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Cena 0,33- €

Múzeum Prvého slovenského gymnázia opäť otvorené
V pondelok 24.apríla 2017 boli
po vyše ôsmich mesiacoch
opäť sprístupnené priestory
Múzea Prvého slovenského
gymnázia.
Toľko trvala rekonštrukcia budovy, záhrady a muzeálnych
predmetov po ničivej povodni
koncom júla minulého roka.
V rámci rekonštrukcie sa vymenili a novými nátermi ošetrili
vodou nasiaknuté a zničené podlahy, omietky. Súčasťou obnovy múzea boli realizované i protipovodňové opatrenia. Za plotom osadené betónové tvárnice, veľký drenážny kôš a drenáž celého pozemku by mali
zabrániť prieniku záplavovej
vody do parku múzea. Predbežné náklady na obnovu prevádzky múzea predstavujú 45
000 €. Budova múzea je poistená a presné náklady budú
známe po uzatvorení poistnej
udalosti.
Prispieť k dielu sa rozhodli aj
členovia speváckeho zboru
Quirin pri ZUŠ Revúca, ktorí vo

Z potopy v júli 2016

Záhrada PSG

štvrtok 20.apríla podvečer v
priestoroch budovy múzea zorganizovali benefičný koncert na
podporu obnovy prevádzky.
Vyše 50 návštevníkov koncertu
podporilo našu historickú pamiatku. Podľa riaditeľky múzea
Diany Lamperovej suma do 200

€ sa použije na drobné úpravy v
Parku národovcov. Riaditeľka a
zamestnanci múzea chcú touto
cestou poďakovať všetkým za
podporu a speváckemu zboru
Quirin za koncertné vystúpenie a
ochotu nezištne prispieť umeleckým vkladom. Múzeum je

Z otvorenia v apríli 2016

otvorené počas pracovných dní
od 8:00 do 16:00. V letných
mesiacoch júl a august bude
otvorené do 18:00, aj v sobotu a
nedeľu.
-Katarína Kvetková
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Potulky mestom Litovel
seznámí s celým postupem
výroby piva i způsoby, kterými se
to provádělo v minulosti.
Součástí pivovaru je i minipivovar, kde si mohou zájemci uvařit
vlastní pivo.

většině místních hospod, kam si
může návštěvník po zhlédnutí
všech zajímavostí města (jichž
je víc, než jsme právě nastínili)
zajít posedět a vstřebat dojmy.
Helena Kaštilová

A litovelské pivo se čepuje i ve

Radničná veža

podzemím dál do parku.
Velkou atrakcí je jízda po
Nečízu na lodičkách, která se
zatím pořádá jen o velkých slavnostech. V budoucnu by však
měla být častější.

V posledních letech je Litovel
čím dál větším lákadlem pro turisty, zejména pro cykloturisty.
Kdo sem přijede, může si prohlédnout zajímavé stavby, potěšit se v parku pohledem na
rybník s labutěmi, vykoupat se
na novém městském koupališti,
které je postaveno jako přírodní
biotop, zajít do některého z muzeí nebo navštívit právě pořádanou kulturní či sportovní akci.
Největším litovelským lákadlem
je radniční věž, na kterou se konají výstupy několikrát za den.
Před několika lety restaurátoři
opravili její interiér i ochoz, do
věže byly doplněny historické
hodinové stroje a v komůrce byl
vybudován byt hlásného. Výzdoba i oděv figurín se mění podle ročního období a svátků.
Po 174 schodech vystoupají návštěvníci na ochoz, ze kterého
je výhled na celé město, okolní
pole, lesy, za dobrého počasí je
vidět i vzdálená Olomouc či
poutní místo Svatý Kopeček.
Zvláštností naší věže je to, že
byla postavena přímo nad ramenem Moravy zvaným Nečíz,
které protéká pod ní a pokračuje
dál na náměstí.
Málokde je náměstí rozpůleno
řekou. V dávné minulosti ji lidé
překonávali brodem a plavil se
zde dobytek, tak už tomu ale
dávno není. Nečíz byl překlenut
klenbou a zatrubněn, takže je z
něj přímo na náměstí vidět jen
malý kousek, k němuž vedou
kamenné schody. Nepříliš široké rameno řeky pokračuje zčásti

S vodou souvisí i další zajímavost, a sice Svatojánský most,
který se klene přes hlavní
rameno rozvětvené Moravy. Je
to nejstarší kamenný most na
Moravě (nyní hovoříme o celém
území) a třetí nejstarší v České
republice. Ovšem archeologický průzkum, který před pár lety
proběhl v centru města v souvislosti s rekonstrukcí náměstí,
objevil, že naprosto nejstarší
most se možná skrývá pod
dlažbou náměstí a překlenuje
právě zmiňovaný Nečíz.

Múzeum

Gymnázium

Jako každé město má i Litovel
své kostely farní kostel sv. Marka a kostel sv. Filipa a Jakuba na
Starém městě. Zajímavá je
gotická kaple sv. Jiří, v níž se
podařilo zrestaurovat původní
výmalbu a která v současnosti
slouží k pořádání koncertů a
slavnostních aktů.
Budeli hezky a návštěvník se
půjde projít do parku, okamžitě
si všimne nejvýraznější litovelské stavby Gymnázia Jana
Opletala. Budova odrážející se
v jednom z rybníků byla sice
před více než sto lety postavena
jako škola, svým vzhledem ale
připomíná zámek.
Nejen při nepříznivém počasí
může návštěvník navštívit některé z místních muzeí. Městské
muzeum sídlí v historické budově bývalé střelnice a vedle
stálé expozice o místních řemeslech a příležitostných výstav zavede přítomné do světa
gramofonů, jejichž výroba má v
Litovli dlouhou tradici, nebo do
říše slavného zápasníka Gustava Frištenského, který v Litovli
prožil většinu života.
Soukromé muzeum harmonik
se nachází v domě jejich vášnivého sběratele, který zájemcům rád o nástrojích popovídá a
na některý i zahraje
Expozici o historii pivovarnictví
před několika lety vybudoval ve
svých prostorách litovelský
pivovar. Milovníci piva se zde

Zápis detí do materskej školy
Riaditeľky materských škôl vyhlasujú zápis detí na školský rok
2017/2018.V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzde-lávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ
SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.
308/2009 Z.z.
Prihlášky do materských škôl na školský rok 2017/2018 sa
prijímajú od 30. apríla do 31. mája 2017.

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: 30.5.,27.6.,-25.7.,-28.8.,26.9.,31.10.,28.11.,19.12. na týchto uliciach v daných časo-vých
intervaloch:14.00-14.20 Kúpelná, 14.25-14.45 Štúrova,14.5015.10 Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.40-16.00 Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka Jesen-ského
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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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Mesto Revúca,Námestie slobody 13/17, 050 01 Revúca
zastúpené primátorkou MVDr. Evou Cireňovou
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov i
podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme vyhlasuje
výberové konanie na miesto
Riaditeľa/riaditeľky ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského
7, Revúca s nástupom od 01. 08. 2017 ,
riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času, Kollárova 9,
Revúca s nástupom od 18. 06. 2017,
riaditeľa/riaditeľky MŠ, Ul. Vl. Clementisa 12, Revúca
s nástupom od 17. 06. 2017,
riaditeľa/riaditeľky MŠ, m. č. Revúčka 136, Revúca
s nástupom od 17. 06. 2017
Predpoklady na výkon kariérnej pozície riaditeľa/riaditeľky
školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov:
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady
a iné požiadavky:kvalifikačné predpoklady podľa § 7 zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a
osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady,
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
bezúhonnosť,zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a
duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
znalosť príslušnej legislatívy,
ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania,
overené kópie dokladov o vzdelaní,
overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie,
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),profesijný
životopis,potvrdenia o pedagogickej praxi,
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon
činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany A4),
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov.
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi podľa pozície je
potrebné zaslať poštou najneskôr do 15. mája 2017 na Mesto
Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca alebo osobne
podať v podateľni MsÚ v Revúcej v zalepenej obálke s
označením „Výberové konanie ZŠ J. A. Komenského, Komenského 7 NEOTVÁRAŤ“,” Výberové konanie CVČ Kollárova 9-NEOTVÁRAŤ”, “Výberové konanie MŠ UL.VL.Clementisa 12- NEOTVÁRAŤ”, “Výberové konanie-MŠ, m.č. Revúčka
136- NEOTVÁRAŤ”.
Rozhodujúci je dátum podania prihlášky na poštovej pečiatke
alebo dátum podania v podateľni MsÚ v Revúcej.
Revúca,13. 04.2017

MVDr.Eva Cireňová
primátorka mesta

Odpad od garáží pri cintoríne v objeme 3 660 kg.

Prestavba sociálnych zariadení v Revúčke
V mesiacoch marec apríl / 2017 sa uskutočnila prestavba sociálnych priestorov v Kultúrnom dome v m.č.Revúčka.
V rámci uskutočnených stavebných prác boli vybúrané pôvodné
priečky a zrealizované nové dispozičné riešenie sociálnych
priestorov na prízemí kultúrneho domu. Zrealizovaná bola nová
vnútorná kanalizácia, vodovod,nainštalované nové vykurovacie
telesá a zabezpečená teplá voda. Odkanalizovanie predmetných
priestorov bolo uskutočnené kanalizačnými prípojkami, ktoré sú
napojené do verejnej kanalizácie. Osadené boli nové dverné
konštrukcie,nové zariaďovacie predmety,zrealizované nové obklady, dlažby, maľby a nátery v zmodernizovaných priestoroch.
Akcia bola uskutočnená prostredníctvom zhotoviteľa Daniela
Simana, Lubeník z finančných prostriedkov mesta Revúca vo
výške 12.400 eur. Uskutočnením danej akcie sa zabezpečí
podstatné zlepšenie hygienických podmienok v sociálnych priestoroch kultúrneho domu. MsÚ
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Založenie a činnosť prvej slovenskej knižnice v Revúcej
Ak existuje raj, prajem si, aby
mal podobu knižnice.
V tomto roku si pripomíname
195.výročie založenia prvej
knižnice v Revúcej. Knižnicu
založil evanjelický farár Samuel
Reuss 21.apríla 1822 na zasadnutí revúckych mešťanov.
Pri svojom vzniku mala knižnica
22 členov, ktorí zložili základný
kapitál 30 zlatých a 6 grajciarov
a ako zakladajúci členovia mali
právo požičiavať si knihy. Nekôr
k tejto sume pridala mládež 19 zl
a 14 graj., direktor Muránskej
únie Ján Antalík 4 zl a 30 graj. a
šafár Únie Samuel Herman 2 zl.
Za nazhromaždené peniaze v
sume 55 zlatých a 50 grajciarov
v roku 1822 objednali a zakúpili
32 prvých kníh o rok neskôr 41
kníh. Okrem finančnej čiastky
niektorí zakladatelia darovali aj
knihy. Treba spomenúť, že knihy boli v tom čase veľmi drahé,
niektoré drahšie ako cena sedliackej usadlosti. Na každú
knihu nalepili nálepku, ktorá potvrdzovala príslušnosť knižnice
evanjelickej školy v Revúcej(Ex
Bibliotheca Scholae Evang.
Confessionis Nagy Roceusis).
Počas kanonickej vizitácie v
roku 1828 mala knižnica, ktorá
sídlila v priestoroch evanjelickej
fary,227 zväzkov a superintendent Pavel Jozeffy sa o jej účinkovaní vyjadril veľmi pochvalne. Po roku 1841 nastal nový
rozkvet knižnice. Knihovníkom
sa stal Matej Nandrássy ,ktorý
sa zaslúžil aj o premenovanie
knižnice na Slovenskú evanjelickú knižnicu. Zároveň knihy
boli označené nálepkou Z kníh
knihovne slovenské ev.aug.
V.Revúcké. Rozšíril sa knižný
fond a knihy si mohli požičiavať
aj nečlenovia knižnice. Fond
knižnice tvorili zo začiatku knihy
latinské a nemecké, po roku

1841 sa kupovali väčšinou knihy
slovenské. Knižnica bola obľúbeným miestom učencov a knihomoľov. Knihy sa požičiavali
raz za týždeň a napr. v roku
1864 si 72 čitateľov požičalo
912 kníh. Obľúbené boli najmä
romány, novely a rozprávky. V
roku 1860 sa knižnica vkúpila do
Matice českej. Svoje členstvo
potvrdili sumou 100 zlatých a od
matice získavali jej knižné vydania zdarma. Po otvorení
Prvého slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej sa
cirkevný konvent uzniesol, že
knižnica bude slúžiť aj žiakom
gymnázia. Posledné záznamy o
činnosti knižnice sú zo začiatku
70.rokov minulého storočia. Je
pravdepodobné, že časť pôvodnej zbierky sa zachovala. Na
evanjelickej fare sa našlo medzi
knihami niekoľko so spomínanými nálepkami, čo svedčí o
tom, že pochádzajú z prvej knižnice. Dodnes zachované slovenské knihy a písomnosti knižnice, ktoré sa viedli v slovenskej
reči, sú dôkazom toho, že túto
knižnicu môžeme od jej založenia považovať za slovenskú.
Reussova slovenská knižnica v
Revúcej bola 40 rokov jedinou
knižnicou v meste. Dejiny súčasnej mestskej knižnice sa
začali písať v roku 1952 v budove dnešného mestského úradu. Neskôr viackrát zmenila
priestory a od roku 1964 sídli v
mestskom kultúrnom stredisku.
Práve na počesť Samuela Reussa nesie od roku 1992 Mestská
knižnica v Revúcej v názve jeho
meno.
M.Meriačová,zdroj:Obzor Gemera-Malohontu,č.2/1993,4 historické knižnice vo východnej
časti Gemera-Malohontu,-G.Frák,

Samuel Reuss
Knihy z pôvodnej knižnici
uložené v archíve v
priestoroch evanj.fary

Foto:Katarína Kvetková
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Ešte zo spomienok na Veľkú noc Les je plný krás
ročníka, ktorí zužitkovali svoje

Veľká noc alebo veľkonočné
sviatky sú najvýznamnejší
kresťanský sviatok, ktorý pripadol tohto roku na apríl. Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo
zhruba prekrývajú s pohanskými
oslavami príchodu jari, ľudové
tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov a
obyčajov.

Najintenzívnejšie tieto sviatky
prežívajú deti. Maľovanie vajíčok a príprava veľkonočnej výzdoby patria medzi veľmi obľúbené chvíle v rodinách i v škole,
kde sa rozvíja ich predstavivosť,
kreativita a podporujú sa zručnosti.Preto sme si i my pripravili
pre naše deti v škole už 2. ročník
tejto krásnej akcie pod názvom
TRADIČNÝ VEĽKONOČNÝ
JARMOK. Do súťaže sme zakomponovali aj finančnú gramotnosť, výuke ktorej v našej
škole pripisujeme veľký význam.
Žiaci už niekoľko týždňov pripravovali počas krúžkov tvorivých
dielní, v ŠKD, ale aj doma výrobky s veľkonočnou tematikou.
Tohto roku pri organizovaní jarmoku pomohli aj žiaci ôsmeho

doterajšie vedomosti z predmetu Praktické financie. Pomohli menším spolužiakom výrobky naceniť, pripravili vlastnú
školskú menu „zocháče“, vypočítali množstvo zocháčov, ktoré
dali do obehu. V posledný školský deň pred veľkonočnými
prázdninami to celé vypuklo
malí výrobcovia predávali svoje
výrobky spolužiakom. Nechýbali
nádherne zdobené kraslice rôznych motívov, slamení zajkovia,
sliepočky, ručne robené korbáče, motýliky, kytičky, veľkonočné
obrázky a mnoho iných výrobkov. Chodbou sa niesol čulý
ruch, príjemná atmosféra, čo
deti nabudzovalo k nakupovaniu. Získané zocháče z predaja neskôr vymenili v ZMENÁRNI za milé darčeky. Pri pohľade na svoje veľkonočné nákupy sa všetkým deťom rozžiarili oči šťastím.Ďakujeme
všetkým rodičom, učiteľom aj
samotným žiakom za krásny čas
strávený prípravou dňa, ktorý
obohatil rovnako predá-vajúcich
aj kupujúcich. Bc. I. Sviežená,
Mgr. A. Tokárová

Ďalšie úspechy našich žiakov
Po obrovskom úspechu našich
matematikov v okresnom kole
PYTAGORIÁDY prišiel úspech
aj v okresnom kole MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.Dňa 4.
apríla sa v priestoroch našej základnej školy konalo okresné
kolo matematickej olympiády a
naše šikovné matematické
hlavičky zabojovali a uspeli :
Kategória Z6 : 1. miesto - Ema
Kováčová,3. miesto - Helena
Slivenská,Kategória Z7 :3.
Miesto Roman Pavlikovský,Kategória Z8 : 2. miesto Nikola Kubusová.
V piatok 7. apríla 2017 sa v
Banskej Bystrici konalo krajské

finále súťaže Jazykový kvet,
jazykovo - umeleckej súťaže v
cudzom jazyku, registrovanej
ministerstvom školstva s
medzinárodnou akreditáciou.
Žiaci našej školy sa v nej
umiestnili na 1. miestach a postupujú do celoslovenského
kola : 1. kategória AJ - poézia
a próza 1. miesto - Arianka
Fumero-Diaz,2. kategória AJ
- poézia a próza,1. miesto Ninka Bendulová,2. kategória AJ - dráma prevzatá
tvorba- 1. miesto - Candy a
Annie Fumero-Diaz, Emka
Kováčová, Helenka Slivenská, Ninka Kováčová, Milan

V rámci aktivít ,,Apríl - mesiac lesov" a týždenného projektu ŠKD pri
ZŠ na Hviezdoslavovej ulici sme si pozvali na besedu p. Leštákovú lektorku environmentálnej výchovy zo Správy Národneho parku Muránska planina. Pútavou formou prezentácie príbehu o našej
prírode deťom porozprávala, ako zo semienka šišky vyrastie malý
stromček a z množstva malých stromčekov napokon les plný krás.
Pripomenula nám, ako sa v lese máme správať, čo robiť, aby sme
nerušili jeho ,,obyvateľov", že odpadky patria do koša, nie do lesa...
Deťom sa prezentácia veľmi páčila, aktívne sa zapájali do besedy.
Rozprávali o tom, ako aj ony chodia s rodičmi do prírody, čo všetko
tam robia a ako sa tam správajú.
Naším želaním je, aby si deti uvedomovali, aký význam má les a v
ňom rastúce stromy pre človeka i jeho existenciu a aby pochopili, že
ochrana je nevyhnutná. Vedieme ich k tomu, že prírodu treba
vnímať s otvorenými očami a najmä srdcom...

Bukóci, Samuel Čellár a Dianka Slivenská .
Darilo sa aj našim recitátorom.
11.4.2017 sa konalo regionálne
kolo recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín, kde z
obvodného kola postúpili aj naši
žiaci a opäť boli opäť skvelí : 1.
kategória - poézia2. miesto Leonard Erik Gombár,2. kategória próza,2. miesto - Tamara Molentová,3. kategória
próza,2. miesto - Michaela
Galovičová.
Celoslovenská korešpondenčná súťaž v atletike má za
mesiac marec svojich víťazoch
aj v radoch našich atlétov. Naši
malí atléti znovu zabojovali a v
celoslovenskej korešpondenčnej súťaži v projekte Detská

atletika dosiahli skvelé výsledky. V marci súťažili v hode
plnou loptou z kolien-spozahlavy.
Darilo sa aj našim dievčatám.
Týždne tréningu priniesli svoje
ovocie. Dievčatá statočne bojovali a svojim súperkám nedali
šancu ani v jednom zápase
obvodného kola vo vybíjanej
dievčat . Poďakovanie patrí
víťaznému družstvu dievčat v
zložení: Sára Beňová, Peťa
Trebunová, Nelka Chlebušová, Zuzka Kiselová, Livka
Kršňáková, Slávka Halušková, Janka Halušková, Danielka Ganajová, Tamarka Molentová, Saška Bokorová, Sofka
Zatrochová a Ninka Vavreková. Držíme im palce v
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Kapitánka Simonka nemá na Slovensku poraziteľku Zápas MFK Revúca s TJ Tatran Pliešovce
3.KOLO OPEN LIGY PREŠOV 8.4.2017. Kapitánka Simonka na
Slovensku nemá poraziteľku získala dve zlaté.
V sobotu 8.apríla 2017 sa v športovej hale ZŠ Sibírska v Prešove
uskutočnilo 3.kolo Open ligy SZKB v disciplínach PF, LC, KL, za
účasti 233 štartujúcichz20klubovSlovenska.Revúca získala
celkom 9 medailí, predstavila dvoch nováčikov Mateja Paluša a
Miroslava Hutyru, ktorý aj zabodoval. Miriam prestúpila do väčšej
váhy.
Revúca po 3 kole SZKB na 8. mieste z 28 klubov.
ALŽBETA TELIČÁKOVÁ PF cad-f-32kg 2.miesto, LC cad-f-28kg
2.miesto, KL cad-f-32kg 2.miesto MIROSLAV HUTYRA LC cad-m63kg 2.miesto, KL cad-m-63kg 3.miesto SIMONA SOKOLOVÁ LC
cad-f-32kg 1.miesto, KL cad-f-32kg 1.miesto MIRIAM SOKOLOVÁ
LC cad-f-55kg 3.miesto , KL cad-f-55kg 2.miesto
9.4. 2017, 16. kolo, MFK Revúca
0 : 0 TJ Tatran VLM Pliešovce,MFK Revúca:Smerek, Majerčík, T. Urc, E. Urc, Krajňák,
Gömöri, Máté, Mike (79. Antal),
Šestina, Faško (37. Lunter),
Ganaj,tréner: Miroslav Neušel.

hajúci hosťujúci brankár.

O samostatné akcie sa niekoľkokrát pokúšal Juraj Ganaj, ale
jeho prieniky skončili na pozornej obrane hostí. Pred prestávkou mohol ešte hlavou po
rohovom kope skórovať Tomáš
TJ Tatran VLM Pliešovce:Gnida, Urc.
Fraňa, Roziak, Kouřil, Vilhan V druhom polčase tempo hry
(39. Černický), Malatinec (76. trochu upadlo a loptu viac na
Hraško), Bobok, Sýkora, Bobor, svojich kopačkách držali hostia,
Záturecký, Pavlík,tréner: Sta- ktorí sa však do zakončenia
nislav Žigmund.
príliš netlačili.

Beh pre zdravie
Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet oslavujú
7. apríl ako Svetový deňz
d
r
a
v
i
a
.
Každoročne je vyhlásená téma,
ktorej bude Svetový deň zdravia
venovaný. Ústrednou témou
Svetového dňa zdravia v roku
2017 je depresia, ktorá sa môže
dotknúť každého z nás.
My v Základnej škole J. A.

Komenského sme si našou
športovou akciou symbolicky
pripomenuli dôležitosť každodenného pravidelného pohybu,
ktorý je najlepšou prevenciou
všetkých chorôb.Zároveň sme
zahájili bežeckú sezónu na
našej atletickej dráhe. Pozývame všetkých behu oddaných,
aby sa pripojili k nám a spolu s
nami behali pre zdravší život.

V nedeľu privítal MFK Revúca Šance Revúcej prišli po brejkona domácom ihrisku súpera z vých situáciách. Najprv Karol
Pliešoviec.
Máté vysunul Richarda Luntera,
Od začiatku zápasu sa hral no jeho lob sa do brány hostí
opatrný futbal. Domáci sa snažili nezmestil. V 80. minúte sa
kombinovať predovšetkým po mohol stať hrdinom zápasu
zemi, hostia prehusťovali stred a striedajúci Peter Antal, ale jeho
narúšali všetky útočné akcie už dobrú strelu z vnútra šestnástky
v ich zárodku. Zároveň využívali vyrazil spoľahlivý brankár Gnisvoju výškovú prevahu v osob- da. Hostia sa počas celého záných súbojoch. Aj preto sme boli pasu zmohli iba na jedinú strelu,
počas celého zápasu svedkami ktorej však chýbala potrebná raiba niekoľkých vyložených prí- zancia na prekonanie domáležitostí. Asi najväčšiu v prvom ceho brankára. S deľbou bodov
polčase spáli po krásnej krížnej preto hráči MFK Revúca nemôprihrávke od Šestinu debutant v žu byť spokojní. Túto stratu sa
domácom drese Radovan Mike, pokúsia napraviť v najbližšom
keď si na jeden dotyk výborne kole na Veľkonočnú nedeľu u
spracoval loptu, no jeho strelu z súpera v Badíne.
tesnej blízkosti vyrazil vybie-

Ďalšie úspechy našich žiakov
regionálnom kole .Úspešní boli podporu a pomoc. Znovu sa
aj naši malí futbalisti v zložení potvrdilo, že talent, svedomitá
Daniel Szilágyi, Dávid Mihál, práca a starostlivosť o talenty
Matej Hudec, Martin Galovič, prinášajú úspech. Máme super
Filip Galovič, ktorí v súťaži šikovných žiakov matematikov,
“ M a l ý f u t b a l “ 1 3 . 4 . 2 0 1 7 recitátorov, jazykárov, športovobsadili veľmi pekné 3. miesto. cov i umelcov. Veríme, že sa im
Svoju pripravenosť ukázali aj bude dariť aj celom rade súťaží,
naši bežci a v 2. ročníku Jarné- ktoré nás ešte čakajú. ĎAho behu v obci Muránska Dlhá KUJEME. ZS Komenského
Lúka sa nestratili. 3. miesto patrí
Martinovi Zemanovi a všetkých
juniorov predbehol Maťko Hudec.
Všetkým ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu školy i nášho
mesta. Poďakovanie patrí aj našim učiteľom a trénerom za ich
Dávid Tomečko,Športovec
vzornú
prípravu a rodičom zaroka 2015
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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

Zamestnanie
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Zamestnanie

Automechanik, CARRERA ,a.s.Lubeník, D.Benková,VŠ
Tornaľa, Veronika Hacsi,USO,- 0584811309
prax 1 rok, 0905751 225
Lisiar, Slovmag,a.s.Lubeník,
Bezpečnostný pracovník,SE- D.Benková USO,058 481 1309,
CURITAS SK Revúca ,Roman Prevádzkový elektrikár, SlovMikuško, USO, 0911849610, mag,a.s. Lubeník, D.Benková,
Ekonóm, Slovmag ,a.s. Lu- USO,058 4811309,
beník, D.Benková,USO, VŠ,- Obchodný pracovník,Termo0584811309,
byt Revúca, Marcel Kubenko,Kuchár/ka, BALATON Revúca, U S O , 0 9 0 2 5 7 9 8 0 1 ,
Prevádzkový kolorista, ReJana Hanuštiaková USO,
vúcke koberce syntetické, ReObchodný zástupca,Slovmag- vúca,Ing-.A.Belicová, USO,0911 383 688
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-máj 2017
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
NsP

2
Cannabis

3
Dr.Max

4
Lianela

5
Dr.Max

6
BENU

7
Lianela

8
Dr.Max

9
Lianela

10
Cannabis

11
Dr.Max

12
Lianela

13
Dr.Max

14
BENU

15
BENU

16
Dr.Max

17
BENU

18
Cannabis

19
BENU

20
Cannabis

21
Lianela

22
Cannabis

23
Dr.Max

24
BENU

25
Lianela

26
BENU

27
Dr.Max

28
Cannabis

29
Lianela

30
Cannabis

31
Dr.Max

Sociálny pedagóg, ZŠ s materskou školou Muráň,Mgr.-A.Marčáková,VŠ,0905947319,
Asistent manažéra, Ing.Peter
Ondrúšek, Revúca, Zuzana
Kopčíková, USO,0915 826 703,
Krajčír/šička, Atena- Personal
Consulting, Revúca,Ing.Kamila
Hrnečková, nižšie odborné
vz.,+421800221222,

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci apríl

Lúčime sa
Darina Pekárková
vo veku 82 rokov
Matilda Homolová
vo veku 95 rokov
Justína Franková
vo veku 83 rokov
Margita Barthová
vo veku 89 rokov
Ján Ferko
vo veku 53 rokov

Znel svadobný
pochod
Róbert Belányi
a Diana Majerčíková
dňa 8.4.2017

Vitajte
René Oláh

Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre
Teba slnko hriať ale tí čo Ťa radi
mali, nikdy neprestanú na Teba
spomínať.
Dňa 27.apríla 2017 sme si
pripomenuli 13.výročie úmrtia

Pavla
Švoňavca
z Mokrej
Lúky
S láskou spomína manželka,
syn Pavel s rodinou, dcéry Ľubka a Janka s rodinami a ostatná
blízka rodina.

Dňa 2.mája 2017 uplynie 15
rokov čo tragicky zahynul náš
milovaný syn, brat a krstný otec

Radoslav
Čonka
vo veku
25 rokov
Žijeme život bez neho ale predsa s ním. Ďakujeme za tichú
spomienku
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