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Kukučínova Revúca 2017

Vo štvrtok 5.októbra 2017 sa v
našom meste zišli milovníci poézie a prózy. V priestoroch Múzea
Prvého slovenského gymnázia
sa konal 4.ročník celoslovenskej

prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej
tvorby seniorov Kukučínova Revúca 2017, ktorú organizovali
Jednota dôchodcov na Sloven-

sku, Krajská organizácia JDS
Banská Bystrica, Okresná organizácia JDS Revúca a Mesto Revúca
Seniori z celého Slovenska pricestovali už v stredu, deň pred
prehliadkou. Navštívili Múzeum
Prvého slovenského gymnázia,
Múzeum v Jelšave, kde ich privítal primátor Milan Kolesár, a v
priestoroch Prvého slovenského
literárneho gymnázia posadili
pamätnú lipu. Na ceste spoznávania Revúcej a okolia seniorov
sprevádzali hostitelia, primátorka mesta Eva Cireňová a
predsedníčka Okresnej organizácie JDS Revúca Zuzana Homoliaková s členmi predsedníctva okresnej organizácie.
O deň neskôr, v podkroví Múzea
Prvého slovenského gymnázia

už znelo umelecké slovo a jeho
prednes, hlavný dôvod stretnutia. Úvod patril speváckemu
zboru Quirin a moderátorovi podujatia Jurajovi Genčanskému,
ktorí navodili tú správnu umeleckú atmosféru. Recitátorov zo
všetkých krajov prišli podporiť
poslanec NR SR Michal Bagačka, ktorý ako „slovenčinár“,
má k tomuto žánru blízky vzťah,
I.a II.podpredsedovia Ústredia
JDS Igor Fabian a Alois Luknár,
Záhrada PSG
poslanci BBSK Jaroslav Demian a Ján Šeševička, predsedovia krajských organizácií
JDS a zástupcovia spoločenských organizácií mesta Revúca. Poslankyňa BBSK a
primátorka mesta Eva Cireňová
privítala všetkých účastníkov
Kukučínovej Revúcej v pries-

Olympionik Matej Tóth v Revúcej

V pondelok 16.októbra 2017 boli
žiaci, pedagógovia a návštevníci
Základnej školy Hviezdoslavova
v Revúcej svedkami malej športovej slávnosti. Do nášho mesta
zavítal olympijský víťaz a majster sveta v atletike Matej Tóth.
Spolu s osobným trénerom Matejom Spišiakom a zástupcami
siete lekární Dr.Max odovzdali
riaditeľke školy Monike Galovičovej, grant na podporu projektu
Športovej akadémie Mateja Tótha.
Tento jedinečný projekt určený
deťom predškolského a mladšieho školského veku, pre našu

školu spolu s ďalšími deviatimi
školami na Slovensku ,finančne
podporila sieť lekární Dr.Max .
„ Atletika mi nevzala nič, naopak, dala mi všetko, čím som“ ,
tento výrok Mateja Tótha vystihuje dôvod založenia športovej
akadémie. Podľa jeho vyjadrenia sa vďaka športu nielen fyzicky zdravšie vyvíjal, ale hlavne mal šport obrovský prínos
pre jeho osobnostný rozvoj. A to
je cieľ akadémie. Odovzdať skúsenosti ďalším generáciám a
tak ako sa on motivoval a mal
vzory v minulosti, chce pozitívne
vplývať na motiváciu detí a
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Kukučínova Revúca 2017
toroch s jedinečným geniom
loci. Duch a atmosféra vládnuce
tomuto miestu snáď prispeli a
umocnili umelecký prejav 24 recitátorov, ktorých výkon hodnotila odborná porota s predsedníčkou, šéfredaktorkou časopisu Tretí vek Dobroslavou Luknárovou. A ako zhodnotila
prehliadku?
Možno by sa celé hodnotenie 4.
ročníka našej prehliadky dalo
zhrnúť do vety, ktorá zaznela v
jednom z prednesov: „ Iba čas
vie, aká je v živote potrebná
láska.“ Motívy času, života, lásky, ale aj domova, vlasti, človečenstva sa neustále objavovali
v ukážkach z poézie i prózy.
V tomto ročníku sme prvú časť
prehliadky venovali vlastnej
tvorbe seniorov a ako prvý sa
predstavil Juraj Kochjar a vďaka jeho básni aj okolitý kraj Revúcej a Muráňa. Tak ako on aj v
ostatných poetických textoch
boli do vzájomných vzťahov
prepletané motívy prírody a
človeka raz v intímnom osobnom vnímaní, ale aj v široko
spoločenskom kontexte.
Ukážky z prózy mali tak povediac „seniorské ladenie“ s iskričkami príslovečného čierneho
humoru. Veď je lepšie smiať sa
ako žialiť. Podaním textu zvlášť
zaujali z kategórie prózy M.
Póšová poviedkou Teta Anula

od M. Zelinku a L. Jurík kompozíciou príbehov Eugene
Dabita Život a skúsenosť.
Treťou kategóriou bola poézia a
možno povedať, že bola doslova „zlatým klincom“ tohtoročnej Kukučínovej Revúcej. A to
aj výberom recitovaných veršov,
aj kvalitou prednesu. Žiadne
mentorovanie zrelého veku naopak veľký cit pre dynamiku
básne a jej obsahovú náplň.
Stáli pred nami skúsení recitátori, ktorí dokázali nás, divákov,
naplno zaujať a presvedčiť.
Verš: „Mier je srdce matky“ alebo: „Každým vlasom šedivým si
svoje srdce prichýlim“, alebo:
„Poézia chce nové výzvy, nové
témy“ či: „A som tu veľmi doma!“ a mnohé ďalšie zneli a rezonovali v publiku.
Snáď najviac zarezonoval prednes M.Gajdoša a M. Stankovej.
Na záver by som sa chcela z celého srdca poďakovať za všetkých recitátorov našim revúckym hostiteľom. Vybrali nádherný priestor pre našu prehliadku a vytvorili prajné prostredie a priateľské ovzdušie, kde
sa umeleckému slovu výborne
darilo a kde sme sa my, seniori z
rôznych kútov Slovenska, cítili
ako doma. Úprimne ďakujeme
.Mgr.Dobroslava Luknárová.
Text a foto:Katarína Kvetková

Záznam z podujatia môžete sledovať na programe RTVS2
dňa 11.novembra o 9.15 hod. A v repríze dňa 13.novembra
o 13.30 hod., V relácii Generácie

Športová akadémia Mateja Tótha aj v Revúcej
mladých športovcov. Skúsenosti a znalosti, meno a garanciu olympijského víťaza preniesol spolu so špičkovými odborníkmi do pokrokovej metodiky, ktorou sú vyškolení všetci
tréneri akadémie.
Metodika a súbor cvičení podnecujú výkonnostný rast, dbajú
na kvalitu pohybu, zdravý vývoj
dieťaťa a celkovú radosť z pohybu. Tréningový program sa opiera o inovatívne metódy,v ktorých tvorcovia programu skĺbili
najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami
z fyzioterapie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie.
Program nezanedbáva žiadne
dôležité súčasti športového tréningu mládeže a dáva tým šancu deťom každej materskej a
základnej školy stať sa špičkovým športovcom. Rešpektujúc vekové zákonitosti vývoja
dieťaťa vo veku 5-10 rokov rozvíja koordinačné schopnostirytmickú, reakčnú, rovnováhovú, frekvenčnú rýchlosť, aeróbnu vytrvalosť a základný roz-

voj silových schopností.
Základná škola Hviezdoslavova
grantom získala metodiku s
tréningovým programom, sadu
špeciálne navrhnutých pomôcok-detskú atletickú sadu, školenie učiteľa telesnej výchovy a
bezplatnú účasť detí v športovom krúžku počas jedného školského roka. V súčasnosti športový krúžok 2x týždenne navštevuje 20 detí II.a III.ročníka školy.
Keďže projekt pomáha k motivovaniu detí k pohybovej aktivite, podľa riaditeľky školy chcú
v projekte pokračovať a hľadať
vhodné podmienky na jeho realizáciu aj v budúcnosti.
Podporu a podmienky pre rozvoj športových projektov vyjadril
vo svojom príhovore aj zástupca
primátorky mesta Július Buchta.
Poďakoval všetkým zainteresovaným, ktorí pomohli realizovať
projekt Športovej akadémie
Mateja Tótha v Revúcej a tým,
ktorí sa podieľajú na implementácii cieľov akadémie v základnej škole. V súčasnej dobe,
ako viedol je potrebné vzbudiť a

podchytiť záujem o šport u
najmladších detí aby neskôr
voľnočasové aktivity nehľadali
iba za počítačom, tabletom a
mobilným telefónom.
V telocvični základnej školy sme
prežili príjemné chvíle v spoločnosti majstra sveta v atletike ,
jeho priateľov, žiakov, peda-

gógov a pozvaných hostí.
Hostitelia pripravili kultúrny program a nechýbala ani autogramiáda a fototermín s Matejom Tóthom. Želáme akadémii v
našej škole všetko dobré a
možno budúceho úspešného
športovca.
Text a foto: Katarína Kvetková

Slávnostné odovzdanie grantu
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Výzva

Máte doma staré pohľadnice
alebo fotografie Revúcej?
Nenechajte svoje poklady zapadnúť prachom a darujte ich
alebo zdarma zapožičajte Mestu
Revúca pre pripravovaný nástenný kalendár
Privítame akékoľvek staré pohľadnice alebo fotografie mesta

Revúca, kultúrnych pamiatok,
zábery námestia, ulíc, uličiek a
pod.
Uvedené môžete priniesť osobne v pracovných dňoch na Mestský úrad v Revúcej, Námestie
slobody 13/17, 1. poschodie,
kancelária č. 48 počas úradných
hodín alebo nás môžete kontaktovať na:tel.: 058/28 515 55,
058/28 515 22 mobil: 0908 996
636,e-mail: bibiana.jankosikova@revuca.sk,
patricia.sefranova@revuca.sk
Vopred veľmi pekne ďakujeme a
tešíme sa na Vaše príspevky!

Voda všude kolem nás

Voda a město Litovel jsou spolu
úzce spojeny a tvoří nerozlučnou dvojici. Podíváme-li se do
historie města, zjistíme, že
město Litovel bylo založeno v
krajině protkané rameny řeky
Moravy a že měšťané žijící ve
13. století se značně věnovali rybolovu. Již v tomto období k
městu patřily také dva rybníky,
které měly obrannou funkci a
které se zachovaly do současnosti. Rybářská tradice se promítla i do městského znaku najdeme v něm dvě stříbrné ryby
kapra a štiku v modrém poli, které symbolizuje četná ramena
řeky Moravy.
K významným litovelským vodním památkám například patří:
vodní dílo Nečíz, Svatojánský
most, Uničovský a Olomoucký
rybník a další. Pojďme si je tedy
blíže představit.Nečíz je název
zaklenutého ramena řeky Moravy (celkem je ramen šest), na
kterém leží centrum města a i
samotné náměstí Přemysla
Otakara II. Samotné slovo Nečíz
vzniklo pravděpodobně podle
středověkého slova Nečeti téci.
Představuje unikátně dochovanou soustavu vodních děl a
nejvýznamnější urbanistickou
strukturu města Litovle, která
byla již od svého počátku
přetvářena lidskýma rukama. V
místech, kde Nečíz vstupoval a
opouštěl město, byly dle dochovaných pramenů vybudovány
dvě věže Mühlturm a Kuttelturm. Kolem Nečízu se postupně
začaly stavět další budovy a ve
30. letech 17. století byla již
značná část Nečízu na náměstí
zaklenuta a uzavřena. Výz-

namným mezníkem pro Nečíz
byl rok 1856, kdy bylo rameno v
délce 140 m zaklenuto. Byl k
němu vybudován přístup dvěma
schodišti, která jsou obehnána
zábradlím zasazeným do kamenných sloupků. Při slavnostních příležitostech se zde
koná plavba na loďkách.
Další významnou památkou je
Svatojánský most z konce 16.
století, který je nejstarším
používaným mostem na Moravě
a třetím nejstarším kamenným
mostem u nás (po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku). Most
má šest půlkruhových oblouků,
které spočívají na hranolových
pilířích. Uprostřed mostu nalezneme barokní sochu sv. Jana
Ne-pomuckého, která je dílem
olomouckého sochaře Jana
Sturmera. Sv. Jan Nepomucký
je patronem zpovědníků, poutníků a šťastného návratu, lodníků a ochráncem proti povodním.Svatojánský most není jediným, který v Litovli najdeme.
Jelikož je voda ve městě opravdu všudypřítomná, mostů je ve
městě mnoho jmenujme například železniční most, který
využívá místní vlaková doprava,
dále most na Pavlínce, most na
Dukelské ulici nebo most v ulici
Vítězná.Jak už jsme zmínili výše, další památkou, která se v
Litovli nachází již od středověku, jsou dva rybníky. Tyto
rybníky byly součástí obranného systému města, v současné době slouží k chovu ryb,
rekreaci, procházkám a v
zimním období k bruslení.
Rybníky nesou název Olomoucký a Uničovský, někdy se můžeme setkat s označením
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Upečte si víťazné koláče z Jazdy sv.Huberta
Hrnčekové ovocno-tvarohové
rezy.Suroviny.Tmavé cesto: 1
hrnček hladkej múky, hrubej múky, krupicového cukru,mlieka,3/4 oleja,1 prášok do pečiva,1 vanilkový cukor,2 vajcia,2
lyžice kakao. Svetlé cesto: 2x
250 g tvaroh,1 hrnček cukru,1
hrnček mlieka,1 vanilkový cukor,2 vajcia, kôra z 1 citróna.
Želé:1 broskyňový kompót,3/4
litra nálevu z kompótu, 3 lyžice
cukru, 2 zlaté klasy./nálev si dolejeme vodou/.Postup: suroviny
na tmavé cesto zmiešame a

V tomto jesennom období nám
dobre padne teplý čaj či káva a k
tomu samozrejme dobrý koláčik.
Počas jesenných slávností sa
konala súťaž o najlepší domáci
koláč a my vám prinášame
recepty na tri víťazné koláče.
Nuž pekárky-cukrárky, vyskúšajte.
Mrkové muffiny. Suroviny.Muffiny : 200 g špaldovej múky,
štipka soli, 1 KL sódy bikarbóny,
1 KL prášku do pečiva, 2 KL
mletej škorice, 100 g najemno
nakrájaných orechov, 3 vajíčka,
200 g trstinového cukru, 120 ml
olivového oleja. 200 g očistenej
a nastrúhanej mrkvy. Krém : 1 ks
ricotta syr, l ks tvaroh, 200 g
smotany na šľahanie,1 KL trstinového cukru, 1 stužovač.
Postup: miešame suché suroviny okrem cukru. V druhej miske sa vyšľahajú vajíčka
s
cukrom do svetlej a nadýchanej
peny. Prileje sa olej a zašľahá sa
Prisypú sa suché suroviny nastrúhanú mrkvu a zmieša sa to.
Hotové cesto sa naleje do pripravených košíčkov na muffiny
do polovice a pečú sa 15 20
minút do zlatista v rúre vyhriatej
na 180 stupňov. Dĺžka pečenia
na musí prispôsobiť podľa rúry.
Krém : Všetky suroviny vyšľaháme. Krém sa naplní do cu-

Voda všude kolem nás
Český a Německý to proto, že
se staly součástí národnostního
soupeření Čechů a Němců. Na
Olomouckém rybníku bruslili v
zimě Němci, na Uničovském
Češi. Významným poutním místem v Litovli je pramen potůčku
Čerlinka, známý také jako
Studánka nebo Svatá voda, jak
se tomu prameništi často říká.
Poutě se zde konaly v den narození Panny Marie, obvykle 8.
září. Současná podoba pramene pochází z období 1. světové
války na odstupňovaném pod-

krárenského vrecka a zdobia sa
muffiny. Na záver som ich zdobila mrkvičkami
marcipánu,
hroznom a mätou.
Mgr. Oľga Hižnayová 1. miesto
Obrátený jablčník.Suroviny:na cesto: 6 ks vajcia, 250 g
práškového cukru, 250 g polohrubej múky, ½ balíčka prášku do pečiva je to piškótové
cesto,na karamelový krém: 1
plechovka salka, 2 hodiny sa
varí . Po vychladnutí pridať 250
g masla a vymiešať hladký
krém. Postup:práškový cukor
vymiešame so 6 vajíčkami do
hladka a nakoniec pridáme
múku s práškom do pečiva. Na
pripravený plech dáme 125 g
rozpusteného masla . Na maslo
dáme 2 cm vrstvu postrúhaných jabĺk. Na jablká vylejeme
pripravenú piškótu. Pečieme v
rozohriatej rúre pri teplote
180°C asi 20 minút. Upečený
koláč otočíme, aby sa dostala
jablková hmota navrch. Na
upečený koláč dáme karamelový krém, ktorý sa poleje rozpustenou čokoládou. Ja som
použila predtlačenú fóliu. Na tú
som naliala čokoládu a mierne
vychladnutú som ju uložila na
upečený koláč na jablkovú
hmou Necháme stuhnúť v chlade. Mária Michalová 2.miesto
stavci s pamětní deskou a
nápisem stojí polychromovaná
litinová socha Panny Marie Immaculaty. Světice stojí na zemském glóbu a srpku měsíce,
pod nohou má hada a nad hlavou svatozář. Nad sochou je litinová stříška. Podle dávné pověsti zde pozoroval rene-sanční velmož Jan Šembera Černohorský z Boskovic zahalen v
jelení kůži koupající se dívky. Ty
se modlily, aby ho Bůh potrestal, a tak vlastní psi jej štvali po
lese až k chrámu sv. Marka, kde
z něj jelení kůže spadla.

vylejeme na vymastený, pomúčený plech. Pol hrnčeka cesta si
odložíme. Zmiešame suroviny
na svetlé cesto. Na tmavé cesto
poukladáme pokrájané broskyne, opatrne nalejme svetlé
cesto a povrch pokvapkáme
tmavým cestom. Pečieme cca
30 minút pri 170 stupňoch. Keď
sa tmavé cesto nelepí na špáradlo koláč je hotový. Uvaríme si
želé a horúce ho vylejeme na
horúci koláč. Môžeme ozdobiť
marcipánovým kvietkom a ovocím. Elena Ovšonková 3.miesto

Knižné novinky z mestskej knižnice
McKinnonová,H: Jazerná sezóna.
Iris uteká pred manželskou krízou na farme, kde má svadbu jej
sestra. Zblíži sa s dávnym spolužiakom, nevinný románik sa však
mení na lásku. Dôjde k tragédii, ktorá Iris prinúti zamyslieť sa. Ako
sa zachová v ťažkej situácii?
Hjorth,M.- Rosenfeldt,H: Hrob v horách.
Pátranie kriminálneho psychológa Sebastiana Bergmana a jeho
kolegov z kriminálky nás zavedie do hôr na severe Švédska.
Nájdené pozostatky spočiatku nevyzerajú ako prípad pre oddelenie
vrážd, no čoskoro sa všetko zmení. Zrazu je z toho masová vražda
s nejasným motívom...
Eštoková,A : Parížske slnko.
Láska si nevyberá farbu pleti, náboženstvo, ba ani krajinu, v ktorej
nás zasiahne. A udrie v momente keď to neočakávame. Podobnú
skúsenosť má Sofia, zamilovaná do umierneného moslima. Ale o
mladú ženu majú záujem dvaja muži. Kým Sofia zvažuje, s kým
bude žiť, krutý osud jej skomplikuje situáciu ešte viac.

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: ,-31.10.,28.11.,19.12. na týchto uliciach
v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpelná, 14.25-14.45
Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.4016.00 Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka
Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčka- pri kultúrnom
dome. Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby,
kartóny.Je potrebné zber zviazať!
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Do tretice všetko dobré
Aj toto by sme mohli zapriať vynovenému kinu v Revúcej, keďže tento rok sa udiali ďalšie
zmeny, ktoré dúfame,budú lákať
nových divákov na filmové projekcie.Po minuloročnej digitalizácii, ktorá vdýchla druhý dych
nášmu mestskému kinu, prišla
na rad renovácia interiéru.
Modernizácia sedadiel Kino
Klub Revúca stála 77 738,40
eur. Z finančných prostriedkov
Audiovizuálneho fondu sme cez
projekt získali dotáciu vo výške
30 000 eur a ďalšie dofinancovanie zabezpečilo mesto Revúca sumou 47 738,40 eur. V tejto
sume bola zahrnutá technická
úprava hľadiska a výmena sedadiel. Výmenou sedadiel, znížením ich počtu z pôvodných 412
na 352 a znížením počtu radov z
15 na 13 sa zvýšil komfort sedenia a lepší prechod v rade.
Pristúpili sme aj k celkovej úprave sály výmenou podlahovej
krytiny a novým náterom stien a
stropu, ktoré boli naposledy maľované pred 30-timi rokmi. Túto
časť rekonštrukcie plne zabez-

pečilo finančnými prostriedkami
mesto Revúca.
Tí z Vás, ktorí si nové sedačky
už na vlastnej koži vyskúšali vedia, že sú pohodlnejšie a priestrannejšie. Mysleli sme, samozrejme, aj na našich najmenších
divákov a preto sú pre deti v
zadnej časti divadelnej sály dokúpené podsedáky, ktoré výškový rozdiel starých a nových
sedadiel vyriešili.
V septembri sa sedelo už na
nových sedačkách a návštevníci filmu Čiara, ktorý mal u nás
premiéru 3.9.2017 boli prví, ktorí tieto sedačky vyskúšali. Celková návštevnosť kina rastie,
čo je isto podmienené viacerými
faktormi, zaujímavé tituly, väčšie povedomie o zdigitalizovanom kine, propagácia a celkový
marketing a v neposlednom
rade modernizácia, ktorou sála
v tomto roku prešla a teda
celková kvalita sedenia.Veríme,
že tieto zmeny budú naďalej
pozitívne ovplyvňovať návštevnosť kina v Revúcej.
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Potulky po mestách Slovenska Zocháči začali oslavovať 30 rokov školy
Slovensko. Malá a predsa veľká
krajina, v ktorej nájdeme neskutočné množstvo miest, ktoré
stoja zato ich navštíviť. Slovenské mestá v sebe skrývajú veľa
pamiatok a zaujímavostí, no nie
všetci sa k nim dostaneme.
A práve preto pri príležitosti
Európskeho dňa rodičov a škôl
sa učitelia a priatelia ZŠ na
Hviezdoslavovej ulici v Revúcej
rozhodli usporiadať zaujímavé
dopoludnie pre svojich žiakov.
V sobotu 14.10.2017 vytvorili
pestrý mix stanovíšť so zaujímavými mestami Slovenska,
kdežiaci našli veľa podnetného,
zaujímavého, ale aj náučného
materiálu, s ktorým sa stretávajú na vyučovaní vlastivedy,
slovenčiny, dejepisu, matematiky, či telesnej výchovy. Príjemná atmosféra podujatia navo-

dená dobrou náladou detí, ktorí
strhli svojich rodičov k úsmevu a
pomoci pri zdolávaní prekážok,
sa šírila počas celého dopoludnia. Veď pri zdolávaní vojenskej
pevnosti v Komárne, spočítaní
mincí z mincovne v Kremnici,
odbehnutí maratónu v Košiciach, hádzaní predmetov na
klietku hanby v Levoči, poskladaní puzzle 1. slovenského
gymnázia v Revúcej, či vyriešení tajného písma z Trnavy, išlo
hlavne o zábavu. Radosť v
detských očiach pri vyhrávaní
tomboly, jedení koláčikov či
cukrovej vaty, hovorila za všetko.
V rámci EUROPSKÉHO DŇA
RODINY
A ŠKOLY sme oslavoNesmieme zabudnúť poďakovať rodičom, ktorí uvarili výbor- vali vo veľkom. Tento rok je pre
ný guláš a tak dúfame, že aj o nás veľmi výnimočný, pretože orok budeme v tejto tradícii po- slavujeme 30. VÝROČIE ZALOŽENIA NAŠEJ ŠKOLY.
kračovať. Mgr.A.Sabolová
Tak ako na každej veľkej oslave
nikdy nechýba torta, aj na tej
našej bola torta megatorta, ktorú
slávnostne rozkrojil Július Buchta, zástupca primátorky mesta,
spolu s riaditeľkou školy Katarínou Krištofovou. Všetci sa tešili
aj na sľúbené prekvapenie.
Z imaginárneho balíčka bol rozbalený Superstarista Martin
Krausz s manželkou. Postarali
sa o výbornú náladu a zábavu
pre malých aj veľkých .Rodičia
prvákov boli hrdí na svoje deti,
ktoré boli pasované za žiakov
školy nových Zocháčov. Triedna
učiteľka Alica Kočišová sa postarala ešte o zvláštne prekvape-

Podporte náš projekt
MŠ Vl.CLEMENTISA

nie pre prvákov. Všetci rodičia a
priatelia školy sa mohli nechať
skrášliť, naučiť sa v tvorivých
dielňach nové techniky výroby
dekoratívnych predmetov, ale aj
s deťmi navštíviť Zochovňu, v
ktorej dokázali svoje pohybové
a silové zručnosti. V ďalšej ponuke mohli navštíviť ekostánok,
maľovanie na tvár, alebo si
upiecť vlastnoručne palacinky.
Nielen oči, ale aj chuťové bunky
účastníkov oslavy si prišli na
svoje, mohli si pochutnať na
skvelom guláši, langošoch, či
pečenej klobáse.
Zlatým klincom programu bola
tombola, ktorá potešila všetkých
tých, ktorí mali to šťastie, že boli
vylosovaní. Tešíme sa na ďalšie
pokračovanie osláv 30. výročia
založenia našej školy v tomto
školskom roku.ZŠ. I. B. Zocha
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Revúčania rozhodli. Biatlonisti dostanú nové dresy z grantu Nadácie COOP Jednota

COOP jednota Revúca, spotrebné družstvo sa prostredníctvom Nadácie COOP Jednota
zapojila do projektu Program
podpory lokálnych komunít.
Projekt podnecuje a podporuje
rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív, podporuje účasť
občanov na miestnom a regionálnom rozvoji s cieľom zvýšenia spokojnosti s kvalitou života
formou poskytnutia finančných
prostriedkov.
O udelenie finančného grantu
sa mohli uchádzať orgány
miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdeláva-

cie inštitúcie na základe určených typov podporovaných aktivít. V období od mája do júla
2017 boli na COOP Jednota
Revúca zaslané 4 projekty uchádzajúce sa o grant v sume
najviac 6000 €. Okrem určenej
maximálnej výšky grantu, žiadatelia museli pochádzať z mesta
alebo obce, kde sa nachádzajú
predajne COOP Jednota.
COOP Jednota Revúca posunula do finálneho hlasovania 3
projekty a o víťaznom projekte
rozhodovali zákazníci predajní
hlasovacími žetónmi v období
augusta a septembra 2017. S
počtom hlasov 3167 rozhodli, že
grant v hodnote 6000 € získa
Klub Biatlonu Magnezit Revúca.
Na druhom mieste s počtom
hlasov 2326 skončil projekt
Mesta Revúca Oddychová zóna
pre seniorov ZOS Cilka a tretí s
počtom hlasov 1329 projekt

Základnej školy I.B.Zocha jektu podpory lokálnych komuSadnite si u Zocháčov. Katarína nít, v ktorom sme žiadali o finančný grant na pretekárske dresy,
Kvetková
v ktorých budeme reprezenPoďakovanie Revúčanom.
tovať nielen náš klub, ale aj naše
My, pretekári Klubu biatlonu m
e
s
t
o
.
Magnezit Revúca sa chceme Ďakujeme všetkým Revúčatouto cestou poďakovať spo- nom, ktorí náš projekt podporili
ločnosti COOP Jednota Revúca vhodením žetónu v jednej z
za možnosť zúčastniť sa pro- troch revúckych predajní COOP
Jednota v mesiacoch august
september. Každý jeden hlas si
veľmi vážime. Na pretekoch
slovenského pohára v zimnom i
letnom biatlone sa budeme
snažiť nesklamať vašu podporu
a budeme bojovať v nových dresoch o čo najlepšie umiestnenia.Budeme radi, ak sa stanete
fanúšikmi našej facebookovej
stránky a budete sledovať, ako
sa nám darí v súťažiach a v
reprezentácii nášho mesta. Ešte
raz ĎAKUJEME!

Oslava športu. Športový maratón Základnej školy Komenského
a Rodičovskému združeniu pri
našej ZŠ. Poďakovanie patrí
tiež všetkým,ktorí sa našej oslavy športu zúčastnili a všetkým,
ktorí tento krásny deň pripravili
.Ďakujeme prežili sme spolu
Ďakujeme našim sponzorom p.
úžasný slnečný deň.ZŠ
Budziňákovej, p. Ferdinandymu
venoval športu. O to nám išlo.
Veríme, že každým rokom bude
počet športovcov a tiež priaznivcov športu a našej školy narastať.

Medzinárodná súťaž v Prahe
Skvelí ľudia, príjemná atmosféra, bojovné výkony, radosť z
pohybu, slniečko ako na objednávku..., takto môžeme opísať
jesenný Športový maratón Základnej školy J. A. Komenského.
Bol to deň, ktorým sme chceli
spoločne osláviť a ukončiť super
športový rok našej školy, rok v
ktorom sme rozbehli atletiku v
našom meste, rok v ktorom naši
žiaci dosiahli fenomenálne
športové úspechy, rok v ktorom
sme rozhýbali našich žiakov i
rodičov.
Celý športový areál školy sa
zaplnil všetkými, ktorí chceli venovať jeden z posledných slnečných voľných dní pohybu, športu, oslave a podpore Základnej
školy J. A. Komenského.
Mladí aj starší športovci si mohli
zmerať svoje sily v celom rade
tradičných, aj nie celkom tradičných športov turnaj vo volejbale
a florbale, beh na 600 m, beh na

1000 m, chôdza na 1000 m, minigolf, stolný tenis, badminton,
prekážková atletická dráha,
kolobežková dráha, hod vortexom, hod oštepom, kop na bránu a mnoho iných.
Po úžasných športových výkonoch čakala na prítomných
skvelá jesenná kotlíková kapustnica a pre najmenších sladké gofry. Všetci športovci si
odniesli prekrásne, veľké, sladké perníkové medaily a a najlepší športovci i ceny, ktoré si vybojovali počas športového zápolenia.
Záver úspešného športového
dňa patril tradičnej tombole,
ktorej sa mohli zúčastniť všetci
aktívne zapojení mladí aj starší
športovci. Odniesli si darčekové
koše a poukážky na nákup výpočtovej techniky. Veríme, že sa
nám podarilo prebudiť športového ducha v každom, kto prišiel a krásnu slnečnú sobotu

CZECH OPEN 13-14.10.2017.Medzinárodná súťaž v kickboxe sa
konala v Prahe za účasti 12-tich krajín Rakúska, Bieloruska,Chorvátska,Česka,Maďarska,Talianska,Polska,Rumunska,Ruska,Slovenska,Slovinska a Ukrajiny. Súťaže sa zúčastnilo 703 zápasníkov, štartujúcich 885.Alžbeta Teličáková 1. miesto Hard style
dievčatá, 3. miesto -28 kg lightcontact
Natálka Tószegiová na to že je začiatočníčka sa držala dobre
potrebuje čas, vyradila ju Martina Wieteska z X Ffght PL ktorá
zvíťazila. Ich prínosom boli ranné tréningy, ktoré sú náročné ale pre
šport nevyhnutné. Obe dievčatá dostali pozvánku na Open
Majstrovstvá Poľska v máji 2018.
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Zamestnanie
Administratívny pracovník

Ponuka práce
Ponúkam prácu
v lesníctve Harmanec
okres Banská Bystrica.
Pilčíctvo, uhadzovanie
haluziny.
30 € na deň, ubytovanie
a doprava na náklady
zamestnávateľa.
Kontaktná osoba:
Dušan Hencel
0910 409 985

NsP,n.o. Revúca,Gabriela Magurová,VŠ, 4833302
Učiteľ tanečnej prípravy,ZUŠ
Revúca,Mgr.M.Štepitová , USO,
058 488 10 76
Učiteľ anglického jazyka,chémie,informatiky, PSLG
Revúca,Mgr.Ľ.Lacjaková,VŠ
058 488 10 20
Učiteľ matematiky, ZŠ.I.B.Zocha,Revúca,Mgr.K.Krištofová
058 488 10 88,VŠ
Učiteľka/opatrovateľka v jasliach,Zahrajkovo Revúca
Mgr.V.Rečníková, USO-VŠ
0948 504 036
Kuchár, Flea Market,s.r.o Revúca ,Ján Bendo, USO
0905 523 394

Lekárne november 2017
Pondelok

Utorok

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

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Lianela
8.00-18.00

2
BENU

3
BENU

4
Dr.Max
8.00-14.00

5
NsP
8.00-14.00.

6
BENU

7
BENU

8
BENU

9
BENU

10
BENU

11
Cannabis
8.00-14.00

12
Lianela
8.00-14.00

13
BENU

14
BENU

15
BENU

16
BENU

17
Dr.Max
8.00-18.00

18
Lianela
8.00-14.00

19
BENU
8.00-18.00

20
BENU

21
BENU

22
BENU

23
BENU

24
BENU

25
Cannabis
8.00-14.00

26
Dr.Max
8.00-14.00

27
BENU

28
BENU

29
BENU

30
BENU

Pohotovostné služby: pondelok-piatok BENU do 20.00
Víkend: 8.00-14.00, BENU do 20.00
Štátne sviatky: 8.00-18.00, BENU zatvorená
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Nezvestná osoba

Životné križovatky
Vitajte
Martina Kaššaiová
Samuel Orósz
Pavol Belányi
Martin Samko

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Revúca, pátra po nezvestnej osobe.
František Klein, narodený
12.11.1944,bytom Revúca Komenského 4. Menovaný bol naposledy videný dňa 16.10.2017
vo večerných hodinách v mieste
svojho bydliska a od tej doby je
nezvestný.
V prípade, že by niekto mal informácie o pohybe menovaného v
dobe od 17.10.2017 do súčasnej doby, ktoré by pomohli pri jeho vypátraní, nech tieto oznámi
na najbližšom útvare Policajného zboru, alebo telefonicky na
č.158.
Stíchol dom, záhrada i dvor, už
nepočuť jej kroky v ňom.
Dňa 11.októbra 2017 sme si
pripomenuli 6.výročie úmrtia

Márie
Filipovej

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami, sestry a celá
rodina.

Lúčime sa
Božena Kilíková
vo veku 66 rokov
Ladislav Tomes
vo veku 91 rokov
Anna Kuchtová
vo veku 64 rokov
Anna Zacharovská
vo veku 76 rokov
Marcela Kubejová
vo veku 65 rokov
Ľudevít Sušila
vo veku 68 rokov
Ján Schaller
vo veku 72 rokov

Znel svadobný
pochod
Vladimír Adamík
a Viera Kerekešová
07.10.2017
Dušan Ďurej
a Bc.Jana Gurská
11.10.2017
Lukáš Habovštiak
a Mgr.Eva Oravcová
21.10.2017
MUDr.Jozef Tvrdoň
a Milota Uhĺárová
21.10.2017
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