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Pozývame vás na letné hudobné a výtvarné štvrtky

Mestské kultúrne stredisko
pripravilo na prázdninové
mesiace sériu podujatí pri
hudbe rôznych žánrov. Okrem
príjemnej muziky a malého
občerstvenia sa budú servírovať aj výtvarné pochúťky
revúcki maliari a rezbári budú
tvoriť priamo pred vašimi
očami.
Keď si v lete konjunkturálne médiá užívajú svoju uhorkovú sezónu a kŕmia konzumentov reprízovanými reprízami, pre
miestnu kultúru je to azda priaznivejšie obdobie. Hoci ide o dovolenkové a prázdninové obdobie, ľudia, ktorí zostávajú v meste, radi strávia čas po práci či vo
voľný deň v príjemnom prostredí

pri atraktívnom programe. Pre
toto leto sme v Mestskom kultúrnom stredisku pripravili spoločenské stretnutia pri dobrej
hudbe a malom občerstvení pod
stromami našich parkov polovica podujatí sa koná v Parku
slovenských národovcov v Múzeu Prvého slovenského gymnázia a polovica v parku pred
Domom kultúry. Pohodovú atmosféru týchto stretnutí, prirodzene, vytvoria samotní zúčastnení, ale garantom dobrej
zábavy je vo všetkých prípadoch
zoskupenie skvelých muzikantov.
JAZZ trio tvoria mladí profesionáli Peter Beľák (gitara), Jakub Beľák (cimbal) a Denis Gono

(saxofón, klarinet) hrajúci v tomto zložení druhý rok, ktorí si získavajú každým vystúpením stále širší okruh fanúšikov všetkých
vekových kategórií.
Ľudová hudba REPO je v
našom meste medzi kapelami
síce nováčikom, ale zato zložená
z vynikajúcich inštrumentálnych
sólistov amatérskych ľudoviek v
Revúcej. Aj keď názov vychádza
z úsmevnej sebareflexie (REPO
= REvúcki POzberanci), tvoria ju
takpovediac celoživotní muzikanti telom i dušou: Tomáš Vaculčiak (prvé husle, fujara), Ľudmila Urbancová (druhé husle),
Ondrej Baran (viola), Karol
Urbanec (kontrabas), Eduard
Sendrei (akordeón).
Speváčka Jana Orlická je vynikajúcou džezovou interpretkou,
šansoniérkou, spieva rôzne etnické, cigánske a židovské
skladby. Tvrdí, že základom
hudby je komunikácia medzi ľuďmi, a preto sa nevyhýba ani piesňam v zložitých jazykoch a
nárečiach. „Hovorím o kultúre a
tvorím umenie len vtedy, ak sa
ráno môžem pozrieť na seba do
zrkadla a večer spokojne vystúpiť pred svoje publikum,“ povedala o sebe v jednom z rozhovorov Banskobystričanka Jana Orlická, ktorá koncertuje so
sprievodnou skupinou zloženou
z vynikajúcich inštrumen-talistov.
Takpovediac tvorivo kontrovať
dobrej muzike na týchto stretnutiach budú revúcki výtvarní
umelci, združení v minulosti v

klube Plánka. Títo sa podujali
predviesť naživo „striptíz kreativity“ a ukázať na verejnosti
proces tvorby, keď na plátne či
výkrese vzniká pod rukou umelca vskutku z ničoho umelecké
dielo. So zvedavosťou sa tešíme
aj na sochársku tvorbu, keď z
kusa dreva majster rezbár
vykreše originálnu skulp-túru.
Mestské kultúrne stredisko srdečne pozýva všetkých na
hudobné i výtvarné
štvrtky:26.
Záhrada
PSG
júla 2018 od 16.00 hod. | Park
pred Mestským domom kultúry
Ľudová hudba REPO + výtvarný
plenér + malé občerstvenie,
9. augusta 2018 od 16.00 hod. |
Park pred Mestským domom
kultúry,JAZZ trio + výtvarný
plenér + malé občerstvenie,
23. augusta 2018 od 18.00 hod.
| Park národovcov v Múzeu Prvého slovenského gymnázia,speváčka Jana Orlická so
sprievodnou skupinou + malé
občerstvenie.
Na záver dobrá správa ako
predzvesť ďalších prvý hudobný
štvrtok už máme za sebou. V
podvečer 12. júla sa za ideálneho slnečného počasia v Parku
Múzea PSG zišla výborná spoločnosť takmer stovka „hľadačov dobrej nálady“ vo veku od 1
do 70 rokov. V príjemnom prostredí pod stromami vyrábali kaviarensko-parkovú skvelú náladu JAZZ trio a občerstvenie z
Kaviarne národovcov. Neboli
ste? Všetci hovoria, že môžete
ľutovať..., tak nabudúce príďte
určite! J.Genčanský,MsKS
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O úspešnom Revúčanovi
a vedeli, že ja som programoval
už približne 10 rokov. Neprešli
ani dva týždne od našej prvej
diskusie a už som sedel v lietadle do Bangkoku. Bolo to
necelé dva mesiace pred Vianocami 2012. Tie som strávil s
rodinou na Slovensku a potom
som sa znova vrátil do Thajska.
Po pár mesiacoch sme mali
funkčné MVP a začali sme
obiehať investorov.
Ako ste sa dostali k prvej
investícii, o akú čiastku išlo?
Aký najvyšší ročný obrat ste
doposiaľ dosiahli ?
Tohto roku si na slávnostnom
Oceňovaní osobností mesta
Revúca Cenu primátorky
mesta prevzal aj Ing. Michal
Juhás. Cena bola revúckemu
rodákovi, medzinárodne uznávanému úspešnému podnikateľovi v IT sektore udelená za
šírenie dobrého mena mesta
Revúca.
Michal Juhás z Revúcej odišiel
do Thajska, kde založil firmu so
100-miliónovým obratom.Michalove podnikateľské začiatky
siahajú do roku 2011, kedy založil vlastnú sociálnu sieť pre
milovníkov kníh. O dva roky neskôr ho kamarát zavolal do Thajska, kde spoločne rozbehli dnes
už svetoznámu firmu HotelQuickly.
V rámci projektu HotelQuickly
sa 33-ročný Michal spolu s
tímom zameral na last minute
rezervácie hotelov a vytvoril
mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje ľuďom v rôznych krajinách
zabookovať si hotel na poslednú
chvíľu. Túto appku si stiahlo už
vyše 5 miliónov ľudí a ich obrat
dosiahol 100 miliónov dolárov
za rok. My sme sa s talentovaným Slovákom porozprávali nielen o tom, aké je to vybudovať prosperujúcu firmu s
celosvetovým dosahom, ale aj o
rozdieloch v podnikaní u nás a v
Ázii či o nutnosti neustáleho sebavzdelávania.
Ahoj Michal, povedz nám
najskôr niečo o sebe. Odkiaľ
pochádzaš, kde si študoval a
ako si sa dostal k IT?
Som z Revúcej, čo je malebné
mestečko na strednom Slovensku. Po osemročnom gymnáziu som zvažoval aj štúdium v
neďalekých Košiciach či prípadne v Bratislave, no napokon
som sa rozhodol pre Prahu. V
Čechách som strávil deväť rokov. Už popri štúdiu som pracoval v IT. Vytváral som weby

S tým prvým prototypom sme
vyzbierali od tuctu menších
investorov spolu viac než milión
dolárov. Než sme mali prvú
investíciu, minuli sme asi 50tisíc dolárov, ktoré do firmy vložili
spoločníci.V dobe, keď som z
manažmentu firmy odchádzal,
robila obrat cca 60-70 miliónov
USD. Dnes je to už cca 100 miliónov USD. Musím ale zdôrazČo podľa teba stálo za úspeniť, že ide o biznis s minimálnou
chom sociálnej siete Bookmaržou, takže sme neustále
Fan? S akými očakávaniami si
zápasili s profitabilitou.
do projektu išiel? Naplnili sa?
V čom je najväčší rozdiel
S kolegom sa nám podarilo
medzi podnikaním na Slovytvoriť produkt, ktorý nadchol
vensku a v Ázii? Aké sú výmilovníkov kníh. Mali sme tam
hody a nevýhody?
niekoľko inovatívnych elementov, napríklad registrácia bola Prechod z nášho malého českomožná iba cez Facebook login. slovenského rybníčka do Ázie
Dnes je to už bežné, no pred 8 mne osobne veľmi otvoril oči a
rokmi to bol skvelý zdroj kvalit- zmenil perspektívu pri podných registrácií.V roku 2010 som nikaní. Myslím však, že nestačí
vytvoril svoj prvý biznis plán a byť tam dva tri týždne. Snáď až
začal obchádzať investorov. po roku som začal vnímať roNetrvalo dlho a mali sme prvé zmery Bangkoku, ktorý aj s okopeniaze na účte. Zároveň sme lím má viac obyvateľov ako celé
vyhrali dve startupové súťaže: Česko-Slovensko. Okolité trhy
jednu na WebExpo a druhú sú obrovské, napríklad IndoNápad roku. Zdalo sa, že s pro- nézia má viac než 250 miliónov
jektom dobyjeme svet, no v sku- obyvateľov. Kultúrne rozdiely
točnosti sme zápasili s cash flow nás neprestávali prekvapovať
a monetizáciou používate- ani po troch štyroch rokoch.
ľov.Projekt mal nakoniec pomalý Keď už sme si mysleli, že trochu
a bolestivý koniec, bohužiaľ. Aj ja poznáme správanie Thajcov, tak
a môj spoločník Jozef Nevoral nás zaskočili Kórejci alebo Vietsme vášniví čitatelia a prakticky namci. Thajci sú veľmi podnisme si vytvárali produkt pre nás. kaví. Neboja sa ísť na ulicu s maKeďže to bolo také naše spo- ličkým stánkom a predávať od
ločné dieťa, bolo emočne nároč- jedla cez suveníry až po dáždniky 5 minút po tom, čo začalo
né sa s ním rozlúčiť.
pršať. Narazili sme však na
V Ázii si rozbehol HotelQuicky.
komunikačné problémy s „faranČo ťa priviedlo do Ázie? Ako
gami,“ ako Thajci volajú Euróvyzerali začiatky tohto propanov. Majú k nám veľký rešpekt
jektu?
a náš európsky manažment záTomáša Laboutku som poznal z pasil s mentálnou bariérou. Pre
pražskej startupovej scény. nich je ťažké otvorene navrhnúť
Jedného dňa mi volal, že v zmeny vo firme, prísť s novými
Thajsku rozbieha firmu s jeho nápadmi či dávať spätnú väzbu.
kamarátom z univerzity, Švaj- Postupne sme si niektorých
čiarom Chrisom Mischlerom. „prevychovali“ a upravili sme
Hľadali technického spoločníka procesy vo firme tak, aby mohli
pre malé hostely a reštaurácie.
Potom som sa zamestnal vo
firme ComAp, kde som vytvoril
ich intranet. Následne som štyri
roky pracoval ako IT konzultant
pre banky a poisťovne. Nadobudnuté skúsenosti som zúročil
pri založení mojej prvej firmy
(startupu) BookFan, čo bola sociálna sieť pre milovníkov kníh.

prichádzať s nápadmi a kritikou
anonymne cez internet.
Kedy nastali prvé problémy s
HotelQuickly? Ako sa vám z
nich podarilo “vyhrabať”?
Prvé problémy sme mali asi už
po mesiaci :). Ak však myslíš
také ozajstné existenčné problémy, tak asi po troch rokoch, kedy
sme sa dostali do situácie s
negatívnym cash-flow, upadajúcou morálkou, a dochádzajúcimi peniazmi na účte. Toto sa
podarilo zvrátiť nášmu skvelému
CEO Tomášovi Laboutkovi, ktorý
v každej situácii vedel nájsť niečo pozitívne a obrátiť to na
výzvu. S členmi tímu mal v tom
čase 1-1 meetingy a hovoril im,
ako môžu túto nepríjemnú situáciu pretaviť na príležitosť k
osobnému rozvoju.
Ak by si HotelQuickly rozbiehal dnes, urobil by si niečo
inak?
Tak to každopádne. Určite by
som zaangažoval expertov z
cestového ruchu už v počiatočnej fáze. Vytvoril by som tzv.
Customer Advisory Board, čo je
koncept podobný klasickému
Advisory Boardu, no je zložený z
potenciálnych zákazníkov, ktorí
v každej iterácii dávajú kvalitný
feedback produktovému teamu.Určite by som sa viac pozeral na to, ako využiť dáta, ktoré
sme mali k dispozícii o cenách
hotelov po celom svete. V tejto
súvislosti by som pracoval na
vytvorení celého ekosystému
produktov, ktoré sa navzájom
dopĺňajú a prinášajú dodatočnú
hodnotu zákazníkom.No najmä
už by som sa nepúšťal do konkurencie s firmami typu Booking.com, Expedia, Agoda, atď.
Sú to monštrá s neuveriteľnými
marketingovými rozpočtami a
vyjednávacou silou.
Akú veľkú rolu hralo v tvojom
podnikateľskom úspechu sebavzdelávanie? Aké kurzy či
knihy by si odporučil každému
mladému človeku s ambíciou
preraziť?
Na IT a podnikaní ma baví práve
to, že ponúkajú nekonečný potenciál pre osobný rozvoj. V
technológiách to napreduje
rýchlo, či už v programovacích
jazykoch, frameworkoch alebo
exponenciálnych technológiách
(AI/ML, AR/VR, robotika, blockchain, …). Pri podnikaní sa človek tiež musí neustále učiť a rozširovať obzory, pretože prakticky
každý problém už niekto
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Info
bulletin
o sociálnych
službách
Mesto Revúca vydalo v týchto dňoch informačný bulletin o sociálnych službách, ktoré poskytuje svojím občanom. Nájdete v ňom
informácie o tom, ako a kde si môžete vybaviť požadovanú službu
vrátane kontaktov na osoby, ktoré Vám poradia.
Jedná sa o tieto služby :pobytová služba v zariadení opatrovateľskej služby,terénna opatrovateľská služba,sociálne poradenstvo,posudková činnosť,odľahčovacia služba,jednorazove
finančné výpomoci,terénne sociálne služby,sociálny taxík.
Veríme, že nový informačný bulletin Vám pomôže zorientovať sa v
ponúkaných službách a zároveň vyrieši Váš problém.Informačný
materiál je dostupný v elektronickej podobe na webových stránkach
mesta Revúca a Zariadenia opatrovateľskej služby Cilka, ako i v
tlačenej podobe u jednotlivých kontaktných osôb.
Ing. Gabriela Borosová, MsÚ Revúca

O úspešnom Revúčanovi....
riešil.Pred pár mesiacmi som sa
ponoril do stoicizmu a neprestáva ma udivovať, že mnohé
problémy, ktoré dnes riešime,
ľudia ako Seneca, Epictetus a
Marcus-Aurelius, už pred dvetisíc rokmi popísali a dali jasné
inštrukcie, ako ich efektívne prekonať.Najlepšia kniha, ktorú
som za posledný rok prečítal, je
Principles od Ray Dalio. Čítam
ju už druhýkrát na Kindle a idem
si ju ešte objednať v papierovej
podobe.
Prečo si sa rozhodol vrátiť
späť na Slovensko?
Mám dve deti, trojročnú Miu a
päťročného Marka. Neposedia
ani minútu, chcú kolobežkovať,
bicyklovať, radi by sme chodili
do prírody a častejšie navštevovali starých rodičov. Bangkok
je skvelé mesto pre mladých, no
po čase sa už všetko okuká a
zovšednie. Do Hong Kongu a
Singapuru sme nechceli ísť kvôli
kvalite ovzdušia. Mám radosť,
že Bratislava sa za posledné

roky takto viditeľne zmenila k
lepšiemu.
Čomu sa momentálne naplno
venuješ a aké sú tvoje plány
do budúcna?
Založil som novú firmu, EdTech
Labs Europe. Je to startupové
štúdio zamerané na vzdelávacie
projekty. S kolegami máme prototypy troch produktov. Budúcnosť práce je hlavne o vzdelávaní a preškolovaní zamestnancov a freelancerov.Verím, že
ľudia, ktorí prídu o prácu kvôli robotizácii a AI, sa budú musieť
učiť nové zručnosti, hlavne technické. Bohužiaľ, hovoríme o veľkej časti populácie. Na druhú
stranu, je to skvelá príležitosť
pre startupy z nášho EdTech
Labu.
Zdroj: Michal Juhás/ pixa-bay,
https://www.star-titup.sk/localmichal-juhas-z-revucej-odisieldo-thajska-kde-zalozil-firmu-so100-milionovym-obratom/
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KULTÚRA

Zocháči bilancovali
Leto - štyri písmená, ktoré pre
nás znamenajú tak veľa. Jemne
pofukujúci vetrík, lesknúca sa
rosa v tráve, slnko vystupujúce
vysoko na oblohu, kŕdeľ lastovičiek poletujúcich sem a tam…
Kto by nemal rád toto ročné
obdobie? S letom sa spája teplo,
voda, slnko, vôňa malín, jahôd,
chuť sladučkej zmrzliny i prvých
lások. Končí sa tiež školský rok a
prichádzajú prázdniny.

Skybjak, Diana Koniarová a
Jakub Miartin.

V školskom roku 2017/2018
získalo od riaditeľky školy až
106 žiakov pochvalné uznania
za výborný prospech, vzorné
správanie, schopnosť spolupráce a ochotu pomôcť iným, za
prístup k vyučovaniu a reprezentáciu školy v predmetových a
športových súťažiach. Okrem
pochvalných uznaní sme žiakom udeľovali aj naše významné školské ocenenia, ako sú
Osobnosť školy, Cena školy a
Rytier školy.Najvyšší III. stupeň
ocenenia Osobnosť školy
pozostáva z červenej stužky a
medaily Osobnosť školy, ktoré
navrhuje hlasovaním pedagogická rada. V závere tohto školského roka získalo toto ocenenie 14 žiakov našej školy, ktorí
splnili všetky kritériá. Sú to žiaci:
Lívia Dorková, Lukáš Ganaj,
Marek Hrivnák, Emma Murková, Emanuela Šoučíková,
Kristína Anna Vajdová, Emma
Zlatnická, Kristína Spišáková,
Adam Vaľko, Lenka Kožejová,
Viktória Sendreiová, Samuel

aj koniec jednej životnej etapy
pre deviatakov, ktorí sa s nami
krásne rozlúčili a nám ostalo už
len popriať im veľa šťastia na ich
ďalšej ceste životom. Nelúčili
sme sa však len s deviatakmi, ale
aj s našou drahou kolegyňou
Helkou Peniakovou, ktorá odchádza do vytúženého dôchodku. Patrí jej naša veľká vďaka za
roky života venované našim
žiakom, ktorých vždy s nekonečnou láskou a trpezlivosťou
učila novému a nepoznanému.
Lúčili sme sa aj do tretice s našou
pani zástupkyňou Jarkou Koňuchovou, ktorá už v ďalšom školskom roku nebude vykonávať
túto funkciu. Novou zástupkyňou
pani riaditeľky bude od septembra pani učiteľka Eva Vidová.

Ďalším významným ocenením je
Cena školy, ktorú v tomto
školskom roku získali dve naše
deviatačky - Ema Kapustová a
Vladimíra Kucháriková - za
dosahovanie veľmi dobrých výsledkov a za šírenie dobrého mena školy reprezentovaním v
športových i vedomostných
súťažiach na všetkých úrovNeobišli ani nás, Zocháčov, a tak niach.
sme v piatok 29. júna 2018 strá- Po niekoľkoročnej prestávke
vili spolu posledné spoločné sme udelili aj významné ocechvíle, aby sa na našom javisku nenie Rytier školy. Všetci vievystriedalo množstvo malých i me, že rytiersky čin je záslužný
veľkých Zocháčov, ktorí si z rúk čin, čin nápomocný inému v
našej pani riaditeľky, triednych núdzi, čin poskytujúci ochranu. O
učiteliek a vzácneho hosťa prev- takýto čin sa zaslúžila Vladimíra
zali množstvo uznaní a ocenení. Kucháriková, žiačka IX. B trieNaším vzácnym hosťom bola dy, a získala sošku rytiera za
Ing. Diana Lamperová, riadi- duchaprítomnosť a odvahu koteľka Múzea Prvého slovenské- nať v okamihu, keď bolo treba
ho gymnázia v Revúcej, ktorá už pomôcť mladšej spolužiačke a
dlho patrí do veľkej rodiny Zo- ochrániť ju pred útokom psa.
cháčov.
Koniec školského roka znamená

V závere nášho stretnutia pani
riaditeľka vyslovila tú vytúženú
vetu a rozišli sme sa do tried, kde
si žiaci prevzali vysvedčenia z
rúk triednych učiteľov a vybehli v
ústrety novým prázdninovým
dobrodružstvám.
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Športové hry zamestnancov revúckych škôl

Je to tu! Dočkali sme sa! V piatok dostal 7-hlavý drak finálny úder,
zaliezol do úkrytu a teraz bude dva mesiace zbierať sily na odvetu.
Takmer ako v rozprávke... Všetci z vás sú hrdinovia, prešli ste si
tŕnistou cestou, plnou náročných skúšok a teraz je tu happy end.
Zazvonil zvonec a rozprávky je začiatok!!!Vezmite kľúčik,
odomknite tajné dvere a dovoľte tomu nezbedníkovi vo vás trošku
sa zahrať. Pozývam vás na „špeciálnu“ cestu do rozprávky...
Týmito krásnymi slovami boli privítaní účastníci Športových hier
zamestnancov revúckych škôl, ktoré sa pravidelne konajú začiatkom júla. Tento rok bola organizátorom tohto športovo zábavného dňa Špeciálna základná škola Revúca. Kreatívni zamestnanci špeciálnej školy pripravili pre svojich kolegov „Cestu do
rozprávky“, kde na nich čakali zábavné rozprávkové stanovištia.
Plnili úlohy, zbierali indície, odovzdávali svojim kolegom štafetu. Na
záver zo získaných indícií museli zložiť slohu z pesničky od Darinky
Rolincovej Cesta do rozpávky. Najrýchlejší boli zamestnanci
základnej školy I.B. Zocha, ktorí získali prvé miesto. Odmenení
však boli všetci. Nielen vo forme osviežujúcich bubliniek, ale aj
príjemným dopoludním plným zábavy a relaxu.

Ceny pre víťaza

Stanovište pri perníkovej chalúpke

Ďalší majster Slovenska z Komenského školy
sterku a vicemajsterku Slovenska v hale. Výkonom 10,34
m sa stala majsterkou Slovenskej republiky.

Prvý prázdninový deň 30. 6. priniesol atlétom žiakom Základnej
školy J. A. Komenského ďalšie
úspechy na majstrovstvách Slovenskej republiky mladších žiakov. Nášmu malému družstvu v
zložení Zuzka Kiselová, Lucka
Ďurišková, Nelka Chlebušová,
Marian Antal a Milan Smolko sa
darilo. Ako ?
Zuzka Kiselová svojimi vrhačskými schopnosťami dokázala poraziť terajšiu maj-

Po úspechu na Kalokagatii, kde
sa v behu na 60 m Roman Krokavec stal majstrom Slovenska a
po zlate v biatlone, ktoré získala
Nina Natália Vavreková je Zuzka
ďalšia Majsterka Slovenska zo
Základnej školy J. A. Komenského z nášho mesta Revúcej.Lucka Ďurišková výkonom
46,88 s skončila štvrtá, od medaily ju delilo len 44 cm. V 60 m
behu, čo je aj so skokom jej primárna disciplína skončila šiesta.Nelka Chlebušová si spravila
nový osobák s výkonom 444 cm
a obsadila šieste miesto v skoku
do diaľky.Marian Antal, majster
Banskobystrického kraja v 60 m
behu nakoniec skončil na piatom
mieste v silnom protivetre s
časom 8,35 s.Milan Smolko v
hode kriketkou obsadil vo finále
šieste miesto, taktiež ako pri
Lucke mu nechýbalo veľa na
lepšie umiestnenie. Jeho výkon
bol 47,62 m.

Hľadáme indície
venujú. Spoločne so svojimi
zverencami ukázali, že v Základnej škole J. A. Komenského
sa atletike, športu venujeme a že
pod vedením skvelých trénerov
sa našim talentom darí. Sme
hrdí na svojich žiakov. Sme hrdí
na svojich učiteľov. Sme hrdí na
svoju
školu Základnú školu J. A.
Poďakovanie patrí aj ich trénerom učiteľom Základnej školy J. Komenského.
A. Komenského za ich prípravu,
za ich čas, ktorý svojim žiakom
Ďakujeme našim športovcom za
úspešnú reprezentáciu nášho
atletického klubu, našej školy,
nášho mesta. Úspešne ukončili
školský rok 2017/2018. Po krátkom letnom oddychu ich čakajú
preteky už v závere prázdnin, v
auguste.
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Na stupňoch víťazov stáli Revúčania
sa aj touto cestou chce poďakovať všetkým svojim členom za
skvele odvedenú prácu pri
organizácii pretekov.
Srdečné poďakovanie patrí aj
sponzorom, bez ktorých by sme
preteky nemohli uskutočniť na
tak vysokej úrovni. Naše poďakovanie patrí týmto spoločnostiam a organizáciám: SMZ, a.s.
Jelšava, Mesto Revúca, Slovmag, a.s. Lubeník, Majster Papier Revúca s.r.o., Herman Slovakia, Mestské Lesy Revúca,

Prvý prázdninový víkend v Revúcej patril biatlonu. Na revúcku
strelnicu prišlo v sobotu ráno
takmer 180 súťažiacich biatlonistov z celého Slovenska aj zo
susedného Maďarska. Konalo
sa tu II. kolo slovenského Viessmann pohára v letnom biatlone
vo všetkých vekových kategóriách.
Členovia domáceho klubu už od
jari pripravovali nové, komfortnejšie trate a ako sa ukázalo,
stovky hodín ich dobrovoľníckej
práce nevyšli nazmar. Kvalitu
tratí ocenili nielen najvyšší predstavitelia Slovenského zväzu
biatlonu, ale aj tí najdôležitejší
samotní pretekári. Po niekoľkých daždivých rokoch navyše
vyšlo aj počasie a tak všetko
nasvedčovalo tomu, že to bude
úspešný víkend. Úspechy však
neostali len pri spokojnosti pretekárov. Naši pretekári využili
domáce prostredie a postarali
sa o veľmi pekné výsledky.
V sobotu boli na programe rýchlostné preteky, keď nezostrelenie terča znamenalo predĺženie trate o trestné kolo. V kategórii dorastu a dospelých v
tejto disciplíne získali medaily
Radovan Humeník (bronz) a
Anna Košinárová (2. miesto). V
tej istej disciplíne žiackych vekových kategórií zažiarila Tamara Molentová ziskom zlata, v
tej istej vekovej kategórii Veronika Šteczová obsadila pekné
piate miesto. Darilo sa aj Lenke
Repákovej, ktorá po 4 mesiacoch vynútenej prestávky siahla
po bronze.
Po sobotňajších pretekoch sa
konali aj preteky prípravky (5-9
ročných detí), do ktorých sa
tento rok zapojil rekordný počet
detí. Boli to dokonca preteky s
medzinárodnou účasťou, pretekali deti aj z Českej Republiky a
Maďarska. Blahoželáme Revú-

Coop Jednota Revúca, Lesy SR
závod Revúca, SK Magnezia
Trade, Obec Muráň, Obec
Muránska Dlhá Lúka, obec Mokrá Lúka

Rozsiahlu fotogalériu z pretekov
nájdete na FB stránkach klu-bu.
Najbližšie preteky čakajú našich
pretekárov 8.-9.9. vo Vyhniach,
dovtedy absolvujú letnú prípravu v domácom prostredí, aj
na sústredeniach v Starej Lesnej a Osrblí.KB Magnezit Revúca

čanovi Jakubkovi Nagypálovi k
víťazstvu v kategórii 4-6 ročných
detí.
V nedeľu boli na programe dorastu a dospelých vytrvalostné
preteky s časovou penalizáciou
za nezostrelené terče. Anka
Košinárová sa presadila aj v
tomto type pretekov a zopakovala si sobotňajšie umiestnenie.Všetci štartujúci žiaci sa premiérovo zúčastnili nového typu
pretekov pretekov obratnosti v
biatlone. Okrem klasického behu a streľby boli na trati pridané
aj disciplíny obratnosti, ktoré
bolo potrebné zvládnuť v čo najkratšom čase. Tamara Molentová vďaka výbornej streľbe a
rýchlym nohám opäť vybojovala
zlato. Po štyroch víťazstvách zo
štyroch pretekov tohtoročnej
letnej sezóny si tak Tamarka v
najpočetnejšej žiackej kategórii
upevnila pozíciu vedúcej pretekárky rebríčka a je v súčasnosti
našou najúspešnejšou pretekárkou. Markus Sklenárik napravil zaváhanie zo soboty a potvrdil svoje kvality ziskom zlata,
Lenka Repáková aj v týchto
pretekoch vybojovala bronz.

Služby lekární v okrese august 2018
Pohotovostné služby sú:Pondelok piatok : od 20.00hod-22,30hod.
Pohotovosť od 16.00-20.00hod. po.-piatok zabezpečuje lekáreň
BENU /Revúca.Víkend: lekáren BENU /Revúca/ otvorená od 7.0020.00, pohotovosť v ostatných lekárňach okresu, podľa rozpisu je
zabezpečená od 20.00-22.30hod. V dňoch štátneho sviatku slúžia
lekárne podľa rozpisu v čase od 7.00-22.30hod
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
AZAELA
Tornaľa

2
BENU
Tornaľa

3
Cannabis

4
Zafír
Lubeník

5
U Ondreja
Tornaľa

6
Lianela

7
Dr.Max
Revúca

8
Dr.Max
Tornaľa

9
Cannabis

10
Simonka
Gem. Ves

11
NsP

12
Dr.Max
Tornaľa

13
U Ondreja
Tornaľa

14
Zafír
Lubeník

15
Cannabis

16
Lianela

17
Dr.Max
Revúca

18
Simonka
Gem. Ves

19
Dr.Max
Revúca

20
Dr.Max
Tornaľa

21
NsP

22
U Ondreja
Tornaľa

23
Lianela

24
Dr.Max
Revúca

25
Lianela

26
Jelšava

Na stupienkoch víťazov stáli po27
28
29
30
31
čas víkendu aj ďalší Revúčania,
Cannabis
Dr.Max
AZAELA
Jelšava
Lianela
naši odchovanci Ema KapusTornaľa
Revúca
tová (2x 1. miesto), Lukáš Ottinger (1. a 2. miesto) a Tomáš
Sklenárik (2. a 1. miesto), v súčasnosti pretekári ŠK Železiar- Lekáreň Lianela Muránska 1335/12, Revúca otvorená po.-piat. do
ne Podbrezová.
17,00hod,Lekáreň Dr. Max, M. R. Štefánika 1363/2A, Revúca
otvorená
po-piat. do16,30 hod,Lekáreň Cannabis, M. R. Štefánika
Ocenenia najúspešnejším pre1250,
Revúca
otvorená po.-piat. do 17,00hod,Lekáreň BENU, M.
tekárom odovzdávali prezident
SZB Tomáš Fusko, predseda R. Štefánika, Tesco,otvorená denne okrem štátneho sviatku do
KB Magnezit Revúca Jozef Mo- 20.00hod,Lekáreň pri NsP, Litovelská 26, Revúca, otvorená polent a primátorka mesta Revúca piat. do 15,30hod,Lekáreň Zafír,Lubeník 152, otvorená po.-piat.
Eva Cireňová, ktorá víťazom do 15.30hod,Lekáreň Jelšava, Tomášikova 481,otvorená po.-piat
seniorských kategórií odovzda- do 15.30,00hod,Lekáreň AZAELA, Škultétyho 486/1 Tornaľa,
la aj knihu Dušana Dubovského otvorená po.-piat do 16,00hod,Lekáreň Dr.Max, Sládkovičova
Revúca jej športovci, majstri 596/1 Tornaľa,otvorená po.-piat do 16,00hod,Lekáreň BENU, Hlav.
námestie 6, Tornaľa, otvorená po.-piat do 16.00hod
Slovenska, Európy a sveta.
Lekáreň Simonka , Gemerská Ves,Lekáreň U Ondreja,Poštová
Klub biatlonu Magnezit Revúca 1038/11,Tornaľa otvorená po.-piat. do16.00 hod
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Rozpis lekární júl 2018
Pon delok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
BENU

2
Dr.Max

3
BENU

4
BENU

5
BENU

6
BENU

7
BENU

8
BENU

9
Cannabis

10
Dr.Max

11
BENU

12
BENU

13
BENU

14
BENU

15
BENU

16
NsP

17
Lianela

18
BENU

19
BENU

20
BENU

21
BENU

22
BENU

23
Cann abis

24
Dr.Max

25
BENU

26
BENU

27
BENU

28
BENU

29
BENU

30
Lianela

Dňa 1.júla 2018 uplynulo 35 rokov čo nás opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec

Dušan
Kozlok
S láskou a úctou spomínajú
manželka Mária, dcéry Marcela,
Eva s rodinami a sestry Jolka,
Alicka s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 3.augusta 2018 si
pripomenieme 1.výročie úmrtia
môjho syna

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

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: 31.7.,-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!

Jána
Mužíka

Životné križovatky
Lúčime sa
Ľudovít Sušila
vo veku 45 rokov
Zuzana Stankovičová
vo veku 91 rokov
Ján Albert
vo veku 54rokov

Vitajte
Damián Dodok

Znel svadobný
pochod
Ing.Vladimír Šturmankin
a Mária Margetová
Ing.Matej Štefánik
a Ing.Lenka Kellichová
dňa 30.06.2018

S láskou spomínajú mama, brat
Marek s rodinou ,krstní rodičia z
Lovinobane, rodina Klímová zo
Sirka a kamarátka Katka.

Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca
života. Aj keď už nie si medzi
nami, v našich srdciach žiješ
stále s nami.
Dňa 9.augusta 2018 uplynie 5
rokov, čo nás navždy opustila
Dňa 9.júla 2018 uplynulo 15 ro- milovaná manželka, mamka a
kov od úmrtia nášho milovaného stará mamka
manžela, otca a deda

Martina
Kováča

Anna
Cvoligová

S láskou a úctou spomínajú S láskou spomína manžel,
manželka, dcéra s rodinou a syn. dcéra Evka, syn Ferko s manželkou Jankou a vnúčatami
Miškou a Maxikom.
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