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Už 20 rokov k nám prichádzajú mladí talentovaní hudobní umelci

Umenie je tvorenie, tvorenie
pochádzajúce z ľudských rúk, z
ľudského srdca a ducha, tvorenie novej veci, ktoré sa priraďuje
k ostatnému súčtu života a
sveta. Josef Čapek.
Vo štvrtok 27.apríla 2017 sa v
priestoroch koncertnej sály
Základnej umeleckej školy Revúca a v priestoroch Gymnázia
Martina Kukučína konal jubilejný
20.ročník celoslovenskej súťaže
vlastnej hudobnej tvorby detí
Talent Revúca.
Dušou tohto projektu je bývalá
riaditeľka ZUŠ Eva Skalská. V
roku 1989 podchytila iniciatívu
žiakov s kompozičnými schop-

nosťami a na koncerte ku Dňu
učiteľov odzneli prvé dve skladbičky vlastnej hudobnej tvorby.
O rok neskôr tvorivosť detí
podporujú aj ďalší učitelia školy.
V rokoch 1990-1992 sa konali
koncerty vlastnej tvorby pod
názvom Žiaci hrajú učiteľom o
ceny diváka a ceny z fondu rodičovského združenia.Žiaci
každý rok vytvorili okolo 20
skladbičiek, ktoré dokumentovali detskú tvorivosť a hudobné
nápady. V roku 1994 vlastná
hudobná tvorba detí nadobudla
súťažnú formu. Súťažilo sa v
troch kategóriách: skladby pre
harmonické nástroje, melodic-

ké nástroje a dramatická tvorba.
V ďalších rokoch už skladby
posudzovala odborná porota. V
roku 1996 bol za predsedu
poroty menovaný hudobný skladateľ, národný umelec Milan Novák, za členov hudobný skladateľ Norbert Bodnár a vtedajší
riaditeľ ZUŠ Jaroslav Petr.
Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 34 žiakov zo 13 základných
umeleckých škôl. Nadobudla
celonárodný charakter a odvtedy sa uskutočňuje pod názvom
Talent Revúca. Do Revúcej začínajú cestovať mladí nadaní umelci z Bratislavy, Zvolena, Žiaru
nad Hronom, Banskej, Štiav-

nice, Veľkého Krtíša, Považskej
Bystrice, Novej Dubnice, Trenčína, Kežmarku, Moldavy nad
Bodvou, V roku 2001 sa súťaže
ujalo Ministerstvo školstva SR a
zaradilo ju pod svoje gestorstvo.
V tomto ročníku k členom poroty
pribudol hudobný skladateľ Jozef Podprodský a skladby a
kompozície súťažiacich žiakov
posudzuje dodnes. Počet súťažiacich, škôl a súťažných skladieb sa rokmi Záhrada
menil a krivka
PSG
vzrástla v roku 2008 kedy sa
súťaže zúčastnilo 15 škôl a odznelo 36 skladieb. Po prvýkrát
mali mladí tvorcovia priestor
súťažiť v štyroch kategóriách
melodické a harmonické nástroje, komorné súbory a umelá
pieseň.
V súčasnosti , keď nahliadame
do histórie dnešnej podoby súťaže, vidíme mladé talenty z viac
ako 70 umeleckých škôl a viac
ako 500 hodnotených autorských skladieb. Skladby, v ktorých nechýbalo detské myslenie, rozlet, fantázia, pravdivosť
detského prejavu, ale aj zrelé
kompozičné umenie budúcich
skladateľov autenticky zaznamenané na notovom papieri.
Talent Revúca je jedinečná
autorská súťaž, ktorá vyžaduje
živú interpretáciu skladieb žiakmi s požiadavkou notového
zápisu. V podobných súťažiach
porota hodnotí kompozície len
na základe zaslaných partitúr.
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Už 20 rokov k nám prichádzajú mladí hudobníci
Mnohí žiaci súťažili vo viacerých
kategóriách pravidelne niekoľko
rokov po sebe.
Pre účastníkov a pozvaných
hostí jubilejného ročníka bolo
okrem tradičnej súťažnej prehliadky, ktorá prebiehala v dopoludňajších hodinách pripravené príjemné prekvapenie.
Popoludní v priestoroch GMK
sme sa mohli stretnúť s úspešnými laureátmi súťaže. S niektorými osobne, s inými len prostredníctvom prezentácie a hudobnej nahrávky. Svoje kompozície osobne prišiel predstaviť Peter Duchnický z Kežmarku, Dana Rudíková z Očovej a
Ľubica Beňušová z Revúcej. Ale
vypočuli sme si aj skladby Tomáša Lučivjanského, Františka
Jánošku, Petra Klátika, Pavla
Bizoňa , Petra Meša, Samuela
Hvozdíka,Tomáša Štefana,
Dalibora Hevesiho, Henricha
Klimenta. Všetci sa pohybujú a
prezentujú svoj talent a zručnosti v hudobnom svete a tí, ktorých tento svet zaujíma sa s ich
menami a tvorbou určite stretli
nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí.
Súťaž za 20 rokov predstavila
mnoho talentov, ktoré sa neskôr
vypracovali k známym menám
hudobnej scény. Kompozičná
práca, ktorej cesta, napriek tomu, že výsledkom je príjemná
hudba, je náročná, často si
okrem talentu vyžaduje veľkú
trpezlivosť a pracovné nasadenie. Slová veľkého hudobného
génia, že veľký talent je len
veľká trpezlivosť, vystihujú nielen prácu nadaných mladých ľudí ale aj ich pedagógov, ktorí ich
krok po kroku pripravujú, usmerňujú, vedú a povzbudzujú na ich
umeleckej ceste. Preto slová
vďaky riaditeľky ZUŠ Revúca
Moniky Štepitovej v závere podujatia patrili nielen účinkujúcim
umelcom, členom poroty ale aj
učiteľom za prípravu svojich
žiakov a kolegom z Revúcej za

prípravu a organizáciu všetkých
ročníkov tejto výnimočnej súťaže.
Výsledky 20.ročníka súťaže
Talent Revúca 2017:
Kategória melodické nástroje
do 11 rokov:1.miesto Adam Kotlarčík,2.miesto Eliška Beňušová,3.miesto Tamara Hrbálová
,Diana Vaššová, čestné uznanie Martin Schutz-všetci ZUŠ
Revúca.
Kategória harmonické nástroje:
1.miesto Vojtech Filip Kopko,
ZUŠ Vranov nad Topľou,2.miesto Nikolas Porteleki,
3.miesto Kristína Motyčková,
čestné uznanie Lenka Repáková -ZUŠ Revúca
Harmonické nástroje do 14
rokov,1.miesto Adam Páchnik
ZUŠ Kremnica, 2.miesto Nina
Lea Anderlová ZUŠ Lučenec,3.miesto Oxana Senková,
Monika Schutzová-ZUŠ Revúca, čestné uznanie Kristína
Dovalová ZUŠ Vlkanová,
do 19 rokov 2.miesto Vratko Popeláš ZUŠ Gelnica,3.miesto
Dominika Karalová a čestné
miesto Lucia EštvančíkováZUŠ Revúca.
V kategórii umelá pieseň do 19
rokov 1.miesto Ivana Slottová
ZUŠ Revúca,2.miesto Duška
Elizabeth Rajčanová ZUŠ
Kremnica,3.miesto Lucia Kaločaiová ZUŠ Hnúšťa, čestné
uznanie Denisa Rudincová
ZUŠ Michalovce.
Laureátom tohtoročnej súťaže
sa stala Tereza Jaďuďová zo
ZUŠ Hurbanovo, ktorá získala
1.miesto v kategórii melodické
nástroje do 19 rokov a 2.miesto
v kategórii harmonické nástroje
do 19 rokov
Zapamätajme si tieto mená,
možno sa s nimi ešte na hudobnej scéne stretneme. Blahoželáme.
Text a foto: Katarína Kvetková,
zdroj: Monika Štepitová ZUŠ
Revúca
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Ožili divadelné dosky v Revúcej

Mestský dom kultúry bol v dňoch
27. -29. apríla 2017 vyhradený
divadlu. V jeho priestoroch sa
konal 43.ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho činoherného divadla a divadla
mladých Zochova divadelná
Revúca.
Vyhlasovateľom podujatia je Národné osvetové centrum Bratislava , organizátormi Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské osvetové
stredisko Rimavská Sobota a
Mestské kultúrne stredisko Revúca. Prehliadka sa koná pod
záštitou primátorky mesta Evy
Cireňovej s finančnou podporou
fondu na podporu umenia.
Do Revúcej pricestovali súbory z
celého Banskobystrického kraja.
Počas troch dní sa odbornej a
študentskej porote predstavilo
16 súťažných súborov a ako
hosť prehliadky Spurníkuv ochotnícky soubor Sokola z Litovla. Podujatie otvorila riaditeľka
GMOS Darina Kiššáková a jeho
priebehom nás sprevádzala Tatiana Kršková V sobotu podvečer bolo rozhodnuté. Odborná, laická i divácka porota zverejnila výsledky.
V rámci činoherného divadla sa
na 1.mieste umiestnil divadelný
súbor Jána Chalupku mesta

Brezno s hrou Spálená večera.
Ako druhý skončil súbor Daxner
z Tisovca s hrou Boh masakra.
Obidva súbory postupujú na celoštátnu prehliadku amatérskeho divadla dospelých Belopockého Mikuláš v Liptovskom
Mikuláši.Tretie miesto patrí
dvom divadlám Zelienka zo
Zvolena s hrou Pán a pani Morganovci a Havran zo ZUŠ Rimavská Sobota s tragikomédiou
Láska v studni.
Najlepšie divadlo mladých predviedli ochotníci divadelného súboru Úsmev zo ZUŠ Modrý Kameň a s hrou Neznámi postupujú na celoštátnu postupovú
prehliadku Fedim do Tisovca.
Druhý skončil súbor Stužka z
Kokavy nad Rimavicou s hrou
Fragmenty cesty a tretia Alterna
ZUŠ Rimavská Sobota s absurdnou drámou Yelizaveta
Bam. Laickej porote sa najviac
páčili súbory Stužka a Daxner,
diváci rozhodli svoju cenu udeliť
súborom Stužka a Havran.
Pre tých, ktorým je ochotnícke
divadlo radosťou a všeliekom na
problémy a svoj čas venujú ušľachtilej zábave akou divadlo
určite je, bol 43.ročník Zochovej
Revúcej príjemným naplnením
ich predstáv. Katarína Kvetková

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...

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.

Pocta revúckemu rodákovi

V stredu 10.mája 2017 predpoludní sa pri pamätníku na Námestí
slobody konala spomienková slávnosť venovaná 72.výročiu Dňa
víťazstva nad fašizmom.
Spomienka, ktorú organizujú Mesto Revúca a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov generála
Viesta Revúca, bola spojená s odovzdaním prsti zeme z nemeckého mesta Flossenburg, miesta popravy revúckeho rodáka,
armádneho generála Rudolfa Viesta, a slávnostným odhalením
symbolického hrobu generálovi Viestovi na revúckom cintoríne
Po akte kladenia vencov k pamätníku na Námestí slobody a k
pamätnej tabuli na rodnom dome armádneho generála Rudolfa
Viesta, primátorka mesta Eva Cireňová a zástupcovia Klubu generálov Slovenskej republiky odhalili symbolický hrob armádneho
generála Rudolfa Viesta na cintoríne v Revúcej.
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Cesta na trh práce

Revúcke lesnícke dni
Dňa 27.apríla 2017 Lesy SR v spolupráci s Mestskými lesmi
Revúca, Muránskou planinou, národný park, Mestom Revúca a
Hasičským záchranným zborom pripravili pre deti, mládež a širokú
verejnosť podujatie Revúcke lesnícke dni.
Keďže počasie nám neprialo, desiaty ročník lesníckych dní sa
konal v priestoroch Lesov SR, odštepný závod Revúca . Že toto
podujatie má výchovný charakter a oboznamuje deti s lesným
svetom a jeho obyvateľmi dokazujú aktivity, ktoré organizátori
pripravili.
V miestnosti lesnej pedagogiky sa premietali filmy.- „Zomierajú
postojačky“ a „Krajina bez tieňa“ Na drevenom paneli si mohli deti
vyskúšať poznávačku stôp zveri, a pomocou lupy pozorovať
lykožrúta, maličkého škodcu smrekových porastov. Národný park
Muránska planina pripravil informácie o živote bocianov a možnosť postaviť bocianie hniezdo. Mestské lesy pripravili informácie o
premene dreva na papier. Obľúbené sú aj súťaže odhad váhy
dreva skladanie klátika, rýchle nôžky, šikovné rúčky, deti zaujali
veveričkine zásoby, vzácna voda v púšti a tvorivé dielne, kde si
mohli vyrobiť chrústa a vytvoriť pomocou pečiatok drevenú
medailu. Katarína Kvetková, zdroj: Eva Vavreková, foto Ing.
J.Ďurkovič

Okres Revúca patrí dlhodobo k
okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci celej SR.
K 31.03.2017 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti úroveň 21,83%. V evidencii Úradu
práce Revúca je v súčasnosti
celkovo 4 828 uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ).
Za účelom zlepšenia postavenia
UoZ na trhu práce, zvýšenia zamestnateľnosti a zamestnanosti
UoZ a znevýhodnených UoZ
podporou vytvárania pracovných
miest,zníženia nezamestnanosti, podpory rozvoja miestnej a
regionálnej zamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch bol
na ÚPSVR Revúca, tak ako celkovo v 12 okresoch v rámci celej
SR realizovaný Národný projekt
Cesta na trh práce
Jeho realizácia prebieha v období od marca 2017 do decembra
2021. Národný projekt zahŕňa 6
aktivít:
Aktivita č. 1: Podpora vytvárania
pracovných miest (ďalej PM) pre
uchádzačov o zamestnanie (
ďalej UoZ)
Aktivita č. 2: Podpora vytvárania
PM pre znevýhodnených UoZ s
osobitným zreteľom na dlho nezamestnaných občanov v sociálnych podnikoch pracovnej integrácie vytvorených v zmysle zákona o službách zamestnanosti,
Aktivita č. 3: Podpora vytvárania
PM
Aktivita č. 4: Zamestnám sa sám
aj v poľnohospodárskej prvovýrobe,
Aktivita č.5: Poskytovanie finančného príspevku na podporu
mobility,
Aktivita č.6:Poskytovanie individualizovaných služieb UoZ (Jedná sa o poradenský proces, ktorý
je súborom poradenských aktivít.
Celkový počet zaradených do
aktivity v rámci ÚPSVR Revúca
bude 2 717 UoZ. V súvislosti s
touto aktivitou boli prijatí od

01.05.2017 štyria odborní poradcovia.)
V priebehu mesiaca marec a
apríl 2017 sa uskutočnili pracovné stretnutia so zástupcami
miest a obcí a pre zamestnávateľov v priestoroch UPSVR
Revúca a vo vysunutom pracovisku v Tornali. Počas stretnutí
boli subjekty oboznámené s novým NP Cesta na trh práce, zároveň boli odprezentované
príspevky poskytované v zmysle Zákona o službách zamestnanosti, v rámci ktorých môže
byť poskytovaný finančný príspevok na zamestnanca prijatého do pracovného pomeru z
radov uchádzačov o zamestnanie
Stretnutia mali neformálny charakter a počas diskusie mali
subjekty možnosť predkladať
svoje pripomienky a tiež vymeniť si svoje skúsenosti. Prezentácií sa zúčastnilo celkovo
37 zástupcov miest a obcí a 67
zamestnávateľských subjektov.
Ich účasť svedčila o tom, že o
pracovné stretnutia je veľký
záujem. Je to jedna z možností,
ako nadviazať a upevňovať partnerskú spoluprácu.
O tom, že daný projekt mal medzi zúčastnenými mimoriadny
záujem, svedčí aj počet podaných žiadostí na jednotlivé aktivity
Prostredníctvom zamestnávateľov sa s nástupom od 01.05.2017 uzatvorilo 51 pracovných
zmlúv a v mestách a obciach sa
zamestnalo ďalších 229 uchádzačov o zamestnanie
V rámci aktivity č. 4 majú možnosť uchádzači o zamestnanie
požiadať o poskytnutie finančného príspevku na samozamestnanie, ktoré môžu prevádzkovať v rôznych odvetviach.
Pracovné miesto na samozamestnanie môže UoZ vytvoriť aj
v odvetví poľnohospodárskej
výroby. Finančný príspevok sa
poskytuje vo výške 5 600,- Eur.
Za vytvorenie pracovného miesta sa považuje začatie vykonávania samostatnej zárobkovej
činnosti a jej nepretržité vykonávanie najmenej dva roky.
Ing. Jaroslav Demian,
Riaditeľ ÚPSVR Revúca
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Cesty a doprava Revúckeho okresu Pomohli sme nášmu mestu
Deň Zeme (22.apríl) si v Základnej škole J. A. Komenského
každoročne pripomíname, lebo
zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť
jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov
žijúcich na Zemi.

Dňa 23.3.2017 sa v Mokrej Lúke
konalo výjazdové zasadnutie
Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Banskobystrického
samosprávneho kraja ( ZBBSK), ktoré bolo v našom okrese
prvýkrát.
Cieľom stretnutia Komisie bolo
prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé okresy a
návrh rekonštrukcie ciest druhej
a tretej triedy pre rok 2017.
Stručná charakteristika cestnej
siete v okrese Revúca: rýchlostná cesta R2 necelých 8 km,
cesty I. triedy necelých 12 km,
cesty II. a III. triedy vyše 217
kilometrov, z ktorých je 66 km v
nevyhovujúcom až havarijnom
stave .
Komisia dopravy sa na svojom
zasadnutí venovala rozdeleniu
finančných prostriedkov v celkovej výške 9 mil. eur. Táto suma
má byť použitá Banskobystrickou regionálnou správou ciest
a.s. (BBRSC a.s.) na rekonštrukciu ciest v okresoch nášho
kraja. V pôvodnom návrhu rozpočtu bolo pre okres Revúca
vyčlenených necelých 540 tis.
eur. Vďaka aktívnej práci členov
Komisie Ing. J. Laššanovi a Mgr.
O. Bafiovi, sa podarilo navýšiť
tieto prostriedky o sumu vyše
270 tis.eur na 816 tis. eur.
V roku 2016 boli okresu pridelené finančné prostriedky na
úrovni 450 tis. eur, za ktoré sa
zrekonštruovali tieto úseky :
Jelšavská Teplica Hucín, 3,6
km. , Tisovec Muráň , 1,9 km. a
Revúca Železničná ulica, dĺžka
1,7 km.
Na rok 2017 sa stanovili pre
okres Revúca nasledujúce
priority : pokračovanie rekonštrukcie cesty Licince - Gemerská Hôrka,ktorej časť sa rekonštruovala už v roku 2016.
Dôvod výberu tejto komunikácie
je plynulejšie a bezpečnejšie
spojenie občanov nášho okresu

s metropolou východu Slovenska Košice.
Rekonštrukcie ciest do koncových obcí okresu a to Revúčka Muránska Zdychava , Magnezitovce - Kopráš . Ďalej Ploské
Červeňany , Nandraž Jelšava
(po železničné priecestie), Jelšava Hrádok (hranica okresu).
Výber týchto úsekov bol ovplyvnený aj prebiehajúcim procesom prechodu ciest II/532 (Tornaľa - Muráň) a II/531(Tisovec
Červená Skala) do majetku SR
a ich preklasifikáciou na cesty I.
triedy
Mnohým nezainteresovaným
sa môže zdať, že daných úsekov je málo, ale v každom uvedenom úseku sa bude jednať o
súvislú rekonštrukciu vozovky a
nielen plátanie dier. Myslíme si
,že v súčasnej situácii Banskobystrického samosprávneho kraja a jeho vedenia, sa
rekonštrukcia týchto ciest a
úsekov uskutoční rýchlejšie
pod správou Slovenskej správy
ciest. Pre informáciu, rekonštrukcia ciest druhej a tretej
triedy je v kompetencii BBRSC
a.s., ktorej zriaďovateľom je
Banskobystrický samosprávny
kraj (BBSK). Občania často
nevedia ,že za stav týchto ciest
zodpovedá BBRSC a.s. a nie
obec, respektíve mesto, v ktorom sa nachádza. Preto aj
kritika stavu ciest patrí BBSK,
respektíve BBRSC a.s. a nie
vedeniu obce, cez ktorú daná
komunikácia prechádza.
Mgr. Ondrej Bafia

Deň si žiaci našich 3. a 4. ročníkov pripomenuli výtvarnou
súťažou. Svojimi výtvarnými
prácami poukázali na to dôležité
čo k šťastnému a zdravému
životu potrebujeme. A to je čistý
vzduch, čistú a priezračnú vodu
a krásnu zelenú prírodu všade
okolo nás. Ako sa im darilo, môžete posúdiť spolu s nami. Najkrajšie práce budú ocenené a
vystavené
v vstupnej chodbe
I my sme sa 20.4.2017 počas
hodiny chémie v 8.B triede školy, kde si ich v našej malej
vybrali monitorovať rieku Zdy- galérii môžete prezrieť.
chavu v našom meste. Na za- Školský areál našej základnej
čiatku vychádzky sme boli oboz- školy je veľmi veľký, pekný a plnámení s cieľom a našou úlo- ný zelene. Pri jeho údržbe vznihou. Boli sme rozdelení do dvo- ká veľké množstvo bio odpadu.
jíc a každá dvojica dostala lístok, Čo s ním ? Preto sme sa pri
do ktorého zapisovala čistotu, príležitosti DŇA ZEME 2017
prípadne stav znečistenia jed- rozhodli, že ho začneme jednonotlivých miest rieky Zdychavy. ducho spracovávať- komposJedna dvojica pomocou Eco- tovať. Nebude záťažou pre
LabBox merala teplotu, farbu a zvoz a likvidáciu firmou zapH vody. Sledovanie vody v rie- oberajúcu sa likvidáciou odpadu
ke Zdychava sme začali vstu- v našom meste, nebude končiť v
pom do Revúcej od miestnej zberných nádobách a nebude
časti Revúčka. Voda mala te- základom pre skládku odpadu,
plotu 3°C, pH neutrálne, bez zá- ale vráti sa po skompostovaní
pachu a číru farbu. Nebola zne- znovu v podobe kompostu do
čistená odpadkami. Ako sme nášho krásneho zeleného areprechádzali k centru mesta voda álu. ZŠ
svoje fyzikálne vlastnosti nemenila, len bola stále viac znečistená odpadkami ako pneumatikami, plastovými fľašami,
oblečením... Kvôli nepriaznivému počasiu sme svoje putovanie ukončili pri SSOŠ Revúca.
V teple triedy sme vychádzku
zhodnotili, vymenili si názory na
stav rieky. Našej rieke pomohli aj
žiaci 5. B triedy, ktorí sa zapojili
do každoročného čistenia rieky
organizovaného Správou NP
Muránska planina.
Žiaci druhého stupňa našej školy pomohli nášmu mestu sa zbaviť veľkého množstva odpadu,
ktoré sme my , obyvatelia nášho
mesta nezodpovedne vyhodili, a
tak sami sebe znečistili mesto,
kde žijeme a trávime čas.
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Deň Zeme u Zocháčov

hodinu dejepisu, na ktorej sa
síce neskúša, ale vďaka názorným ukážkam, dramatickým
akciám a humorným scénkam
zároveň učí i zabáva.
Ďalšia
kultúrna akcia potešila hlavne
tých, ktorí majú blízko k spevu i
tancu. Hudobník Viktor Guľváš

nám prezentoval svoje piesne,
ktoré majú nielen zabaviť, ale aj
poučiť. Žiaci si spolu s ním zaspievali, zatancovali, ale aj zacvičili. Koncert sa všetkým páčil,
o čom svedčil i veľký potlesk na
záver.

Bronzové medaily z Čadce

Deň Zeme sa vo svete oslavuje už od roku 1970, ako vyjadrenie
podpory ochrane životného prostredia. V rámci tejto kampane sme
v našej Základnej škole Ivana Branislava Zocha v piatok 21.4.2017
pripravili oslavu Dňa Zeme.
Tohtoročným heslom „Jedlom pre lepší svet“ sme si pripomenuli, že
o osude životného prostredia a prírody rozhodujeme aj na našom
tanieri. Pri každom jednom jedle totiž robíme rozhodnutie, či
budeme prispievať k ich ničeniu alebo sa rozhodneme jesť pre lepší
svet. Každý deň tak máme možnosť odbremeniť planétu od kilogramov emisií skleníkových plynov, plytvania vodou, drancovania
oceánov či vyrubovania pralesov.
Aktivity na druhom stupni sme rozdelili na dve časti. Jednou z nich
bola exkurzia v čistiarni odpadových vôd v Revúcej. Druhá časť
prebiehala v škole. Na jeden deň sme telocvičňu našej školy
premenili na útulný „Regionálny bufet“ pre všetkých. Ponúkali sme
chutné jedlá z ovčieho, kravského mlieka z miestnych fariem,
nápoje, pokrmy z regionálnych surovín. Pripomenuli a vysvetlili
sme si význam sezónnych potravín. Hostia dostali lahodné zeleninové, mliečne, ovocné, medové pochúťky, a nielen to, ale aj
množstvo zaujímavých informácií od skúseného personálu. Táto
akcia nám poslúžila aj k tomu, že žiaci našej školy sa v blízkej
budúcnosti budú zaoberať a venovať sa potravinám fair trade.
Absolútnou čerešničkou na torte bol výrok našich žiakov „tento deň
sa vydaril, znamenal pre nás nielen zábavu, ale aj poučenie pre
všetkých“. Vykročili sme teda správnym smerom, ale poukázali aj
nato, že to ide chutne a ľahko.Mgr. Iveta Špaldová

Dňa 29.4.2017 sa v Čadci uskutočnili Majstrovstvá Stredoslovenského zväzu karate detí a žiakov + Grand Prix Čadca.
Za účasti 457 pretekárov zo 49 klubov zo Slovenska a Čiech. Náš
klub reprezentovalo spolu 7 pretekárov a získali sme 3 medaily
bronzového lesku: 3.miestoTadeášSabol,kata8 9rokov 3. miesto
Miroslav Franko, kumite 8 9 rokov, - 26 kg. 3. miesto Ladislav
Gunár, kumite 16 17 rokov, + 76 kg. Mrzia nás prehraté súboje o
bronz, kde mali blízko k medaile v športovom zápase Štefan Koreň
aj Tadeáš Sabol. Vedenie klubu ďakuje všetkým zúčastneným za
vzornú reprezentáciu klubu. Karate klub

Šermiari na Hviezdoslavke
Mestské múzeum Jelšava vás pozýva na Deň otvorených
dverí dňa 19.mája 2017 v čase od 8.30-15.30.hod.
Mesto Jelšava pozýva verejnosť na Dni mesta Jelšava
9.-10.júna 2017. Www.muzeumjelsava.sk

Pohotovostné služby lekární-máj 2017
Koncom apríla sa uskutočnili v
našej škole zaujímavé podujatia
pre mladších aj starších žiakov.
Zavítala k nám šermiarsko-divadelná skupina Via Historica. V
priestoroch telocvične nám ponúkla štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na slovenské
dejiny. Previedla nás význam-

nými obdobiami - cez obdobie
Slovanov, turecké nájazdy, stavovské povstania až po Jánošíka a Štúra. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy,
historické zbrane i šermiarske
súboje. Do programu boli interaktívne zapájaní. Via Historica
nám predviedla netradičnú

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

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci apríl

Lúčime sa

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

Bohuš Šarník
vo veku 76 rokov
Ján Hajdú
vo veku 60 rokov
Ján Schony
vo veku 70 rokov

Znel svadobný
pochod
Juraj Brindzák
a Ivana Sendreiová
dňa 26..4.2017

Vitajte

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
Darujem malé mačiatka.
058 442 54 00

Predám veľkú záhradu
lokalita Kúpele a záhradu
oproti Strelnici.
Lacno.
0904 331 448

Phdr.Renáta Ružinová
NECHAJTE SI PREPLATiŤ KURZ
ÚRADOM PRÁCE v PLNEJ
VÝŠKE. RE-PAS
Akreditovaný
Intenzívny
OPATROVATEĹSKÝ KURZ
pre záujemcov o opatrovateľskú činnosť na Slovensku alebo v zahraničí
Prijmem do zamestnania
v domácnostiach alebo
v stavebnej výrobe
zariadeniach sociálnych
pracovníka s praxou.
služieb
Vodičský preukaz B
Termín: 30.máj 2017
podmienkou,BE,C výhodou. Miesto:Muránska ulica
Prihlasovanie:
Môžu byť aj dôchodcovia.
0903 137 604

Lilien Maťková
Adam Ďuriška

Keď odíde jeden z nás, nedá sa
iné len spomínať a v duchu mať
rád, zapáliť sviecu. Už Ťa nič nebolí odpočívaj v pokoji.
Dňa 7.mája uplynulo 11 rokov od
úmrtia nášho drahého manžela,
otca,starého a prastarého otca

Júliusa
Juhása

0908 230 638

S láskou v srdci spomínajú manželka Soňa,dcéry Adriana a Soňa s manželmi, vnúčatá Riko,
Sergio, Lusia, Rebeca a pravnučka Timejka.
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