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Revúčka si pripomenula 590.výročie prvej písomnej zmienky svojej existencie
V sobotu 3.júna 2017 sa v Revúčke konalo podujatie pri príležitosti 590.vyročia prvej písomnej zmienky o Revúčke.
Revúčka svojou históriou siaha
až do roku 1427, keď sa prvýkrát
spomína pod názvom Kysrewce.
1551 Mala Rebutza, 1558 Revcze, 1773 Malá Revuczka, 1786
Malá Revúcza, 1808 Rewuczka,
1920 Revúčka. Názov Revúčka
bol pravdepodobne odvodený
od potoka Zdychava, ktorý preteká cez Revúčku a jeho zvuk
toku pripomínal rev, revúci preto
pravdepodobne vznikol názov
Revúčka. Z archívnych prameňov je ale známy fakt, že obec
vznikla na tomto území v druhej
polovici 14. storočia. Vlastníkom
boli veľmoži Ratoldovci. Neskôr
toto územie patrilo pod jelšavské
a muránske panstvo. V 15. a 16
storočí tu boli prevádzkované
železorudné bane a hámor,
ťažila sa tu železná ruda. Chotár
Revúčky má rozlohu 1382 ha a
výškovú členitosť od 370 do
1409 m.n.m.. Tú najvyššiu časť
dosahuje vrch Kohút, ktorý sa
vyníma nad Revúčkou. Revúčka
má kostol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, ktorý bol
postavený v roku 1936. K dnešnému dňu má Revúčka 548
obyvateľov.Za 590-ročnej existencie prešla Revúčka rôznymi
zmenami, 1.1. 1976 prestala
fungovať ako samostatná obec a
sa stala miestnou časťou Revúcej. Dnes sa pomaly rozvíja a za

tým všetkým stojí obetavosť
ľudí, ktorí ju chcú zveľaďovať,
venujú sa rôznym aktivitám ,
ktorými vytvárajú podmienky pri
ktorých sa prelínajú tradície,
folklór, ľudové umenie a šport.
Revúčka sa zviditeľnila aj vďaka
nášmu DHZ, ktorý sa aktívne
zúčastňuje rôznych súťaží po celom Slovensku, ďalej nás reprezentuje futbalové mužstvo
Bastav Revúčka. Skvelí ľudia z
Revúčky založili FS Revúška
ktorá svojimi vystúpeniami
sprevádza každú kultúrnu akciu
v Revúčke.Najmladší klub patrí
najstarším občanom, ktorí sa
spojili a založili si materskú bunku JDS v Revúčke. OZ Centrum aktivizácie pamäte a vitality prispieva svojou činnosťou
ku kultúrnemu životu v Revúčke.
Slávnostný deň, venovaný tomuto výročiu sa začal ráno slávnostnou omšou, neskôr pokračoval oslavami Dňa detí a v
popoludňajších hodinách privítala poslankyňa za miestnu
časť Revúčka Jannette Hrbálová návštevníkov pred kultúrnym domom v Revúčke.
Prítomní vzdali úctu najstarším
občanom miestnej časti Revúčka , pani Márii Kilíkovej a pánovi
Štefanovi Hanzelovi, ktorým k
93.výročiu narodenia zablahoželala a pevné zdravie popriala
aj primátorka mesta Eva Cireňová.
No a aká by to bola slávnosť v

Záhrada PSG

Revúčke bez folklóru. Na pódiu
sa vystriedali folklórne súbory
Dubina, Haviar,Revúška, Muránska Lehota, ľudová hudba
Ondreja Hlaváča, Tomáš Vaculčiak a Dušan Céber. Okrem
hudobnej, speváckej a tanečnej
produkcie sa folkloristi v duchu
tradícií postarali aj o stavanie
mája. Vyvrcholením programu
bolo vystúpenie folklórneho súboru Podpoľanec s pásmom
Krása pod Poľanou zrodená.
Pekné počasie, spomínaný bohatý program, sprievodné akcie
a v neposlednej miere aj pečené
buchty, guľáš a zabíjačkové
špeciality prispeli k spokojnosti
všetkých, ktorí oslavy v Revúčke

navštívili.
Katarína Kvetková, zdroj:J.Hrbálová, foto:J.Pullman
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zapojili do organizovania akcie,
primátorke mesta Eve Cireňovej
za záujem, pomoc a podporu,
za finančnú podporu Mestu
Revúca, MsKS Revúca, SMZ
Jelšava, Tescu Revúca, Poľovníckemu združeniu Kohút,
ML Revúca, Ing. Laššanovi poslancovi BBSK, Pekáreň Revúca, Jane Hanuštiakovej Balaton, Milanovi Bobkovi, Viliamovi Derďákovi, za sprievodné slovo Aničke Bombovej.

Pozývame vás na Dni mesta Revúca
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15 rokov hasičského a záchranného zboru

Tohtoročný sv. Florián, patrón
hasičov sa na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Revúcej niesol
v slávnostnom duchu. V tento
deň si príslušníci okresného riaditeľstva pripomenuli 15. výročie
vzniku Hasičského a záchranného zboru a zriadenia Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Revúcej.
Pri tejto príležitosti sa koncertnej
sále Základnej umeleckej školy
v Revúcej uskutočnila slávnostná akadémia všetkých príslušníkov zboru a pozvaných hostí. V
úvode sme si minútou ticha uctili
pamiatku zosnulých kolegov,
ktorí zomreli pri leteckom nešťastí pri plnení služobných povinností. Riaditeľ OR HaZZ v
Revúcej, pplk. Mgr. Jozef Mikuda stručne zhrnul pätnásťročnú
históriu a významné zmeny v
HaZZ. Najpodstatnejšia zmena
sa pozitívne prejavila v obnove
hasičskej techniky a technického vybavenia a rekonštrukcie
hasičských staníc v Revúcej a v
Tornali. Stručne zhrnul prehľad
zásahovej činnosti za hodnotené obdobie a zdôraznil, že zásahová činnosť príslušníkov je
veľmi náročná nie len pri požiaroch, ale aj pri rôznych technických zásahoch, najmä dopravných nehodách. Osobitná pozornosť bola zameraná na vystrojenie príslušníkov osobnými
ochrannými a pracovnými prostriedkami, ktoré v súčasnom
období zodpovedá štandardu
hasičov v EÚ. Najvýznamnejšiu
zmenou pre príslušníkov bolo
ich včlenenie do sociálneho
zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, ktoré zásadnou mierou prispelo k personálnej stabilizácii a zvýšeniu
sociálnych istôt príslušníkov.
Vzhľadom na členitosť terénu
sú do niektorých okrajových
obcí pomerne dlhé dojazdové
vzdialenosti z hasičských staníc

približne 45 minút. Priemerný
počet hasičských výjazdov sa v
rokoch 2002-2016 pohybuje
približne na úrovni 330 ročne,
pričom prevažujú najmä zásahy
technického charakteru a zásahy pri dopravných nehodách.
Príslušníci Hasičskej stanice v
Revúcej vykonajú ročne v priemere 230 výjazdov.
Okresné riaditeľstvo a Hasičská
stanica v Revúcej sídli v objekte
postavenom v roku 1979 pôvodne určenom ako hasičská
zbrojnica. Objekt bol v roku
2004 čiastočne rekonštruovaný vytvorila sa nadstavba nad
garáže, čím sa výrazne zlepšili
podmienky výkonu zmenovej
služby. Druhá rozsiahlejšia rekonštrukcia spolufinancovaná z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja prebehla v rokoch
2014 a 2015, kedy bola dobudovaná prístavba a vytvorené tri
garážové boxy pre hasičskú
techniku, celý objekt bol zastrešený sedlovou strechou a rekonštrukciou prešli vnútorné
priestory výmena okien, elektroinštalácie, ústredného kúrenia a ďalšie úpravy. Výška
poskytnutého príspevku z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja bola 271 774, 50 eur.
15. výročie vzniku Hasičského a
záchranného zboru bolo spojené s ukážkami hasičskej
techniky a prezentáciou jednotlivých zásahových činností
príslušníkov zboru a ich pripravenosti k plneniu úloh pri ochrane života a zdravia občanov a
ich majetku.
Dňa 22. mája 2017 na Námestí
slobody v Revúcej príslušníci
poskytli všetkým záujemcom
informácie o činnosti a úlohách
HaZZ. V tvorivej dielni žiaci
materských a základných škôl
mohli vyfarbovať omaľovánky s
hasičskou tematikou, za ktoré
dostali sladkú odmenu.

Príslušníci Okresného a riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Revúcej sú v plnom
rozsahu pripravení plniť náročné
úlohy zodpovedne tak, aby

chránili životy, zdravie a majetok
občanov, a to i s nasadením
vlastného života.
S.Šuhajová

Nezabudli sme na deti
Minulý týždeň sa v materských školách, základných školách a v
domácnostiach niesol v znamení Dňa detí. Aj keď s prítomnosťou
detí, či doma , či v školských a záujmových zariadeniach sme
konfrontovaní dennodenne , predsa sa v tento deň snažíme pre ne
pripraviť prekvapenie a potešiť darčekom. Na deti ani tento rok
nezabudli Smer-sociálna demokracia a Mesto Revúca, ktorí už
roky organizujú podujatie pre deti a rodičov na ihrisku Základnej
školy Hviezdoslavova. V nedeľu 4.júna predpoludní zaplnili areál
ihriska detskými atrakciami, stánkami s občerstvením a drobnými
suvenírmi. Malých a veľkých návštevníkov na podujatí privítali
zástupcovia organizátorov, primátorka mesta Eva Cireňová a
starosta Mokrej Lúky Július Laššan. Všetkým popriali príjemne
strávený deň so svojimi detičkami medzi kolotočmi, ďalšími
detskými lákadlami, cukrovou vatou, kofolou a zmrzlinou. Text a
foto: Katarína Kvetková
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Z rokovania mestského
zastupiteľstva
pre chodcov na ulici M.R.Šte-

Dňa 8.júna 2017 sa v zasadačke mestského domu kultúry konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Poslanci schválili použite prostriedkov z rezervného fondu na
nákup osobného vozidla pre
mestskú políciu v sume 11 500
€,rekonštrukciu miestnej komunikácie na Strmej ulici v sume
120 000 € a iných miestnych komunikácií v sume 190 000 €, na
projektovú dokumentáciu súvisiacu s miestnymi komunikáciami 10 000 €, na rekonštrukciu
rolby na umelej ľadovej ploche v
sume 30 000 € , na výmenu podlahy v mestskom dome kultúry
13 500 € a na spolufinancovanie
výstavby altánku pri Dome
športu 2500 €. Disponibilný stav
rezervného fondu mesta je 551
976 €, po využití prostriedkov
bude stav rezervného fondu 175
000 €.
Poslanci schválili aj 5% spolufinancovanie projektov: z Integrovaného regionálneho operačného projektu projekt Modernizácia odborných učební ZŠ
I.B.Zocha v sume 10 500 €, z
Výzvy Ministerstva vnútra SR
projekt Osvetlenie priechodu

fánika v sume 370 €, a predloženie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na podporu
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov-projekt kompostérov, z Operačného programu
Kvalita životného prostredia z
Ministerstva životného prostredia, a na modernizáciu a rekonštrukciu komunitného centra
v budove bývalej školskej jedálne na ulici J.Kordoša z Operačného programu Ľudské
zdroje z výzvy Ministerstva
vnútra SR.
V programe rokovania zastupiteľstva boli zaradené aj
výročné správy o hospodárení
plán činnosti mestských firiem
Bytového hospodárstva , s.r.o a
Mestských lesov s.r.o., ktoré
poslanci vzali na vedomie a plán
činnosti Mestského kultúrneho
strediska Revúca, ktorý schválili.
Katarína Kvetková.
Úplné znenie uznesení a zápisnica na webovej stránke
mesta.

V monitore z okresu najlepší žiaci ZŠ Hviezdoslavova
elektronickou formou bola 69,5
%.

Dňa 5. apríla 2017 sa na 1 437
základných školách uskutočnilo
celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka( monitor). Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania (NÚCEM) zverejnil
výsledky tohtoročných monitorov.
Test z matematiky riešilo 36 454
žiakov, z toho 955 žiakov elektronickou formou. Podľa informácií z NÚCEM bola priemerná
úspešnosť testu 56,4 %. Chlapci riešili test s úspešnosťou 56,9
% a dievčatá 55,8 %. Priemerná
úspešnosť žiakov testovaných

Ojedinelá pečiatka pri 155. Výročí založenia PSG

V Revúckom okrese najlepšie
výsledky dosiahli žiaci ZŠ
Hviezdoslavova 60,5%, tretií
skončili žiaci ZŠ Komenského s
52,9% a žiaci ZŠ I.B.Zocha v
poradí piati s úspešnosťou
46,2%.Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 34 202
žiakov, z toho 854 z nich absolvovalo test elektronickou formou. Priemerná úspešnosť testu bola 61,2 %, pričom dievčatá
dosiahli úspešnosť 65,7 % a
chlapci 57,0%.Elektronicky testovaní deviataci dosiahli priemernú úspešnosť 69,4 %.
Najlepší v našom okrese boli
opäť žiaci ZŠ Hviezdoslavova s
59,5%, druhí žiaci ZŠ Komenského s 58,3% a žiaci ZŠ
I.B.Zocha skončili siedmi s
úspešnosťou 44,6%.

Obnova miestnej komunikácie na UL .SNP
Mesto Revúca ukončilo v apríli 2017 realizáciu stavby „Obnova
povrchu miestnej komunikácie na Ul. SNP v Revúcej“, ktorej
zhotoviteľom bola spoločnosť Inžinierske stavby a.s. Košice.
Stavba bola zrealizovaná v rámci protipovodňových opatrení a to z
dôvodu nefunkčnosti kanalizačných vpustí na miestnej komunikácii, čím dochádzalo k značnému zaplavovaniu priľahlého územia. Povrch komunikácie bol v nevyhovujúcom technickom stave,
čo spôsobovalo zlú prejazdnosť daného úseku. Predmetom danej
stavby v celkovej hodnote 27 tis. eur bolo odstránenie pôvodného
podkladu,realizácia spojovacieho asfaltového postreku, uloženie
asfaltového betónu a zriadenie nových kanalizačných dažďových
vpustí. Obnovou miestnej komunikácie sa výrazne zlepší celková
dopravná situácia vo vnútrobloku Ul. SNP a pohyb motorových
vozidiel po zmodernizovanej komunikácii.
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Zapojili sme sa do Challenge day 2017 ZuŠkári ďakujú revúckej verejnosti za podporu
Asociácia športu pre všetkých
SR každoročne vyhlasuje súťaž
v ľubovoľných pohybových aktivitách v rámci programu TAFISA
TRIPLE AC - aktívne mestá, aktívne komunity, aktívni občania.
Mesto Revúca sa ako po minulé
roky znovu zapojilo do národnej
súťaže Challenge day 2017,
ktorá sa uskutočnila v stredu
31.5.2017.
Do akejkoľvek fyzickej aktivity
bez prerušenia po dobu 15 minút sa aktívne zapojilo 1824 ľudí, z toho 1459 detí a 365 dospelých. „15 minút pre seba a
svoje mesto“ za naše mesto Revúca súťažili materské a základné školy, gymnázium, stredná odborná škola, centrum
voľného času detí, mestský úrad, dôchodcovia z CILKY, športové kluby v meste ako aj jednotlivci z mesta. Deti, žiaci a študenti sa pod vedením svojich
pedagógov zapojili do
najrôznejších pohybových aktivít v triedach a na školských
dvoroch ako je fartlekový vytrvalostný beh v teréne, cvičenia v
posilňovni, medzitriedny turnaj
vo florbale a stolnom tenise, hod
loptou do diaľky, skok do diaľky,
hod na terč, beh - slalom, chôdza po lane, člnkový beh, beh
cez prekážky, preteky s fúrikmi,
penovými tehličkami, kolobežkovanie, posilňovacie cvičenia
na fit loptách, beh a zdolávanie

prekážkovej dráhy, lezenie a
chodenie po chodúľoch, spoločný beh (rýchla chôdza) 300 m,
futbal, volejbal, pohybové hry,
tenis, vybíjaná, aerobik, atletika,
hod vortexom, strečingové
cvičenia, chôdza v teréne, tancovanie na školskom dvore,
súťaže na detských odrážadlách,..
Zamestnanci mestského úradu
podporili svoje mesto a aktívne
sa zapojili cvičením aerobiku.
Svoju podporu aktívnemu životnému štýlu vyjadrili aj klienti a
zamestnanci zariadenia ZOS
CILKA, ktorí sa zapojili cvičeniami a pohybovými aktivitami a
v priestore záhrady hrali ruské
kolky.Aktivitou sa zapojili aj
športové kluby, ktoré trénovali v
kulturistike, armwrestlingu, nohejbale, kickboxe, karate, v
športovom klube aerobiku Diana, ale aj v biatlone, kde tréneri
spestrili tréning malou súťažou
o propagačné tričko Challenge
Day 2017 a dostal ho najlepší
strelec tréningu. Jednotlivci z
mesta sa tiež zúčastnili najrôznejších aktivít na bicykli, chôdzou, behom, plávaním, aerobikom,... a tak sme všetci
spoločne minimálne 15 minút
urobili niečo pre seba a svoje
mesto.
Oddelenie školstva, telesnej
kultúry a športu, MsÚ

Nadácia Pontis a nadácia Tesco
v roku 2017 vyhlásili druhé kolo
Grantového programu ,,Vy rozhodujete, my pomáhame.ʺ
Aj v tomto roku Základná umelecká škola v Revúcej predložila
nadácii projekt, tentokrát zameraný na obnovu a skrášlenie
areálu školy pod názvom Zelená
oáza renovácia areálu ZUŠ.
Našou snahou bolo získať finančné prostriedky na vytvorenie
oddychovej zóny nielen pre deti
v rámci výchovy a vzdelávania,
ale aj pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy v rámci
organizovania kultúrnych podujatí, koncertov a i.
Do súťaže nadácia prijala 405
žiadostí a Nadácia Tesco prerozdelila financie medzi 77 víťazov.
Skôr, než došlo k vyhláseniu výsledkov konala sa dňa 29. 3.
2017 v popoludňajších hodinách
v HP Tesco prezentácia práce
žiakov HO a VO. Svojimi hudobnými a výtvarnými aktivitami žiaci spestrili nakupovanie zákazníkom a podporili náš zámer. Po
hlasovaní zákazníkov prostredníctvom žetónov, nadácia vyhlásila konečné výsledky. Tešíme
sa, že náš projekt vyhral hlasovanie v našom regióne a získal
podporu 1300 eur.

Dňa 5. mája 2017 prevzala riaditeľka ZUŠ v Revúcej Monika
Štepitová od Samuela Loziaka,
riaditeľa spoločnosti Tesco v
Revúcej symbolický šek. Stretnutie riaditeľov a zástupcov organizácií prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére so zaujímavým rozhovorom o spoločnosti
Tesco, ZUŠke a meste Revúca.
Pánovi riaditeľovi zároveň ďakujeme za spoluprácu a ústretovosť pokračovať vo výstavách
výtvarných prác našich žiakov
pri vstupe do priestorov HP Tesco a tým vytvárať príjemnú
atmosféru pre Vás zákazníkov.“
NAŠE DETI A CELÝ KOLEKTÍV
ZUŠ VÁM ZO SRDCA ĎAKUJEME ZA PODPORU
Účinkujúci žiaci a učitelia:Michal Halaj, Paulína Sedláková,
Dominik Síkorský, Dominika
Karalová, Lucia Eštvánčiková,
Tímea Petrovičová, Tímea Zajaková, Diana Dorčáková, Zdenka Dachová, Viktória Matejková,
Mgr. Milina Chalupková, Renáta
Brezovská DiS.art.
Monika Štepitová, riaditeľka
školy

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: 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,14.50-15.10
Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.40-16.00 Dax-nerova,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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Vďaka za úžasný zážitok s Malým princom
Moja vrelá vďaka za úžasný zážitok patrí pedagógom a žiakom
ZUŠ, vďaka ktorým bude pre
mňa piatok 5.máj nezabudnuteľným dňom. Zúčastnila som sa
totiž predstavenia muzikálu Malý
princ.
Som dôchodkyňa, bývalá učiteľka slovenského jazyka. Nie
som si však istá, či v mojej, myslím si, že dosť bohatej slovnej
zásobe, nájdem tie najsprávnejšie slová, ktorými by som výstižne vyjadrila obrovský obdiv
nad výsledkom vašej náročnej,
vysoko tvorivej, do najmenších
detailov premyslenej práce pri
príprave tohto vystúpenia. Bolo
to predstavenie, iste nielen podľa môjho názoru, hodné predvedenia aj na doskách národného divadla. Obdivuhodná réžia a choreografia, výborné výkony mladých hercov, tanečníkov a spevákov, fantastické kos-

týmy, nápaditá scéna, dokonalá
hudba a krásne pesničky vyvolávali vo mne silné emócie a
celý čas mi behali po tele zimomriavky. Všetkým vám patrí môj
úprimný veľký obdiv a srdečná
vďaka. Som rada, že žiaci navštevujúci ZUŠ netrávia svoj voľný čas len pri počítačoch a verím, že viacerých táto škola
nasmeruje i k budúcemu povolaniu. Vážení pedagógovia a milí
žiaci, hlboko sa skláňam nad
vašou prácou, veľmi vám držím
palce a zo srdca prajem veľa,
veľa úspechov. Verím ,že toto
predstavenie nebolo posledné a
teším sa na ďalšie. SK.
My len doplníme,že mladí umelci odohrali s muzikálom Malý
princ sedem predstavení, z toho
po jednom v Tornali a Tisovci,
ôsme predstavenie plánujú ešte
odohrať pred revúckym publikom.
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Ako deti z Hviezdoslavky
potešili maminky
dosť. Nielen lásku a radosť, ale

Každý chce zachrániť Zem, ale
nikto nechce pomôcť mame umyť riad,“ podotkol raz jeden americký žurnalista. Jeho myšlienka, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, hovorí práve o dôležitosti jedinej a nenahraditeľnej osoby pre každého z nás
MAMY. Na sviatok, ktorý mamy
tak trošku vyťahuje z tieňa všednosti a pripomína nám, čo všetko pre nás znamenajú, žiaci zo
ZŠ Hviezdoslavova,pripravili
pre všetky maminky skutočne
nádherné popoludnie. Jednotlivé vystúpenia našich žiakov i
žiačikov zahriali pri srdiečku nielen mamky, ale aj staré mamy,
ockov a určite aj dedkov, keďže
sála revúckeho mestského kultúrneho strediska praskala vo
švíkoch. Bohatým programom
nás sprevádzala už skúsená
moderátorka Emka so svojím
mladším kolegom Maťom
S veľkou nedočkavosťou a nadšením nám ako prví zatancovali
rock'n'roll prváčikovia z I. A,
ktorých vzápätí vystriedali ich
kamaráti z I.B s obľúbeným tancom twist. A po nich sme už žasli
nad bubnovým vylepšením hitu

Human v podaní žiakov z II. A.
Béčkarské partie z ulice sa zase
vzájomne vyzývali, kto z nich
predvedie lepšiu tanečnú zostavu na Usherovu pesničku Yeah!
Občas nám tiež na javisko vybehlo dievčatko či chlapček z
I.A s detsky úprimnou básničkou pre mamku. Pohladila dušu, verte... Práve tak, ako aj pôsobivé vystúpenie s farebnými
stuhami, ktoré odprezentovali
mladé slečny z III.A. S pirátmi z
III. B a ich tanečným vystúpením sme sa aj spolu s Captainom Hookom vybrali na šíre
more. Našťastie boli naši tretiaci rozkošní, a vôbec nie nebezpeční. Svoju pohybovú zdatnosť a šikovnosť nám na gymnastickej žinenke ukázala šiestačka Mária Magdaléna, alias
Buba. Španielskymi rytmami
Alvara Solera a Rickyho Martina sa nechali strhnúť dievčence a chlapci zo IV. A a VI. B. To,
že tanec a hudba sú mladej
generácii blízke, nám chceli ukázať aj hviezdičky zo IV. B a
možno aj budúce tanečnice z V.
B. A tak aj cez rytmy Shakiry
posielali mamkám lásku a ra-

aj odkaz mame o tom, že sú už
zrelí a zodpovední, zaspievali
naši talentovaní a odvážni siedmaci. Predsa len, vzoprieť sa
maminým príkazom a zákazom,
to chce odvahu! Odvaha, ale
hlavne chuť spievať nechýba ani
deťom zo speváckeho krúžku,
ktoré vzdali hold materstvu aj
ľudovou piesňou, najmä tou
našou gemerskou. Program pokračoval opäť tanečnými vystúpeniami žiakov zo siedmeho
ročníka a tento krásny tanečný
maratón nám ukončili žiaci V. A.
Čierne a biele postavičky sa
pohybovali v rytme piesne Applause, v ktorej si Lady Gaga žiada od divákov potlesk. A tak sme
všetci prítomní obrovským potleskom odmenili našich šikovných účinkujúcich po záverečnej
pesničke Pre mamu, ktorú zaspievali malí aj veľkí
Hovorí sa, že človek by mal zbieať v živote krásne momenty, nie
veci. Ja verím, že sme ich spolu s
našimi deťmi prežili v toto májové popoludnie určite dosť a
prajem nám všetkým, nech dobrý pocit, neha a láska z toho dňa
vydržia v našich srdciach čo najdlhšie. A ešte niečo želám si,
aby každej obetavej mame po
dobrom nedeľnom obede deti s
riadom ochotne pomohli.
dojatá mama Lucia Barišová
Z dojmov divákov Máj - krásny
mesiac zasvätený láske. Je to aj
mesiac bohatý na pekné kultúrne podujatia. Pedagógovia a
žiaci ZŠ na Hviezdoslavovej ulici
už tradične s láskou pripravujú
bohatý program pre najdrahšiu
osobu z príležitosti jej sviatku
Dňu matiek. Veľmi si cením ve-

denie školy a bývalých kolegov a
každoročne sa tohto podujatia s
radosťou zúčastňujem. Je to pre
mňa pekný sviatočný deň, ktorý
mi dodá mnoho pozitívnej energie. Každý rok odchádzam nadšená a myslím si, že z roka na
rok je úroveň programu vyššia.
Žasnem nad veľkou tvorivosťou
pedagógov a ich obetavosťou.
Veď všetko to robia mimo pracovnej doby a bez nároku na odmenu. Každý, kto takúto prácu
robil, vie, koľko času a úsilia musí vynaložiť, aby výsledok bol
prekvapivý a čo najlepší. Každoročne len prísť na nápad a potom ho s množstvom detí realizovať, si vyžaduje veľa, veľa
voľného času a energie. Musím
veľmi pochváliť pestrosť programu, z ktorého jedno číslo bolo
krajšie ako druhé, úžasne nápadité rekvizity a oblečenia, ktoré
majú veľký podiel na úspechu
každého čísla programu. Teším
sa, že na tom spolupracujú aj
mamičky, za čo im patrí vďaka.
Bolo to pre mňa veľmi príjemné
odpoludnie, kedy som zabudla
aj na zdravotné obtiaže. Deti boli
rozkošné, úžasné, dokonalé.
Urobili svojim mamičkám, pedagógom a všetkým divákom
veľkú radosť. V nejednom oku
sa iste zaleskla aj slzička šťastia.Z úprimného srdca vám, milí
kolegovia a žiaci, ďakujem za
pozvanie a pekný zážitok. Želám vám veľa, veľa pevného
zdravia, trpezlivosti, pevné nervy a mnoho optimizmu pri vašej
stále náročnejšej práci.
Vážim si vás. Soňa Krajcová

Na bicykli bezpečne 2017
Dňa 25.5.2017 sme sa zúčastnili
krajskej dopravnej súťaže
„Na bicykli bezpečne 2017“ v
Žiari nad Hronom, kde sme zastupovali náš okres ako najlepšie družstvo zo všetkých škôl.
Naši piataci Daniela Ďurejová,
Sarah Kvetková, Adam Nemček a Matej Sviežený súťažili v
4 disciplínach. Hneď v prvej veľmi náročnej disciplíne ich preverili policajti z krajského dopravného inšpektorátu z pravidiel
cestnej premávky formou testov.
Druhá disciplína spočívala v jazde zručnosti, kde deti museli
prejsť cez rôzne prekážky. Posledné disciplíny - jazda podľa
pravidiel cestnej premávky,
preverila ich logické a pohotové
myslenie ako ozajstných účastníkov cestnej premávky a po-

vinná výbava bicykla im priniesla neuveriteľné krásne 2.
miesto. Aj napriek tomu, že
škola nemá svoje vlastné detské dopravné ihrisko, krásny
úspech pre náš okres naši žiaci
priniesli svedomitou a zodpovednou prípravou v rámci svojich možností. Ich víťazstvo je
povzbudením na získanie ďalších poznatkov a vedomostí z
dopravnej výchovy aj pre ostatných žiakov našej školy.
Veľké poďakovanie patrí aj SMZ
a.s. Jelšava za sponzorské zabezpečenie dopravy na krajskú
súťaž. Vďaka nim sa žiaci mohli
bezpečne a bez problémov zúčastniť súťaže „Na bicykli bezpečne 2017“ v Žiari nad Hronom.Ešte raz im srdečne blahoželáme.Bc. Ivana Sviežená

Na krajskej súťaži získalo družstvo žiakov ZŠ I.B.Zocha
ako najlepšie družstvo okresu krásne 2.miesto.
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Tri zlaté a tri strieborné medaily z kraja Úspešný štart letnej biatlonovej sezóny
Dňa 30.5.2017 sa družstvo
chlapcov a dievčat ZŠ J. A. Komenského zúčastnilo krajského kola v atletike žiakov ZŠ,
ako najlepšie družstvo zo
všetkých škôl nášho okresu a
ako to už pri našej škole býva
zvykom uspeli sme aj tu. Družstvo chlapcov aj dievčat bojovalo ako levy a v ťažkej konkurencii členov športových tried sa
im podarilo získať neuveriteľné
TRI zlaté medaily a TRI strieborné medaily.
A tu sú naši skvelí medailisti v
jednotlivých disciplínach beh na
60m 1.miesto Roman Krokavec,2.miesto Filip Špak, beh na
300m 1.miesto Filip Špak, vrh
guľou 1.miesto Veronika
Smolková, hod kriketovou lopt
i
č
k
o
u
2.miesto Sára Krštieňová, skok
do diaľky 2.miesto Roman
Krokavec. Celkovo družstvo
chlapcov obsadilo úžasné tretie

miesto a družstvo dievčat
skončilo šieste. Naši "zlatí" Veronika, Roman a Filip budú
bojovať za školu a náš kraj ďalej
a to na celoslovenskom kole v
atletike základných škôl, 20.
júna v Nových Zámkoch. Ďakujeme našim úžasným atlétom. Je to veľký úspech pre našu školu, mesto a okres, ktorý
veríme, že bude motivovať aj
ďalších žiakov zapojiť sa do
aktívneho športovania. Atletický
klub privíta vo svojich radoch
všetkých športuchtivých záujemcov a rozšíri svoju už 180
člennú základňu.
Darilo sa aj našim volejbalistom
a v regionálnom kole súťaže
MINI COOL VOLLEY
2016/2017 obsadili krásne 1.
miesto a postupujú do krajského kola v Žiline.. Ďakujeme a
držíme palce v ďalších postupových kolách. ZŠ

Turistická vychádzka

Dňa 17.mája 2017 členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Revúcej
sa zúčastnili turistickej vychádzky do oddychovej zóny
nad Muránskou Zdychavou.
Tu r i s t i c k e j v y c h á d z k y s a
zúčastnilo vyše 50 našich
členov za prekrásneho letného
počasia. Pekne vybu-dovaná
oddychová zóna sa nám páčila.
Mali sme k dispozícii lavičky,

stoly, altánky, murovaný krb a
ďalšie ohniská v pre-krásnom
horskom prostredí. Pre deti sú
tu vybudované preliezky,
hojdačka a šmýkalky Po
utáborení sme sa vybrali na turistickú vychádzku po štátnej
ceste smerom na Karafovú.
Spoločne sme absolvovali túru
po križovatku na Ráztoku. Tu
sme sa rozdelili do troch skupín.
Jedna skupina sa vrátila späť,

Žiaci Klubu biatlonu Magnezit
ŠŠSM Revúca sa počas posledného májového víkendu zúčastnili I. kola Viessmann pohára
v letnom biatlone, ktoré sa prvýkrát konalo v peknom prostredí parku Hotela Skalka v Rajeckých Tepliciach. Aj napriek nie
100%-nej účasti pretekárov (doliečovanie) zaznamenali úspešný víkend, keď spolu zo 16 víkendových štartov priniesli 2
zlaté, 2 strieborné a 3 bronzové
medaily. Najviac sa darilo Eme
Kapustovej, ktorá v rýchlostnom
aj vytrvalostnom preteku zvíťazila, striebro a bronz si počas
víkendu medzi sebou „vymenili“
najmladší žiaci Markus Sklenárik
a Adrián Ottinger a k týmto šiestim medailám pridala bronz z
rýchlostného preteku aj Veronika Šteczová.Tamarka Molentová, ktorej sa strelecky príliš nedarilo, ukázala, že konkurentky s
ňou musia počítať, pretože jej
bežecký čas vo vytrvalostnom

preteku nenašiel konkurenciu a
v oboch pretekoch obsadila veľmi pekné 6. miesta. Tomášovi
Kuchtovi sa podarilo prvýkrát v
letnom preteku streliť nulu, umiestnenie na 12., resp. 13.
mieste v silnej konkurenčnej
skupine ho určite bude motivovať k zlepšeniu v ďalších kolách.
Lenka Repáková zaznamenala
prvý letný ostrý štart s konečným
7. miestom v rýchlostnom preteku, vo vytrvalostnom sa jej až tak
nedarilo, keď skončila 10. Veronika Šteczová sa v nedeľu umiestnila tiež na peknom 5.
mieste. Alexandra Štempelová
si v sobotu odniesla vynikajúce
4. miesto, v nedeľu ju problémy
na strelnici odsunuli na 9. Priečku .Ďalšie kolo čaká Revúčanov
o dva týždne v Prešove, kde budú súťažiť v rýchlostnom preteku a v preteku s hromadným
štartom.
Mgr.Andrea Tokárová

druhá pokračovala k Lyko- zlúčili po 14 hodine s pocitom
texáckej chate a tretia pokra- dobre vykonanej práce pre naše
čovala k chatovej osade Ráz- zdravie.
toka.
Ďakujeme bratom Gabajovcom
Po návrate do oddychovej zóny za bezplatnú prepravu do Musme si opekali obed na pripra- ránskej Zdychavy a späť ako aj
vených ohniskách. Za obedom pani Sokolovej z Muránskej
sme si posedeli v družnej debate Zdychavy za výborné buchty.
a pri speve. Niektorí si dokonca Gejza Fabian
aj zatancovali.
SDávid
krásnou
prírodou sme sa ro-roka 2015
Tomečko,Športovec
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Dám do prenájmu 1-izbový byt
na prízemí na Ul.S.Chalupku
pri Rozkvete.
0908 046 655
058 443 21 57 po 19.00 hod.
Dám do dlhodobého prenájmu
3-izbový byt.
Informácie: 0918 566 540
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INZERCIA

Zamestnanie

Zamestnanie

Hlavný kuchár, GMK Revúca,
Ľ.Lakyová, 0911054255, USO
Automechanik, CARRERA Tornaľa, Veronika Hacsi,USO, prax
1 rok, 0905751 225,
Ekonóm, Slovmag ,a.s. Lubeník,D.Benková,USO, VŠ,0584811309,

Učiteľ anglického jazyka, ZŠ
Hviezdoslavova, M.Galovičová
0911481075 VŠ,
Učiteľ základnej školy ZŠ Hviezdoslavova, M.Galovičová
0911481075, VŠ,
Učiteľ,PSLG Revúca,Ľ.Lacjaková 0584881020, VŠ

Kuchár/ka, BALATON Revúca,
Jana Hanuštiaková USO,

Miešanie farieb
fasádnych omietok a
marmolitu na počkanie.
Zľava 25%.
Revúca Jesenského 136
0908 885 029
Hľadám predavačku na
predaj suvenírov pri
Ochtinskej aragonitovej
jaskyni- Hrádok.
Nástup:18.6.2017
0902 774 759
0905 346 090
životopis na:info@krak.sk

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

Obchodný zástupca,Slovmag,a.s.Lubeník, D.Benková,VŠ 0584811309,
Lisiar, Slovmag,a.s.Lubeník,
D.Benková USO,058 481 1309,
Prevádzkový elektrikár, Slovmag,a.s. Lubeník, D.Benková,
USO,058 4811309,
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,
Čašník,SMZ-Služby,a.s. Jelšava,Ing.Peter Miko,USO,0905
762 409
Vedúci hotela Hrádok SMZSlužby,a.s. Jelšava,Ing.Peter
Miko,USO,0905 762 409,

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci máj

Lúčime sa
Margita Poliaková
vo veku 92 rokov
Bc.Jarmila Zánová
vo veku 59 rokov

Znel svadobný
pochod
Čím bol si nám, to vie len ten, kto
stráca, čím bol si iným , Boh Ti to
už spláca.
Dňa 9.júna 2017 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustil náš
milovaný

Samuel
Hruška

Budeme, otecko drahý, stále na
Teba spomínať. Manželka Mária, dcéry Monika, Martinka a
vnuk Dominik.

Martin Chobot
a Lucia Guliariková
dňa 20.5.2017
Michal Sabo
a Martina Senková
dňa 3.6.2017
Miroslav Kolesár
a Iveta Koreňová
dňa3.6.2017

Vitajte
Linda Lamperová

Pohotovostné služby lekární-jún 2017
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

Dňa 23.júna 2017 uplynie 5 rokov od úmrtia nášho milovaného
manžela, otca a starého otca

Júliusa
Kopera

.S láskou spomínajú manželka
Katarína, syn Július a dcéra Katarína s rodinami a vnúčatá Lilianka a Larka.
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