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Nové riaditeľky v našich školách
Budete pokračovať v šľapajách predchádzajúcich riaditeľov alebo vnímanie filozofie
školy je pre Vás iné a plánujete zmeny?
Koľko detí navštevuje Vašu
školu. Je to dosť, ak nie ako
plánujete zvýšiť počet žiakov?
Už trochu poznáme pani riaditeľky Katarínu Remperovú,
Katarínu Krištofovú a Moniku
Štepitovú A čo ženy Katarína
Remperová, Katarína Krištofová a Monika Štepitová.
Aké úlohy v živote zohrávajú,
čo ich napĺňa a ako trávia
voľný čas?

Koncom marca sa konali výberové konania na pozíciu riaditeľov Materskej školy Sládkovičova, Základnej školy I.B.Zocha
a Základnej umeleckej školy v
Revúcej. Podľa doporučení Rady škôl primátorka mesta Eva
Cireňová menovala do funkcie
riaditeliek Mgr.Katarínu Remperovú, Mgr.Katarínu Krištofovú a
Mgr. Moniku Štepitovú. Všetky
spomínané školy majú nové šéfky, rozhodli sme sa preto v krátkosti ich vám predstaviť.
Aká dlhá bola cesta k pozícii
riaditeľky školy a kedy a prečo ste sa rozhodli na ňu
vstúpiť?

školy je a bude našou prioritou,
čo si bude vyžadovať láskavý,
ľudský a pedagogicky taktný
prístup ku každému dieťaťu a
pochopenie potrieb rodičov.
4.Svoj voľný čas trávim s rodinou, priateľmi a športom. Šport
napomáha nielen telesnému,

ale aj duševnému zdraviu, čo
potvrdzujem a venujem sa cvičeniu, volejbalu, bedmintonu, v
zime lyžovaniu. Rada čítam,
vyberám si knihy pri ktorých oddychujem, ale aj knihy, kde nachádzam inšpiráciu a podnety
pre sebarozvoj a sebapoznanie.

Mgr.Katarína Krištofová

Mgr.Katarína Remperová

1.Pochádzam z učiteľskej rodiny, preto výber môjho povolania
bol jednoznačný ako aj výber
strednej a neskôr vysokej školy.
Mojím veľkým vzorom bola a je
moja mama, učiteľka materskej
školy, v súčasnosti už na dôchodku. Správny čas nastal a
možnosť vstúpiť na cestu riaditeľky sa mi otvorila teraz, kedy
som zareagovala na príležitosť,
prihlásila som sa do výberového
konania a uspela som. Kvalifikačné predpoklady na výkon
funkcie som napĺňala postupne.
Po skončení strednej pedagogickej školy som sa zamestnala
v našej škole a po roku praxe
som začala študovať na vysokej
škole v Prešove, kde som po piatich rokoch úspešne ukončila
odbor Pedagogika so zameraním na predškolskú výchovu.
Absolvovala som funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických
pracovníkov a od roku 2003 som
vykonávala funkciu zástupkyne
riaditeľky materskej školy až do
vymenovania do funkcie riaditeľky. V roku 2009 som obhájila
1. atestáciu a v roku 2015 2.
atestáciu. Mám 27 rokov praxe
ako učiteľka materskej školy.
Prácu s deťmi mám rada a nechcem ju zmeniť, ale lákalo ma aj
výchovno-vzdelávaciu prácu

nielen realizovať, ale ju aj riadiť,
usmerňovať, plánovať, organizovať, čo sa nezaobíde bez administratívnej práce, ktorá je toho súčasťou.
2.Ako zástupkyňa som sa podieľala na všetkých zmenách,
ktorými naša škola prechádzala, najmä od roku 2008,
kedy bol prijatý nový školský zákon. Som spoluautorkou nášho
Školského vzdelávacieho programu, aj jeho korektúr a inovácií, takže s filozofiou a kultúrou
školy som stotožnená, pokladám ju za vyhovujúcu, rešpektujúcu naše možnosti a podmienky. Riaditeľky predo mnou
budovali a riadili školu ako kooperatívnu, produktívnu a kompaktnú komunitu pedagogických a prevádzkových zamestnancov, v čom by som chcela
pokračovať. Čo sa týka zmien,
tie prichádzajú neustále a treba
na ne pružne reagovať, čo bude
mojou snahou.
3.Našu materskú školu navštevuje tento školský rok 139 detí.
V zmysle platnej legislatívy
máme naplnený počet detí v
triedach. Počas roka sme priebežne prijímali deti podľa potreby rodičov , čo nám zákon umožňuje. Udržať si súčasnú
návštevnosť našej materskej

1.Vyštudovala som katolícku teológiu na Katolíckej univerzite v
Ružomberku a už počas štúdia v
roku 1999 som začala učiť na
SPŠ v Tisovci anglický jazyk,
keďže pri ukončení štúdia na
EGT v Tisovci som získala aj
štátnice z angličtiny. Po roku praxe som začala učiť aj na revúckych základných školách. V roku
2002, keď školy dostali právnu
subjektivitu, som sa rozhodla pokračovať už iba na Základnej
škole I. B. Zocha, kde pôsobím
dodnes. Počas zamestnania
som si doplnila kvalifikáciu na
anglický jazyk na MPC a nedávno som vykonala druhú atestáciu. V roku 2010 som sa stala
zástupkyňou riaditeľky. Po odchode riaditeľky Mgr. A.Kvetkovej som sa rozhodla kandidovať na riaditeľku, pretože som
chcela, aby škola pokračovala v
smerovaní, ktoré jej dali predchádzajúci riaditelia.
2.Už v predchádzajúcej otázke
som naznačila, že smer, ktorý
dali škole predchádzajúci riaditelia, vnímam ako dobrý a chcem
pokračovať v rozvíjaní školy ďalej. Sme škola, ktorá poskytuje v
meste vhodnú alternatívu pri

výbere - máme slovné hodnotenie na prvom stupni, zameranie na rozvoj emocionálnej a
prosociálnej výchovy žiakov,
regionálnu výchovu, rozvíjame
finančnú aj čitateľskú gramotnosť, environmentálne cítenie,
atď. Venujeme sa aj žiakom so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, učiteľom pri
práci s nimi pomáhajú aj
asistenti a odborní zamestnanci.
3.Školu v školskom roku
2016/2017 navštevuje 298 žiakov. Keďže preferujeme nižšie
počty žiakov v triedach kvôli individuálnejšiemu prístupu, vnímam tento počet ako primeraný. Zvýšiť počet žiakov v škole
by som chcela pozitívnejším
statusom v okolí a rozvíjaním silných stránok školy.
4. Som vydatá, zatiaľ bezdetná.
Okrem školy slúžim v rímskokatolíckom kostole v Revúcej pri
svätých omšiach hrou na gitare
a spevom. S manželom takmer
všetok voľný čas momentálne
trávime prerábaním domu. Inak
rada cestujem, spoznávam nové miesta, trávim čas s rodinou a
priateľmi

Mgr.Monika Štepitová
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Nové riaditeľky v našich školách
1.Do Ľudovej školy umenia /v
mojej mladosti sa takto volala
Základná umelecká škola/ ma
priviedla moja stará mama. V
tom období som s veľkou láskou
spievala, začala som sa venovať hre na klavíri. Hudba ma
očarila až natoľko, že som sa rozhodla pokračovať v štúdiu na
Konzervatóriu v Košiciach. Po
absolvovaní konzervatória som
sa vrátila do domovskej školy a
moje skúsenosti som s nadšením odovzdávala mladým klaviristom. Svoje vzdelanie som si
neskôr rozšírila štúdiom na
Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici, v odbore učiteľstvo
pedagogiky a hudobné umenie.
Popri pedagogickej činnosti som
zastávala funkciu vedúcej predmetovej komisie klávesových
nástrojov a od roku 2012 som
bola vymenovaná do funkcie zástupkyne riaditeľky školy.
2.Počas svojej existencie si
škola vytvorila dobrý imidž, čoho
dokladom je i stály záujem o štúdium v našej škole. Ako riaditeľka školy by som chcela
nadviazať na vývoj z uplynulých
rokov, udržať plnoorganizovnú
ZUŠ, čo znamená fungovanie
všetkých štyroch odborov, kvalitu umeleckého vzdelávania a
pedagogického kolektívu. Toto
nasmerovanie má byť prospešné predovšetkým pre žiakov
školy, širokú verejnosť a celú
umeleckú obec. Dôležitá je spolupráca s mestom, školami a
ďalšími inštitúciami v rámci regiónu. Mojou snahou bude pokračovať v organizovaní celoslovenskej súťaže vlastnej tvor-

by detí TALENT REVÚCA, podporovať aktivity pedagógov pri
účinkovaní v rôznych komorných telesách a v speváckom
zbore ,,Quirin“, udržať trend detského denného tábora Slniečko
tvorivé dielne, podporovať tvorbu projektov a školu obohatiť o
nové trendy, ktoré prináša vývoj
v oblasti umeleckého vzdelávania. V nasledujúcom období
plánujeme realizovať pilotný
program nového odboru, v ktorom žiaci získajú nové kompetencie, naučia sa vytvárať fotografické a audiovizuálne diela
spravodajského, publicistického, dokumentárneho či umeleckého charakteru. Popri žurnalistických poznatkoch získajú absolventi aj poznatky a zručnosti
z oblasti produkcie rôznych audiovizuálnych žánrov a práce so
súčasnými modernými technológiami /fotografia, animácie,
práca s kamerou, práca so zvukom, interpretácia, moderovanie, tvorba scenára, mediálna
propagácia a i.
3./Našu školu navštevuje 367
žiakov vrátane elokovaných pracovísk v Jelšave, Lubeníku a v
Muráni. Budem rada, pokiaľ sa
nám podarí udržať stabilný počet žiakov vo všetkých umeleckých odboroch.
4.Som mamina dvoch synov.
Svoj voľný čas trávim najradšej
so svojimi blízkymi a priateľmi.
Hudba a spev je pre mňa prácou
aj koníčkom. Vychádzky do prírody, turistika a šport mojím
relaxom.

Informačné tabule zlepšia orientáciu turistov

Mesto Revúca osadilo dve nové informačné tabule na prístupových
cestách do mesta a, to na ulici M. R. Štefánika a Muránskej.
Tabule označujú Múzeum Prvého slovenského gymnázia i Turistické informačné centrum. Realizácia prebehla začiatkom mája
2017.Mesto chce tak zlepšiť orientáciu domácich i zahraničných
návštevníkov pri cestách do mesta Revúca i návštevách regiónu
Gemer.
Cieľom je skvalitnenie propagácie národnej kultúrnej pamiatky
celonárodného významu pri príležitosti blížiaceho sa 155. výročia
založenia Prvého slovenského a. v. gymnázia, známeho ako Prvé
slovenské gymnázium, ktoré si pripomenieme v septembri práve v
tomto roku. Zámerom, je samozrejme, osloviť aj nových ná-števníkov a motivovať ich tak k návšteve počas celého roka upozornením na turisticky atraktívnu pamiatku.
Tieto informačné tabule majú význam v infraštruktúre cestovného
ruchu a ich úlohou je upozorniť a navigovať návštevníkov a turistov
do označenej lokality, ale hlavne zdôrazniť regionálne hodnoty,
ktoré na území mesta máme.

Katarína Kvetková

Opäť sa vydávali potravinové balíčky

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
V dňoch 16.a17.mája 2017 sa uskutočnil druhý výdaj balíčkov
potravinovej pomoci. Súčasťou tohto výdaja boli aj balíčky s sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.
hygienickými potrebami. Pracovníci Slovenského Červeného kríža Je potrebné zber zviazať!
Rožňava, prostredníctvom ktorého Mesto Revúca realizuje pomoc Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.
vydali celkovo 443 potravinových a 297 hygienických balíčkov
oprávneným poberateľom. V jesenných mesiacoch by mali byť Kontakt na výkupcu: 0902 980 998,0902 987 672, e mail:
brantner@brantner.com
realizované ešte dva výdaje.
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Kalendár podujatí-jún 2017

Ako za starých čias SENIORI RECITUJÚ
Sú družní, bohatí na životné
skúsenosti, zruční v mnohých
činnostiach, tvoriví.
Seniori. Nesedia nečinne kdesi v
kútiku, dávajú o sebe vedieť.
Ukázali to i 4. mája v MsKS na 1.
ročníku okresnej prehliadky
prednesu poézie a prózy pod
názvom Seniori recitujú. Organizátorom podujatia bola OO JDS
v Revúcej, mesto Revúca a
MsKS. Všetci sme obdivovali ich
prístup k prednesu, krásnu slovenčinu, smelé a prirodzené vystupovanie. Dobre nám padlo
opäť počuť verše básní, s ktorými sme sa stretali v školských
laviciach. Porota a organizátori
ocenili výkony všetkých recitá-

V piatok 19.mája 2017 sa priestory prvého slovenského múzea a
ich návštevníci tak trochu posunuli v čase, ale tentoraz nie do
búrlivých čias pôsobenia prvého slovenského gymnázia. V parku
sa konal Revúcky retromajáles, ktorý organizovali Mestské
kultúrne stredisko Revúca a Múzeum Prvého slovenského
gymnázia. Niektorí návštevníci poňali podujatie vskutku v retro
štýle a za sprievodu hudobnej produkcie Retro Music Band,
Tanečného orchestra Rimavská Sobota a Roba Opatovského, sa
zabávali v retro ošatení a tancovali v retro krokoch. Zábava pod
hviezdami pre páry ale aj dámy v babskej jazde skončila pred
polnocou. Kvetková Katarína

torov ďakovným listom a kvietkom. Doporučili, aby náš okres
na krajskej prehliadke reprezentovala Mgr. Viera Janitorová
z Muránskej Dlhej Lúky,Darina
Korimová z Muráňa a Klára
Hrvolová z Lubeníka. Osobitnou
kategóriou prehliadky bol prednes vlastnej tvorby. Z tejto kategórie nás bude reprezentovať
Mgr.Juraj Kochjar z Muráňa s
básňou Kohút a jeho deti.
Súťažiacim prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. My ostatní ďakujeme za pekné a obohacujúce dopoludnie.
M. Molnárová
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Družobné stretnutie škôl
Družobné vzťahy medzi Revúcou a českým mestom Litovel
úspešne prehlbuje aj Základná
škola na Hviezdoslavovej ulici.
V minulom roku naši žiaci
navštívili svojich kamarátov v
ZŠ Jungmannova v Litovli a na
oplátku v dňoch 17.-19.05.2017
zavítali k nám žiaci z litovelskej
Jungmanky spolu so svojimi pedagógmi. Mnohí z nich boli v našom nádhernom kraji po prvýkrát, preto sme sa snažili pripraviť im program tak, aby počas
trojdňového pobytu spoznali čo
najviac prírodných a kultúrnych
zaujímavostí nášho kraja.
Prvý deň pobytu u nás, sme ich
pozvali na potulku mestom Revúca. Ukázali sme im kultúrne
pamiatky nášho mesta, Prvé
slovenské gymnázium a z veže
evanjelického kostola sa mohli
pokochať aj pohľadom na okolie
Revúckej vrchoviny a Muránskej planiny. Litovel leží v rovinatom kraji, naši hostia boli krásou prírody naozaj unesení.
Druhý deň sa nám všetkým
venovali šikovní animátori zo
salaša Zbojská. V sprievode
zbojníka sme absolvovali adrenalínový prechod Čertovou dolinou. Litovelčania sa mohli oboznámiť s tradičným chovom oviec
, výrobou syra. Pozvali sme ich
na bryndzové halušky, ktorých
chuť si nevedeli vynachváliť. Po
návrate zo Zbojskej sa na školskom dvore uskutočnilo zábavno-súťažné popoludnie , ktoré
naši pedagógovia nazvali Milujem Česko-Slovensko. Českí a

slovenskí žiaci si navzájom
zmerali svoje vedomosti z oblasti kultúry, umenia, športu,
hudby, ľudovej slovesnosti obidvoch národov. V jednotlivých
súťažných kolách sme sa mohli
presvedčiť, že naše národy
majú k sebe naozaj blízko a rozumejú si. Odmenou pre súťažiacich aj publikum bola skvelá
dobošová torta, ozdobená vo
farbe našich štátnych vlajok.
Podvečer sme sa všetci spoločne zabavili pri
športových
hrách.
Posledný deň pobytu sa uskutočnilo stretnutie žiakov z Litovla viceprimátorom Ing. Júliusom
Buchtom. Celé stretnutie sa
nieslo v príjemnej, bezprostrednej atmosfére. Po ňom sme
našich kamarátov pozvali na výlet do jaskyne Domica.Po návrate prišlo na rad ťažké lúčenie. Niekde sa zaleskla aj
slzička v oku. Viacerí sľúbili, že
sa do nášho kraja vrátia aj s
rodičmi. V školskej kronike nám
kolegovia z družobnej školy
zanechali slová vďaky za pestrý
program a nezabudnuteľné
zážitky, ktoré si z tohto družobného pobytu odnášajú.
Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu zriaďovateľovi,
Mestu Revúca, za finančnú pomoc pri zabezpečovaní tohto
podujatia. Sme radi, že sme aj
my prispeli do série aktivít, ktoré
sa konajú v našom meste pri
príležitosti 50. výročia družby
medzi Revúcou a Litovlom.
Mgr.Ondrej Bafia

Zástupca primátorky Július Buchta prijal aj hostí družob
nej školy ZŠ Komenského
Spoločná výstava v priestoroch PSG.

NECH SA NÁM NETÚLAJÚ
Vo februári 2016 sme využili
šancu a napísali sme projekt pre
naše tanečné štúdio, ktorý bol
vyhlásený COOP Jednotou Slovensko, spotrebným družstvom
pod názvom „Nech sa nám
netúlajú“. Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času.
Finančný grant nadácie sa zameral na podporu pohybových
aktivít v zdravom prostredí hlavne u detí a mládeže. Spomedzi 2
716 projektov, z ktorých bolo
ocenených 287 projektov, sme
sa stali i my oceneným projekt
pod názvom „TANEC JE TO,
ČO NÁS BAVÍ A SPÁJA“.
Veľké ĎAKUJEME patrí COOP
Jednote, spotrebné družstvo
Revúca, ktoré vybralo a posu-

nulo do druhého kola náš projekt ako ten najlepší. Hodnotiaca komisia v zložení zástupcov COOP Jednoty Slovensko, spotrebné družstvo a
nadácie vybralo za každý región 1 projekt, kde bol náš projekt schválený vo výške 1 200
eur. Čo určite veľmi pomohlo
tanečnému štúdiu Happy Dance vo vybavení tréningových
vecí, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou každého tréningu.
Cieľom tanečného štúdia je
rozvíjať činnosť v oblasti disko
tancov, štandardných a latinskoamerických tancov formou
tréningov, zimných a letných
sústredení, vystúpení, ale aj
súťaží.

Text a foto:
Bc.Ivana Sviežená
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Prečo ísť študovať do
Gymnázia Martina Kukučína
Pre tých, ktorí sa ešte stále nerozhodli a váhajú, či študovať na
GMK, je tu ešte jedna príležitosť. Druhé kolo prijímacích
skúšok!Prijímacie skúšky do
prímy a prvého ročníka sa
uskutočnia dňa 20. 6. 2017 o
8,00 hod. v Gymnáziu Martina
Kukučína v Revúcej.
Nepremeškaj druhú šancu!
Prihlášky na štúdium do druhého kola prijímacích skúšok je
potrebné doručiť na Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej do 9. júna 2017.
Milí priatelia,a pre ľahšie rozhodovanie pripájame zopár
listov od našich terajších primánov.
Ak sa nevieš rozhodnúť či ísť na
túto školu,tak ťa chápem,
pretože som bola na tom istom

mieste ako ty. Ale teraz som tu a
neľutujem to. Táto škola je fakt
super je tu bufet, telocvičňa,
bazén a kopa iných super
miestností. Ak sa bojíš prijímačiek tak sa nemáš čoho. Boli
celkom ľahké a ja verím, že ich
zvládneš. A hlavne na tejto škole
môžeš mať skrinku s najlepším
kamarátom. Ďalej je tu kopec
krúžkov a súťaží . Ak ti vravia, že
sa tu učí veľa tak to vôbec nie je
pravda učí sa tu úplne rovnako
ako na základnej škole. Učitelia
sú tu úplne super. Jediná zlá vec
je tá, že prvý týždeň si musíš
zvyknúť na nových kamarátov a
n o v ú
š k o l u .
PS: Táto škola je super. Teším
sa, keď prídeš. Držím palce na
prijímačky

Milí piataci, boli by sme veľmi radi, keby ste prišli na túto školu. Ak
máte strach z prijímačiek, tak sa nebojte lebo sú celkom ľahké a vy
ich určite zvládnete. V škole máme telocvičňu, posilňovňu, gymnastickú učebňu, jedáleň, spoločenskú miestnosť, bazén a to najdôležitejšie je to, že tu máme bufet, v ktorom sa predáva pizza,
sladkosti, bagety a fornety. A ešte jedna vec, čo je super na tejto
škole je to, že sme tu všetci jeden veľký kolektív vrátane učiteľov a
každý tu má svoju vlastnú skrinku. Keď vám na základnej škole hovorili, že sa tu veľa učí, tak vám klamú, lebo sa tu učíme úplne tak
isto. V jedálni máme na výber dva druhy jedál a kuchári sú veľmi milí
a priateľskí. Máme tu aj veľmi veľa učební, napríklad chemickú učebňu, učebňu fyziky, informatiky , matematiky, nemčiny a angličtiny. Môžeme vám na 100% zaručiť, že ak sa rozhodnete sem prísť,
tak svoje rozhodnutie neoľutujete. Nemusíte sa báť starších žiakov,
pretože sú na rozdiel od základnej školy normálni. Máme tu mnoho
krúžkov, napr. floorball, bedminton, basketbal. Telesnú výchovu
máme trikrát do týždňa. Na chodbách sú výklenky, v ktorých sú
gauče, kreslá a hlavne wifi. Tešíme sa na vás.

Úspechy zuškárov na Pódiu mladých umelcov
Mesiac apríl a začiatok mája boli plné súťaží nadregionálneho
charakteru v rámci regiónov Novohrad, Malohont, Hont, Gemer.
Jednotlivé súťaže prebiehali v rôznych mestách: Detské spevácke
zbory v Revúcej, komorná hra v klasických nástrojoch v Poltári,
komorná hra s elektrickými nástrojmi v Tisovci, štvorručná hra na
klavíri a klavírne duá v Rimavskej Sobote a Pódium mladých
tanečníkov vo Vinici (Balog nad Ipľom).
Naši hudobníci priniesli z rôznych kútov regiónu krásne ocenenia:
Detský komorný zbor Slniečka Zlaté pásmo, z Poltára v komornej
hre Bronzové pásmo, z Tisovca v komornej hre na klasické a
elektronické nástroje Zlaté a Bronzové pásmo, z Rimavskej Soboty
v štvorručnej hre na 2 klavíroch Zlaté pásmo.
Vyvrcholením bol „Koncert víťazov PMU 2017“ vo Veľkom Krtíši
dňa 5. mája 2017.ZUŠ Revúca reprezentovali tí najlepší, ktorí na
pódiu Domu kultúry vo Veľkom Krtíši predviedli na vysokej a
interpretačnej umeleckej úrovni svoj repertoár: klavírne duo
Romana Poprocká a Natália Škvarlová. Z dôvodu účasti na premiére muzikálu Malý princ sa tohto podujatia nezúčastnilo komorné
teleso v zložení Kevin Gerhard Lázok a Ľubomír Repák.
Vedenie ZUŠ Revúca gratuluje všetkým žiakom, ktorí vzorne
reprezentovali školu i mesto Revúca.

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci máj

Lúčime sa

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

Ján Hrebenda
vo veku 85 rokov

Znel svadobný
pochod
Ing.Ondrej Derdák
a Bc.Ajša Šamliová
dňa 13.5.2017

Vitajte
Lukáš Zábelka

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

Dám do prenájmu 1-izbový byt
na prízemí na Ul.S.Chalupku
pri Rozkvete.
0908 046 655
058 443 21 57 po 19.00 hod.

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

Pozývame vás na Dni mesta
Jelšava 9.-10. Júna 2017.
Pohotovostné služby lekární-jún 2017
Www.jelsava.sk
Pozývame vás na
Čerešňový deň 23.júna 2017
od 16.00 hod.
V Mestskom múzeu Jelšava
www.muzeumjelsava.sk

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Lianela

2
BENU

3
Lianela

4
BENU

5
Lianela

6
NsP

7
BENU

8
Cannabis

9
BENU

10
Dr.Max

11
NsP

12
Lianela

13
Cannabis

14
BENU

15
Dr.Max

16
BENU

17
Dr.Max

18
BENU

19
Dr.Max

20
Lianela

21
BENU

22
Cannabis

23
BENU

24
Cannabis

25
BENU

26
Dr.Max

27
Cannabis

28
BENU

29
Lianela

30
BENU
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