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Pánom učiteľom z lásky a vďaky

Zľava: D.Cikrayová,K.Kováčová,J.Máteová,E.Cireňová,T.Kršková,Ľ.Zenková,Ľ.Garláthyová
J.Buchta,J.Balog, v pozadí I.Kvetko

Tak trochu parafráza na názov
staršieho filmu Pánovi učiteľovi
z lásky, ktorý vypovedá o pedagogickom majstrovstve, ľudskom prístupe a empatii učiteľa
k svojim študentom. Svojich
zverencov sa snaží čo najlepšie
pripraviť na situáciu, kedy si
budú musieť nájsť svoje miesto
v živote.Musí pri tom prekonávať odpor samotných študentov,
ktorí predsa nič od učiteľa nepotrebujú, tobôž nie jeho vedomosti, životné skúsenosti a rady.
O tom by vedeli rozprávať aj naši
učitelia, ktorých nielen profesijný život dennodenne tvoria
príbehy zo školských lavíc, tried,
telocviční a školských priestorov. Za ich zodpovednú prácu v
oblasti výchovy a vzdelávania
Mesto Revúca každoročne oceňuje pedagógov pracujúcich v
školských zariadeniach jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti.
Dňa 31.marca 2017 sa v divadelnej sále mestského domu
kultúry pri príležitosti osláv Dňa
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Pánom učiteľom
z lásky a vďaky
nemalú pozornosť venuje tým, učiteľskej praxe sa prejavila jej Jána Amosa Komenského, kde

učiteľov konalo slávnostné
stretnutie pedagógov s predstaviteľmi mesta. Primátorka
mesta Eva Cireňová, zástupca
primátorky Július Buchta a
vedúci oddelenia školstva ,športu a telesnej kultúry Igor Kvetko
odovzdali Medaily J.A.Komenského:
Mgr. Kataríne Kováčovej.
K.Kováčová pracuje v školstve
už viac ako 30 rokov. Jej prvým
pôsobiskom bolo Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Štítniku. Od roku 1994
pôsobí v Základnej škole,
Hviezdoslavova ako učiteľka
matematiky a techniky a v súčasnosti na pozícii výchovnej
poradkyne. Túto funkciu vykonáva veľmi zodpovedne. Je
nápomocná žiakom pri výbere
strednej školy a budúceho
povolania. Osobitnú pozornosť
venuje žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.V minulosti vykonávala
funkciu vedúcej predmetovej
komisie prírodovedných predmetov. Je dlhoročnou koordinátorkou matematických súťaží. K svojej práci pristupuje vždy
svedomito, úlohy a povinnosti
vyplývajúce z práce pedagóga
vždy plní kvalitne, obetavo a
precízne .Spolu so žiakmi pripravuje mnohé aktivity, ktorými
prispieva k prezentácii školy.
Vo svojom voľnom čase vedie
počítačové a matematické
krúžky, prostredníctvom ktorých
rozvíja vedomosti
žiakov z
oblasti matematiky a informatiky. Ako koordinátorka primárnej protidrogovej prevencie
podnecuje žiakov k zdravému
životnému štýlu, organizuje aktivity na prevenciu šikanovania a
nežiaducich javov.
Mgr. Ľubici Garláthyovej.
Ľ.Garláthyová po skončení
Strednej pedagogickej školy v
Levoči pracovala ako vychovávateľka ŠD. Diaľkovo vyštudovala učiteľstvo I. stupňa ZŠ,
pracovala ako učiteľka v Hucíne, neskôr v ZŠ I. B. Zocha,
kde pôsobí doteraz. Popri svojej
práci vykonávala podpredsedníčku Rady ZO OZ PŠaV na
Slovensku a doteraz je vo funkcii predsedníčky ZO OZ v
škole. V súčasnosti pôsobí ako
triedna učiteľka na I. stupni ZŠ.
Zodpovedným prístupom prispieva k skvalitňovaniu práce a
neustálemu napredovaniu vo
svojej profesii. Rozšírila si aprobáciu o anglický jazyk, ktorý
vyučuje na I. stupni. Pri rozvíjaní
schopností a vedomostí žiakov

ktorí potrebujú individuálny prístup, veľkú trpezlivosť a pozornosť. Na vyučovaní používa
nové metódy a formy práce, a
tak skvalitňuje vyučovací
proces. Svoj čas a energiu odovzdáva žiakom aj mimo vyučovania. Venuje sa nácviku divadiel, čím rozvíja rečové prejavy a schopnosť komunikácie.
Neustále sa vzdeláva, pracuje
na svojom profesionálnom raste.Jej priateľskosť,dobrosrdečnosť a ochota pomáhať prispievajú k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov v kolektíve.
Danke Cikrayovej. D.Cikrayová absolvovala štúdium na
Strednej pedagogickej škole v
Lučenci. Po ukončení stredoškolského štúdia v roku 1979 až
do roku 1981 pracovala v materskej škole v Hnúšti. Od roku
1982 až po súčasnosť pracuje v
Materskej škole Vl. Clementisa
Ukončila 2-ročné logopedické
minimum v Krajskom pedagogickom ústave v Prešove. Vo
svojej praxi sa veľa rokov venovala logopedickému krúžku,
čím podporovala u detí správne
rečové návyky už v detskom
veku. Zapájala sa do všetkých
akcií organizovaných materskou školou. Taktiež prispievala
kultúrnym programom na vystúpenia organizované mestom
Revúca. Počas dlhoročnej praxe absolvovala aj mnohé školy v
prírode, kde sa snažila byť
deťom láskavou starostlivou
„náhradnou maminou“. S deťmi
sa zúčastnila mnohých výtvarných súťaží, kde získala veľmi
pekné ocenenia. Vo výchovnovzdelávacom procese dosahuje
veľmi dobré výsledky, v práci je
dôsledná a zásadová, na deti
pôsobí svojou osobnosťou
kladne. Počas 38 rokov praxe
svedomito a s láskou vykonávala svoju prácu. Je obetavou,
láskavou a pracovitou učiteľkou.
Jane Máteovej. Svoju pedagogickú prácu začala v roku
1974 ako učiteľka, neskôr zástupkyňa a od roku 1994 do roku 2002 ako inšpektorka metodička na Okresnom úrade - odbore školstva v Revúcej. Od
roku 2007pôsobila vo funkcii
riaditeľky materskej školy v Revúcej až do odchodu na dôchodok. Mladá začínajúca učiteľka
plná pracovného entuziazmu
vnášala do pedagogickej činnosti inovácie v oblasti metód a
foriem práce v prípravných
triedach. Už v prvých rokoch

zanietenosť k rozvoju telesnej
kultúry organizovaním a realizovaním cvičenia „ Rodičia a deti,“
ktoré prezentovala na slovenskej , ale i medzinárodnej konferencii. Organizovala športové
súťaže detí materských škôl v
okrese a na celoslovenskej
olympiáde detí materských škôl.
V Prievidzi sa okres Revúca
umiestnil na treťom mieste. V
období pôsobenia vo funkcii
inšpektor - metodik sa starala o
33 materských škôl .Ako multiplikátorka lektorovala funkčné
inovačné vzdelávanie pre riaditeľky materských škôl v okrese
Revúca. Organizovala vzdelávacie semináre,pracovné a odborné porady, prehliadky detí
materských škôl v prednese
poézie a prózy,spevácke prehliadky i výtvarné súťaže. Po
zrušení odborov školstva pri
okresných úradoch sa vrátila do
materskej školy, kde 10 rokov
vykonávala funkciu riaditeľky.
Svojpomocne s kolektívom uskutočnila prestavbu nefunkčných priestorov práčovne na
telocvičňu, čitáreň pre deti materskej školy. Získala finančné
dotácie cez projekty „V materskej škole hravo zdravo,“
Cvičiť v škôlke dobrá vec bude
so mňa športovec“. Z dotácie
cez projekt „V materskej škole
bezpečne“ zriadila v materskej
škole dopravný kútik v priestoroch bývalej kočikárni. V svojej
profesii bola a je pre okolie príkladom: zanietená učiteľka, vynikajúca organizátorka, náročná
na seba ale aj členov pedagogického kolektívu, riaditeľka i učiteľka s prirodzeným rešpektom a autoritou vďaka svojim
charakterovým vlastnostiam.
Ľudmile Zenkovej, vychovávateľke v školskom klube detí pri
Základnej škole J. A. Komenského.Ako mladá čerstvá absolventka strednej školy začala
pracovať v rodnom meste na
Strednej priemyselnej umeleckej škole v Kremnici. Od roku
1976 striedavo pracovala aj v
Žiari nad Hronom a v Lúčkach
ako učiteľka v materskej škole.
Po materskej dovolenke nastúpila do školských služieb v Revúcej a dodnes ostala nášmu
mestu verná. Pracovala ako vychovávateľka v školskom klube
detí v málotriednej Základnej
škole v Revúčke a neskôr v
Základnej škole na Ulici SNP v
Revúcej. Po zlúčení základných
škôl na Ulici SNP a J. A. Komenského pokračovala v pedagogickej činnosti v Základnej škole

pracuje dodnes. Profesia vychovávateľky je veľmi náročná, vyžaduje si plnú sústredenosť,
zodpovednosť a oddanosť práci
a deťom. A presne to zosobňuje
naša Lydka, ako ju volajú všetci
kolegovia a známi. Aktívne sa
podieľa na činnosti a bezchybnom chode školského klubu
detí. Zorganizovala veľké množstvo súťaží, karnevalov, detských olympiád, pomáhala pri
organizovaní škôl v prírode a pri
mnohých iných školských aktivitách. Svojho tvorivého ducha sa
snaží prenášať aj na mladšie
kolegyne a vždy ochotne poradí
a pomôže. Zaučila veľa mladých
praktikantiek, budúcich vychovávateliek. V školstve pracuje už
takmer 41 rokov.V práci dosahuje výborné výsledky a to vďaka svojmu oddanému prístupu k
práci. Je spoľahlivá, povinnosti
si plní načas s pocitom dôslednosti a vysokej miery zodpovednosti.Svojou dlhoročnou praxou,
ale tiež absolvovaním rôznych
vzdelávaní a seminárov v oblasti
školstva je veľmi empatická vo
vzťahu k žiakom, ale tiež kolegom. Pre svoju priateľskú a veselú povahu je v kolektíve
zamestnancov školy a kolektíve
detí školského klubu veľmi obľúbená.
Jozefovi Balogovi DiS.art. Pán
Balog pôsobí v ZUŠ v Revúcej
od roku 1978 ako učiteľ hudobného odboru v oddelení dychových nástrojov. Patrí k učiteľom,
ktorí vytvárajú vhodné podmienky pre umelecký rozvoj detí a
mládeže. Svojim tvorivým prístupom neustále skvalitňuje a
prehlbuje činnosť výchovno- vzdelávacieho procesu, volí také
metódy a formy vyučovania, ktoré svojou pestrosťou zaujmú a
robia umeleckú prácu pre žiaka
príťažlivou. S trpezlivosťou a pochopením sa venuje svojim žiakom aj na elokovanom pracovisku v Jelšave. Počas pedagogickej praxe prešlo jeho rukami
veľa študentov, z ktorých sa stali
profesionálni i amatérski muzikanti. Tvorivosť a osobná iniciatíva sú súčasťou jeho práce.
Popri pedagogickej činnosti sa
podieľa na tvorbe video záznamov z podujatí školy. Aj v dôchodkovom veku sa aktívne zapája do rôznych podujatí v rámci
školy, mesta a okolia. Vlastnou
interpretáciou na obľúbenom
klarinete obohatil veľa kultúrno
spoločenských podujatí. Bol
dlhoročným členom hudobného
zoskupenia K-trio, členom spe-
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

váckého zboru QUIRIN pri ZUŠ
a členom dychovej hudby Gemerčanka.
Svojim oceneným kolegom, kolegom ,ktorí prišli ocenených
povzbudiť a prítomným hosťom
v sále v podobe hudobnej gratulácie zablahoželali spevácky
zbor Quirin a spevácky zbor
slovenských učiteľov Mladosť z
Banskej Bystrice. Pripájame sa
ku gratulácii.
Text a foto:Katarína Kvetková
Spracované podľa návrhov škôl

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĹSTVA

Vo štvrtok 30.marca 2017 sa v
mestskom dome kultúry konalo
zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Poslanci schválili II.zmenu rozpočtu, ktorou sa navyšuje rozpočet v príjmovej a výdavkovej
časti o 551 437 € a celkový rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti mení na 8 888
137€. Príjmy predstavujú dotácie na prenesený výkon školstva, granty, prevod prostriedkov z
rezervného fondu a príjmy z predaja pozemkov. Finančné prostriedky sa použijú na prenesený výkon školstva vo výške 297
539 €, na lyžiarske kurzy, školu v
prírode a asistentov učiteľa vo
výške 57 950 €, na rozšírenie
kamerového systému v sume
4800 €.
Na základe požiadavky mestského hasičského zboru na vybudovanie spevnenej plochy zámkovej dlažby pri futbalovom ihrisku pôjde 1500 €, na údržbu
a rekonštrukciu miestnych komunikácií 35 562 €. Na elektroinštaláciu, bleskozvody, prípadne výmenu strechy a ďalšie práce, vyplývajúce z posúdenia umelej ľadovej plochy Inšpektorátom práce sa použije 39 496
€. Poslanci schválili aj financie
na kúpu auta pre oddelenie ži-

votného prostredia vo výške 22
000 €. Auto je potrebné na ťahanie štiepkovača, prepravu
rozmerného materiálu, náradia
a strojného zariadenia, prepravu vedľajších živočíšnych produktov pre psy v mestskom útulku a prepravu odchytených
psov. Takisto schválili finančnú
spoluúčasť na projektoch pre
ZŠ I.B.Zocha Modernizácia odborných učební a pre Základnú
umeleckú školu Zníženie energetickej náročnosti ZUŠ Revúca, dotáciu pre spevokol Úsvit v
sume 500 € a tanečné štúdiu
Happy Dance v sume 1000 €.
Obidve telesá žiadali dotáciu na
nákup oblečenia.
V programe rokovania bol aj
návrh doplnku VZN 120/2012 O
podmienkach nájmu bytov v
bytovom dome na Strmej ulici.
Dôvodom návrhu doplnku je umožniť nájomcom mestských
nájomných bytov v tejto lokalite,
u ktorých došlo k zlepšeniu
platobnej disciplíny a svoje pohľadávky si uhrádzajú načas a
nevytvárajú nové dlhy, obnoviť
si nájomnú zmluvu na dlhší čas
ako 6 mesiacov. Doteraz si žiadosti o obnovenie nájomnej
zmluvy podávali polročne. Ročné nájomné zmluvy sa budú uzatvárať na obdobie od júla do
júna príslušného kalendárneho
roka, kedy bude možné u neplatičov využiť prípadné preplatky z ročného vyúčtovania.
Poslanci návrh schválili.
Zaoberali sa aj návrhmi na udelenie ocenení Mesta Revúca za
výnimočné činnosti. Schválení,
ocenení občania si ceny Pečať
PSG, Cenu primátora mesta a
Zlatého Quirina mesta Revúca
prevezmú počas Dní mesta Revúca. Ocenenie Plaketa mesta
tohto roku nebude udelená.
Športovcov určite poteší fakt, že
poslanci na návrh poslanca
Žgravčáka zrušili poplatky za
používanie multifunkčných ihrísk v areáli ZŠ Hviezdoslavova, Revúčka a telocvični
SNP pre materské, základné
školy a športové kluby v čase
vyučovania a v čase mimo vyučovania po dohode so správcom ihrísk a telocvične. Sadzobník poplatkov pre širokú
verejnosť sa nemení.
Primátorka mesta Eva Cireňová
informovala zastupiteľstvo, že
pre námietku protimonopolného úradu nebude v Revúcej
zriadené Centrum podpory a
poradenstva podnikania ale len
pracovisko podobného centra v
Tornali, ktoré už pracuje od mi-

nulého roka. Zastupiteľstvo na
predchádzajúcom zasadnutí
schválilo pôžičku na rozbehnutie
činnosti Centra v Revúcej z rozpočtu mesta. Primátorka dodala,
že peniaze neboli doteraz z účtu
mesta uvoľnené. Takisto na
žiadosť poslankyne Rusovej
informovala o kompetencii a
možnosti mesta riešiť LSPP pre
deti a dorast, ktorá bola od
1.marca 2017 v Revúcej zru-

šená. Na zasadnutí zastupiteľstva VÚC koncom apríla primátorka požiada vyšší územný
celok aby pomohol aktívne riešiť
problém lekárskej pohotovosti
pre deti. Pre poskytovateľa tejto
služby sú k dispozícii priestory v
nemocnici, voľné priestory je
pripravené ponúknuť aj mesto .
Katarína Kvetková
Úplné znenie uznesení a zápisnica ne webovej stránke mesta

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

V októbri minulého roka sme informovali verejnosť o športovom
projekte a snahe učiteľov Základnej školy I.B.Zocha vybudovať exteriérový fitpark. Počas letných prázdnin vypracovali projekt, s ktorým septembri postúpili
do verejného online hlasovania.
Spolu s nimi sa o hlasy verejnosti uchádzalo ďalších 239
projektov. Zmobilizovala sa celá
zocháčovská rodina- žiaci, učitelia, rodičia, priatelia školy. No a
čuduj sa svete. Hlasy vo verejnom hlasovaní posunuli školu
medzi 30 projektov na Slovensku, ktoré získali podporu SPP a
Nadácie SPP a to neuveriteľnými 9645 hlasov a zaradili ju na
5.miesto v rámci celého Slovenska. Toľko z histórie projektu Pohyb nás spája.
V pondelok 3.apríla 2017 sa
história zmenila na príjemnú súčasnosť. Za prítomnosti pri-

mátorky mesta Evy Cireňovej,
vedúceho oddelenia školstva,
telesnej kultúry a športu Igora
Kvetku, predsedu športovej komisie pri MsÚ Revúca Michala
Žgravčáka, riaditeľky školy Kataríny Krištofovej, žiakov a pedagógov školy sa pre školou konalo slávnostné strihanie pásky.
Žiaci školy ale aj široká verejnosť môžu využívať zostavu 8
fitess prvkov- veslovací trenažér, trenažér na nohy, trenažér
chôdze, trojhrazdu, bicykel, posilňovací stroj na hrudník a
chrbát, dvojitý posilňovač nôh,
dvojitý surf a na oddych liatinové
lavičky. Zostavu do logického
celku skompletizovala, dodala a
osadila firma Veríme v zábavu.
Finančné prostriedky vo výške
6000 € poskytla Nadácia SPP,
škola prispela sumou 504 €.
Príďte si aj vy zašportovať vo
fitness na čerstvom vzduchu.

Text a foto:Katarína Kvetková
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Revúca prvá v celoslovenskej súťaži

Mesto Revúca v roku 2016 vydalo nový propagačný materiál
pod názvom: Mesto Revúca
Turistický sprievodca, ktorý
predstavuje najzaujímavejšie
miesta a atraktivity Revúcej, ako
i typy na výlety do okolia v rámci
regiónu Gemer.
Sprievodca obsahuje informácie
o infraštruktúre využiteľnej pre
potreby návštevníkov našej oblasti v rámci cestovného ruchu
ako napr.: ubytovacie a stravovacie zariadenia, poskytovanie
rôznych druhov služieb, pamätihodnosti, prehľad o pravidelných podujatiach, turistických i
cykloturistických trasách ako i
ďalšie užitočné informácie.
Oddelenie regionálneho rozvoja
Mestského úradu v Revúcej zaslalo tohto sprievodcu do súťaže
pod názvom: „Najkrajšie knihy a
propagačné materiály o Slovensku“. Hlavným organizátorom súťaže je Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu
novinárov. Jej cieľom je zvyšovanie estetickej úrovne kníh i
propagačných materiálov o Slovensku, jeho regiónoch a mes-

tách, aby boli rovnocenné
úrovni propagačných produktov
vychádzajúcich v členských
štátoch Európskej únie. Odborná porota zložená z výtvarníkov,
fotografov, tlačiarov, grafikov a
iných odborníkov hodnotí vizuálnu úroveň materiálov, so
zreteľom na ich kvalitu, grafické
riešenie, polygrafickú úroveň
ako i použitý materiál.
Turistický sprievodca Mesta Revúca sa v jubilejnom 10. ročníku
tejto súťaže umiestnil na krásnom
1. mieste v kategórii B9
Propagačné materiály mestá.
Predbehli sme dokonca i také
mestá ako Liptovský Mikuláš a
Bratislavu.
Dňa 6. apríla 2017 prevzala
primátorka mesta Eva Cireňová
z rúk predsedu poroty súťaže Ľ.
Hradeckého prestížny diplom
na vernisáži výstavy v Štátnej
vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici. Za náš región sme
neboli jediní, ocenenie v súťaži
„Najkrajší kalendár Slovenska
2017“ získala aj Obec Muráň v
kategórii A6 Obce, a to 2. miesto
s kalendárom Krásny kraj muránsky, fauna, ktorého autorom
fotografií je Maroš Detko.
Aj touto cestou by sme sa chceli
poďakovať všetkým, ktorí stáli
pri zrode tohto propagačného
materiálu a prispeli tak k nášmu
dosiahnutému úspechu.
Sprievodca je dostupný v Turistickom informačnom centre v
Revúcej v slovenskom jazyku
vo formáte A5 a počte 16
plnofarebných strán.
Text a foto: MsÚ

V dňoch 4.a 5.apríla 2017 prebiehal na základných školách
v našom meste zápis detí do 1.ročníka. V školskom roku
2017/2018 nastúpi do škôl 142 prváčikov, čo oproti minulému roku predstavuje pokles o 18 žiakov.

JERMOK VELKOREVÚCKY

Turistické informačné centrum Revúca v spolupráci s Mestom
Revúca aj tento rok privítali jar predajnou výstavou Jermok velkorevúcky. Tento už tradičný a medzi verejnosťou obľúbený jarmok
priniesol čaro veľkonočných sviatkov do priestorov historickej budovy Prvého slovenského gymnázia, v ktorých drevené stánky zdobili ľudovoumelecké výrobky z dreva, textilu, prútia a iných jarných a
veľkonočných dekorácií. Počas trojdňového jarmoku, ktorý sa uskutočnil 5. 7. apríla 2017, si návštevníci jarmoku mohli zakúpiť drobné
radosti pre seba a svojich blízkych i skutočné umelecké dielka od
kraslíc až po tradičné keramické výrobky s označením Regionálny
produkt Gemer - Malohont.Tento ročník jarmoku, okrem spomínaných výrobkov, vyzdvihol aj jeden z najdôležitejších symbolov
Veľkej noci - zajac. Živé zajačiky sa stali príjemnou súčasťou dočasného jarmočniska, z ktorých najväčšiu radosť mali samozrejme
tí najmenší. Touto cestou chceme zároveň vyjadriť jedno veľké
ĎAKUJEM všetkým remeselníkom a výrobcom, ktorí sa do predaja
zapojili a prajeme im veľa síl do ďalších tvorivých dní. Samozrejme
ďakujeme i tým, ktorí nás navštívili a vytvorili príjemnú predsviatočnú atmosféru. Už teraz sa tešíme, že sa opäť o rok stretneme. Text : MsÚ, foto:K.Kvetková

Nové knihy z Fondu na
podporu umenia
Vďaka projektu Akvizícia kniž-

Eva Cireňová preberá cenu v Banskej Bystrici

ného fondu /2016/, ktorý z verejných zdrojov podporili Fond
na podporu umenia sumou
1000.- eur a spolufinancovaním
Mestské kultúrne stredisko v Revúcej sumou 55.- eur, pribudlo
do Mestskej knižnice Samuela
Reussa 122 exemplárov nových
kníh. Knižničný fond sa rozšíril o
knižné novinky na oddelení beletrie, detskej a náučnej literatúry.
Táto podpora z verejných zdrojov prispela k skvalitneniu služieb knižnice. Cieľom projektu
bolo rozšíriť knižničný fond o nové tituly kníh. Veríme, že zakúpené knihy si nájdu cestu k čitateľom našej knižnice.
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AKTIVITY NAŠICH SENIOROV ZAUJALI AJ TELEVÍZIU
V stredu 5.apríla 2017 sa v
mestskom dome kultúry konala
tradičná prehliadka tvorivosti a
zručnosti seniorov Ukáž čo vieš
a nauč nás, ktorú organizuje
Okresná organizácia JDS Revúca v spolupráci s Mestom Revúca a ZO JDS Revúca s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Ani tohto roku nechýbali prezentácie produktov šikovných rúk
senioriek a seniorov okresu.
Nielen nádherné dekorácie, ale
aj názorné ukážky tvorby a
lahodné tradičné jedlá a cukrovinky lákali pozornosť návštevníkov. Dušou celého tohto projektu je predsedníčka organizácie Zuzana Homoliaková, ktorá
skromne poznamenala, že bez
pomoci, ochoty a práce členov
jednotlivých základných organizácií by projekt nebolo možné
zrealizovať v takom rozsahu a
na takej úrovni. Odmenou pre
70 vystavovateľov z 15 základných organizácií JDS okresu a
Občianskeho združenia zdra-

votne postihnutých bol obdiv
hostí, slová chvály a Ďakovné
listy, ktoré odovzdali primátorka
mesta Eva Cireňová, poslanec
BBSK Ján Šeševička, Zuzana
Homoliaková a Igor Hock z
predsedníctva okresnej organizácie. Celého podujatia sa
zúčastnil štáb RTVS.
Chýry o činnosti našich seniorov zaujali filmárov. Počas
dvoch dní, ktoré členovia štábu
televízie s moderátorkou Oľgou
Belešovou strávili v Revúcej,
spoznali prípravu a ochutnali revúcke guľky, navštívili Múzeum
PSG, porozprávali sa s pánom
Vincentom Blanárom nielen o
jeho tvorbe, Zuzkou Homoliakovou a zaujímal ich názor
primátorky mesta na činnosť a
prácu seniorov
Viac neprezradíme, všetko si
môžete pozrieť v sobotu 6.mája
2017 v dopoludňajších hodinách na 2.programe RTVS v
relácii Generácia.
Text a foto:Katarína Kvetková

Igor Hock,Oľga Belešová,Zuzana Homoliaková

Príprava revúckych guliek s Oľgou Kuchtovou
a jej tímom
Rozhovor s primátorkou mesta

Ochutnávame

Ukážky tvorby šikovných rúk

Tajomstvá kuchyne našich gazdiniek
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ŠPORT
Štvorlístok pre talent

Štvorlístok pre talenty je vyvrcholením rok trvajúceho projektu zameraného na podporu talentovaných detí a mládeže zo
sociálne znevýhodnených skupín.
Úžasný projekt, kde možno vidieť a cítiť, čo všetko dokážu
talentovaní mladí ľudia, keď sú v
dobrých rukách a pod krídlami
tých, ktorí ich podporujú, ktorí
chcú, aby sa presadili, mohli napredovať a plniť si svoje sny.
Súčasťou tohto projektu je aj
žiak ZUŠ v Revúcej Kevin Gerhard Lázok z triedy učiteľky Kataríny Grendelovej, DiS.art. Ako
štipendistovi mu bolo umožnené
byť ohnivkom nádherného Slávnostného benefičného galaprogramu ŠTVORLÍSTOK PRE
TALENTY občianskeho združenia LECA dňa 24. marca 2017 v
Divadle P. O.Hviezdoslava v
Bratislave. Podujatie sa real-

izovalo pod záštitou prezidenta
Českej republiky Miloša Zemana, predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica,
primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, komisárky pre deti SR
Viery Tomanovej a Ministerstva
práce a rodiny ČR.
Bol to večer plný emócií, krásnych scén a tancov so skvelými
účinkujúcimi, s úžasnými talentami, ktoré treba pestovať a
podporovať ich. Štipendisti sa
predstavili na pódiu spolu s
množstvom spevákov a známych hereckých osobností v
galaprograme, na ktorý budú
všetci spomínať len v superlatívoch.
Kevinovi patrí poďakovanie, že
skvele reprezentuje a zviditeľňuje nielen našu ZUŠ, ale i
mesto Revúca.
Katarína Grendelová
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Koniec sezóny v znamení výhier

Poslednými zápasmi proti družstvu z Komjatíc skončila sezóna
2016/2017.Výhry potešili hráčov
a aj divákov, ktorí prišli v tento
slnečný deň do haly SOŠ. Hráči
podali skvelý výkon a obidva
zápasy mali plne pod kontrolou.
Nepustili sme súpera prakticky k
žiadnej zvýšenej aktivite, aj keď
snahu im musíme priznať.
Keďže je koniec sezóny, patrí sa
ju zhodnotiť. Tento ročník bol hádam najťažší z posledných šiestich. Navýšil sa počet účastníkov
extraligových družstiev na 12. V
súťaži sú družstvá z Bratislavy,
Trnavy, Nového Mesta nad Váhom, Komárna, Nitry, Trenčína a
iných miest Slovenska. V kádri
jednotlivých družstiev hrajú
hráči, ktorí majú bohaté skúsenosti z extraligy.

hodnotení skončili na štvrtom
mieste. Patríme roky medzi
popredné družstvá, ktoré vychovávajú skvelých volejbalistov. Niektorých máme v domácej
extralige a aj vo Francúzsku a
Švajčiarsku. V súťaži starších
žiakov sme vyhrali všetky zápasy a postúpili na niekoľko finálových turnajov Majstrovstiev Slovenska. V šestkovom volejbale v
Starej Ľubovni sme skončili na
konečnom štvrtom mieste. Vo
finále MIDI COOL v Bratislave
na bronzovej priečke a na
Kalokagatii ( MSR základných
škôl ) v Trnave sme skončili na
druhom mieste.
Tento rok postupujeme priamo
na MSR do Svidníka. Druhá
najvyššia súťaž na Slovensku je
finančne veľmi náročná. Najväčšou položkou je doprava,
keďže najazdíme po Slovensku
skoro 10 000 km. Okrem toho aj
finálové turnaje, kde k doprave
musíme prirátať ubytovanie a
stravu. Za finančnú pomoc
chcem poďakovať hlavne Mestu
Revúca. Takisto aj sponzorom :
HERMAN, SMZ Jelšava, Jahoda Lubeník, Mamut Revúca,
bez pomoci ktorých by sme ukončili všetku činnosť v súťažiach riadenými Slovenskou
volejbalovou federáciou. Bolo
by veľkou škodou, keby mal v
Revúcej volejbal skončiť.
Hlavne v tomto období, keď sa
družstvám v súťažiach darí.

Ale aj v našom družstve máme
skvelých hráčov. Družstvo pod
vedením trénera Ivana Kozlíka,
je dobre poskladané. Máme
mladých hráčov ( Filip Vavrek,
Filip Ovšonka, Martin Breznaník,
Matej Schelling, Martin Frandel,
Stanislav Špalda ) , ktorí sa učia
od starších, skúsených hráčov .
V zostave máme vlastných odchovancov ( Andrej Petráš, Marián Klimo, Ján Jankovič, Matej
Herich, Milan Herich, Erik Barboriak, Matej Karabínoš ) , ktorí
majú bohaté skúsenosti aj z mládežníckych reprezentácií Slovenska. Do zostavy sa vrátil Peter Valaštek, bývalý extraligový
hráč, reprezentant SR, ktorý sa Maroš Kumi, športový riaditeľ
zúčastnil aj Majstrovstiev sveta v AVK
Rijáde. A nakoniec nás posilnili
bývalí hráči z Centra olympijskej
prípravy Trenčín, Ľubomír Múka
a Martin Zelený. Naši diváci tak
mohli vidieť veľmi dobré a napínavé zápasy. O vyrovnanosti
súťaže netreba pochybovať.
Revúčania dokázali vyhrať s
každým družstvom a v celkovom

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám 2,5-izbový byt v osobnom vlastníctve na Ul.Jilemnického, 1.posch., V tehlovej bytovke, 70 m2.Po kompletnej rekonštrukcii, prázdny, bez ťarchy.
Cena dohodou.
0905 885 559
Predám 80l mrazničku zn.PHILCO,4 zásuvky. Doba používania
8 mesiacov, v záruke ešte 4
roky, 4 mesiace.Cena 150 €.
0908 853 170

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

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci apríl
Firma Brantner Gemer,s.r.o bude vykonávať pravidelný
výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne
Lúčime sa
hotovosť nad 200 kg v týchto dňoch: 25.4.2017 na uliciach
v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpelná,
Ondrej Hirko
14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35
vo veku 79 rokov
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, kartóny,časopisy, knihy bez väzby.
Vyschli slzy v očiach, vychladli
miesta,na ktorých si stál, spoZber je potrebné zviazať.
Predám veľkú záhradu
lokalita Kúpele a záhradu
oproti Strelnici.
Lacno.
0904 331 448

Prijmem do zamestnania
v stavebnej výrobe
pracovníka s praxou.
Vodičský preukaz B
podmienkou,BE,C výhodou.
Môžu byť aj dôchodcovia.
0908 230 638

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

Mestské múzeum v Jelšave
vás pozýva na vernisáž
výstavy HODNOTY
autorky Mgr.art Lindy
Holodovej dňa 27.4.2017.
Pripravujeme vzdelávací
program pre všetky stupne
a typy škôl o aktuálnej
autorskej výstave.
www.muzeumjelsava.sk

Poďakovanie
Ďakujem touto cestou pracovníčkam Billy, ktoré mi našli a
čestne vrátili zlatý prsteň. Stratila
som ho v predajni.
Vďačná a spokojná zákazníčka.

Poďakovanie
Ďakujem oddeleniu dlhodobo
chorých Nemocnice s poliklinikou v Revúcej pod vedením
primárky MUDr. Ivety Ganajovej,
zdravotnému personálu a pracovníkom celého oddelenia za
príkladnú starostlivosť o môjho
manžela počas liečenia.

mienky však stále žijú a v srdci
zakotvený nekonečný žiaľ.
Dňa 26.apríla spomíname na
nášho drahého manžela, otca a
starého otca

Zoltána
Gyongyosiho

ktorý pred 12.rokmi opustil tento
svet vo veku 54 rokov. Nezabúdajú a s láskou spomínajú manželka, dcéra a vnuk Erik.

Sú chvíle, ktoré sa nikdy nevrátia ale v pamäti zostanú navždy.
Dňa 27.apríla 2017 uplynú 4
roky od úmrtia

Miroslava
Kúchena

Ružena Kovalančíková
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím, tichú spomienku.
Spomína priateľka Kety.
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