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TO TU EŠTE NEBOLO. KROJOVANÁ FAŠIANGOVÁ VESELICA

V piatok večer 17.februára sa v
spoločenskej miestnosti Alfa
mestského domu kultúry objavil
vysoký výskyt krojových, ľudových a folklórnych prvkov na
jeden meter štvorcový.MsKS a
folklórny súbor Lykovec usporiadal a hostil priaznivcov ľudovej hudby a folklóru na 1.krojovanej fašiangovej veselici.
Vestibul mestského kultúrneho
strediska sa zmenil na chy-

žošku, ktorá ponúkla obraz života v dedinskej kuchyni a navodila tú správnu atmosféru hneď
pri príchode. Samotná veselica
sa konala na poschodí v kolešni
( spoločenská miestnosť Alfa).
Pri vstupe do kolešne ste pocítili
vôňu ľanu, konope a dreva, ktorú vydávali tkané pokrovce, ručne vyšívané a háčkované utierky, obrusy a zástery, svietniky z
brezového dreva, a dekorácie z

vrecoviny. Hostí okrem prípitkutrúnka z domácej hruškovice
alebo vína a chleba s masťou a
cibuľou na zrovnanie dychu ,vítala ručne vyšívaná plátenná nástenka s odkazom Vitaj milý
hosť. Tieto nástenky s ručne
vyšívanými odkazmi sa bežne
vyskytovali v príbytkoch ľudí na
dedine a vyjadrovali odkazy
alebo myšlienky ich obyvateľov.
Na stoloch trónili samé domáce

fašiangové dobroty- šišky, pagáčiky, štrúdle a maľované medovníky. Všetky tieto elementy
spolu s ľudovou modrotlačou,
kuchynským náradím a v neposlednej miere s ľudovou muzikou Dominika Václava a 160
hosťami v krojoch alebo v odevoch s ľudovými prvkami vytvárali krásny, pestrý obraz dedinskej kolešne.
Nechýbala ani Záhrada
naturálna PSG
tombola pripomínajúca jarmočný
stánok s domácimi výrobkami a
ručne zhotovenými výšivkami.
Aby sme nezabudli, že sme na
dedine, na Gemeri, v úvode sa
rozprávalo gemerským nárečím
a členovia folklórneho súboru
Lykovec zaspievali ľudové piesne, zatancovali tance z Gemera
a vytancovali richtárku Evu
Cireňovú. Tlieskali im aj kolegovia-členovia súborov Šumiačan a Dubina z Rožňavy,
ktorí sa tiež prišli zabávať na
našu veselicu. A že bola dobrá,
kde vládla družná, vľúdna atmosféra svedčí fakt, že hostia
sa rozchádzali až nad ránom.
Ani o hlade nikto neostal. V
šírom poli (v zasadačke MsKS)
sa podávala kapustnica, pečený
diviak a pečené klobásy.
Vedúce súboru Lykovec Natália
Poprocká, Alena Ďurkovičová a
Mariana Poprocká ďakujú členom súboru a všetkým za
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To tu ešte nebolo
ochotu , ktorou priložili ruku k
dielu. Sú dojaté ústretovosťou
Revúčanov, ktorí požičali ľudové
a folklórne prvky z vlastných
domácností, a ktorými organizátori zdobili, zdobili a precizovali detaily. Šéfky si pochvaľujú
aj dobrú spoluprácu s mestským
kultúrnym strediskom a všetkými zainteresovanými na prípravách podujatia.

Ďakujú sponzorom Mestské
lesy Revúca, Miroslav Belák a
všetkým, ktorí nezištne prispeli
do tomboly doma vyrobenými
produktmi.
Spokojnosť návštevníkov a
organizátorov sú zárukou, že
budúci rok sa stretneme na
2.ročníku veselice.
Text a foto: Katarína Kvetková
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KTO DOSTANE PODPORU
Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU PRE ROK 2017

V utorok 7.februára 2017 v zasadačke Mestského úradu v Revúcej zasadala Rada pre rozvoj
málo rozvinutého okresu Revúca, ktorú zvolal jej predseda,
splnomocnenec vlády SR pre
podporu najmenej rozvinutých
okresov a zastupujúci generálny
riaditeľ Sekcie regionálneho rozvoja na Úrade vlády SR Anton
Marcinčin.
Cieľom zasadnutia bolo určiť
najbližšie kroky realizácie Akčného plánu a vypracovať návrh
projektov, ktoré by mali byť finančne podporené v roku 2017 z
hľadiska regionálneho príspevku, eurofondov a investičných
stimulov. Na implementácii a
realizácii projektov Akčného plánu v našom okrese sa podieľajú
už spomínaná Rada pre rozvoj
málo rozvinutého okresu Revúca, ktorú tvoria zástupcovia ministerstiev a predstavitelia nášho okresu a Akčná rada, kolektívny orgán pre okres, zložená
len zo zástupcov okresu( primátori, starostovia, predsedovia
mikroregiónov).
V roku 2017 by sme mali dostať
do okresu vo forme regionálneho príspevku 760 000 € ,plus nevyplatené financie z roku 2016.
Ako nám povedal tajomník Rady
pre rozvoj a prednosta Okresného úradu Revúca Peter Balogh
78 000€ pôjde na projekt Denného stacionára v Jelšave, Centrá rozvoja a podpory podnikania v Tornali a Revúcej dostanú
92 000 a 80 000 €.
Príspevok podporí aj projekt
Pečenie muránskych buchiet sumou 23 000 €, Morské oko v Tornali sumou 150 000 € a štyri sociálne podniky Cestoviny Gemer
23 000 €, Stavebné a rekonštrukčné práce Jelšava 40 000 €
a Tornaľa 70 000 € a Spracovanie ovocia Muránska Dlhá Lúka
44 000 €.
Podpora pôjde aj do vzdelávania. Stredné odborné školy me-

nia štruktúru vzdelávania žiakov
podľa potrieb a ich použiteľnosti
na trhu práce. Stredné odborné
školy v Revúcej a Tornali
dostanú na modernizáciu ,vybavenie a zariadenie škôl v rámci
týchto zmien po 40 000 €.
Prostriedky podporia aj prestavbu a modernizáciu Základnej a
materskej školy v Jelšave sumou 70 000 € a projekt Mosty z
chudoby sumou 20 000 €.
Projekt Nájomné byty v Mokrej
Lúke, vybudovanie infraštruktúry k bytom bude podporený
sumou 15 000 € a na doplatenie
projektu Umelej ľadovej plochy
v Revúcej pôjde 53 000 €.
V roku 2016 zo 120 všetkých
žiadostí o regionálny príspevok
prešlo 12 a z toho 5 pre náš
okres, čo je podľa Petra Balogha veľkým úspechom a povzbudením v práci na projekte Akčného plánu.
Ďalšie financie očakávame z
eurofondov. Tu budú veľkú úlohu zohrávať už spomínané Centrá rozvoja a podpory podnikania. Akčná rada okresu vyberie
projekty podľa aktuálnych výziev a centrá ich spracujú do finálnej podoby a predložia žiadosti. Z týchto zdrojov môže
okres dostať 40 mil. €., v súčasnosti sú zverejnené výzvy v oblasti poľnohospodárstva.
Uchádzať sa podľa Balogha
chceme aj o vládne investičné
stimuly. Reálnymi žiadateľmi sú
firmy na spracovanie dreva (zamestná 80 ľudí) a spracovanie
byliniek v Tornali.
Akčný plán je päťročný cyklus a
my chceme z neho pre okres vyťažiť čo najviac“, to je podľa Petra Balogha priorita v práci na
realizácii plánu. O úspešnosti
jeho napĺňaní vás budeme informovať.
Text:Katarína Kvetková
Foto: MsÚ
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
UMELÁ ĽADOVÁ PLOCHA, SERIÁL NA POKRAČOVANIE

Pred viac ako dvoma mesiacmi
bola ukončená rekonštrukcia umelej ľadovej plochy v Revúcej,
prostredníctvom dodávateľskej
firmy FROST - service s. r. o.,
Lednické Rovne, pričom bolo
preinvestovaných 564 tis. eur.
Čo všetko bolo alebo nebolo urobené v rámci rekonštrukcie sa
môžete dočítať v článku zverejnenom na stránke mesta a v
našich novinách .
Skúšobná prevádzka UĽP sa
rozbehla 5. januára 2017 a slávnostne sme sa zišli na ľadovej
ploche 26.1.2017, aby sme otvorili zimnú korčuliarsku sezónu.
Verejné korčuľovanie sa už hádam trocha vžilo do povedomia
verejnosti, myslíme tým otváracie hodiny. Z mnohých strán
počúvame, že otváracie hodiny
a prevádzka UĽP už nie je to čo
bývalo a že sa to zmenilo. Áno,
veľa vecí sa zmenilo. Jednou
veľkou zmenou je napríklad to,
že doteraz ľadovú plochu mesto
Revúca neprevádzkovalo samo,
vždy to bol niekto, kto túto službu
zabezpečil formou prenájmu.
Niektoré zvyklosti sme si osvojili
od predošlých nájomcov, iné
veci sme prispôsobili tak, aby
Mesto ako prevádzkovateľ splnil
zákonné normy a nariadenia.
Ako už bolo spomenuté v článku,
spustili sme „SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU“ a s tým sa spájajú určité špecifiká. Keďže generálny
dodávateľ FROST - service s. r.
o. ukončil rekonštrukciu takmer v
zimných mesiacoch a mesto
vyvíjalo maximálne možné úsilie
aby občania mesta ale i návštevníci mesta mohli korčuľovať,
nebolo možné v dostatočne
dlhom čase odskúšať technológiu mrazenia UĽP a vyregulovať
ju tak, aby sme mali bezporuchovú prevádzku. Preto niektoré
procesy regulácie prebiehajú i v
súčasnej dobe, pričom v niektorých prípadoch je potrebný
zásah servisného technika. Prá-

ve z týchto dôvodov sa môže
stať, že verejné korčuľovanie
bolo alebo bude zrušené z
technických príčin. Samozrejme, že všetky informácie o
otváracích hodinách sú zverejnené na stránke mesta avšak
nie vždy včas sa nám podarí informačný tok zabezpečiť, nakoľko môžu vzniknúť nepredvídané poruchy.
Ďalším ovplyvňujúcim faktorom
prevádzky UĽP je počasie.
Počas uplynulých mesiacov
sme museli prevádzku prerušiť
dvakrát pre nepriaznivé poveternostné podmienky. Pomocou
ťažkej techniky (dva nakladače
a nákladný automobil Liaz) sa
nám podarilo pomerne v krátkom čase vyviesť z ľadovej plochy štrnásť fúr snehu. Následne
sme ľad upravili pomocou rolby.
Ďalej vplyvom váhy napadnutého snehu nám stĺp osvetlenia
poškodil ochranné sklo ako aj
nové ozvučenie.
Na záver je nutné povedať, že
rekonštrukcia umelej ľadovej
plochy nevyriešila všetky nedostatky, ktoré sa spájajú s prevádzkou. Dobrým príkladom je
rolba na úpravu ľadu, ktorá už
pomaly dosluhuje a počas 26
ročnej prevádzky sa prejavuje
jej opotrebenie značnou poruchovosťou. Rovnako so súčasným vybavením nie sme schopní ponúknuť brúsenie korčúľ pre
verejnosť. Toľko dopytovaný
bufet bol nahradený nápojovým
automatom, aby sme zabezpečili teplé nápoje či už pre deti ale
i dospelých. Aspoň čiastočne sa
nám podarilo zrekonštruovať
šatne pre verejnosť ako aj sociálne zariadenia. Za uplynulé
roky, kedy mali na starosti prevádzku UĽP rôzne podnikateľské subjekty, zariadenie bolo
do značnej miery opotrebované
a na druhej strane nebolo do
majetku investované. Veď aj
načo? Jedná sa predsa o mest-

ský majetok. Žiaľ, s takýmto prístupom sme zdedili zdevastované a zničené zariadenia
umelej ľadovej plochy. Nikto z
našich pracovníkov nemá skúsenosti s prevádzkou podobného zariadenia, a tak sa musíme
učiť. Všetko je pre nás nové.
Ľudia, ktorí v minulosti pracovali
na UĽP, už nie sú medzi nami,
alebo sú to ľudia v dôchodkovom
veku, poprípade majú iné zamestnanie. Ich pomoci sme sa
žiaľ nedočkali a skúsenosti nám
nemal kto odovzdať. Česť výnimkám ako je pán Belica, ktorý
ochotne bez nároku na odmenu
poradil, kde vedel a pomohol tak
výrazným spôsobom.

počtu mesta nie malé finančné
prostriedky, ktoré sa používali
na originálne kompetencie
mesta, t.j.cesty, chodníky,
odpady, osvetlenie . Dúfam, že
práve títo aktivisti, ktorí najviac
nadávajú na neschopnosť
mesta čo sa týka klziska,
nebudú v lete nadávať znova na
čistotu, cesty, chodníky. Pretože
mestský rozpočet je len jeden, z
jednej strany zoberieš a na
druhú stranu dáš. Takže to čo sa
dáva teraz na prevádzku klziska...v lete o to menej bude na
cesty a chodníky atd
Dúfam, že každý inteligentný
občan dokáže túto situáciu a
možnosti mesta pochopiť. Takže klzisko, ktoré sme tak strašne
chceli, máme. Stálo to dosť
peňazí ako aj námahy, pracujeme tvrdo, aby sme odstránili
všetky nedostatky a - mali by
sme sa z neho tešiť. Avšak udalosti posledných dní naznačujú,
že sa niektorí obyvatelia nevedia zmieriť so skutočnosťou, že
klzisko prevádzkuje mesto. Už
aj najmenšie chyby sú tvrdo
vytýkané, chýba akákoľvek tolerancia a navyše viac ako
podozrivá opätovná kontrola z
inšpektorátu bezpečnosti práce
po mesiaci prevádzky, či anonymné udania na polícii o manipulácii verejného obstarávania
sú viac ako smutné. Samozrejme, nech sa preveria skutočnosti, keď sú pochybnosti, ale
nehľadajme ich tam kde nie sú

Nutné je dodať, že ani Hokejový
klub Magnezit, ktorý sa správa
na UĽP ako doma nepriložil ruku
k dielu a ich účasť na UĽP začína
a končí tým, že chcú hrať hokej.
To sa prejavilo i pri slávnostnom
otvorení, kedy ani jeden z hráčov
neprišiel podporiť nielen nás, ale
ani deti, ktoré korčuľovali v krásnych maskách. Na dôvažok
mesto poskytlo hokejovému
klubu unimo bunky bezodplatne,
len za úhradu energií, ktoré
spotrebujú, avšak s tým že zabezpečia brúsenie korčúľ pre
verejnosť, čo sa do dnešného
dňa nestalo. Je to smutné, aká
ľahostajnosť a nezáujem zo
strany športovcov, ktorí sú podporovaní mestom, sprevádza ich
počínanie. Práve oni by mali ísť
príkladom pre deti a nečakať, že
mesto sa postará o všetko. Ing.Július Buchta, zamestnanci
Treba poukázať aj na to, že pre- UĽP
vádzka klziska odčerpá z roz-
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Oznamujeme
Zisťovanie o financiách a spotrebe v domácnostiach
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR
uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe
domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu. Projekt
je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na
ňom všetky krajiny eurozóny.
Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej
situácii domácností v eurozóne. Pre rok 2017 bolo do zisťovania
vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj naše mesto. Do
zisťovania bolo náhodným výberom zaradených viac ako 4000
domácností.
Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017.
V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec štatistického úradu poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a
oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ
SR. Všetky informácie, ktoré nám v rámci tohto zisťovania
domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa
výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného
charakteru.

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:28.2., 28.3.,25.4.,30.5.,27.6.,-25.7.,28.8.,26.9.,31.10.,28.11.,19.12. na týchto uliciach v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpelná, 14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.40-16.00
Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčka- pri kultúrnom dome.
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.

Hasičské jednotky 2015

Je potrebné zber zviazať!
Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.
Kontakt na výkupcu: 0902 980 998,0902 987 672, e mail:
brantner@brantner.com

Chránená krajinná oblasťLitovelské Pomoraví
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Odlesňování původní krajiny a
její přeměna na krajinu zemědělskou probíhala zejména v nížinných oblastech, proto jsou
dnes tyto oblasti velmi silně pozměněné, s minimem přírodních
biotopů. O to vyšší význam je
nutno přikládat těm místům, kde
se podařilo do dnešních dnů
původní charakter nížinné krajiny zachovat. Jednou z mála takových oblastí v České republice je chráněná krajinná oblast
Litovelské Pomoraví (CHKO
LP), v jejímž centru leží právě
město Litovel.
CHKO LP lze rozdělit do dvou
základních celků. Prvním je část
nížinná, představovaná lužními
lesy protékanými řekou Moravou,v převážné délce svého toku
přirozeně meandrující, spolu s
přítoky a bočními rameny. Na
řeku a lužní lesy pak navazují
nivní louky. Unikátnost území je
daná především přirozenou
dynamikou vodního režimu.
Zejména v jarních měsících
dochází k rozvodnění řeky
Moravy a zaplavení prakticky
celého lužního lesa a značné
části luk. Po opadnutí vody zde
zůstávají větší i menší vodní
plošky hostící nepřeberné
množství mnohdy i velmi
vzácných organismů. Namátkově lze vzpomenout např.
kriticky ohrožené korýše žábronožky sněžní a listonohy jarní,
typickými obyvateli tůní jsou i
obojživelníci. Po vyschnutí tůní v
nich život utichá, vrací se s další
záplavou.
Přirozeně strukturované lužní
lesy, kde nechybí ani přestárlé,
odumírající stromy, poskytují
útočiště mnohému vzácnému
hmyzu, ptákům i savcům, např.
stromovým netopýrům. V předjaří navíc rozkvetou lesy koberci
jarních květin, sněženek, bledulí, dymnivek, sasanek i jiných.
Tyto rostliny musejí vykvést velmi rychle, aby využily slunečních paprsků dopadajících až na
zem. Jakmile stromy rozvinou
své listoví, panuje i v poledne v
lužním lese spíše polostín, což
snáší pouze omezený počet
rostlinných druhů.
Zdejší lužní lesy, jako přirozené
místo rozlivu povodňových vod,
také velmi dobře chrání okolní
sídla před záplavami. Menší
povodně absorbují zcela, ty větší
výrazně oslabí. Toho si byli
dobře vědomi zdejší obyvatelé

již ve středověku. Od těchto dob
místní lidé systémem tzv. „selských hrází“ zadržovali vodu v
lese či na loukách a chránili tak
svá obydlí před záplavou. Část
těchto hrází je dodnes zachována a i dnešní protipovodňové
plány se tímto systémem hrází
inspirují.
Druhou částí CHKO je část
pahorkatinná, v převážně části
pokrytá přirozenými listnatými
lesy, která je představována
masivem Doubravy a vápencovým vrchem Třesínem. Nejznámější součástí Třesína jsou
Mladečské jeskyně, které jsou
dnes považovány za nejstarší
naleziště pozůstatků moderního člověka ve střední Evropě
(jeskyně jím byly obývány již
před více než 30 tisíci lety).
Ochrana přírody v CHKO LP se
odehrává na několika úrovních.
Nezastupitelnou roli má osvěta
a výchova, ať již formou přednášek, exkurzí nebo budováním a
údržbou sítě naučných stezek.
Před několika lety bylo vybudováno i návštěvnické středisko
(tzv. Dům přírody Litovelského
Pomoraví). Další náplní práce je
neustálá komunikace jak s
úřady, tak i s nejrůznějšími žadateli ohledně jejich plánů na
využívání území, které by mohly ohrozit stav zdejší přírody.
Třetí hlavní náplní činnosti je financování činností vedoucích k
údržbě nebo zlepšení stavu přírodních biotopů a populací
ohrožených druhů (příspěvky
na kosení luk, výsadbu a
ochranu vzácných druhů dřevin,
úklid odpadků,…).
CHKO LP byla zřízena v roce
1990 na ploše více než 90 km2.
Území je zároveň v rámci evropské soustavy chráněných území
Natura 2000 vyhlášeno za tzv.
ptačí oblast a v převážné své
ploše i za evropsky významnou
lokalitu. Nížinná část CHKO LP
je navíc součástí prestižního
seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské
konvence. Je tedy zjevné, že
svým významem dalece přesahuje hranice České republiky, a
proto si lze jen přát, aby se
záchrana tohoto území do
budoucna podařila.
Ondřej Dočkal, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Litovelské
Pomoraví,
foto: Jan Vrbický
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Hudobná škola uja Doremifáka Fašiangy tu máme zase
Každý rok v období fašiangov sa
naša materská škola zmení na
hudobnú školu podobnú tej známej televíznej, v ktorej ujo Doremifák, alias fenomenálny Jozef
Króner otváral deťom bránu do
sveta hudby.Túto pomyselnú
bránu otvárajú aj učiteľky Materskej školy na Clementisovej
ulici v Revúcej.
Malí potencionálni milovníci
hudby sa prijateľnou formou
oboznámili s ľudovými i umelými
piesňami, ktoré si i sami s chuťou zaspievali. Zistili okrem iného, že pieseň môže byť pomalá i
rýchla, smutná i žartovná.Doprevádzala ich kapela, ktorú
tvorili pani učiteľky zo škôlky
spolu so svojimi obľúbenými nástrojmi: klavírom, harmonikou,

husľami, violončelom a flautou.
Dozvedeli sa tiež čo spôsobuje
vibrovanie v hrdle a ako funguje
ľudský hlas. Pani učiteľky sa
ukázali nielen ako hudobníčky,
ale aj ako dobré speváčky, pre
ktoré nie je problém spievať aj
viachlasne.
Cez počúvanie symfonickej
skladby Rimskeho-Korsakova
Šeherezáda sa preniesli do
kráľovského paláca ku krásnej
princeznej. Deti spomínanú „Keď šašovia ožívajú, fašiangy
skladbu počúvali tichučko ako sa začínajú. Na známosť sa
mušky, ako sa na pravých po- všetkým dáva, mimoriadne
slucháčov patrí.
vážna správa: jak každý rok v
Na záver, keďže je čas maš- tomto čase, fašiangy tu máme “
karných plesov, si zatancovali zase “.
na pieseň Uja Luba Karneval. No akéže by to boli fašiangy bez
Mgr. Iveta Živnerová
poriadnej fašiangovej zábavy?
Preto riaditeľka a učiteľky z Materskej školy na Ul. Vl. Clementisa v Revúcej sa rozhodli ukončiť
toto najveselšie obdobie roku
svojím tradičným fašiangovým
karnevalom. Karnevalom sme
žili celý týždeň. Pani učiteľky s
deťmi zhotovovali rôzne škrabošky, ozdoby, premenili triedu
na miestnosť vyzdobenú pestrofarebnými girlandami, balónmi, ktoré u detí vzbudzovali čoraz väčšiu radosť z prichádzajúceho dňa. Otázok typu:„...koľko
sa ešte musíme vyspať a bude
karneval...?“, alebo„...aká budeš
maska...?“ bolo nespočetné
množstvo. Až konečne prišiel

deň D- 9. február 2017, keď sa
celá materská škola premenila
na rozprávkovú krajinu, ktorá sa
premiestnila do jedálne ZŠ
J.A.Komenského, v ktorej sa
stretli takmer všetky rozprávkové bytosti princezničky, čarodejníci, piráti, kovboji, klauni,
Batmani, ale i zvieratká lienka,
zajačik, tiger. Škola ožila vravou
a veselou hudbou. Čakalo tu na
deti a rodičov prekvapenie : animátori , ktorí rozveselili malých
aj veľkých. Bola to riadna zábava. Masky súťažili, hrali sa a
tancovali. A keďže každé jedno
dieťa bolo jedinečné a úžasné,
každé zvíťazilo, a aj každé dostalo sladkú odmenu
Veru, bol to vydarený a veselý
karneval. Vďaka patrí všetkým
pedagogickým zamestnancom a
rodičom, ktorí sa pričinili o vytvorenie príjemnej fašiangovej
atmosféry našim deťom.
Bc.Alena Klimešová

Klauniáda v Hviezdoslavke Rozprávkový svet
V piatok 13.2.2017 sa Základná škola J. A. Komenského, presnejšie školská jedáleň, premenila na prekrásny rozprávkový svet.
Konal sa dlho očakávaný karneval, fašiangové oslavy
Karneval každoročne organizuje Školský klub detí pri ZŠ. Zúčastnili
sa ho nielen deti zo ŠKD, ale aj ich spolužiaci z ročníkov 1. až 4.
Masky od výmyslu sveta sa predviedli rodičom a spolužiakom a
veru bolo na čo pozerať. Bolo vidieť, že rodičia spolu so svojimi
deťmi nenechali nič na náhodu, ale doma usilovne niekoľko dní
pred karnevalom zhotovovali masky. Nechýbala hudba a tiež
nechýbali ani zábavné súťaže a bohatá tombola.
Sme veľmi radi, že sa detičky spolu so svojimi rodičmi dobre zabavili
a ďakujeme vychovávateľkám za prípravu prekrásnej akcie. ZŠ
Vo štvrtok 9.februára prijali pozvanie do Základnej školy na
Hviezdoslavovej ulici budúci prváci.
Keďže sú fašiangy, čas plesov a karnevalov, pri dverách ich vítal
šašo Jašo. Odprevadil ich do tried, kde už na deti čakalo prekvapenie, dopoludnie plné hier a zábavy. Spolu sme odhalili odpovede na mnohé hádanky, hrali sme sa, tvorili a vyrábali. Naučili
sme sa pesničku a v tanci sme si rozcvičili rúčky i nôžky. Po ťažkej
práci sa deti dočkali sladkej odmeny. V telocvični na deti čakalo ďalšie milé prekvapenie. Naši žiaci si pre malých kamarátov pripravili
divadelné predstavenie. Záverečná pesnička roztancovala aj
škôlkarov a spolu so Snehulienkou a siedmimi trpaslíkmi sme si
zatancovali všetci. Milé dopoludnie sa skončilo a my sa už na
našich kamarátov tešíme pri zápise do našej školy a ďalších
akciách.
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Úspechy našich žiakov

Vo štvrtok 16.2.2017 sa Banskej
Bystrici konalo 3. kolo pretekov
Bavme deti športom, ktorého sa
zúčastnilo spolu 6 družstiev, tri
družstvá v súťaži pre základné
školy a tri družstvá v súťaži pre
atletické škôlky
Našich najmenších športovcov
prišli povzbudiť i deti z Katolíckej
materskej školy Revúca. Deti
skontrolovali v akých disciplínach budú súťažiť, ak ešte trochu porastú.
Deti súťažili vo všetkých desiatich disciplínach, v siedmich v pr-

A. Komenského veľmi úspešné obsadili prvé miesto a
postupujú do regionálneho kola.
V rozhodujúcom zápase sme
vyhrali nad družstvom domácich.

umiestnili na skvelom druhom mieste. Doslova o chlp im
uniklo víťazstvo a postup na
celoslovenské kolo, keď prehrali
v tajbrejku vo finále s družstvom
z Poltára.

Dňa 14.2.2017 sa konalo v ZŠ
Hviezdoslavova obvodné kolo
Dejepisnej olympiády. Našu
školu úspešne reprezentovala
žiačka Evka Candelária Fumero Diaz. V kategórii F
obsadila najvyššiu priečku
prvé miesto a postupuje do
vom kole a v troch v druhom krajského kola.V danej katekole, kde opäť súťažili družstvá górii bola jedinou úspešnou riemedzisebou.V súťaži pre at- šiteľkou zadaných úloh.
letické škôlky sa víťazom stalo Naša základná škola hostila
družstvo zo ZŠ s MŠ Pionierska okresné kolo Geografickej olym2 Brezno, na striebornej priečke piády. S náročnými otázkami a s
sa umiestnilo naše družstvo zo tvrdou konkurenciou si bravúrne
ZŠ J. A. Komenského Revúca a poradili naši žiaci. Marek Medstrieborné odznaky získalo vec a Tamarka Molentová obdružstvo z AK Danica Zvolen
sadili v svojich kategóriách
.Školské obvodné majstrovstvá skvelé druhé miesta.
vo florbale pod názvom FLOR- Blahoželáme aj našim volejBAL CUP 2016/2017, ktoré sa balistom, ktorí sa na krajskom
konali v GMK v Revúcej bolo pre kole vo volejbale žiakov ZŠ
žiačky našej Základnej školy J.

Dňa 8.2.2017 sa konalo v GMK
v Revúcej obvodné kolo vo
florbale žiakov ZŠ za účasti 5
družstiev. Našu školu úspešne
reprezentovalo družstvo chlapcov, ktoré po ťažkom boji s
družstvom GMK obsadilo vynikajúce druhé miesto.
V januári sa v CVČ v Tornali
konalo okresné kolo 66. ročníka
Matematickej olympiády kategórie Z9 a Z5. Našu školu
úspešne reprezentovali naše
žiačky deviateho ročníka Ivana
Urbániková a Petra Mladšia a
obidve skončili, ako úspešné
riešiteľky na druhom mieste
Ďakujeme všetkým menovaným
za úspešnú reprezentáciu školy,
nášho mesta a tiež pedagógom
školy a rodičom za ich vzornú
prípravu. ZŠ

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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Zamestnanie

Predám rodinný dom v Revúč
ke len za 9 999 €. Na chalupu aj
bývanie. Šikovné ruky dokončia
začatú opravu.
0903 883 892

Vedúci sintrovej prevádzky. Personalista pre vzdelávaSlovmag, a.s.Lubeník
nie,Slovmag,a.s.Lubeník,PhDr.
PhDr.D.Benková, USO
D.Benková,058 481 4125, VŠ,
058 4814125
prax 6 mesiacov
Montážny pracovník vo výro- Sociálny pracovník pre realibe nábytku-NASTOLEM.s.r.o
záciu náhradnej rodinnej staRevúca,p.Goliášová,USO
rostlivosti, Úrad práce sociál0902 906 880
nych vecí a rodiny Revúca Ing.P r e v á d z k o v ý e l e k t r i k á r - M.Braunová 058 24445120
Vodič taxislužby, Miloš Keder,
SLOVMAG,a.s.Lubeník. D.Ben- VŠ
Revúca ,USO,prax 3 roky
ková, USO
Lekár,NsP Revúca,G.Magu0903 922 298
058 481 41 25
rová
Asistent manažéra, Ing.Peter SBS pracovník,Detektívna in- 058 483 33 02, VŠ
Ondrúšek, Revúca, Zuzana formačná služba Revúca,
Kopčíková, USO,0915 826 703, L.Novotný, nižšie odborné vz.
Ponúkame na prenájom
0907 623 526
Ekonomický riaditeľ, Slov- Stolár-výrobca nábytku
kancelárske a skladové
mag,a.s.Lubeník, PhDr.Daša DENYSTAV,s.r.o Revúca
B e n k o v á , V Š , 0 5 8 4 8 1 4 1 2 5 , P.Vaculka, USO
priestory v budove VÚB,a.s.
Opatrovateľka, Atena- Perso- 0918 040 255
nal Consulting, Revúca,Ing.Ka- Upratovačka,E.Grendelová
Na poschodí za veľmi
mila Hrnečková, nižšie odborné 0908 340 350
výhodných podmienok.
vz.,+421800221222,
Technik zariadení na prenos
Kontakt: 0948 181 958
Predavač-pokladník,Agro- dát v telekomunikáciách- EuMilk, Revúca,p.Gluknerová,- roenergy,s.r.o Jelšava, A.Mikonižšie odborné vzdelanie
vá, VŠ, 0905 622 540
Barman/čašník-Predná
Hora,
0907 264 982,
Odišla si tíško, niet Ťa medzi
s.r.o, Ing.Ľ.Čižmár, USO
nami, v našich srdciach žiješ
0905 617 033
spomienkami.
Dňa 18.februára 2017 uplynuli
štyri roky, čo nás navždy opustila
naša drahá mama, svokra a
stará mama
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

Zamestnanie

Pohotovostné služby lekární-marec
1
NsP

2
Cannabis

3
Dr.Max

4
Lianela

5
Dr.Max

6
Lianela

7
BENU

8
Cannabis

9
NsP

10
Lianela

11
Dr.Max

12
Lianela

13
Cannabis

14
Lianela

15
Dr.Max

16
BENU

17
Dr.Max

18
Cannabis

19
NsP

20
Dr.Max

21
BENU

22
Dr.Max

23
Lianela

24
Cannabis

25
BENU

26
Dr.Max

27
BENU

28
Cannabis

29
Lianela

30
BENU

31
Lianela

Hilda
Švecová

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci február

Lúčime sa
Mária Senková
vo veku 93 rokov
Štefánia Mináriková
vo veku 92 rokov
Ján Homoljak
vo veku 65 rokov
Jiŕina Fafráková
vo veku 79 rokov
Ing.Miloš Turis
vo veku 51 rokov

Vitajte
Ivana Šišková

Ďakujeme všetkým priateľom a
známym, ktorí slovami útechy,
kvetinovými darmi a účasťou na
rozlúčke s naším milovaným
manželom, otcom, bratom a
príbuzným

Júliusom
Kratochvillom

ktorý nás opustil 29.januára
2017 vo veku nedožitých 73 roS láskou a úctou spomínajú syn kov, sa snažili zmierniť náš veľký
Marian s manželkou Janettou, žiaľ.
vnúčatá Marian,Kristína, Patrí- Zároveň ďakujeme kolektívu lecia,Nella, Tomáš a svatka Otília. károv, zdravotných sestier a
celému personálu interného
oddelenia a ARO Nemocnice s
poliklinikou v Revúcej za starostlivosť a úsilie o jeho záchranu.
Smútiaca rodina
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