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Revúca a okolie. Tretia najkrajšia kniha

Mesto Revúca v roku 2017 vydalo knižnú publikáciu revúckeho rodáka a fotografa Maroša
Detka pod názvom: „Revúca a
okolie“.
Autor v nej predstavuje Revúcu
a jej blízke okolie prostredníctvom fotografií, ktoré zachytávajú
svojským spôsobom tajné zákutia a uličky nášho mesta, kultúrne pamiatky, sakrálne stavby,
pestrosť fauny a flóry ako i krehkú krásu dedičstva nášho regiónu. Kniha je prehľadne a logicky
členená na kapitoly: Revúca,
Revúčka, Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca diakona, Evanjelický a. v. kostol, Pôvodná budova Prvého slovenského gymnázia, Nová budova Prvého slovenského gymnázia, Revúcke
školy, Chyžné, Mokrá Lúka, Jelšava, Predná Hora, Muráň a Muránska planina.Knihu dopĺňajú
tiež kvalitne napísané a informačne nasýtené popisné texty k
fotografiám. Dielo bolo vydané
dvojjazyčne, v slovensko - anglickej jazykovej mutácii.
Oddelenie regionálneho rozvoja
Mestského úradu v Revúcej
zaslalo túto publikáciu do súťaže
pod názvom: „Najkrajšie knihy a
propagačné materiály o Slovensku“. Cieľom súťaže je zvyšovanie estetickej úrovne kníh i
propagačných materiálov o Slovensku, jeho regiónoch a mestách, aby boli rovnocenné úrovni
propagačných produktov vy-

chádzajúcich v členských štátoch Európskej únie. Odborná
porota zložená z výtvarníkov,
fotografov, tlačiarov, grafikov a
iných odborníkov hodnotí vizuálnu úroveň materiálov, so
zreteľom na ich kvalitu, grafické
riešenie, polygrafickú úroveň
ako i použitý materiál.Publikácia
Mesta Revúca sa v 11. ročníku
tejto celoštátnej súťaže umiestnila na peknom 3. mieste v
kategórii Knihy o mestách
obrazové publikácie.
Dňa 10. apríla 2018 prevzala
primátorka mesta Eva Cireňová
z rúk predsedu poroty súťaže R.
Hradeckého prestížny diplom
na vernisáži výstavy najkrajších
kalendárov, kníh a propagačných materiálov Slovenska ocenených v súťaži, ktorú každoročne organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu
novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.
Za naše mesto a región sme neboli jediní, ocenenie v súťaži a to
2. miesto získalo i Múzeum Prvého slovenského gymnázia so
svojim propagačným materiálom v kategórii Propagačné
materiály mestá (Sprievodcovia), ďalšie ocenenie v súťaži
„Najkrajší kalendár Slovenska
2018“ získala aj obec Muráň v
kategórii Obce a to 1. miesto s
kalendárom Obec Muráň: Národný park Muránska planina,
ktorého autorom fotografií je tiež
Maroš Detko.
V rámci Slovenska bude kniha
spoločne so všetkými nominovanými knihami a propagačnými materiálmi vystavená v
mestách: Banská Bystrica, Levice, Piešťany, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa,
Svit, Tisovec, Trebišov, Veľký
Krtíš a Zvolen. Zároveň bude
naša publikácia prezentovaná
aj na dvoch medzinárodných
výstavách „Svet knihy“ v Prahe,
ktorá sa uskutoční v máji 2018 a
vo Frankfurte nad Mohanom (v
októbri 2018) v reprezentačnom
národnom stánku Slovenskej

Záhrada PSG
republiky. Po skončení výstav ostanú knihy v knižniciach zastupiteľských úradov v danej krajine. Aj touto cestou by sme sa
chceli poďakovať najmä autorovi fotografií Marošovi Detkovi a všetkým, ktorí stáli pri zrode tejto výpravnej publikácie a prispeli tak k
nášmu dosiahnutému úspechu.
Kniha je dostupná v Turistickom informačnom centre v Revúcej za
cenu 10 € za 1 kus.
Text: MsÚ Revúca / Foto: MsÚ Revúca (z vernisáže), Maroš Detko
(diplomu)

2

SPRAVODAJSTVO

Revúcke listy č.8/30.apríl 2018

Okresná organizácia JDS v Revúcej má nového predsedu

V stredu 11.apríla 2018 sa v
Mestskom dome kultúry v Revúcej konal Okresný snem JDS
Revúca. Na sneme sa zišli zástupcovia všetkých základných
organizácií okresu a pozvaní
hostia. Predsedníčka organizácie Zuzana Homoliaková
privítala poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja,
predsedu krajskej organizácie
JDS,primátorku mesta, starostov obcí a predstaviteľov
spoločenských organizácií
mesta. Počas rokovania odzneli
správy o činnosti a hospodárení
organizácie za predchádzajúci
rok a návrh plánu a rozpočtu na
rok 2018.

Členovia
schválili nového
predsedu okresnej organizácie
Ing.Igora Hocka, členov predsedníctva a delegátov na krajský snem.
Nechýbalo odovzdávanie vyznamenaní za prácu v organizácii a takisto sa primátorka
mesta Eva Cireňová poďakovala už bývalej predsedníčke
Zuzane Homoliakovej za jej
dlhoročnú a obetavú prácu vo
vedení organizácie a popriala
novému predsedovi a všetkým
členom veľa zdravia, chuti a
elánu pri plánovaní a realizácii
ich aktivít. Text a foto: Katarína
Kvetková

Cyklisti cestnej v premávke
Pre vznik kolíznych situácií ako
aj dopravných nehôd patrí pravidelne medzi najkritickejšie
jarné a letné obdobie. Na cestách môžeme vo väčšej miere
spozorovať aj cyklistov, ktorí
ako účastníci cestnej premávky
by mali myslieť taktiež na bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.
Cyklisti by nemali zabúdať, že
pri zrážke s motorovým vozidlom prípadne s pevnou prekážkou, len málokedy vyjdú bez
vážnejšieho poranenia a zničenia bicykla.
Okresný dopravný inšpektorát
odboru poriadkovej a dopravnej
polície Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Revúcej
preto upozorňuje cyklistov ako
vodičov nemotorových vozidiel
na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, ktoré vychádzajú
z príslušných ustanovení zákona o premávke a vyhlášky
Ministerstva vnútra SR. V
zmysle vyššie citovaných právnych predpisov:
-na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Môžu ju použiť aj

korčuliari a lyžiari, ale tak, aby
neohrozili cyklistov. Kde takáto cestička nie je, jazdí sa
pri pravom okraji vozovky a
jednotlivo za sebou. Ak sa tým
neohrozujú ani neobmedzujú
chodci, smie sa jazdiť po pravej
krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po
chodníku,
-neprípustné je jazdiť bez
držania riadidiel, držať sa
iného vozidla, viesť druhý
bicykel, ručný vozík, zviera a
predmety, ktoré ohrozia cyklistu a ostatných účastníkov
cestnej premávky,
-za zníženej viditeľnosti musí
mať cyklista na sebe reflexné
prvky, alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
Mimo obce musí mať cyklista
ochrannú prilbu a dieťa do 15
rokov aj v obci,
-ak je na bicykli sedadlo na
prepravu dieťaťa (musí mať
pevné podpery na nohy), iba
osoba staršia ako 15 rokov
môže takto viezť osobu mladšiu ako 10 rokov.
Za spáchané priestupky cyklistov v cestnej premávke sa

ukladajú sankcie v zmysle zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov.
Pod vplyvom alkoholu môže
jazdiť cyklista v zastavaných
územiach obce a po cestičke
pre cyklistov, ak množstvo alkoholu nepresiahne 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení
dychovou skúškou prístrojom. Mimo týchto území je
tolerancia nulová, pričom takýmto cyklistom možno uložiť
sankciu za spáchaný priestupok až do 800 eur.
Tak ako vozidlá musia mať povinnú výbavu, tak aj bicykel musí
spĺňať určité podmienky, aby
mohli cyklisti bezpečne jazdiť po
cestách.
Okresný dopravný inšpektorát preto upozorňuje i na povinnú výbavou bicykla v
zmysle platnej právnej
legislatívy (vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o
prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách).
Bicykel musí byť povinne vy-

bavený:-dvoma na sebe
nezávislými účinnými brzdami, konce rúrok riadidiel
musia byť ukončené napríklad zátkami alebo rukoväťou,
-v zadnej pozdĺžnej strednej
rovine bicykla musí byť červené odrazové sklo. Môže byť
nahradené odrazovými materiálmi na odeve alebo obuvi
cyklistu. Nad povrchom predného kolesa musí byť biele
odrazové sklo,
-odrazové sklá oranžovej farby musia byť na oboch stranách pedálov a na lúčoch kolies,
-počas jazdy za zníženej viditeľnosti je dôležité riadne
osvetlenie. Vpredu biele svetlo, prípadne biele prerušované svetlo do vzdialenosti 20
metrov. Vzadu červené svetlo,
alebo aj prerušované, môže
byť kombinované so zadným
červeným odrazovým sklom.
Kapacita svietivosti najmenej
1,5 hodiny bez prerušenia,
-bicykel môže byť vybavený aj
blatníkmi prekrývajúci celú
šírku pneumatiky, krytom reťaze, pomocným sedadlom na
prepravu dieťaťa a nosičom
batožiny.
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Z rokovania mestského zastupiteľstva
V pondelok 16.apríla 2018 sa v
mestskom dome kultúry konalo
36. zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Na rokovaní sa poslanci zaoberali rekonštrukciou a prevádzkou letného kúpaliska, ktorú v
tejto letnej sezóne bude zabezpečovať Mesto Revúca. Mesto
Revúca zabezpečilo vypracovanie štúdie pre rekonštrukciu
veľkého a detského bazéna na
Letnom kúpalisku v Revúcej, v
rámci ktorej sa navrhuje riešenie vo viacerých variantoch.
Bazény sú v súčasnosti betónové olaminované, pričom ich
povrch je po zimnom období narušený. Stavebné úpravy povrchu bazénov sú uvažované bazénovou PVC fóliou. Poslanci
po diskusii schválili rekonštrukciu veľkého bazéna bez ohrevu
vody v sume 137 tis.eur.
Spustenie prevádzky kúpaliska
si vyžaduje ďalšie finančné
prostriedky na nevyhnutné opravy ako výmenu výpustných
ventilov, opravu výpuste z malého bazéna a brodísk okolo
veľkého bazéna a oplotenia.
Takisto Mesto Revúca nedisponuje potrebným materiá-lovým vybavením a prostriedkami
potrebnými pre prevádzku letného kúpaliska, nakoľko predchádzajúci prevádzkovateľ mal
v prevádzke zavedené vlastné
súkromné prostriedky, a je
nevyhnutné ich zabezpečiť.
Predpokladaná suma materiálového vybavenia je 5 000 €.
Poslanci schválili poplatky za
vstup na kúpalisko: deti do 10
rokov 1,50 € a dospelí 2,50 €
V súčasnosti už pred rozsiah-

lejšou rekonštrukciou veľkého
bazéna prebiehajú v areáli kúpaliska drobné opravy a práce.
Detský bazén sa vyčistí a pripraví na prevádzku a jeho rekonštrukcia je plánovaná v ďalšej etape
Diskusia sa rozvinula pri použití
prostriedkov rezervného fondu.
Návrh mesta predpokladal
použiť prostriedky rezervného
fondu vo výške 423 tis.€, z toho
230 tis.€ na rekonštrukciu
miestnych komunikácií a chodníkov, 56 tis.€ na výstavbu šatní
pri futbalovom štadióne a 137
tis.€ na rekonštrukciu letného
kúpaliska. Keďže ďalšie prostriedky z fondu vo výške 95 tis.€
plánuje Mesto Revúca použiť pri
spolufinancovaní projektov, disponibilný zostatok vo fonde by
bol 30 tis.€. S touto skutočnosťou niektorí poslanci nesúhlasili a pripomienkou navrhli
znížiť sumu na rekonštrukciu
komunikácií a chodníkov z 230
tis.€ na 150 tis.€., ktorú schválili.
V rezervnom fonde mesta na
nepredvídané udalosti zostáva
110 ti.€.
Poslanci mali výhrady aj voči
konkrétnym navrhovaným komunikáciám a chodníkom v plánovanej rekonštrukcii. Chýba im
celkový prehľad o havarijnom
stave a objeme komunikácií a
chodníkov. Do budúcnosti navrhli vypracovať podrobnú pasportizáciu komunikácií a pri plánovaní rekonštrukcií a rozpočte
postupovať podľa ich podrobnej pasportizácie.
Text : Katarína Kvetková, úplné
znenie uznesení a zápisnica na
webovej stránke mesta.

Oznam
Mestský úrad v Revúcej oddelenie životného prostredia a
verejného poriadku oznamuje obyvateľom mesta Revúca a m. č.
Revúčka, že dňom 29.03. 2018 bol na stránke zverejnený
dokument Záverečné stanovisko z posúdenia strategického
dokumentu „Program odpadového hospodárstva
Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“. Uvedený
dokument spolu s oznámením kedy kde možno do neho
nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady
zhotovovať kópie je zverejnený v časti „Mestský úrad“ v rubrike
„Povinne zverejňované informácie“.

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: 30.4.,29.5.,26.6.,-31.7.,28.8,25.9.,30.10.,27.11.,18.12.,. 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,15.40-16.00
Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčka- pri kultúrnom dome.
Kontakt: 0902 980 998, 0902 987 672
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.Je
potrebné zber zviazať!
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Hurá, budeme v televízii!

Jedného dňa ma oslovila redaktorka RTVS pani Kyslanová a
ponúkla mi možnosť vystúpiť v
televíznej relácii Národnostný
magazín. Keďže mám zaují-mavý koníček, zborový spev, možnosť účinkovať sa naskytla aj
členom speváckeho zboru
Quirin pri ZUŠ v Revúcej.
Pani Kyslanová prišla z Banskej
Bystrice aj so svojím štábom, kameramanom a zvukárom, vo
štvrtok 22. marca 2018.
Do ZUŠ-ky sme spoločne došli v
popoludňajších hodinách, kde
nás už čakali členovia zboru.
Začalo sa nakrúcanie. Podľa
predstáv redaktorky sme začali
tak, ako u nás prebieha nácvik,
rozospievaním sa. Potom sme
vyberali vhodné piesne, ktoré
sme si akoby nacvičovali a nakoniec sme jednu skladbu zaspievali celú. Nakrúcali nás zo
všetkých strán a uhlov. Aby boli
čo najlepšie a najkvalitnejšie
zábery, posledná skladba sa zopakovala dokonca 4 krát.
Na záver prišli na rad rozhovory,
čoho sme sa najviac obávali.
Interview poskytli riaditeľka ZUŠ
v Revúcej Mgr. Monika Štepitová, DiS.art., dirigent zboru

Jaroslav Petr, DiS.art., dirigentka a organizačná vedúca
zboru Renáta Brezovská,
DiS.art. a nakoniec ja, členka
zboru Kateřina Dachová.
Nikdy by som neverila, aké ťažké je hovoriť na kameru, teda
aspoň pre mňa. Mala som trému. Dokonca mám pocit, že
som nepovedala ani jednu súvislú vetu. Po, pre nás náročných chvíľach so štábom, sme si
spoločne dopriali kávičku a kysnuté moravské koláčiky, ktoré
som s láskou pre všetkých pripravila. Boli sme unavení a plní
zmiešaných pocitov. Čo ak sa
dalo niečo povedať alebo urobiť
lepšie?
Po skončení nakrúcania som si
povedala: „Hurá, máme to za
sebou!“Na moje prekvapenie sa
opäť ozvala pani Kyslanová, že
technika zlyhala, pre „veľký úspech“ vraj o týždeň to zopakujeme. Držte nám palce!Ak by
ste chceli vidieť spevácky zbor
Quirin pri ZUŠ v Revúcej v
televízii, sledujte Národnostný
magazín na STV 2. Kedy? Ešte
nevieme, ale dáme vám vedieť.
Kateřina Dachová

Ničivý požiar v Revúcej vo fotkách
v Múzeu Prvého slovenského gymnázia
Pred 80 rokmi Revúcu zachvátil najväčší požiar v 20. storočí. „V
tomto roku, keď si evanjelická cirkev pripomínala 150. výročie
pristavenie veže kostola, v piatok o 14. hodine vypukol požiar, lebo
v ľavom komíne kostola sa vznietili sadze. Iskry z ohňa, ktorý
vyšľahol z komína, padali na naolejovanú šindľovú strechu a
zakrátko boli spolu s vežou v plameňoch. Situáciu komplikoval silný
vietor, ktorý strhával horiace šindle a roznášal ich po okolí,“ „Veža
sa stratila z dohľadu. Za obeť padli aj zvony. Zničili sa lustre,
prehoreli okná a dvere a poškodený bol aj organ. Pri zničení veže
dopadla na zem guľa spod kríža s dobovými mincami a pamätnými
listinami, ktoré sa zachránili. Niektorí obyvatelia prišli o celý
majetok. Požiar najviac zasiahol obydlia na dnešnej Remeselníckej
ulici a Železničnej ulici, od mestského domu po novú budovu
Prvého slovenského gymnázia. Pri požiari zhorelo 42 obytných
domov a 104 rôznych hospodárskych stavieb stodôl a maštalí. V
niektorých z nich zhorel aj dobytok. Škody v meste vyčíslili na 4 000
000.- Kč a mnohí obyvatelia sa dostali do zúfalej situácie, keď prišli
o celý majetok,“.Zdroj: Dušan Dubovský Pamätnica mesta Revúca

Marec mesiac knihy máme za sebou, avšak kniha má sviatok celý
rok pre tých, ktorí denne čítajú deťom, čítajú svoj romám na pokračovanie, kde kniha putuje od čitateľa k čitateľovi.
Poznáte autorku Elena Ferrante? Záhadná žena a zaujímavé dielo
na pokračovanie: Elena Ferrante - pseudonym pre taliansku spisovateľku, ktorú si obľúbili spisovatelia aj kritici. Ale nepochybne
najväčší úspech zožala u čitateľov a čitateliek, ktorí v jej knihách
našli príbehy o ľudských vzťahoch, láske, rodine a priateľstve.
V jej románoch vystupujú výrazné ženské postavy, ktoré sa vysporiadavajú s vlastnou osobnosťou, minulosťou a zložitými
vzťahmi lásky a nenávisti. Získala povesť jednej z najstrhujúcejších, najvnímavejších a najelegantnejších súčasných rozprávačiek po napísaní tzv. Neapolskej ságy: Geniálna priateľka,
Príbeh nového priezviska , Tí, čo odchádzajú - tí, čo zostávajú
a Príbeh stratenej dcéry vydané vydavateľstvom Inaque.
Priateľstvo medzi dvoma ženami, silné a odolávajúce rôznym
skúškam. Jej knihy prekladá Ivana Dobrakovová. Už sa len začítať. Príjemné chvíle s dobrou knihou želá Tatiana Kršková
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Deň Zeme na Hviezdoslavke
A ide sa do finále Deň
Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie
životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať 22. apríla v roku
1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných
daroch poskytovaných Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že
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.

Piatková aprílová trinástka priniesla veľa radosti reprezentantom
Základnej školy J. A. Komenského - účastníkom krajského
finálového kola Jazykového kvetu umeleckej súťaže v
prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch .
Obidva divadelné súbory - malí aj veľkí angličtinári nenašli premožiteľa, a získali 1. miesta, čím si vybojovali postup do celoslovenského kola. A ani naši recitátori sa nenechali zahanbiť a v
silnej konkurencii obsadila Natálka Liptáková zo 4. A triedy 3.
miesto a Danielka Ďurišková zo 6. B triedy 2. miesto .
Blahoželáme našim úspešným žiakom a ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu školy a nášho mesta. Držte nám prsty o mesiac v
Trnave!

Žabčo a žabinka v materskej škole
Náš Školský vzdelávací program zahŕňa vlastnú vzdelávaciu
oblasť pod názvom ,,UČEBNICA PRÍRODA". Je súčasťou každého
obsahového celku. Ide o poznávanie prírody, jej krás, ale aj
ochranu a starostlivosť.
Jedným z cieľov je poznávať vývoj žiab a spôsob ich života, s čím
nás druhý aprílový týždeň oboznámila teta ochranárka Elenka.
Najviac nás zaujal príbeh premeny vajíčka cez žubrienku až po
dospelú žabku. Pútavým rozprávaním a zaujímavými obrázkami
nám opať pripomenula, aké dôležité je chrániť prírodu a starať sa o
ňu. Na záver sme sa všetci spolu zahrali na žabky a bociany.
MS Sládkovičova

Aj v našej škole sa žiaci a učitelia v piatok 20. apríla spoločne s
pracovníkmi Lesov SR OZ Revúca zapojili do rôznych aktivít
venovaných tomuto dňu. V úvode dňa si žiaci prvého stupňa hravou
formou pripomenuli rôzne podoby znečistenia našej Zeme a
uvedomili si, ako je nevyhnutné sa zaoberať ochranou prírody.
Neskôr si svoju tvorivosť, zručnosti a vedomosti overili na siedmich
stanovištiach, kde mali pripravené rôzne aktivity. Kým na tvorivých
dielňach zhotovovali rôznofarebné motýliky, na ďalšom prenášali
kukučkino vajíčko z hniezda do hniezda. Zvuky v prírode si mohli
overiť na zvukovom pexese, ale nie je jednoduché pohybovať sa
ako slepý krtko. Kto je šikovnejší? Myšky a či líšky? Niektoré deti
šiškami nachovali „vyhladovaného medveďa“ a iné zatiaľ rátali
vrabce v tŕní. Bola to zábava na celý deň!Mgr. K. Kováčová
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Revúcki biatlonisti
celkovo druhí
Molentová (5.), Ján Levčák (6.).

Slovenský zväz biatlonu zverejnil na svojej stránke oficiálne
výsledky zimnej sezóny 2017/2018 vo všetkých vekových
kategóriách. A Revúčanom sa
toto hodnotenie môže čítať
naozaj veľmi dobre.

Pretekári klubu, ktorí v zime
štartovali v žiackych kategóriách (10 15 roční biatlonisti) vybojovali pre Revúcu úžasné druhé miesto spomedzi 25 slovenských klubov. Revúčanov predbehol len početnejší banskobystrický Fanklub. Navyše,
dvaja pretekári klubu sa stali
celkovými víťazmi rebríčka vo
svojich kategóriách. Jedná sa o
Emu Kapustovú súťažiacu v
kategórii 16-17-ročných dorasteniek a Markusa Sklenárika v
kategórii 10-11-ročných žiakov.
Títo dvaja pretekári si 10.4.2018
preberú v Banskej Bystrici za
účasti vedenia SZB ako aj za
účasti reprezentantov SR ocenenie Kráľ biatlonovej stopy.
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Chodci z Revúcej sa nezľakli konkurencie

Sezónu nedokončila Anna Fujdiarová pre zdravotné problémy
a Lenka Repáková pre zranenie.
Kompletné výsledky si v prípade
záujmu môžete pozrieť na
oficiálnej stránke SZB.
Poďakovanie Klubu patrí všetkým pretekárom, ktorí klub počas zimnej sezóny reprezentovali. Sú to títo pretekári (zoradení podľa vekových kategórií
abecedne): Biž Michal, Galovič
Martin, Levčák Ján, Sklenárik
Markus, Repáková Lenka, Ottinger Adrián, Molentová Tamara, Šteczová Veronika, Štempelová Alexandra, Vavreková
Nina Natália, Biž Róbert, Kuchta
Tomáš, Fujdiarová Anna, Ka- Dňa 12. 4. 2018 sa konalo 4. kolo pretekov Žiacka chodecká liga v
pustová Ema, Humeník Ra- Banskej Bystrici, ktoré odštartovalo letnú atletickú sezónu a malo aj
dovan.
zastúpenie z nášho mesta.
Vedenie klubu tiež ďakuje ro- Atletický klub ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského reprezentovalo päť
dičom za pomoc a príkladný mladších žiačok. Vo veľmi ťažkej konkurencii chodeckých klubov
rodičovský prístup. Pretekári sme sa nestratili a v chôdzi na 1000 m sme vybojovali veľmi pekné
klubu sa už pripravujú na letnú umiestnenia aj osobné rekordy.Alexandra Štempelová 5. miesto,
sezónu Viessmann pohára, Nina Vavreková 6. miesto, Lucka Ďurišková 10. miesto,Bianka
najvyššej slovenskej súťaže v Čipková 11. miesto a Zuzka Viestová 12. Miesto.
biatlone. Už teraz si dovoľujeme
pozvať všetkých priaznivcov Ďakujeme za reprezentáciu školy, atletického klubu a nášho mesta.
biatlonu na III. kolo Viessmann
pohára do Revúcej 30.6. 1.7.

V zimnej sezóne Klub biatlonu
Magnezit Revúca reprezentovalo celkom 15 pretekárov, z
ktorých až 8 získalo prvú výkonnostnú triedu. Na popredných
priečkach rebríčka vo svojich
kategóriách sa umiestnili aj KB Magnezit Revúca
Veronika Šteczová (3.), Tamara

Poznanie minulosti nám pomáha
chápať súčasnosť a budúcnosť

Zocháči spomínali

„Minulosť patrí všetkým, spája nás naším spoločným pôvodom,
pýchou na dosiahnuté úspechy a výdobytky ľudstva. Preto je
dôležité, aby sme sa starali o zachovanie jej pamiatok, lebo
poznanie minulosti nám pomáha chápať súčasnosť a
budúcnosť.“Preto sme v ZŠ I.B.ZOCHA pripravili výstavku
úžitkových predmetov našich starých mám. Jedna z tried sa
premenila na výstavnú miestnosť, plnú rôznych predmetov, ktoré
kedysi nechýbali ani v jednej domácnosti. Žiaci našej školy a
pozvaných materských škôl so záujmom sledovali rozprávanie
učiteľky. Nepoznali všetky predmety, hádali, na čo sa používali a
pritom nechýbal ani smiech či prekvapenie. Oboznámili sa s
drevenými mlynčekmi, mosadznými mažiarmi, zaujalo ich
fungovanie a krása starých žehličiek. Vyskúšali si váženie na
starých váhach, obdivovali petrolejové lampy či odrôtované staré
krčahy. Zručnosť našich starých rodičov sa odrážala vo výšivkách,
tkaných obrusoch, kobercoch, či drevených krčahoch, koryte,
miskách, vareškách a lopárikoch. Aj hlas spiežovcov sa všetkým
páčil. Sme radi, že veci dýchajúce históriou žiakov zaujali a ocenili
ich krásu a spoločenskú hodnotu.Mgr. H. Peniaková
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INZERCIA

Rozpis lekární máj 2018
Pond elok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Cannabis
8,00 18,00hod

2
BENU

3
BENU

4
BENU

5
Dr.Max

6

7
BENU

8
Lianela
8,00 18.00hod

9
BENU

10
BENU

11
BENU

12
Lianela

13
Dr.Max

14
BENU

15
BENU

16
BENU

17
BENU

18
BENU

19
Cannabis

20
Dr.Max

21
BENU

22
BENU

23
BENU

24
BENU

25
BENU

26
NsP

27
Lianela

28
BENU

29
BENU

30
BENU

31
BENU

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

Dňa 2.mája 2018 si pripomíname 16.výročie tragickej smrti
nášho milovaného syna a brata

Životné križovatky
Lúčime sa

Radoslava
Čonku
ktorý zahynul vo veku 25 rokov.
Čas plynie, bolesť stále trápi ale
Teba Radko nám už nikto nevráti. S láskou a úctou spomínajú mama, sestra a brat s rodinami a krstný syn Maťko.

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcela
poďakovať MUDr. Shekhterovej, zdravotným sestrám Vrankovej a Palkovičovej, MUDr.Ganajovi a záchranárom Selešovi
a Košovi za ich príkladnú zdravotnú starostlivosť počas hospitalizácie a prevozu do Banskej
Bystrice.
S vďakou Emília Hrbálová z Revúcej.

Marián Kaščák
vo veku 46 rokov
Helena Majorová
vo veku 80 rokov
Ľubica Babejová
vo veku 30 rokov
Ing.Ján Poliak
vo veku 70 rokov
Tibor Čapó
vo veku 47 rokov
Milan Kuchta
vo veku 60 rokov
Ľubomír Tomečko
vo veku 46 rokov
Mária Králiková
vo veku 71 rokov

Vitajte
Laura Forró
Juraj Valaštek
Do bieleho rána prišla zvesť, že
si nás opustil, že si navždy preč.
Stratil sa Tvoj úsmev, Tvoja láskavá dlaň, Tvoja rada, ktorou si
všetko do poriadku dal. Naše
srdcia prázdnota stále bolí, ani
roky Tvoj odchod nezahojil.
V spomienkach sprevádzaš naše kroky, skutky, dni, chýbaš
nám manžel môj, ocko najdrahší
.Dňa 26.apríla 2018 uplynulo 13
rokov, keď sa do večného spánku odobral náš drahý manžel,
otec a starý otec pán

Zoltán
Gyongyosi
vo veku
54 rokov
S láskou spomínajú manželka
Hilda, dcéra Hilda a vnuk Erik.
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