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Vážení rodičia budúcich prváčikov,

PSG
zápis do 1.ročníka základných škôl nášho mesta saZáhrada
pre školský
rok
2017/2018 uskutoční v utorok 4.apríla 2017 od 13.00 hod. do
16.00 hod. a v stredu 5.apríla 2017 od 13.00 hod. do 16.00 hod.
v jednotlivých základných školách nášho mesta súčasne.
Zapisujú sa deti, ktoré od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017
dovŕšili, resp. dovŕšia 6. rok veku. Na zápis je potrebne priniesť:
občiansky preukaz rodiča / zákonného zástupcu dieťaťa a rodný
list dieťaťa. Rodič dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, v obvode ktorom
má trvalý pobyt .Rodič si však môže na základe vlastného
rozhodnutia zapísať dieťa na ktorúkoľvek školu v meste Revúca.

Foto.ZŠ

DETSKÁ DIVADELNÁ REVÚCA
V stredu 22.apríla 2017 sa v
mestskom dome kultúry konal
jubilejný 20.ročník regionálnej
prehliadky detských divadelných súborov Detská divadelná
Revúca, ktorú organizuje Gemersko-malohontské osvetové
stredisko Rimavská Sobota a
Mestské kultúrne stredisko Revúca.
Na dosky, ktoré znamenajú svet
sa postavili štyri súbory z dvoch
okresov. Súbor Korunka zo ZŠ
Hviezdoslavova Revúca, Detský divadelný súbor pri ZŠ Sama
Tomášika Lubeník, Portál pri ZŠ
Komenského Revúca a súbor
Zauško pri ZUŠ Rimavská
Sobota. Na krajské kolo do Žiaru
nad Hronom postupujú súbory
Portál z Revúcej s predstavením
Šťastný škriatok a Zauško z
Rimavskej Soboty s pred-

stavením Paddingtonove dobrodružstvá. Kubko, Kubko,
Kubíček v podaní malých hercov z Lubeníka skončil druhý a
Princezná pre draka z Hviezdoslavky tretia. Podľa vyjadrenia predsedu poroty Ľubomíra
Šárika je potešiteľné, že deti v
dnešnej technickej dobe stále
majú záujem o klasický spôsob
komunikácie a vyjadrovanie sa
tvárou v tvár, a sebarealizáciu
hľadajú aj hraním v divadle.
Kým herci prezentovali svoj talent a nadšenie na doskách, iní
umelci na plátnach. Neoddeliteľnou súčasťou prehliadky
divadelných súborov je výtvarná súťaž Divadlo očami detí.
Ako vnímajú a vidia svet divadla
sa snažili výtvarníci vyjadriť
svojimi prácami, ktoré boli
vystavené vo vestibule mest-

ského domu kultúry. Do súťaže
za zapojili deti materských, základných a umeleckých škôl a
práce našich školákov sa
umiestnili na popredných miestach.Katarína Kvetková
A čo je šťastie?
Mohli sme krajšie osláviť 10. výročie založenia divadelného
súboru Portál pri Základnej
škole J. A. Komenského, ako
skvelým pocitom z predstavenia
Šťastný škriatok?
V tomto školskom roku sme sa
rozhodli, že sa pokúsime vcítiť

do postáv škriatkov a lesných
zvierat. Predlohou nám bola
kniha Maxa Bolligera Šťastný
škriatok, podľa ktorej sme napísali scenár. Hlavnou postavou
príbehu je škriatok, Tonka, ktorá
všetkým okolo seba robí radosť
svojím spevom. Premôže ju
však láska k zlatu a prestane
spievať. „Mám zlatý prsteň, zlatú
korunku aj zlatý kočiar. Odteraz
sa budem voziť po svete. So
spevom som skončila!“ Aj tieto
slová sme mohli počuť z úst
šťastného škriatka, ktorého fan-
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Vôňa knihy- v knižnici

"Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje
múdrosť, stáva sa hlupákom."
/J.A.Komenský/
Mesiac marec máme už od
školských čias v pamäti zapís a n ý a k o m e s i a c
knihy. Možno tento prívlastok už
nevnímame tak intenzívne ako
kedysi, keď bolo oveľa menej
možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no

napriek tomu má literatúra
zaiste v bežnom živote svoje
stále miesto. Zdrojom stretnutí s
knihami nie sú len kníhkupectvá
a vlastné domáce knižné
zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice
Mesiac knihy si pripomíname od
roku 1955, keď vtedajšie ministerstvo kultúry ustanovilo
marec mesiacom knihy na počesť výnimočného človeka na-

DETSKÁ DIVADELNÁ REVÚCA

šich kultúrnych dejín Mateja Hrebendu. Práve v marci 1796 sa
Matej Hrebenda narodil, v marci
1880 zomrel. Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko
miloval knihy.
Mestská knižnica Samuela Reussa v Revúcej tradíciu marcamesiaca knihy zachováva. Tohoročný mesiac marec v knižnici
bol zameraný na podujatia pre
malých aj veľkých čitateľov. Pre
škôlkarov sme usporiadali rozprávkové dopoludnia "Rozprávky z košíka" alebo "Dračie rozprávky". Zahrali sme si divadielko s "Handrovou bábikou". Poctu
nášmu najväčšiemu rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskému sme
vzdali "Dňom ľudovej rozprávky"
a to nielen pre škôlkarov, ale aj
pre školákov. Pre žiakov II.stupňa ZŠ sme pripravili podujatie o
najstaršej knižnici na svete
"Alexandrijská knižnica", vrátili
sme sa k Ľudovítovi Štúrovi, aby
sme zistili ako je to "200 rokov po
Štúrovi" a naše mesto sme si
zviditeľnili v podujatí "Osobnosti,
podľa ktorých sú pomenované
r
e
v
ú
c
k
e
ulice".
Naša knižnica plní aj úlohu
regionálnej knižnice. Na po-

dujatia v marci k nám prichádzajú aj škôlkari a žiaci z okolitých obcí. Už tradične je to ZŠ
Sama Tomášika s materskou
školou v Lubeníku a tento rok sa
pridala aj ZŠ s materskou
školou Muráň. Sme radi, že
pedagógovia z týchto obcí
navštívia s deťmi našu knižnicu,
pretože obyvatelia aj týchto obcí
sú našimi čitateľmi. Tento
mesiac tradične prichádzajú do
knižnice žiaci ŠZŠ v Revúcej.
Celé dopoludnie sa im venujeme čítaním rôznych príbehov
a rozprávok a tiež sa presvedčíme, čo všetko tieto deti vedia o
knižkách.
Týždeň slovenských knižníc,
ktorý každý rok vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc a
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, sa tento rok
uskutočnil v dňoch 13.-19.marca pod spoločným mottom:
"Knižnice pre všetkých" a ja verím, že aj naša knižnica bude
naďalej jedným z dôležitých
zdrojov poznania v našom
meste a širokom okolí.
Monika Meriačová

...V kníhkupectve

Foto: K.Kvetková
tasticky stvárnila Eliška Beňušová. S rastúcou pýchou sa
však stráca Tonkin hlas a šťastie
je zrazu preč. Ale to by nemohla
byť rozprávka, aby sa to neskončilo dobre. A tak škriatkovia
kamaráti, pomôžu ako vedia.
Zlato sa vráti ku svojim pôvodným majiteľom havranovi, hadovi a žabke. Stratený hlas sa
vráti a s ním aj šťastie do srdiečka malej Tonky.
Aké jednoduché, však? No iba
my vieme, koľko je za tým hodín
práce. Texty piesní napísala
Helenka Slivenská, hudbu k nim
napísala pani učiteľka Ľubka
Beňušová. Kulisy a kostýmy sú
dielom pani učiteliek Beáty Zacharovej, Zuzany Almáši a Viery
Suchej.
A čo naši „herci“? Niektorí hrajú
v súbore už štvrtý rok, no ak by
sme sa ich opýtali, či je jednoduché zahrať škriatka vzduchu,

vody, ohňa alebo zeme, určite
by odpovedali, že ani náhodou.
A podobne je to aj s havranom,
hadom a žabou. Za výkonom,
ktorý naše skvelé deti podali sú
dlhé hodiny nácviku s niekedy
milými, inokedy prísnymi učiteľkami Vierou Suchou a Zuzanou Almáši. Opäť sa potvrdilo, že tímová práca ľudí, ktorí
si rozumejú, prináša úspech.
Dňa 22. marca sme sa teda
zúčastnili súťaže Detská divadelná Revúca. Veľmi nás teší,
že naše predstavenie porota
ocenila 1. miestom, ktoré znamená postup na krajskú prehliadku detských divadiel do
Žiaru nad Hronom. Pri srdci hrejú aj slová divákov, ktorí predstavenie Šťastného škriatka
vnímajú ako posolstvo nielen
pre deti, ale aj pre dospelých.
Portál pri ZŠ Komenského

Marec spájame s prvými sne- stretnúť, naučili sa aj správne s
žienkami, príchodom jari, a sa- ňou zaobchádzať. Počas celémozrejme, aj s knihou.
ho týždňa si nosili do ŠKD svoje
obľúbené
knihy, z ktorých sme
Kniha, priateľ človeka, zdroj músi
čítali.
drosti a informácií. Človek s ňou
môže prežiť krásne chvíle, preniesť sa do iného sveta, odpútať
sa od reality, vstúpiť do deja či
vžiť sa do úlohy hrdinov. Pomáha rozvíjať fantáziu, rozširuje
slovnú zásobu, vzdeláva a duševne obohacuje.
Toto všetko sme sa snažili v
ŠKD zábavnou formou odovzdať našim najmenším školákom, prváčikom, počas projektového týždňa „Vôňa knihy“.
Žiaci sa naučili, ako vzniká kniha, kde všade sa s ňou môžu

Týždeň sme ukončili návštevou
kníhkupectva KnihArt. Tam deťom teta Táňa Kršková zaujímavo rozprávala o knihách,
kníhkupectve a prečítala im úryvok z detskej knihy. Po príchode
do školy si deti nakreslili ilustrácie k vypočutému príbehu a
výkresy sme vystavili na nástenke. Verím, že aj takouto formou sa nám podarí podporiť u
žiakov dobrý a trvalý vzťah ku
knihe, k čítaniu a poznávaniu
nového. ZŠ Hviezdoslavova
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16:30 Tor-naľa-Revúca,21. 5. o 17:00 Revúca Poltár,18. 6.
2017o 17:00 Revúca- Olováry, 2017 o 17:00Vinica Revúca
28. 5. 2017o 17:00 RevúcaLukáš Smerek
Rakytovce, 4. 6. 2017o17:00
Kováčová- Revú-ca,11. 6. 2017

Koniec zimnej prestávky a zmeny v MFK Revúca

OTVORILI SME DVERE V GMK

Po dvoch rokoch opäť dôjde k
reorganizácii slovenských futbalových súťaží. Tentokrát sa
dočkáme zlúčenia dvoch II. líg
do jednej celonárodnej, čo negatívne ovplyvní počty vypadávajúcich mužstiev vo všetkých
nižších súťažiach, vrátane 4.
ligy SsFZ skupina JUH, v ktorej
pôsobí zástupca nášho mesta.
Počas zimnej prípravy preto
došlo v klube k niekoľkým zmenám v realizačnom tíme. Novým
trénerom sa stal Miroslav Neušel, ktorý v klube pôsobil ako
hráč do roku 2011. Aj po svojom
odchode z klubu bol v spojení s
niektorými hráčmi a z času na
čas sa zúčastnil aj tréningu.
Prostredie aj hráčov, s ktorými
bude pracovať, preto dôverne
pozná. Za hlavné ciele počas
prípravy si podľa jeho slov
stanovil predovšetkým stmelenie kolektívu zlepšenie tréningovej i zápasovej morálky. Pred
súťažou môže počítať s 15 hráčmi do poľa a 3 brankármi. S tréningovým procesom začalo
mužstvo vďaka podpore Ing.
Júliusa Laššana na umelej tráve
v Mokrej Lúke a v okolitých horských terénoch. Hernú stránku
ladili hráči v prípravných zápasoch na umelej tráve v Tisovci. Mužstvo pod vedením
nového trénera počas celej
prípravy neokúsilo trpkosť prehry a zakončilo ju s bilanciou
piatich víťazstiev a jednej remízy. Potešiteľnou správou je
mimoriadna strelecká disponovanosť mužstva, keď sa v 6 zápasoch strelecky presadilo až 8
rôznych hráčov. Tieto zápasy
naznačili, že sa naši futbalisti
budú snažiť predvádzať atraktívny futbal, ktorý bude prinášať
potešenie všetkým priaznivcom.
Výsledky prípravných zápasov:
28. 1. 2017-MFK Revúca 5 : 3 MFK- Rožňava,4. 2. 2017 MFK
Revúca 4:0 FK Gemerská
Hôrka,26. 2. 2017 MFK Revúca

5 : 3 FK 09 Bacúch,5. 3. 2017
MFK Revúca 2:2 FK Iskra
Hnúšťa, 12.3.2017 MFK Revúca 5:4,TJ Kokava n .Rimavicou,19. 3. 2017 MFK Revúca 5 :
1TJ Tatran Muráň.
Aj keď na hráčskych postoch
veľké zmeny nenastali, predsa
len sa naše mužstvo výrazne
posilnilo. Okrem už spomínaného trénera Neušela došlo aj k
ďalšiemu rozšíreniu realizačného tímu. Na manažérsku pozíciu zasadol stále ešte aktívny
hráč Richard Lunter a komunikácii s potenciálnymi sponzormi
sa bude venovať pán Ondrej
Dojčár, ktorý má bohaté skúsenosti s organizovaním futbalu
v Jelšave, Lubeníku, ale aj v Revúcej. Zároveň v klube vznikol
výkonný výbor zložený so zástupcov mesta, sponzorov, hráčov a trénerov mládeže. Jeho
úlohou bude zabezpečiť plnenie stanovených cieľov a rozvoj klubu vo všetkých oblastiach
s dôrazom na výchovu mládeže. Členmi výboru sú: Ing.
Vladimír Gallo prezident, Ing.
Richard Lunter manažér, Ing.
Ondrej Dojčár zástupca pre
komunikáciu so sponzormi,
Mgr. Ing. Lukáš Smerek,
PhD.marketing, Ing. Július
Buchta spolupráca s mestom,
Mgr. Tomáš Kvačkaj rozvoj
mládeže, Mgr. Miroslav Repiský
rozvoj mládeže.
Veríme, že sa tieto zmeny premietnu nielen do športových výsledkov klubu čo najskôr.
Môžete sa o tom sami presvedčiť na domácich zápasoch,
na ktoré vás srdečne pozývame.
Program MFK Revúca v jarnej
časti:9.4.2017 o15:30 RevúcaPliešovce,16.4.2017 o 16:00
Badín-Revúca,23.4. 2017o
16:00 Revúca- Šalková,30. 4.
2017 o 16:00 S.ĎarmotyRevúca,7.5.2017 o 16:30
Revúca
Hriňová,14.5.2017o

Dňa 16. marca 2017 sme otvorili
dvere Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej netradične v
popoludňajších hodinách, aby
sme privítali budúcich prímanov
spolu s ich rodičmi.
Žiaci prímy a sekundy si pre nich
pripravili krátky program, v
ktorom sa prezentovali svojimi
zručnosťami v speve, tanci,
prednese prózy a hre na klavíri.
Riaditeľ školy Igor Baran ich privítal na pôde nášho gymnázia,
vyzdvihol možnosti nielen vzdelávania sa, ale aj športového i
kultúrneho vyžitia, ktoré im škola
ponúka. K prítomným sa prihovorila aj Alexandra Hazlingerová z Centra poradenstva v
Revúcej, ktorá zdôraznila, že
ako jediná škola v okrese sa
venujeme systematicky práci s
nadanými žiakmi a ocenila dobrú
spoluprácu s pedagógmi.
Po sladkom občerstvení, ktoré
pripravili pracovníčky našej kuchyne, sme prešli areálom školy,
kde mali možnosť vidieť zaujímavé chemické a fyzikálne po-

kusy, prezreli si učebne informatiky, 3-D tlačiareň, priestory
telocvične, bazéna, gymnastickej haly a posilňovne.
Budúcich prímanov čakali aj súťaže, ktoré pre nich pripravili žiaci sekundy a tercie. V nich sa zoznámili s našim projektom Zelenej školy a so zábavnými úlohami a tajničkami z nemeckého
a anglického jazyka. Odmenou
im boli chuťovky zo surovín,
názvy ktorých sa v nemčine naučili. Pokiaľ deti súťažili, rodičia
mali možnosť osobne sa pozhovárať s pedagógmi.
Už sa stmievalo a budúci prímania sa veselo zabávali, ani
domov sa im nechcelo. Sami
mali možnosť sa presvedčiť, že v
budúcej škole ich čaká veľa
zaujímavého, zábavného i poučného. Tešíme sa na ich príchod.
Ďakujeme všetkým učiteľom i
žiakom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto popoludnia. PhDr.Milota Dendisová
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Litovel ako hanácké mesto
kupec Petr Linduška, který se
odhodlal vydat i Hanáckó konverzacô pro Pražákê, okolični a
iny cêzênce. Kdybyste se v
Litovli nemohli domluvit, zajděte
do knihkupectví na náměstí,
jistě tam ještě pár kousků má
Zapomenout nesmíme na hanáckou hymnu, kterou před několika lety zkomponovali členové kapely Stracené ráj (takto
jedné z mála moderních bigbítových kapel, které zpívají v hanáčtině) a která platí pro celý
Mikroregion Litovelsko.

Haná je široká oblast zasahující
velkou část střední Moravy od
Litovle a Olomouce na severu až
po Kroměříž a Vyškov na jihu.
Co se o Hané ví jistě je to kraj rovinatý a úrodný. Hanácká černozem přeje obilí, řepě, kukuřici i v
posledních letech tak kritizované řepce olejce. Zemědělskému zaměření odpovídají i
typické selské grunty, které se v
tradiční či zmodernizované podobě nacházejí v každé vesnici.
Široká vrata otevírající se na
náves umožnila vozu s koňmi
projet přes dvůr a sad rovnou na
pole za humny.
Co se o Hané traduje že její obyvatelé, Hanáci, bodří to sedláci,
jsou lidé rozvážní a pomalí a také spíše šetrní než štědří.Co
Hané zůstalo z její minulosti to
je vedle folkloru udržovaného
tanečními a hudebními soubory
také hanácké nářečí. Hanáčtina
je jazyk dosud živý na vesnicích,
kde jím často mluví zvlášť
střední a starší generace, a

Stréca Pepina zase můžeme
často zaslechnout v rádiu (rádiu
Haná, abychom byli přesní), jak
tam hanácky rozumuje nad tématy, co přináší život. Odkazuje
trošičku na slavné postavy
stréčka Křópala a Jozéfka
Melhôbô pocházející z nedaleké
Choliny, kteří za první republiky
bavili publikum v celé zemi svými hanáckými povídačkami z
rozhlasu, gramofonu i přímo na
jevišti.

působí už několik desítek let, se
věnuje především lidovému
tanci (i když svého času nacvičil
i pásmo lidových zvyků Hanácká svatba). Je jasné, že rozvážnost našeho lidu se promítla
i do tanců, které jsou pomalé a
dbají na to, aby vynikly široké a
dlouhé sukně Hanaček, vyšívané kordulky, pentle i vesty Hanáků, složitě uvazovaný šátek i
zřasený nákrčník a široké
rukávce na krojích žen. Haná
byla historicky bohatou krajinou
a proto i hanácké kroje jsou
bohaté, nákladné... a náročné
na údržbu.V krojích můžeme viděti i Hanáckó môzêkô, kapelu z
Litovle, v jejímž středu stojí cimbál a v jejímž repertoáru jsou desítky lidových písniček našeho
kraje.

A abychom se rozloučili stylově,
přidáme pár slov v našem rodsnadno zaslechnutelný i v Litovném nářečí:Toš přêndite k nám
li, která má k venkovu blízko.
a sami ôvizete, jak je ô nás pěkNení výjimkou, že úředník, učině. Boži môka v polách, kvitka
tel nebo jiný profesionál spisovna lôkách, rêbê v Moravě, srnkê
ného jazyka českého přijde
v lese (pravda, ê komáři, to toť
domů, shodí sako a začne „plkat Ale správná Haná, to samoale nebôdem vêkládat), lêdi
po hanáckô“. Hanácky, hanác- zřejmě není jen nářečí. Řada
všôde... Šak si to dovedete
ky, to se snadno řekne, ale jak obcí má své folklorní soubory a
představit. Bať že ja.
vlastně zní ta správná hanáčti- Litovel není výjimkou. Soubor
Helena Kaštilová
na? Je to ta, kterou se mluví na Hanačka, který v našem městě
Holešovsku? Na Prostějovsku?
Nebo na Litovelsku? Správně
tušíte, že ta správná je ta naše.
Ať jsme odkudkoli. A za tím si
stojíme. A aby nám nezanikla
(mladá generace ji přece jen už
tak moc nepoužívá), podnikají
se pro propagaci hanáčtiny
nejrůznější kroky.
Tak třeba v Litovli máme Hanáckou ambasádu. Ambasadoři se
scházejí několikrát do roka, aby
s lidmi pobesedovali v hanáčtině na nejrůznější témata. Čas
od času vyjde nějaká hanácká
kniha. Litovelským odborníkem
na knihy psané nářečím, jimž
nechybí vtip, je místní knih-

Cheš sa stať poľovníkom?
Obvodná poľovnícka komora Revúca
organizuje kurz

Uchádzačov o prvý poľovný lístok.
Otvorenie kurzu 2.mája 2017 pri dostatočnom počte
uchádzačov.
Ak chcete vedieť viac nájdete nás na adrese:
Námestie slobody 2, Revúca alebo nás kontaktujte:
0908 558 702, revuca@ra.opk.sk
Ing.Želmíra Gabajová, vedúca kancelárie OPK

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: 28.3.,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.
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
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KULTÚRA

Pripomenuli si Deň žien

V divadelnej sále mestského domu kultúry sa v stredu
8.marca 2017 konala výročná členská schôdza ZO JDS
Revúca. Okrem pracovných povinností si naši seniori
pripomenuli Deň žien. Nielen kvety darované ženám ale
aj kultúrny program s Božankou umocnil slávnostné chvíle.
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ŠKOLSTVO

POĎTE Z TRIEDY VON,...pozývajú Zocháči Pomáhame v boji s alergiou
Stalo sa Vám niekedy, že idete
po lese, pozeráte na okolitú prírodu, ale vôbec netušíte, čo to
okolo vás rastie? Tak to sa môže
zmeniť. Žiadne nudné listovanie
v ťažkých knihách s obrázkami
rastlín, ktoré ste v živote nevideli.
Vďaka projektu Tajný život mesta naši štyria žiaci z VI.A triedy
Tomáš Hapl, Michal Špalda,
Michael Drabič a Samuel Michal
Siman spoznávajú rozmanitosť
rastlín, ktoré vám rastú pod oknami a doteraz ste si ich krásu a
jedinečnosť možno ani nevšimli.
V utorok 14.3.2017 sme boli pozvaní na 1-dňový kurz do mesta
Zvolen. Boli sme si vyzdvihnúť
štyri nové tablety s mobilnou
aplikáciou Pl@ntNet, ktorá beží
na operačnom systéme Android
a iOS a učili sa s ňou pracovať.
Teda, naši žiaci budú spolupracovať pomocou týchto tabletov a

obrázkovej aplikácie s komunitou francúzskych výskumníkov botanikov (Cirad, INRA,
Inria a IRD), ktorí im pozorované rastliny pomocou softvéru
pre vizuálne rozpoznanie potvrdia, zaradia ich do systému,
alebo budú poznávať a hľadať
ďalej, až kým nebudú nimi
potvrdené.
Dostali sme možnosť objavovať
zaujímavé lokality a rastlinné
druhy vo svojom okolí a prezentovať ich verejnosti. Navyše
sme sa stali súčasťou bádateľsky orientovaného vzdelávania, ktoré je na Slovensku novinkou a prispeje k väčšej obľube výučby prírodovedných
predmetov
Prajeme našim žiakom veľa
zaujímavých nových zážitkov
pri skúmaní krás našej prírody.
Mgr.Iveta Špaldová

Jar je už tu. Alergie sa prebúdzajú, preto sme sa v ZŠ J. A.
Komenského rozhodli pre umiestnenie čističky vzduchu do
dvoch skúšobných tried.
Čistička vzduchu odstraňuje zo
vzduchu nečistoty. V miestnosti
je vďaka nej čistejší vzduch na
dýchanie. Vzdušné častice ako
roztoče, peľ, plesne a huby spôsobujú zhoršenie alergie a astmy. Pre alergika, či astmatika je
preto vhodné tieto častice zo
vzduchu vo vnútri miestnosti,
kde sa dlhšie zdržiavate eliminovať. Čistička vzduchu dokáže
odfiltrovať aj tieto vzdušné alergény.Čističky vzduchu používajú rôzne spôsoby filtrácie vzduchu.
Mnohé prístroje kombinujú aj
niekoľko technológií s cieľom
dosiahnuť efektívnejšie čistenie.
V našej škole sme sa rozhodli v
niektorých triedach s vyšším

výskytom alergikov pre čističky
vzduchu s termodynamickou
sterilizáciou.
Technológia využíva tepelnú
sterilizáciu pomocou keramického spaľovacieho jadra. Jadro
sa zohrieva na teplotu 200° C.
Vzduch prechádza keramickým
jadrom prirodzeným procesom
prúdenia (bez ventilátora), po
ochladení je opäť vypustený do
miestnosti.Spomínaná technológia funguje na organické častice ako baktérie, vírusy, peľ,
roztoče, plesne, spóry plesní.
Tiež sa udáva, že znižuje množstvo ozónu v ovzduší.
Do budúcnosti plánujeme umiestniť čističky vzduchu vo
všetkých triedach na prvom
stupni s cieľom pomôcť hlavne
našim najmladším žiakom v
tomto ťažkom období v období
alergií. ZŠ

Exkurzia v závode

Škola na skúšku
Po pozitívnej odozve z minulého
roku, sme sa aj v tomto roku rozhodli v ZŠ J. A. Komenského
privítať budúcich prváčikov z
Materskej škôlky na Clementisovej ulici v „ škole na skúšku „.
Prišli si vyskúšať, ako to bude
prebiehať v školských laviciach
a s čím všetkým sa v škole stretnú. Pani učiteľka Mgr. Natália
Dzurová spolu so štvrtákmi si
pre nich pripravila mnoho zaujímavých činností. Vyskúšali si
prácu s interaktívnou tabuľou,
ale aj klasické písanie s kriedou.
Čas využili na hudobnú a pohybovú výchovu, tanec aj spev.
Nezabudli sa venovať aj pracovným listom, v ktorých sa oboznámili s matematikou a písaním.
Druhý deň zavítali do triedy k
pani učiteľke Mgr. Agáte Vargovej, ktorá si taktiež pre nich
pripravila mnoho zaujímavých
činností. Tiež si vyskúšali písanie na školskú tabuľu, počíta-

nie, pohybové aktivity a prácu s
interaktívnou tabuľou. Predškoláci, boli ste veľmi šikovní už
teraz sa tešíme na Vás pri
zápise do prvého ročníka 4. a 5.
apríla 2017 .
Deviataci v rámci profesijnej výchovy navštívili SMZ Jelšava Teplá
voda. 17. marca 2017 sa v sprievode svojich triednych učiteliek
zoznámili so závodom, ktorý je chlebodarcom mnohých rodín v
našom regióne. Hneď po príchode všetci absolvovali školenie o
bezpečnosti práce pre návštevníkov závodu v rámci exkurzií. Ďalej
sa formou prezentácie zoznámili s históriou, súčasnosťou a s perspektívou budúcnosti tohto závodu. Potom sme všetci vyfasovali
ochranné prilby a iné bezpečnostné prvky a vybrali sme sa do terénu. Ako prvé nás zaujali obrovské banské stroje, ktoré sme videli
prvýkrát v živote. Nezabudnuteľným pre nás bude sedenie v kabíne
šoféra s možnosťou nakuknúť ako sa riadi taký kolos, vyzdvihnutie
v klietke do výšky, pravdaže pod odborným dozorom zodpovedného pracovníka závodu. Boli tam aj iné banské stroje. Exkurzia pokračovala v halách, kde sme videli, ako sa tieto stroje opravujú.
Stretli sme tam aj našich bývalých spolužiakov. Náš sprievodca nás
ďalej zaviedol ku rotačným peciam. Jednu práve opravovali a tak
sme využili možnosť pozrieť si ju zvnútra. V závere exkurzie sme
dostali darčeky, poďakovali sme sa nášmu sprievodcovi, urobili
foto. Ďakujeme aj vedeniu školy, že nám umožnilo účasť na takomto
podujatí. Žiaci 9. ročníka: Pavel Antal, Allan Nemček, Dávid
Pribilinec, Patrik Zlatnický . ZŠ I.B.Zocha
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Zimný prechod Stolickými vrchmi už po 16.-ty krát
Dňa 18.2.2017 zorganizovalo
Mesto Revúca v spolupráci s
Klubom slovenských turistov
Dúbrava a Lesmi SR. š. p.,
Odštepným závodom Revúca
XVI. ročník Zimného prechodu
Stolickými vrchmi.
Pre turistov boli pripravené dve
pešie trasy. Kratšia zo sedla
Javorina do Karafovej a dlhšia z
Červenej Skaly cez dolinu Stračaník a Župkovú Maguru na Severnú lúku, do Karafovej cez
chatu Janka.
Prechod na bežkách sa uskutočnil na trase z Besníka, cez
Trsteník, Telgartskú priehybku,
Slanské sedlo, Harovú, do Karafovej. Prechodu sa zúčastnilo
300 účastníkov, ktorých na za-

čiatok trasy vyviezlo 7 autobusov. Na trase bolo občerstvenie
na chate Janka, so zaujímavým
audio programom na spestrenie
. Nad bezpečnosťou účastníkov
dohliadala Horská služba Malá
Fatra, okrsok Muráň. Počas
akcie bolo polooblačno s občasným snežením. Na záver pekného dňa odvážali autobusy turistov z doliny Karafovej do reštaurácie Balaton, kde sa podával chutný guláš. Každý účastník dostal na pamiatku pamätný
list.
Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom Brantner Gemer s.r.o. RS, prevádzka Revúca, Slovenské magnezitové

závody a.s. Jelšava; Pekáreň Intal s.r.o. Revúca; Lesy SR, š.p.,
OZ Revúca; Mestské lesy Revúca s.r.o.; Mgr. Jankovič Marián advokátska kancelária; Meriač Ľubomír SERVIS Revúca;
Bytové hospodárstvo s.r.o.,

Revúca; Reštaurácia Balaton;
Pekáreň - Miroslav Belák;
Horská služba Malá Fatra,
okrsok Muráň.
Stretneme sa zasa o rok milí
priatelia a priaznivci turistiky!
Výbor KST Dúbrava

Zimná kalokagatia na Štrbskom Plese
Atletická štafeta materských škôl
Po dvoch kolách sme sa dočkali tretieho kola - finálového zápolenia revúckych materských škôl v súťaži Atletická štafeta " O pohár riaditeľa ZŠ J. A. Komenského v Revúcej ".
Toto posledné kolo vyhrala MŠ Clementisova, druhá skončila MŠ
Sládkovičova a tretia Katolícka materská škola v Revúcej.Celkové
poradie po troch kolách :1.miesto-Katolícka materská škola v
Revúcej,2.miesto-MŠ Sládkovičova,3.miesto-MŠ Cle-mentisova.

Dňa 14. a 15. marca 2017 sa konala na Štrbskom Plese Zimná
kalokagatia olympiáda žiakov a
mládeže. Tohto roku sa konal jej
ôsmy ročník a to aj s medzinárodnou účasťou.
Klenotom podujatia bolo jeho
slávnostné otvorenie, ktoré sa
konalo so všetkými symbolmi
olympizmu, v priestoroch amfiteátra na Štrbskom Plese. Olympijskú vlajku niesli športovci,
reprezentanti v zimných športoch Viera Klimková, Ján Klimko, Jozef Kovařík a Ľubomíra
Iľanovská a Olympijský oheň
zapálil olympionik Pavol Hurajt.
Na slávnostné otvorenie, ale i
športové a kultúrne súťaže prišli
mnohí významní hostia, športovci i osobnosti športu na Slovensku.
Športovci zabojovali o medaily v
bežeckom a zjazdovom lyžovaní, snowboarde a biatlone. Na
štart sa postavilo 358 pretekárov
z toho 184 chlapcov a 174 dievčat.Celkovo sa na podujatí predstavilo 88 škôl zo Slovenska.

Blahoželáme víťazom, ktorí si odnášajú hlavnú cenu Pohár riaditeľa. Veríme, že všetkým zúčastneným sa zápolenie a jednotlivé
Premiéru v tomto ročníku mali atletické disciplíny zapáčili a že na budúci rok sa znovu stretneme
bežeckí lyžiari a biatlonisti. A pri druhom ročníku Atletickej štafety MŠ mesta Revúcej.
práve to využil Klub biatlonu Ďakujeme všetkým malým atlétom za ich vynikajúce výsledky, ich
Magnezit ŠŠSM Revúca, ktorý rodičom, pani učiteľkám z materských škôl za pomoc a podporu a
na preteky v spolupráci so zá- učiteľom našej základnej školy za skvelú organizáciu a hladký
kladnými školami, ktoré jeho priebeh atletickej súťaže.
pretekári navštevujú nominoval
Dúfame, že z malých športovcom raz vyrastú mladí, šikovní re8 pretekárov
prezentanti našich škôl a nášho mesta. Začali sme športovať a
V rýchlostnom preteku, ktorý hýbať sa smerom k zdraviu.
pretekári absolvovali 15.3. si
Revúčania viedli výborne, keď
sa im podarilo vybojovať 4 medaily:Ema Kapustová a Alexandra Štempelová zlaté medaily,Tamara Molentová a Samuel Michal Siman strieborné
medaily.
Biatlonisti po tejto „čerešničke
na torte“ nastupujú na letnú prípravu, veď už o tri mesiace ich
čaká začiatok ďalšieho ročníka
Viessmann pohára v letnom
biatlone.
Na spoločnej fotografii sú pretekári klubu s biatlonistom bronzovým olympionikom Pavlom Hurajtom.
Mgr.Andrea Tokárová

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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INZERCIA

Miešanie farieb
fasádnych omietok a
marmolitu na počkanie.
Zľava 25%.
Revúca Jesenského 136
0908 885 029

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

Gymnázium
Martina Kukučína v Revúcej
vyhlasuje
verejné obstarávanie na
prenájom nebytových
priestorovškolský bufet.
Bližšie informácie:
www.gmk-ra.sk
Dňa 11.apríla 2017 uplynie 1
rok od úmrtia otca, starého a
prastarého otca

Rudolfa
Kršňáka
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Janka, vnučky Maťka a
Janka a pravnúčatá Kristínka,Daniel,Lirian a Emily.

Pohotovostné služby lekární-apríl 2017
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Lianela

2
BENU

3
Dr.Max

4
Cannabis

5
Lianela

6
Dr.Max

7
BENU

8
Cannabis

9
Dr.Max

10
NsP

11
BENU

12
Cannabis

13
Lianela

14
Dr.Max

15
Lianela

16
NsP

17
Cannabis

18
BENU

19
Cannabis

20
Dr.Max

21
Cannabis

22
BENU

23
Lianela

24
NsP

25
BENU

26
Dr.Max

27
Cannabis

28
Lianela

29
Cannabis

30
Dr.Max
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Dám do prenájmu 1-izbový byt
na prízemí na Ul.S.Chalupku
pri Rozkvete.
0908 046 655,
058/4432157 po 19.00 hod.
Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý kto Ťa mal rád. Odišiel si od nás, my sme zostali v
žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 24.marca 2017 uplynulo 25
rokov od úmrtia nášho milovaného otca a starého otca

Ondreja
Kočiša

S láskou spomínajú dcéra Eva s
rodinou, synovia Ondrej, Martin,
Alexander a Miloš s rodinou.
Smútok a ticho dolieha na náš
dom, veľmi nám chýbaš, mama
drahá v ňom. Nič viac Ti už nemôžeme dať, len kytičku kvetov
na hrob a spomínať.
Dňa 18.februára 2017 uplynuli 3
roky, čo nás navždy opustila
milovaná mama

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci marec

Lúčime sa
Stanislav Draus
vo veku 65 rokov

Dňa 6.apríla 2017 si pripomíname 10.výročie úmrtia nášho
milovaného manžela, otca a
starého otca

Jána
Mužíka

S láskou spomínajú manželka
Gabriela, synovia Ján a Marek
s rodinami, svatka Bartóková,
svokrovci Klimovci a krstná
Diana.

Nebolo mi dopriate s Vami viac
byť, nebolo lieku aby som mohla
ďalej žiť. Neplačte a nechajte
ma v tichosti spať, však aj bez
sĺz sa dá spomínať.
Dňa 29.marca 2017 uplynulo 9
rokov, čo nás navždy opustila
milovaná sestra

Mária
Kočišová
Mária
Liptáková
S láskou spomínajú dcéra Eva s
rodinou, synovia Ondrej, Martin,
Alexander a Miloš s rodinou.
S láskou spomínajú sestra Eva s
rodinou, bratia Ondrej, Martin,
Alexander a Miloš s rodinou a
ostatná rodina.

REVÚCKE LISTY
Mestské noviny
vydáva MESTO Revúca
Sídlo vydavateľa
a adresa redakcie:
MsÚ Revúca, Nám.slobody 13/17
IČO: 00 328 693
tel./fax.: 058/28 51 553
mobil: 0915 913 664
e-mail: revuckelisty@revuca.sk
reg. číslo EV 350/08 dvojtýždenník
ISSN 1337-8120
Šéfredaktorka: Mgr. K. Kvetková
Uzávierky sú dvakrát v mesiaci
Tlač: MsÚ
Revúca

