávaný je aj
príjem kapitálového transferu zo
štátneho rozpočtu na rekonštrukciu umelej ľadovej plochy
vo výške 53.000 €, ktorý bol

schválený v rámci Akčného plánu okresu Revúca. Ďalšie
príjmy predstavujú príjmové
finančné operácie
Základom pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu je povinnosť prednostne zabezpečiť
aktivity a služby, ktoré sú mestu
stanovené zákonmi. Do úvahy
sa berú aj platné zmluvy, z
ktorých mestu vyplývajú záväzky. Bežné výdavky sú zoradené
do 14 programov a predstavujú
objem finančných prostriedkov
vo výške 7.905.103 €, pričom
najrozsiahlejší je program
Vzdelávanie a predstavuje až
43,3% z celého objemu bežných výdavkov. Ďalším objemovo rozsiahlym je program
Sociálne služby - 14,9 % a Administratíva, ktorý predstavuje
14,3 % z celkového objemu
bežných výdavkov. Kapitálové
výdavky predstavujú nákup
pozemkov, projektovú dokumentáciu, rekonštrukciu strechy budovy ZUŠ, nákup asfaltovača, prístrojov pre školské
jedálne, rekonštrukciu umelej
ľadovej plochy a iné vo výške
238.393 €. Výdavkové finančné
operácie, ktoré tvoria splátky
istín a úvery predstavujú sumu
vo výške 155.204 €.
Poslanci schválili aj spolufinancovanie pri realizácii modernizácie sedadiel v mestskom
kultúrnom stredisku vo výške
47 440 €, návrh rozpočtu prevádzkovej dotácie mestskému
kultúrnemu stredisku a návrh
rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia. Takisto
schválili plán zasadnutí zastupiteľstva pre budúci rok.
Úplné znenie uznesení a zápisnica na webovej stránke
mesta.
Katarína Kvetková

Tankujte pre svoje mesto

Vo štvrtok 8.decembra 2016 sa
primátorka mesta Eva Cireňová
stretla so zástupcami slovenskej
siete čerpacích staníc GAS,
ktorá v roku 2015 otvorila prevádzku aj v Revúcej a v súčasnej
dobe na Slovensku prevádzkuje
22 staníc.
Dôvodom ich spoločného stretnutia bolo odovzdanie šeku primátorke mesta v hodnote 2000 €
na dobudovanie detského ihriska na Clementisovej ulici.
Podľa konateľa spoločnosti Pavla Benedika, v mestách prevádzkovania čerpacích staníc rozbiehajú projekty, kde spoločnosť
GAS ako dobrý sused prispieva
na modernizáciu a skrášlenie
mesta. V spolupráci s miestnou
samosprávou vyberú vhodné
projekty a potom už stačí len

tankovať. Za každý liter paliva
odovzdá GAS štvrť centa na
konkrétny projekt. O projekte a
stave vyzbieraných peňazí informuje elektronická tabuľa na
čerpacej stanici.
Najbližším projektom, na ktorý
môžete týmto spôsobom prispieť sú kreatívne dielne v ZŠ
I.B.Zocha a od marca budúceho
roka Múzeum Prvého slovenského gymnázia. Na jeho rekonštrukciu plánuje spoločnosť
GAS prispieť sumou 4000 €.
Zástupcovia spoločnosti Pavol
Benedik a Michal Plšík si vo
štvrtok prezreli aj priestory budovy Múzea PSG, kde v súčasnosti prebieha rekonštrukcia po
ničivej povodni.
Katarína Kvetková

Rozšírenie cintorína

V októbri tohto roku bola v meste ukončená stavba „Rozšírenie cintorína na ploche starého
cintorína s prepojením na súčasný cintorín,1.časť“.
Stavbou sa po etapách revitalizuje priestor existujúceho starého cintorína. Realizácia stavby
bola nutná z dôvodu, že využiteľnosť súčasného cintorína je
takmer ukončená potreba rozšírenia súčasného cintorína je
nevyhnutná. Na území starého
cintorína sú v súčasnosti pôvodné hrobové miesta. Nachádzajú sa tu aj chránené stromy
ktoré bolo potrebné zachovať.
Rozšírenie cintorína vyriešilo rezervný počet urnových miest a
hrobových miest. Rozšírenie urnového cintorína naväzuje na
súčasný urnový cintorín s možnosťou vybudovať rady s počtom dalších 427 urnových miest.
Na urnový cintorín naväzuje
rozsevová lúka s čistou trávnikovou plochou s okružným
chodníkom. Počet novona-

vrhnutých hrobových miest je
92.
V mieste prepojenia oboch
častí cintorína je v dláždenej
ploche umiestnený kríž ako
symbol pietneho miesta. Vybudované chodníky komunikačne prepájajú hrobové miesta
a urnové miesta. Navrhnutý
systém chodníkov spája plochy pre rozšírenie cintorína,
umožňuje prístup ku každému
hrobu, k rozsevovej lúke, k urnovému cintorínu, ku kontajnerom a do súčasného cintorína.
V rámci novej stavby,v
hodnote117 tis.€ boli zrealizované
chodníky a spevnené plochy,
zeleň,vodovodné rozvody, verejné osvetlenie a ozvučenie
novovybudovanej časti cintorína.
Rozšírením cintorína sa zrevitalizuje starý cintorín spolu s
ochranou stromov,čím sa okrem
iného vybuduje dielo ekologicky
významné pre mesto Revúca.
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Tri generácie si spoločne zaspievali na jednom pódiu
V stredu 23.11.2016 sa v priestoroch Domu kultúry v Revúcej
konal 12.ročník podujatia Stretnutie troch generácií pri
pesničkách
Tohto roku pricestovali do Revúcej seniorské súbory z okresov Revúca a Brezno, detské
súbory a súbory dospelých. K
prítomným sa prihovorili poslanci BBSK Eva Creňová a Július Laššan, predsedníčka Okresnej organizácie JDS Zuzana Homoliaková
Poslanci BBSK vyzdvihli význam podujatia na zachovanie
kultúrnych tradícií a obdiv seniorom k ich zanietenosti a chuti venovať sa takejto prospešnej záujmovej činnosti. Vyslovili prísľub, že aj naďalej budú podporovať seniorské projekty podané
na BBSK. Popriali pekný kultúrny zážitok a radostné prežitie
Vianoc plných pokoja a rodinnej
pohody.
Prednosta Okresného úradu
Peter Balogh vyslovil potešenie,
že tohto podujatia sa zúčastňujú
aj jeho krajania z okresu Brezno
a poprial všetkým príjemne
prežitie popoludnia pri našich
slovenských pesničkách. Zuzana Homoliaková zdôraznila, že
stretnutie troch generácií je
stretnutím priateľov. Cieľom se-

niorov je byť vzorom v tolerancii,
úcty ku každému človeku, vedieť si vážiť priateľstvo a odovzdávať kultúrne tradície mladším. Vyslovila potešenie, že v
našom okrese sa to darí. Dôkazom sú detské súbory zamerané na folklór i FS dospelých.
V divadelnej sále MSKS si spomenuli aj na Jána Bendu, bývalého riaditeľa MsKS v Revúcej,
člena predsedníctva OO JDS a
člena výboru ZO JDS, ktorý nás
navždy opustil 21.11.2015. Pri
všetkých kultúrnych podujatiach
sa aktívne podieľal na ich organizovaní. Spieval, hral a zabával
seniorov na kultúrnych podujatiach s dychovkou Gemerčanka
a s hudbou Rytmus 60. Jeho
účinkovanie si pripomenuli videonahrávkami z jeho vystúpení a vystúpením spevokolu
QUIRIN pri ZUŠ v Revúcej, ktorého bol členom.
Vyvrcholením programu bola
spoločne zaspievaná pieseň
Zahučali hory.....
Toto krásne spoločenské podujatie organizuje OO JDS v Revúcej v spolupráci s Mestom Revúca a MsKS v Revúcej, s finančnou podporou BBSK.
V predvianočnom čase vám predstavujeme knihu básní Juraja
Zdroj: Z.Homoliaková
Kochjara z Muráňa ilustrovanú krásnymi kresbičkami Vincenta
Blanára Semienka pre život.
Podľa autora textu názov knižky vyjadruje myšlienky o živote z jednotlivých básní, ktoré nech ako tie semienka padnú na úrodnú pôdu a prinesú hojnú úrodu. Juraj Kochjar pochádza z Muráňa, vynosti a sú dôstojnými repre- rastal obklopený nádhernou prírodou a dianie v nej sa snaží vyjadriť
zentantmi dôchodcov.
a popísať prijateľnou formou.
Medzi ministrom ocenenými Autora kresieb Vincenta Blanára netreba Revúčanom predstaseniormi bola aj naša predsed- vovať. Maľovanie sa nestalo len jeho učiteľským povolaním ale aj
níčka Okresnej organizácie JDS koníčkom. Jeho dlhodobou výtvarnou realitu je Gemer, jeho
Z u z a n a H o m o l i a k o v á . kultúrno-historické pamiatky a prírodné hodnoty. V krajinomaľbe sa
Blahoželáme a želáme najmä vracia k obľúbeným maliarskym zdrojom Revúca, Muráň a ich
pevné zdravie a ešte chuti do okolie. Rozhodol sa ilustrovať tvorivé myšlienky priateľa a bývalého
práce, ktorá ju očividne baví a kolegu lebo ho zaujal jeho vzťah k prírode, fyzikálne zákonitosti, žinapĺňa. Katarína Kvetková
votné ponaučenia a láska k deťom.

Ďakovný list od ministra
Hasičské jednotky 2015

V piatok 25.novembra 2016 sa
minister práce Ján Richter stretol so seniormi z viacerých organizácii zo všetkých kútov Slovenska.
Podujatie pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším, na ktorom sa ich
zúčastnilo viac ako 300, sa konalo v priestoroch Radošinského naivného divadla v Bratislave.
Aj tento rok si zo stretnutia ďakovné listy prevzalo 12 aktívnych seniorov z Jednoty dôchodcov na Slovensku, Združenia kresťanských seniorov a z
Fóra pre pomoc starším, ktorí
dosiahli úspechy vo svojej čin-

Predstavujeme vám
novú knihu

Knihu Semienka pre život si môžete zakúpiť v kníhkupectve KnihArt
a v Turisticko-informačnom centre Revúca za 10 €.

Knižné novinky z mestskej knižnice
Harmelová, Kristin: Takto som mohla žiť. Je to dojímavý príbeh o
šťastí, ktoré držíme vo svojich rukách, hoci si to neuvedomuje-me.
Horňák,Roman: Kat. Román vás z pozície detektíva prevedie
kompletným vyšetrovaním skutočného prípadu. Aj na Slovensku sú
ľudia schopní neuveriteľných vecí a to čo sa dočítate v diele Kat
vám vyrazí dych.
Fieldingová,Joy: Nie je tam. Napínavý thriller s odvážnou hrdinkou,
ktorá je zároveň bojovníčkou. Stratené dieťa, rozvrátená rodina,
osudný telefonát, ktorý vráti hrdinku do bolestnej minulosti.
Hlavatá, Dana: Bosou nohou. Šesť príbehov podľa skutočnosti
odráža ako sa môže osud s kýmkoľvek z nás nečakane zahrať.
Zvráti celý náš život, donúti prehodnotiť to, čo je pre nás dôležité a
čo pominuteľné. Príbehy sú plné lásky, nenávisti, rozčarovania,
pochopenia, radosti aj smútku... a každý z nich má prekvapivé
rozuzlenie.
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Spevácky zbor Mladosť odštartoval Vianoce v našej škole

Štvrtok - 1.12.2016. Deň ako
každý iný, ale predsa niečím
veľmi výnimočný! Pre nás,
rodinu zo Základnej školy J. A.
Komenského obzvlášť .
Prvý decembrový uzimený deň
sme sa v netradičnom duchu
spoločne stretli v mestskom kultúrnom stredisku, aby sme si
spoločne vypočuli miešaný spevácky zbor Mladosť z Banskej
Bystrice pod dirigentskou taktovkou prof. Milana Pazúrika.
Nebol to však len taký obyčajný
výchovno-vianočný koncert.
Práve naopak! Samostatná
príprava koncertu mala zámer
obohatiť hudobný sluch, vniesť
hudobnú lásku do srdiečok detí,
taktiež celého pedagogického

zboru a prítomných, ktorí si
prišli vypočuť znenie rôznych
skladieb v podaní mladých ľudí
študujúcich na Univerzite Mateja Bela.
Zbor Mladosť má dlhú tradíciu.
Jeho vznik je zapísaný už v
školskom roku 1969/1970, kedy
zazneli prvýkrát hlasy mladých
ľudí, ktorí už vtedy vedeli, že
svoje znalosti nadobudnuté počas štúdia chcú ďalej odovzdávať ako pedagógovia žiakom.
Všetko v živote má svoju postupnosť a ani tento zbor sa tomu nevyhol. Drina, ktorá bola
vynaložená, sa mu však vrátila
dvojnásobne. Spevácky výkon
s rôznorodým repertoárom bol

odmenený cenami, ktoré pre
každého člena znamenajú veľa.
Práve takýto zbor prijal pozvanie
a pod vedením prof. Milana Pazúrika po prvýkrát vystúpil aj v
našom malom mestečku.
Nebudem tajiť, že zbor Mladosť
je mojou srdcovou záležitosťou!
Veľmi ma potešilo, že sa takýto
typ hudby mohol aj v začínajúci
vianočný čas dostať k žiakom
našej školy. Musím však prezradiť, že žiaci nielen počúvali
zborové skladby, ale aktívne sa
svojimi vedomosťami a spevom
zapájali do koncertu, čím si vyslúžili aj odmenu.
Miešaný spevácky zbor Mladosť
k nám svojím spevom priniesol
niečo výnimočné. Niečo, čo v

Predvianočná nálada na Hviezdoslavke
„Zima prišla, vietor duje, vonku
sniežik poletuje. Cez oblok sa
tlačí mráz, Vianoce už sú tu
zas.“.
Zhotovovanie vianočných ikebán a vianočná výzdoba už
tradične patria do predvianočnej
atmosféry žiakov ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej.
Nebolo to inak ani tento rok.
Žiaci druhého stupňa si už ako
každý rok,spríjemnili atmosféru
blížiacich sa Vianoc. Priniesli si
vetvičky, ozdoby a už sa tvorilo...
Popoludní sa rozozvučali vianočné koledy a piesne a krásne
ikebany len tak rástli z kôpky
pripraveného materiálu.
Vianoce sú aj sviatkami radosti tak sa o svoju radosť z krásnych
ikebán chcú podeliť so všetkými
návštevníkmi školy. Svoje diela
vystavili vo vestibule a pri
vchode do budovy. Umocňujú
tak výzdobu vianočných stromčekov, ktoré pripravili pre žiakov
ich učiteľky a učitelia.
„Zvončeky už zvonia a ihličie
vonia, svetlo sviečok mihotavé,
Vianoce k nám prišli práve. Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte.“Mgr. K.
Kováčová

Neskôr, po vyhodnotení súťaží,
nasledovalo tajuplné hľadanie
pokladu v útrobách školy. Žiaci
mali limit nájsť ho do polnoci. A
podarilo sa. V poslednej minúte
poklad objavila žiačka 4. ročníka
Emma Skybjaková

Od 00:00 hod. prebiehali športové turnaje v telocvični: vybíjaná, volejbal, futbal a stolný
tenis. Postupne sa deťúrence
vytrácali do svojich „spální“, tí
najvytrvalejší vydržali do 02:30
hod. Potom nasledovala pre
všetkých večierka a kľud vydržal
do rána 06:30 hod., kedy nám
ôsmaci pripravili budíček. Čakalo nás balenie a upratanie
tried, tá časť programu, ktorá deti baví najmenej, lebo chcú ešte
raz prežiť noc plnú aktivít v
po tmavých chodbách pre- škole.
miestňovali sa z triedy do triedy Všetci žiaci a učitelia, ktorí to v
za bodmi týchto stanovíšť: „Ča- nočnej škole vydržali, sú ráno
rovné prstíky, Bystrý zrak, Hádaj víťazmi a patrí im poďakovanie a
kto som, Halloweenský vrah, hlavne rodičom, nielen tým, ktorí
Poker face, Bowling, Čo je v kra- s nami noc prežili, ale aj tým,
bici a Halloweenský tanec. ktorí nám svoje deti na noc
Najviac sa darilo žiakom 9. zverili.Sme radi, že v našej škole
ročníka, ktorí si vybojovali prvé máme takéto akcie, a že si ich
miesto, na 2. mieste skončili žiaci dokážu pripraviť aj naši usilovní
VIII.A a pekné 3. miesto získali žiaci. Tento ročník nočnej školy
naši štvrtáci. Gratulácie však zorganizovala Žiacka školská
patria všetkým, lebo všetci boli rada, za čo jej v mene celej školy
úžasní
Ďakujeme! M.Pirochová

Zocháči v nočnej škole
Všetko to začalo v stredu
16.11.2016 o 18,00 hod. Všetci
tí, ktorí mali chuť prežiť noc v
škole, si priniesli spacáky, karimatky, nafukovačky a dobrú
náladu. Najprv si žiaci so
svojimi učiteľmi upravili triedy
na „spálne“, potom nasledovala
poriadna večera a hybaj na
súťaže. Tento ročník pripravili
súťaže žiačky 9. ročníka a
naozaj sa im vydarili. Všetci sa
na nich poriadne vybláznili. V
nočnej škole sa žiaci rozutekali

dnešnej uponáhľanej dobe má
väčšiu hodnotu než sú smartfóny, elektronika, či internet,
ktorý používame nepretržite
všetci. Priniesol so sebou spolupatričnosť, priateľstvo, úsmev,
vyslovil mnoho nových informácii a v neposlednom rade hlavne
prejavil svojim spevom veľkú
lásku k deťom, k hudbe, ktorá
medzi nami pôsobí ako most
spájania rôznych vekových
kategórii.
Udržme si umelecký zážitok v
srdiečkach a nesme v sebe posolstvo vianočného ducha, ktorý
sa k nám spevom priblížil veľmi
blízučko.
Ingrida Šavlíková
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ŠPORT

Športovci ZŠ Komenského viťazili Armwrestling Revúca v roku 2016

S príchodom zimy sa športovanie žiakov základných škôl
prenieslo do telocviční a športových hál. Športovci Základnej
školy J. A. Komenského súťažili
a vyhrávali.
Dňa 1.12.2016 sa zúčastnili atletickej súťaže pod názvom Vianočná žiacka hala 2016, ktorá
sa konala v Banskej Bystrici.
Keďže sme sa začali v našej
škole naplno venovať atletike,
využili sme túto možnosť a
zúčastnili sa tejto súťaže. Našu
výpravu tvorili žiaci Roman Krokavec, Adriana Tóthová, Nina
Vavreková, Lucia Ďurišková,
Martin Siman a Tamara Molentová. Naši žiaci sa v silnej a početnej konkurencii nestratili a
zabojovali o popredné umiestnenia v každej disciplíne, ktorej
súťažili. V behu na 150m prípravky dievčat získala pekné 2.
miesto Lucia Ďurišková a 5.
miesto v skoku do diaľky.
V disciplíne beh na 150m starších žiakov získal 3. miesto Ro-

man Krokavec, ktorý tiež vyhral
a odniesol si 1. miesto v skoku
do diaľky, kde porazil silných
súperov z rôznych atletických
klubov nášho kraja. Nina Vavreková vo vrhu guľou skončila
na 4. mieste, Tamara Molentová
v behu na 600m na 6. mieste a
Adriana Tóthová v behu na 300
m na 6. Mieste.
Dňa 6.12.2016 sa konalo obvodné kolo vo volejbale
chlapcov ZŠ. Zúčastnili sa na
ňom družstvá všetkých troch
revúckych základných škôl.
Školu reprezentovalo družstvo
pod vedením trénera Petra Bolačeka v zložení Michael Holý,
Martin Grendel, Jakub Barták,
Matúš Ďuriška, Martin Marchevský, Matej Paluš a Pavol
Hoza. Reprezentovalo úspešne, obsadilo 1. miesto a postupuje do regionálneho kola.
Ďakujeme športovcom školy
za úspešnú reprezentáciu školy
a za výsledky, ktoré dosiahli.
ZŠ

Armwrestling v r. 2016 prešiel
veľkými zmenami: 25. 6. 2016
bola zvolaná mimoriadna konferencia slovenskej asociácie
(SAPR) v Hrabušoviciach nad
Topľou, kde sa zároveň uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v
pretláčaní rukou. Na začiatku
konferencie na návrh klubu AWK
Magnezit Revúca bola hlasovaním vyslovená nedôvera výkonnému výboru, hneď za tým prebiehali nové voľby do výkonného
výboru a dozornej rady. Prezidentom asociácie sa stal Ján
Germánus z AWK Magnezit
Revúca.V ďalších voľbách bola
zvolená dozorná rada v zložení:
predseda Bohuslav Uhlíř AWK
Magnezit Revúca ďalší členovia
Z. Martinkovicová AWK Trnava,
O. Ferjenčík AWK Zvolen.
Výkonný výbor si zvolil aj dvoch
reprezentačných trénerov: hl. tr.
Tomáš Kiss Bardejov a pomocný
tr. Matej Ruman AWK Bratislava.
Nové sídlo SAPR sa premiestnilo do Banskej Bystrice a výkonný výbor si výberovým
konaním vybral nového gen. sekretára. Celú situáciu skomplikoval pri preberaní asociácie
aj nový zákon o športe. Veľa práce, organizácie zostalo na novom prezidentovi J. Germánusovi, kde mu asistoval Ľubo
Jagnešák (mimochodom obaja
majstri sveta). Ostatní členovia
výboru SAPR museli pracovať
na organizácii súťaži a majstrovstiev sveta.
V auguste zvolal výbor zraz
reprezentantov v Prešove. Na
sústredenie prišlo 58 chlapov a
dievčat čo ešte v histórii tohto
športu nebolo a postupne sa
začala formovať silná reprezentácia.
1.kolo SNL v pretláčaní rukou sa
uskutočnilo 24. 9. 2016 v športovej hale v Rabči. Zaujímavosťou tohto kola boli aj zápasy v
ringu súťaž MMA, ktoré prebiehali súčasne na dvoch pódiach.
Náš armwrestlingový klub Magnezit Revúca reprezentovali Igor
Pondelok Utorok

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 Okružná,16.30-16.50 križovatka
Jesenského a B. Němcovej,16.55- 7.15 Revúčka pri kultúrnom
dome.Kontakt na výkupcu: 0902 980 995

Streda

Bendo a Kamil Chasanov.
Súčasťou prvého kola boli nové
váhové kategórie. Igor Bendo
súťažil v kategórii do 100 kg
(jeho váha 88kg) a v kategórii
obsadil Ľ. R. 6. miesto a P. R. 5. miesto Kamil Chasanov absolvoval svoju prvú súťaž a
hneď úspešnú. V kat. nad 100kg
obsadil dva fantastické umiestnenia Ľ. R. 2. miesto a P. R. 2.
miesto.
Dňa 19. 11. 2016 sa vo švajčiarskom meste Armiswil konala
súťaž pod názvom Swis Open
2016. Na tejto súťaži nás
reprezentoval náš pretekár Kamil Chasanov. V silnej konkurencii náš pretekár súťažil v
kat. nad 100 kg kde obsadil Ľ. R.
3. miesto a P. R. tiež 3. miesto.
Dňa 3. 12 2016 sa na východe
Slovenska v Raslaviciach konalo 2. kolo SNL v pretláčaní
rukou. Ako už tradične aj teraz
prebiehali súčasne zápasy v
pretláčaní rukou so zápasmi
MMA za výbornej účasti pretekárov z celého Slovenska. Náš
Armwrestlingový klub Magnezit
Revúca reprezentovali Marek
Emeríci, Marek Hlodák, Richard
Kic. V kat. do 85 kg nás po dlhšej
nútenej prestávke reprezentoval Marek Emeríci, ktorý potvrdil svoju formu a talent Ľ. R.
obsadil 3. miesto, P. R.1. miesto. Verím, že toto je tá pravá cesta pre Mareka. Marek Hlodák v
kat. nad 100 kg obsadil Ľ. R. - 7.
miesto, P. R. - 5.miesto, Richard
Kic v kat. nad 100 kg obsadil P.
R. 8. miesto. Pre Hlodáka a
Kica to boli prvé preteky a veľká
skúsenosť
Výbor AWK Magnezit Revúca
chce touto cestou poďakovať
našim pretekárom za pekné
výsledky a reprezentáciu klubu
a zároveň chcem poďakovať
nášmu generálnemu sponzorovi vedeniu SMZ a. s. Jelšava
za podporu a sponzorstvo po
celý rok 2016. Pavel Senko,
p r e d s e d a AW K M a g n e z i t
Revúca

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

Pohotovostné
služby
lekární-december
Dávid Tomečko,Športovec
roka
2015
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PhDr.Renáta Ružinová
NECHAJTE SI PREPLATIŤ
KURZ ÚRADOM PRÁCE v
PLNEJ VÝŠKE RE-PAS
Akreditovaný,intenzívny
OPATROVATEĹSKÝ KURZ
- pre záujemcov o
opatrovateľskú činnosť
na Slovensku alebo
zahraničí
- v domácnostiach alebo
zariadeniach sociálnych
služieb
Termín: Január 2017
Miesto:učebňa na
Muránskej ulici
Prihlasovanie:
0903 137 604
Dám do prenájmu
pizzeriu v Revúcej.
Komplet zariadená
s receptúrou.
Možnosť prenájmu aj
ďalšieho priestoru
vhodného na reštauráciu
0949 185 000
0949 174 390

INZERCIA

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
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám záhradku na Ul.1.mája
o rozlohe 138 m2.
0902 298 284
Predám prerobený 3-izbový byt
s balkónom na 2.posch. na
Partizánskej ulici.
Kontakt cez sms
00421905 612 394
Hľadám opatrovateľku pre mobilnú seniorku v Revúcej.Od
16.00-7.00.hod(noc) a víkend
na striedanie.
0903 692 594
Predám prívesný automobilový
vozík Pongratz vo výbornom
stave. Nosnosť 400 kg,dl. 2005
mm,š.1070 mm. Cena dohodou
0908 853 170
Predám lacno zariadený rodinný dom v Revúčke
0908 355 131

Poďakovanie
Z finančných prostriedkov Ministerstva kultúry SR, z programu Obnovmesvoj dom a 5%
spoluúčasti vlastných finančných prostriedkov vykonalisme v
roku 2016 na oltári Evanjelického kostola v Mokrej Lúke
tretiuetapu reštaurátorských
prác.
Ďakujeme tým, ktorým nie je
ľahostajnýstav vzácneho kultúrneho dedičstva po našich predkoch a snažia sa zachovať ho aj
pre budúce generácie
Veríme, že ak v roku 2017 získame finančné prostriedky, zavŕšime reštaurátorské práce a na
gotickej ceste, na ktorej sa nachádzame, bude šperk v podobe
zreštaurovaného oltára.
Predsedníctvo CZ Mokrá Lúka

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci november

Lúčime sa
František Bujnovský
vo veku 65 rokov
Jaroslav Harvan
vo veku 72 rokov
Dušan Hanzel
vo veku 49 rokov
Ondrej Boldiš
vo veku 79 rokov
Albín Gatial
vo veku 92 rokov

Vitajte
Stela Lichancová
Shania Zaira Medve

Znel svadobný
pochod
Rushit Aliu
a Diana Rézmuvešová
26.11.2016

SOCIÁLNY TAXÍK
POZOR ZMENA
S účinnosťou od 1.1.2017 sa
menia podmienky poskytovania
príspevku na prepravnú službu
sociálnym taxíkom.
Stanovuje sa limit :
20 poukazov na 3 mesiace.
Občania, ktorí sú odkázaní na
túto službu si môžu vybrať naraz
20 poukazov.
Nárok na ďalšie poukazy budú
mať až po uplynutí troch mesiacov od vydania poukazov.
Všetky doteraz vydané poukazy
ostávajú v platnosti .
Objednávky taxíka na čísle :
0911 456 999
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