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Infocentrum v Revúcej oslavuje 10.narodeniny
A čo všetko na vás
v tento deň čaká?
- skrátený lektorovaný
vstup do
Múzea Prvého
slovenského gymnázia
zdarma
- zákulisné informácie
o prevádzke infocentra

Záhrada PSG

- vyrazenie si
pamätnej mince
zdarma
možnosť použiť
príležitostnú pečiatku
na pohľadniciach
mesta
zdarma
- výstava zo zbierky
unikátnych dobových
pohľadníc
zdarma
- sladké prekvapenie
ku káve
- tombola o zaujímavé
vecné ceny

Otvorenie nového školského roka v Revúcej aj s novým dopravným ihriskom
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Huby, humor,humoreska.. Paleta kultúrnych podujatí na revúcku jeseň
Jeseň prišla tohto roku zasa
akosi skôr. Ochladenie a dažde
po horúcich letných dňoch ukončili oddychové obdobie a zástupy školákov oživili naše mesto. Nabití energiou všetci začíname nové obdobie školský rok
či pracovnú sezónu. V oblasti
kultúry nás jeseň neprekvapila.
Nie, my nie sme cestári. Pripravili sme pestrú paletu podujatí tak, aby si každý našiel to
svoje, aby sa zabavil, oddýchol
si, poučil sa či zašportoval...
Cyklus vedeckých kaviarní si
rýchlo našiel svojich fanúšikov, a
preto sme znova vybrali zaujímavé témy a hostí, ktorí „o
čomsi vedia najviac“. Na začiatku jesennej hubárskej sezóny sme s uznávaným mykológom otvorili výstavu fotografií
húb z našich lesov, výstava potrvá do konca mesiaca. Popredný
slovenský fyzik Dušan Bruncko
sa v ženevských laboratóriách
CERN podieľal na najdrahšom
vedeckom experimente všetkých čias a porozpráva o tom 4.
októbra. O ochrane životného
prostredia pri nakladaní s od-

padmi bude v novembri hovoriť
Ing. Dana Gažúrová.
Tradičným jesenným podujatím
v Revúcej býva poľovnícka slávnosť Jazda svätého Huberta. V
tomto roku už 19. ročník sa
uskutoční v sobotu 6. októbra
2018 na námestí pred Kohútom.
Sviatok poľovníkov, ale aj rybárov a včelárov bude opäť bohatý
na program jazdecký sprievod
mestom, pasovanie nových poľovníkov, Hubertova jazda a dostih, ukážky jazdeckých zručností, sokoliarstva, plemien poľovných psov, rôzne súťaže, pestrý
kultúrny program revúckych škôl
a súborov.
SLOVENSKÉ KORTYNY nesie
názov divadelný festival, ktorý si
už tretí rok našiel miesto v našom meste a v Tisovci. Viete čo
je kortyna? Záclona, záves, ale
aj opona. Práve to motivovalo
zakladateľov festivalu nadväzujúc na myšlienku Pavla Dobšinského, ktorý sa usiloval už v roku
1851 založiť „premiestňovacie
divadlo“ pre mestá Revúca a Tisovec. Pre túto iniciatívu vyhotovil Peter Michal Bohúň prvú di-

vadelnú oponu. Ochotníci
oboch miest spolupracovali už v
čase existencie prvého revúckeho gymnázia, požičiavali
si kulisy i hercov.
Tohtoročný festival 16. a 17.
októbra do Revúcej prinesie
skvelú divadelnú grotesku Na
koho to slovo padne, ktorú už
dvadsať rokov hrávajú dnes azda najvychytenejší slovenskí
herci: Jakab, Kemka, Latinák,
Miezga, Kobielsky. Pôvodne
absolventské predstavenie naštartovalo ich kariéru v divadle i
televízii a odvtedy ju hrali v
Budapešti, austrálskom Sydney, Los Angeles, v Prahe aj v
Malackách. Konečne prišla na
rad aj Revúca!
Nový divadelný festival prinesie
aj dve významné sprievodné
podujatia. Klub slovenských spisovateľov literatúry faktu udeľuje každý rok za tvorbu v tomto
žánri národnú Cenu Vojtecha
Zamarovského. Ocenenie za
rok 2018 sa bude konať pod záštitou primátorky nášho mesta
Evy Cireňovej 16. októbra 2018
o 17.00 hod. v Prvom sloven-

skom gymnáziu. Slovenská
národná knižnica v Martine nám
zapožičala výstavu Krvavé
sonety, Slovenská literatúra a
prvá svetová vojna. Expozícia
bude umiestnená vo vestibule
MsKS, otvoríme ju počas festivalu a potrvá do 15. Novembra.
Z pravidelných aktivít Mestského kultúrneho strediska sú
veľmi obľúbené cvičenia jogy,
pravidelne trénujú folklórny súbor Lykovec i Lykovček, tanečné
štúdio Happy Dance, divadelný
súbor Komedia Rev pripravuje
novú premiéru a takmer denne
premieta pre verejnosť kino
Klub.
Z jesenných kinopremiér si
nenechajte ujsť nový slovenský
krimitriler Pivnica
slovenský
scenár a produkcia v kombinácii
s oceňovaným ruským režisérom a francúzskym hercom v
hlavnej úlohe sľubujú divácky
príťažlivý film.
Na všetky podujatia ste srdečne
pozvaní. Príďte s nami stráviť
príjemné jesenné dni a dobiť sa
pozitívnou energiou!
Juraj Genčanský, MsKS
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Výstava Príbehy 20.storočia aj v Revúcej

Spomienková slávnosť 74.výročia SNP
V utorok 28.augusta predpoludním sa na Námestí slobody
konala spomienková slávnosť
venovaná 74.výročiu Slovenského národného povstania.

Foto:K.Kvetková
Putovná výstava Príbehy
20.storočia sa presunula z Lučenca do Revúcej, kde si ju od
pondelka 27.augusta môžu
obyvatelia pozrieť na Námestí
slobody. Príbehy obyčajných ľudí, ktorí sa stali hrdinami našej
pamäti národa ich budú sprevádzať až do 30.septembra
2018. Výstava je realizovaná v
spolupráci s Mestom Revúca za
pomoci poslankyne MsZ Tatiany
Krškovej.
Expozícia zachytáva formou
krátkych citátov príbehy občanov, ktorí sa stali hrdinami našej
pamäti národa. Na štyroch panelových vežiach sa okoloidúci
budú môcť zoznámiť s príbehmi
štrnástich ľudí, ktorí prežili totalitné režimy na vlastnej koži.
Patrí k nim aj príbeh vojenského
pilota, plukovníka Imricha Gablecha(1915-2016), ktorý so
skupinou letcov uletel z územia
niekdajšieho Slovenského štátu, aby spoločne bojovali proti
nacistom. Ďalší z panelov patrí
napríklad Valérii Slezákovej(1923), ktorá prežila koncentračné tábory v Osvienčime a
Birkenau, či Štefánii Lorándovej(1919-2012), ktorá výrobou falošných dokladov zachránila stovky ľudí.
Výstava zároveň motivuje ľudí,
ktorých krátke citáty týchto osobností zaujmú, aby si vyhľadali ich kompletné príbehy spracované dokumentaristami Post
Bellum SK z pohodlia domova v

elektronickej databáze
Post
Bellum www.memoryofnations.eu. Nájdu tam i stovky
ďalších podobných osudov,
písaných pohnutými dejinami
20.storočia. Výstava si tak kladie
za cieľ snahu prebudiť záujem o
našu spoločnú históriu skrz
výpovede priamych svedkov
čias totalitných režimov.
Všetky príbehy boli zaznamenané v rámci projektu Príbehy
20.storočia, ktorý je jednou z
hlavných aktivít neziskovej organizácie Post Bellum SK.„
Vyhľadávame a dokumentujeme
príbehy pamätníkov dôležitých
udalostí minulého storočia.Našou snahou je osloviť čo
najviac ľudí, ktorí si pamätajú a
nechcú zabúdať na nedemokratické režimy minulého storočia. Na ich príčiny aj následky“
hovorí riaditeľka organizácie
Sandra Polovková.“Teší nás, že
o výstavu je záujem a že po
Slovensku putuje i vďaka iniciatíve našich podporovateľov.“
Z Revúcej sa presunie výstava
do Liptovského Hrádku, kde je
realizovaná vďaka iniciatíve
občianskeho aktivistu Martina
Droppu, neziskovej organizácie
KongenKult,n.o.
Výstava je realizovaná v projekte Bez pamäti niet identity,
ktorý ako hlavný partner podporil
z verejných zdrojov Fond na
podporu umenia.
Tlačová správa

Slovenské národné povstanie
vypuklo v auguste v roku 1944.
Centrom povstania sa stalo mesto Banská Bystrica a pripravovali
ho Slovenská národná rada
(SNR), povstalecká armáda ,pomenovaná na konci augusta
1944 ako 1. československá armáda na Slovensku vedená generálmi Jánom Golianom a Rudolfom Viestom a partizánske
jednotky. Do ozbrojeného povstania proti nemeckým fašistom
a autoritatívnej vláde na Slovensku sa zapojilo 60 tisíc
vojakov 1.čs.armády a 18 tisíc
partizánov.Nemecké jednotky
povstaleckú armádu porazili a v
noci z 27. na 28.októbra 1944,
časť jej jednotiek prešla na
partizánsky spôsob boja, ktoré
pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny
sovietskymi, rumunskými a československými vojskami na jar
1945.Významný je politický a
morálny rozmer povstania, v
ktorom sa občania malej krajiny
rozhodli postaviť nacistickej voj-

novej mašinérii. V krajine bez
vojnových tradícií išlo o jedno z
mála významnejších ozbrojených vystúpení proti cudzej
okupácii. Bolo tiež významným
politickým aktom, ktorým sa Slováci naprieč politickým spektrom
prihlásili k cieľom protihitlerovskej koalície. Ukázalo že Slováci
nebudú na oslobodenie Červenou armádou nečinne čakať, ale
pripoja sa k boju za slobodu. Napriek tomu, že nezačalo za
optimálnych podmienok, bolo
poznačené radom chýb a zlyhaní a nakoniec bolo zatlačené
do hôr, patrí k najvýznamnejším
míľnikom novodobých slovenských dejín.
Tieto skutočnosti vyzdvihol vo
svojom prejave aj predseda
Základnej organizácie SZPB
generála Viesta Ján Kochan.
Slávnostnej spomienky sa zúčastnili primátorka mesta Eva
Cireňová, zástupcovia spoločenských organizácií v meste a
členovia Základnej organizácie
protifašistických bojovníkov. V
závere podujatia si noví členovia
organizácie prevzali členské
preukazy. Katarína Kvetková,
zdroj Wikipédia
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Aj vďaka vašej pomoci to nevidíme až tak čierno
Piatok 21. septembra, hlavný
zbierkový deň Bielej pastelky
2018, bude vďaka takmer 4000
dobrovoľníkom príležitosťou na
stretnutia vo vyše 300 mestách
a obciach naprieč celým Slovenskom. V OC Eurovea v Bratislave, v City Aréne v Trnave, v
OC Centro v Nitre, na Ul. 17.
novembra v Topoľčanoch, v OC
Mirage v Žiline, na Divadelnom
nám. v Martine, na Nám. sv. Egídia v Poprade, v Knižnici P. O.
Hviezdoslava v Prešove, v Europa SC v Banskej Bystrici a na
Hlavnej ulici v Košiciach budú
pre vás od 10:00 do 17:00 pripravené informačné stánky, kde
si vďaka simulačným okuliarom
budete môcť vyskúšať, ako „vidia“ ľudia s poruchou zraku,
prejsť sa s bielou palicou, napísať si niečo v Braillovom písme
či oboznámiť sa s kompenzačnými a optickými pomôckami,
ktoré nevidiacim a slabozrakým
pomáhajú v každodennom živote.Aj merania zrakových parametrov sú v ponuke. Bezplatne, bezbolestne a s výsledkom
známym ihneď. Predskokanom
budú Dudince, kde sa 19. septembra medzi 10:00 a 16:00 v
Kúpeľnom dome Smaragd pozrú na hodnoty vnútroočného tlaku dospelých záujemcov, počas
hlavného zbierkového dňa sa
tak bude diať v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici a v Žiline.
Bratislava, Nitra a Prešov sa popri tom zamerajú aj na stav sietnice a jej jednotlivých vrstiev.
Tieto merania bude zabezpečovať spoločnosť Novartis, v
Trnave vám odpovede ohľadom
vašich zrakových parametrov
poskytne Carl Zeiss a na škôl-

karov si naši pracovníci posvietia prístrojom Plusoptix v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a v
Prešove.
Program je ale oveľa pestrejší!
Ak ste milovníkom tanca, hudby
a spevu, odporúčame navštíviť
stánok v Košiciach, ak preferujete výtvarné umenie Banskú
Bystricu, kde budú vystavené
snímky z fotografickej súťaže
ÚNSS s názvom Cesta svetla, ak
ste knihomoľ a radi by ste mali
všetko latinkou čierne a Braillom
biele na bielom, zájdite do Prešova prelistovať si knižky o a pre
ľudí so zrakovým postihnu-tím.
Hlavné podujatie už 17. ročníka
sa uskutoční v OC Eurovea v
Bratislave. Patrik Herman a
Dodo Kuriľák sa budú pýtať aj za
vás: aké je poslanie Bielej pastelky, kam putuje jej výnos, aké
pomôcky používajú ľudia so
zrakovým postihnutím, čo všetko
môže a čo nemôže vodiaci pes,
ale čaká vás aj koncert Miriam
Kaiser, maľovanie deťom na tvár
a od 15:00 aj stretnutie s našou
tohtoročnou ambasádorkou
Adelou Vinczeovou. Tá si už pár
hodín v úplnej tme vyskúšala, a
preto vie, že to naozaj netreba
vidieť až tak čierno. Príďte si aj vy
s ňou zasúťažiť, kto to s klapkami
na očiach zvládne lep-šie.
Pomôcť môžete do 31. decembra:zaslaním SMS na číslo 820 v
hodnote 2 € v sieti Orange,
Telekom a O2,príspevkom na
účet SK23 1111 0000 0014 3025
8006,príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených
vo viacerých inštitúciách.
Ďakujeme, že nás vidíte

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: 25.9.,30.10-.,27.11.,18.12.,. na týchto
uliciach v daných časových inter-valoch:14.00-14.20 Kúpelná,
14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35
Hlinkova,15.40-16.00 Daxne-rova,16.05-16.25 Okružná,16.3016.50 križovatka Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčkapri kultúrnom dome. Kontakt: 0902 980 998, 0902 987 672
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.Je
potrebné zber zviazať!

Pohotovostné služby sú:Pondelok piatok : od 20.00hod22,30hod.Pohotovosť od 16.00-20.00hod. po.-piatok
zabezpečuje
lekáreň BENU /Revúca/Víkend: lekáren
BENU /Revúca/ otvorená od 7.00-20.00, 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
BENU
Tornaľa

2
Dr.Max
Revúca

3
Azaela
Tornaľa

4
BENU
Tornaľa

5
Cannabis

6
Jelšava

7
Lianela

8
Zafír
Lubeník

9
Azaela
Tornaľa

10
Dr.Max
Revúca

11
Dr.Max
Tornaľa

12
NsP

13
Lianela

14
U Ondreja
Tornaľa

15
Cannabis

16
Lianela

17
Zafír
Lubeník

18
Cannabis

19
Lianela

20
Dr.Max
Revúca

21
Azaela
Tornaľa

22
U Ondreja
Tornaľa

23
Simonka
Gem. Ves

24
Jelšava

25
Lianela

26
Dr.Max
Tornaľa

27
U Ondreja
Tornaľa

28
Dr.Max
Revúca

29
NsP

30
Dr.Max
Tornaľa

Lekáreň Lianela Muránska 1335/12, Revúca otvorená po.-piat. do
17,00hod,Lekáreň Dr. Max, M. R. Štefánika 1363/2A, Revúca
otvorená po-piat. do16,30 hod,Lekáreň Cannabis, M. R. Štefánika
1250, Revúca otvorená po.-piat. do 17,00hod,Lekáreň BENU, M.
R. Štefánika, Tesco,otvorená denne okrem štátneho sviatku do
20.00hod,Lekáreň pri NsP, Litovelská 26, Revúca, otvorená popiat. do 15,30hod,Lekáreň Zafír,Lubeník 152, otvorená po.-piat.
do 15.30hod,Lekáreň Jelšava, Tomášikova 481,otvorená po.-piat
do 15.30,00hod,Lekáreň AZAELA, Škultétyho 486/1 Tornaľa,
otvorená po.-piat do 16,00hod,Lekáreň Dr.Max, Sládkovičova
596/1 Tornaľa,otvorená po.-piat do 16,00hod,Lekáreň BENU, Hlav.
námestie 6, Tornaľa, otvorená po.-piat do 16.00hod
Lekáreň Simonka , Gemerská Ves,Lekáreň U Ondreja,Poštová
1038/11,Tornaľa otvorená po.-piat. do16.00 hod
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Otvorenie nového školského roka v Revúcej aj s novým dopravným ihriskom

Tak ako v mnohých iných školách na Slovensku, aj v ZŠ,
Hviezdoslavova1 v Revúcej
sme 3.9.2018 privítali nový škol.
rok 2018/2019. Na slávnostnom
otvorení sa okrem žiakov a pedagógov zúčastnili aj predstavitelia Mesta Revúca, zástupcovia Rady rodičov a mnohí rodičia.
Brány našej školy v tento deň
prekročilo viac ako 400 žiakov. S
najväčšími očakávaniami asi
prichádzali prváci. Práve im sa
dostalo veľkej cti - ako noví žiaci
našej školy mali možnosť otvoriť
nové dopravné ihrisko, ktoré
sme zriadili v areáli školy. Naši
žiaci sa každodenne stávajú
účastníkmi cestnej premávky.
Mnohí z nich dokonca dochádzajú do školy z iných obcí autobusmi, alebo aj na bicykli. A keďže práve na cestách dochádza k
rôznym nebezpečným situáciám, veľkú pozornosť venujeme v našej škole dopravnej výchove. Práve preto sa vedenie
školy rozhodlo využiť priestor
asfaltového školského dvora a v
prázdninových dňoch šikovní a
obetaví pedagógovia a dobrovoľníci tu vymaľovali cesty,
križovatky, priechody pre chodcov a dokonca aj kruhový objazd. Z finančných prostriedkov
Rodičovského združenia, z
darov sponzorov aj z vlastných
zdrojov v celkovej sume 2500 €
sme zakúpili detské bicykle a
kolobežky.
Na našom dopravnom ihrisku
budú môcť žiaci získavať a
prakticky si odskúšať vedomosti
z pravidiel cestnej premávky.
Cieľom zriadenia školského
dopravného ihriska je , aby sme
im práve takto pomohli vedieť
zvládať rôzne situácie, s ktorými
sa stretávajú na cestách a eliminovať tak mnohé nebezpečenstvá, ktoré na deti striehnu v
cestnej premávke.
A čo nás ešte čaká v novom
školskom roku? V nasledujúcich

dňoch našu školu po roku opäť
navštívi olympijský víťaz Matej
Tóth, ktorý nám osobne odovzdá grant na Športovú akadémiu
Mateja Tótha, ktorý sme získali
od spoločnosti O2.
Okrem tejto významnej a jedinečnej udalosti čakajú našich
žiakov mnohé tradičné aktivity projektové dni venované rôznym globálnym témam, škola v
prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, karneval, Noc v škole
a množstvo iných zaujímavých
podujatí. Keďže našou prioritou
je kvalitný výchovno-vyučovací
proces, budeme sa snažiť hlavne o to, aby naši žiaci získali
vedomosti, zručnosti a osvojili si
kompetencie potrebné na život v
modernej dobe .Dúfame, že aj
tento školský rok bude taký
úspešný ako predchádzajúci, a
naši žiaci opäť dosiahnu úspechy v rôznych súťažiach, olympiádach, certifikovaných meraniach a tiež v prijímacích skúškach na stredné školy.
V Základnej škole Hviezdoslavova budú môcť žiaci od tohto
školského roka využívať nové
dopravné ihrisko. Jeho otvorenie bolo súčasťou otvorenia
nového školského roka za
účasti, Igora Kvetka, vedúceho
odboru školstva Mesta Revúca,
poslancov mestského zastupiteľstva Tatiany Krškovej, Dušana Dorčáka, ktorí sú členmi Rady školy a riaditeľky školy Moniky
Galovičovej.
Brány škôl sa v tento deň otvorili
vo všetkých troch základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca, ktoré
privítali 133 prvákov a v školskom roku 2018/2019 budú
vzdelávať celkovo 1131 žiakov.
V Základnej škole Hviezdoslavova 403, Komenského 436
a I.B.Zocha 292 žiakov.
Katarína Kvetková, zdroj: ZŠ
Hviezdoslavova

Za prítomnosti primátorky mesta
Evy Cireňovej sa aj v Základnej
škole J. A. Komenského 3. septembra otvorili brány a slávnostným zhromaždením začal školský rok 2018/2019.
Zúčastnilo sa ho skoro 450 žiakov školy, medzi ktorými ne-chýbali tí najdôležitejší, žiaci prvého
ročníka v celkovom počte 60,
ktorí budú navštevovať 3 triedy
prvého ročníka. Všetkých 442
žiakov sa bude učiť v 21 triedach
, z toho v 10 na prvom a v 11 na
druhom stupni. Starať sa o nich
bude 52 zamestnancov, z toho
35 pedagógov a 17 prevádzkových zamestnancov, bez ktorých
si školu predstaviť nedokážeme
a za ich prácu sme im vďační.
Školský klub bude aj v tomto
školskom roku otvorený, tak ako
minulý rok od 6.00 hod. do 17.30
hod., a to až v 5 oddeleniach, tak
aby sme pre našich najmladších
zabezpečili celodennú starostlivosť.
Počas prázdnin sme, aby škola
bola ešte krajšou , maľovali, vymieňali podlahové krytiny, kupovali školský aj kancelársky nábytok, modernizovali odborné učebne, obnovovali naše školské
detské dopravné ihrisko a udr-

žiavali náš krásny zelený areál a
hlavne našu skvelú bežeckú
dráhu, ktorú pravidelne navštevujú behuchtiví obyvatelia nášho mesta. Už o pár dní otvoríme
záujmové krúžky, ktoré ponúknu
našim žiakom možnosť zmysluplného trávenia mimovyučovacieho času. Aj v tomto roku
pokračujeme v úspešnom projekte Detská atletika a už počas
prázdnin začali intenzívne trénovať a súťažiť členovia nášho
atletického klubu. Čaká nás
realizácia projektov, na ktoré
sme získali finančnú podporu od
Nadácie TESCO, Nadácie SPP
a Nadácie Volkswagen. Budeme
tiež pokračovať v spolupráci s
partnerskými školami v Ledzinách a v Litovli.
A čo si popriať na záver , nech sa
našim prváčikom u nás páči a
darí, nech uspejú naši piataci a
deviataci v celoslovenskom testovaní a prijímacom konaní,
nech vyhrávame tak ako minulý
rok v celom rade súťaží, nech
sa darí našim športovcom z
nášho atletického klubu a hlavne nech sme zdraví a šťastní ,
nech nás škola baví, nech sme
na ňu hrdí.

3.september otvoril bránu aj na Základnej škole I.B.Zocha. Všetci
Zocháči si v príjemnom areáli školy vypočuli klavírnu etudu
skvelého deviataka Kevina,či povzbudivé slová primátorky mesta
Evy Cireňovej a riaditeľky školy Kataríny Krištofovej.
Slávnostnú atmosféru umocnil bubon bubeníka Mateja
Svieženého a zastupujúcej richtárky Lenky Kožejovej
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RC Expedícia Revúca - Hrádok 2018
Modelársky klub RC Auto Model
Team z Revúcej už tradične zorganizoval celoslovenské stretnutie modelárov s diaľkovo riadenými modelmi terénnych áut.
Akcia sa tohto roku konala v
okolí hotela Hrádok v dňoch 11.
a 12. augusta 2018.V sobotu
boli na programe 3 expedičné
etapy, v nedeľu bolo naplánované 4. kolo majstrovstiev
Slovenska v RC triale.
Niektorí účastníci prichádzali už
v piatok. V sobotu ráno sa konala registrácia zúčastnených a
po jej skončení sme mohli konštatovať, že sa registrovalo 54
RC vodičov. Niektorí mali aj viac
modelov a tak nám parkovisko
pripravené pre 60 modelov skoro nestačilo. Veľa RC vodičov
prišlo s doprovodom, vyskytli sa
aj celé rodinky vrátane malých
detí. Celkový počet registrovaných účastníkov dosiahol číslo
96, z toho ubytovaných bolo 84.
Tohto roku medzi nás prvý krát
zavítali aj kamaráti modelári z
Maďarska. Prišli tri rodiny s troma RC modelmi.

navzájom pomáhať navíjakmi a
lanami (dotyk modelu rukou bol
penalizovaný),-vedomostný
kvíz, kde boli pre súťažiacich
pripravené otázky poznania Slovenska, ale aj z modelárstva.Jednotlivým družstvám trvalo
plnenie úloh okolo dvoch hodín,
takže poobedňajšiu etapu sme
končili okolo 18-tej hodiny. Nasledovala večera,počas ktorej
sa vyhodnotila súťaž o najkrajší
model,víťazom sa stal Ivan Fraňo zo Zvolena s modelom zdravotníckej Tatry 6x6. Taktiež boli
odovzdané ceny trom najlepším
družstvám z poobedňajšej etapy.Nočná etapa začínala o desiatej večer a súťažiaci museli
len za pomoci svetiel na svojich
modeloch absolvovať trať vytýčenú 22 svetelnými bodmi. Táto
časť bola nesúťažná, a tak víťazmi boli všetci, ktorí našli cestu
späť na chatu.

V sobotu doobeda sa konala 1.
etapa RC expedície, situovaná
do lesov v okolí hotela Hrádok.
Striedali sa prudké zjazdy lesným terénom, s výjazdmi po kamenných poliach, jazda potokom, či bahnité úseky na lesných cestách. Celkovo na účastníkov čakalo cca 2,2km terénu s 280 metrovým prevýšením. V niektorých úsekoch si
jazdci museli pomáhať navíjakmi, alebo navzájom sa potiahnuť. Kládol sa dôraz na vzájomnú pomoc RC modelov, bez
dotyku rukou,nohou,a pod.
Počas obedňajšej prestávky
prebiehalo hlasovanie účast- V nedeľu doobedu sa konalo
níkov o najkrajší model expedí- 4.kolo majstrovstiev Slovenska v
RC triale. Organizátori pripravili
cie.
v okolí chaty 3 náročné sekcie,
Do 2.etapy, ktorá začínala o 15- ktoré preverili možnosti RC motej hodine boli účastníci rozde- delov a skúsenosti ich vodičov. O
lení do družstiev. V každom náročnosti svedčili aj dosahodružstve bolo 4-6 RC modelov. vané jazdné časy väčšinou nad
Družstva štartovali v 8-minú- 10 minút za sekciu. Po náročtových intervaloch. Počas tejto ných bojoch a spočítaní výsledetapy museli plniť rôzne úlohy, kov sa víťazmi v jednotlivých
kde vynikla tímová práca a kategóriách stali Peter Marko z
súdržnosť. Celkovo bolo pre Hriňovej, Peter Blaškovič z Noúčastníkov pripravených päť vých Zámkov a kategóriu žiakov
disciplín, ktoré boli bodované:- vyhral Adam Vaško z Bratislavy.
streľba z praku (gumipušky) na Po odovzdaní cien víťazom sme
cieľ,- prejazd modelmi cez sa len rozlúčili a s prianím šťastrebríkovú dráhu (pričom modely nej cesty domov sme sa rozišli.
boli navzájom zviazané, takže Dovidenia nabudúce.Na záver
svoju jazdu museli navzájom ďakujeme vedeniu mesta Revúkoordinovať),- streľba zo vzdu- ca, mesta Jelšava a našim
chovky na biatlonové terče,- sponzorom, že nám pomohli
skupinový vjazd „kamenným (materiálne aj finančne) zorganipoľom“, kde si museli súťažiaci zovať túto celoslovenskú akciu.
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INZERCIA

Zamestnanie
Školský psychológ,Základná
škola s materskou školou
Jelšava, Mgr.V.Bardoňová,
0905458002, VS II.st, plat od
710 €,
Učiteľ pre primárne vzdelávanie,učiteľ anglického jazyka
Základná škola s materskou
školou Jelšava, Mgr.V.Bardoňová, 0905458002, VS II.st,
plat od 690 €,
Stavebný a prevádzkový
elektrikár, Bytové hospodárstvo Revúca, Ing.M.Brdársky,-0905468034, stredné
odborné vzdelanie, plat od 480
€,
Pomocný pracovník údržby
budov a areálov, Bytové hospodárstvo Revúca, Ing.Mi.Brdársky,0905468034, stredné odborné vzdelanie, plat od 480 €,
Administratívny pracovník
,Nemocnica s poliklinikou Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, VŠ, plat od 480 €,
Lekár-pediater, Nemocnica s
poliklinikou Revúca, Gabriela
Magurová, 4833302, VŠ ,prax 4

Zamestnanie
roky, plat 2097 €
Lekár, Nemocnica s poliklinikou
Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, VŠ,plat od 1140 €
Všeobecná zdravotná sestra
Nemocnica s poliklinikou Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, úplné stredné vzdelanie, plat od 738 €,
Pôrodná asistentka, Nemocnica s poliklinikou Revúca,
Gabriela Magurová, 4833302,
VŠ I.st., prax 1 rok, plat od 738 €,
Agronóm,, PM , s.r.o Hucín, Jana Medveová,0905 741 127,VŠ,
prax 3 roky, plat od 1000 €,

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám neprerobený
4-izbový byt s balkónom
na Clementisovej ulici.
Cena 35 000 €.
Dohoda možná.
0903 217 916.
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PhDr.Renáta Ružinová
Nechajte si preplatiť
kurz Úradom práce
v plnej výške.
RE-PAS
Akreditovaný
Intenzívny
OPATROVATEĽSKÝ KURZ
- pre záujemcov o
opatrovateľskú činnosť
na Slovensku alebo
v zahraničí
- v domácnostiach alebo
zariadeniach sociálnych
služieb
Termín: september 2018
Miesto: učebňa na
Muránskej ulici
Prihlasovanie:
0903 137 604

Životné križovatky
Lúčime sa
Vladimír Kubus
vo veku 70 rokov
Margita Mojžišová
vo veku 88 rokov
Jozef Ennert
vo veku 80 rokov
Ján Benedikty
vo veku 70 rokov
Emília Slamčíková
vo veku 81 rokov
Mária Kriššová
vo veku 70 rokov

Vitajte
Petra Lojkovičová
Sofia Gajdošová
Teodor Mikšík

Znel svadobný
pochod
Ing. Juraj Krcha
a Roxana Fulopová
Matej Herich
a Petra Magušinová
dňa 18.8.2018
Zdenko Remper
a Michaela Bábelová
dňa 25.8.2018

Po krátkych cestách chodili sme
spolu, na ďalekú odišiel si sám.
Dňa 1.septembra 2018 sme si
pripomenuli 5.výročie úmrtia
nášho manžela, otca a deda

Dušana
Čonku

S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn a dcéra.
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