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ZáDis do l.ročníka základných skol pre skolsM rok
2015/201G v termíne lO. -11. februára 20l5y case
od 13.00-1G.00 hod. vo všetkých základných školách
v B evucel-tfiaco poďmlenkach zápisu a školách na sir.2 a 6

HASIČI HASiCflW 2014-ocenenie práce hasičov Bansfcoliystrického kraja

Dňa 15.januára 2015 sa Mestskom dome kultúry v Revúcej
konalo podujatie, ktorého cieľom je hodnotenie a ocenenie
práce hasičov Banskobystrického kraja, pod názvom HASIČI
HASIČOM 2014.Tradicia tohto
podujatia sa začala písať vlani a
ako povedal riaditeľ Krajského
riaditeľstva HaZZ v Banskej
Bystrici pik.ing.Dušan Sľúka, aj
dnes máme príležitosť uctiť si
tých hasičov, ktorí hasičom dávajú niečo nové, niečo nezaplatiteľné a vzácne, a to inšpiráciu
do novej práce a odvahu k prekonávaniu prekážok spojených
s týmto poslaním. Stretnutia s
ľuďmi, ktorých životným poslaním sa stala záchrana ľudských
životov a pomoc ľuďom v núdzi,
ktorí sa ocitli v núdzi, sú vždy prínosom. Myšlienka úcty k vykonanej práci hasičov bez rozdielu
zriaďovateľa hasičskej jednotky
sa stala zrodom ankety HASIČI
HASIČOM a vyhlásenia výsledkov sa tentoraz ujal náš okres a
mesto Revúca, za čo sa v príhovore aj za zaslané nominácie
poďakoval generálny inšpektor
a člen prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany S R Mgr.lng.Ivan Chromek, PhD. Hasičov a
dobrovoľných hasičov na území
nášho mesta privítala primátorka Eva Cireňová, ktorá vyzdvihla prácu hasičských kolektívov a jednotlivcov pri záchrane
ľudských životov a majetkov.
Medzi hosťami v sále nechýbali
ani riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ pIk.Stanislav Celleng,
riaditelia okresných riaditeľstiev
HaZZ a riaditelia okresných
výborov DPO SR Banskobystrického kraja, primátori a starostovia obcí. Ceny víťazom jednotlivých kategórií odovzdali
prezident Hasičského a záchranného zboru S R gen.

JUDr.Alexander Nejedlý a prezident Dobrovoľnej požiarnej
ochrany S R PhDr.Ladislav Petho.

Kategória:Zásahová činnosťhasičský čin jednotlivca-Jaroslav Ferianc, Zásahová činnosťhasičský čin kolektívu O R HaZZ
Banská Bystrica a DHZ Brusno,
KategóriaiPreventívno-výchovné pôsobenie, jednotlivci-lng.Jozefína Očenášová,Rimavská Sobota, Preventívno-výchovné pôsobenie-kolektív- Logi 707-občianske združenie.
Kategória; Významný prínos v
oblasti požiarnej ochrany.František Bučko DHZO Polomka a kategória Významné
športové výkony-por.Ondrej
Hudák,OR HaZZ Revúca,majster sveta v silovom trojboji,kpt.Ing.Matej Peniak, O R
HaZZ Lučenec,ppor.Ľubomír
Lorinčík-OR HaZZ Lučenec a
súťažné družstvá O R HaZZ
Lučenec za výsledky súťaže vo
vyslobodzovaní,OR HaZZ Veľký Krtíš za výsledky MS v
hasičskom športe a muži DHZ
Revúčka za 1.miesto v požiarnom útoku na Slovenskom
Superpohári.Podujatie organizovali Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Banskej Bystrici, Krajský výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Banskej Bystrici v
spolupráci s okresným riaditeľstvom HaZZ Revúca a Okresným výborom DPO Revúca a
partnermi, SMZ Jelšava, Mestom Revúca, Mestom Jelšava a
obcou Mokrá Lúka.
Katarína Kvetková, foto:RL
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OD 20. NOVEMBRA NOVA
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(BUDOVA CENTRÁL)

www.pozickaren.sk
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úvery štftneho fondu rozvolaj^anla y roku Zápis
JápiSdieťaťa
deU'ddoO 1.tročníka
ZátladníClI ŠtÔl pre rok 2015/2016
ročníka zá- povinný prihlásiť dieťa na pl-

Štátny fond rozvoja bývania bu, dostavbu alebo obnovu
/ŠFRB/ zabezpečuje podporu v zariadení sociálnych služieb
oblasti bytovej politiky a zefek- -Okresný úrad v Banskej Bytívnenia existujúceiio systému strici, odbor výstavby a bytovej
podpory bývania, ktorá sa reali- politiky,
zuje v prevažne miere formou b/ úvery na obnovu bytovej
poskytovania výiiodnýcii dliio- budovy, úvery pre fyzické
dobýcii úverov. Slúži najmä na osoby- Mestský úrad v Revúvytváranie výiiodnýcii podmie- cej, oddelenie služieb obyvateľnok pre obstarávanie nájomné- stvu.
iio bývania pre sociálne slabšie Žiadosti sa predkladajú v naskupiny obyvateľstva, cielenú sledovnýcii termínocii
obnovu bytovéiio fondu, zvýše- :a/ od 15.1.2015 do 28.2.2015
nie efektívnosti podpory bývania pre účel obstaranie nájomnýcii
a využitie prostriedkov štruktu- bytov,
rálnycii fondov EÚ.
b/ od 15.1.2015 do 31.10.2015
Štátny fond rozvoja bývania pre účel obnova bytovej budovy,
spustil 15.1.2015 prostredníct- c/ od 15.1.2015 do 30.6.2015
vom okresnýcii a mestskýcii pre účely v ý s t a v b a alebo
úradov elektronický príjem žia- dostavba zariadenia sociálnycii
dostí/EPŽ/ pre žiadateľov o úver služieb a obnova sociálnycii
pre rok 2015 v účelocii obstara- služieb,
nie nájomnéiio bytu, obnova by- d/ od 1.4.2015 do 31.4.2015 pre
tovej budovy a výstavba, dos- účel obstaranie bytu výstavbou
tavba alebo obnova zariadenia alebo kúpou do vlastníctva
sociálnycii služieb. Žiadosti sa fyzickej osoby.
podávajú na mestskýcii úradocii Podrobné informácie získate na
v sídle okresu a okresnýcii úra- Mestskom úrade v Revúcej u
docii v sídle kraja podľa miesta pracovníčky Márie Olejníkovej,
stavby. V prípade miesta stavby č.tel. 058/2851541, 0915na území okresu Revúca je to 831661, kanc.č.dv. 22, na internasledovne:
netovej stránke www.sfrb.sk, ea/ úvery na výstavbu nájom- mail: info@sfrb.sk. Infolinka č.
ných bytov, úvery na výstav tel. 0850166031.
P r i e s k u m S D O k o j n o s u I c l i e n v o v
Dotazníkový prieskum, ktoréiio príjemné vystupovanie, ochotu
cieľom bolo zistenie spokojnosti aústretovosť zamestnancov.klientov MsÚ s poskytnutými Súčasťou dotazníka na zistenie
službami a s prístupom zamest- spokojnosti klientov MsÚ bol aj
nancov MsÚ sa realizoval v zlosovateľný kupón, ktorým sa
o b d o b í od 1 . 1 . 2 0 1 4 d o mohli respondenti zaradiť do
31.12.2014. Klienti MsÚ moiili zlosovania o vecné predmety.
počas toiito obdobia vyplniť do- Zlosovanie za rok 2014 sa ustazníky na jednotlivých oddele- kutočnilo začiatkom januára
niach MsÚ, v Kancelárii prvého 2015. Šťastnou výherkyňou sa
kontaktu, v Turistickom infor- stala pani Beáta G. z Revúcej.
mačnom centre, v Múzeu Prvé- V ý h e r k y n i aj touto cestou
ho slovenského gymnázia, v srdečne blahoželáme.
ZOS Cilka a na webovej stránke Ďakujeme za priazeň, ktorú
mesta. V roku 2014 vyplnilo do- nám klienti svojou účasťou na
tazník na jednotlivých oddele- vyplnení dotazníka prejavili.
niach MsÚ spolu 34 respon- Zároveň nás teší, že väčšina
dentov. S prístupom a správa- klientov bola s poskytnutými
ním sa zamestnancov MsÚ bolo službami našich zamestnancov
spokojných 97% respondentov, spokojná a pevne veríme, že v
ktorí ocenili najmä kvalifikovaný tomto trende budeme pokračoprístup ku klientom, ako aj vať aj v roku 2015

Návrhy na udelenie ocenení Mesta Revúca

Touto cestou chceme vyzvať širokú verejnosť o podanie návrhov
na udelenie ocenení Mesta Revúca za výnimočné činnosti
občanom
nášho mesta. Druh ocenenia:-Pečať Prvého slovenského gymnázia ( udeľuje sa len žiakom a študentom ),-Cena
primátora mesta,-Plaketa mesta,-Zlatý Quirin mesta Revúca,Čestné občianstvo mesta Revúca. Oblasti ocenenia :-Tvorivé
výkony a výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej,
verejno-prospešnej činnosti,-Športová činnosť a výsledky okresné, regionálne, celoslovenské, medzinárodné,-Činnosť osoby (
organizácie ) pri záchrane ľudských životov , majetku mesta a občanov.Návrhy môžete odovzdať na predpísanom formulári v kancelárií prvého kontaktu Mestského úradu v Revúcej najneskôr do
konca februára, kde Vám jeho príjem potvrdia. Formuláre nájdete
na webovej stránke mesta pod hlavičkou „Tlačivá a formuláre" pod
Oddelením školstva, kultúrya športu a taktiež na MsÚ.

kladnej školy pre školský rok nenie povinnej školskej do2015/2016 sa uskutoční v zmys- chádzky v základnej škole.
le zákona o výchove a vzdelá- Oslobodenie od plnenia povaní (školský zákon) a v zmysle vinnej školskej dociiádzky nieje
V Z N mesta Revúca č. 93/2009 možné.Podľa zákona žiak plní
o povinnej školskej dochádzke v povinnú školskú dochádzku v
základných školách v zriaďova- škole, v obvode ktorej má trvalý
teľskej pôsobnosti mesta Revú- pobyt (zákon č. 596/2003 Z. z. o
ca.Zápis sa uskutoční 10. fe- štátnej správe v školstve a
bruára 2015 (utorok) a 11. fe- školskej samospráve a o zmene
bruára 2015 (streda) v čase od a doplnení niektorých zákonov v
13,00 do 16,00 hodiny. Zápis je znení neskorších predpisov) a
jednotný pre všetky základné VZN mesta Revúca č. 41/2004
školy v Revúcej.Oznam o zá- o určení školských obvodov pre
pise zverejnení každá základ- jednotlivé školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Revúca.
ná škole.
Rodič si však môže na základe
Podmienky zápisu:
- Podmienky zápisu upravuje § vlastného rozhodnutia zapísať
19 a 20 zákona NR SR č. dieťa na ktorúkoľvek školu v
245/2008 Z. z. zákona o výchove meste Revúca.Ak dieťa ešte
a vzdelávaní (školský zákon) a nedosiahlo školskú spôsobilosť,
§ 10 v y h l á š k y MŠ S R č . môže riaditeľ základnej školy
320/2008 Z. z. o základnej škole rozhodnúť o odklade začiatku
vznenívyhlášky č.224/2011 Z.z. plnenia povinnej školskej do. - Na zápis dieťaťa do prvého chádzky o jeden školský rok.
ročníka je potrebné priniesť Týka sa to prípadov, ak dieťa
občiansky preukaz jedného z pochádza zo sociálne znerodičov a rodný list dieťaťa. Zá- výhodneného prostredia a rodič
kladná škola pri zápise dieťaťa o to požiada alebo ak tento
vyžaduje meno, priezvisko, dá- odklad navrhne materská škola,
tum narodenia, rodné číslo, ktorú dieťa navštevuje, alebo na
miesto narodenia,národnosť, základe predchádzajúceho odštátne občianstvo a trvalé
by- poručenia zariadenia výchovdlisko dieťaťa, ako aj meno, ného poradenstva a prevencie,
priezvisko, adresu zamest- a to vždy s informovaným súnávateľa a trvalé bydlisko rodi- hlasom rodiča. Aj v prvom príčov či iných zákonných zástup- pade musí byť súčasťou žiadosti rodiča odporučenie všeocov
.- Každé dieťa, ktoré dovŕši becného lekára pre deti a dorast
šiesty rok veku do 31.8.2015, a odporučenie príslušného zamusí byť zapísané a na základe riadenia výchovného poradenszákona č. 596/2003 Z.z. o štát- tva a prevencie. Ak riaditeľ
nej správe v školstve a školskej rozhodne o odklade, rodič si
samospráve vydá riaditeľ školy môže vybrať, či jeho dieťa bude
podľa zákona 71/1967 Zb. o navštevovať materskú školu
správnom konaní v znení nes- alebo nultý ročník základnej
korších predpisov rozhodnutie školy.
o prijatí, neprijatí žiaka alebo o Želáme deťom a ich rodičom
odklade začiatku povinnej škol- príjemné absolvovanie zápisu
d o l . ročníka základnej školy.
s k e j d o c h á d z k y .
lng.l.Kvetko,PhD.,
Zákonný zástupca dieťaťa je

ZiUTiáumeyáUviycguslaáčňujf

ZAPIS NA §niDlUM
-pre deti do

v^etííýcíi ocíborov Z u Š

yýfvan^, taneft^ý a ItfeíánuHÍramaíkty;
Termín: 10. an./eIjniár2oi5

Čas:
Miesto:

13. 00 - TJ, 00 kod

TMzki

tuwleclíá ífeola, Okružná 11, líevib

Komtak: í 10911124241,058/4881076

e-mail; zi<s)mica@gmaíl.com
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IngJúlius Buchta.SMER-SD,KDH,SNS lng.Dušan Dorčák. PhD., nezáuisiý MVDr.lvan Drohčo,SMER-SD,KDH,SNS IngMilan Poprocký,nezáuisiý
predseda komisie uýstauhy a
predseda finančnej a podniltateľskej
predseda komisie životného
zastupcaprimatora
koniisie,Tel: 0905 844 819,
prostredia,Tel:0905 234 802 územného plánouania,Tel:0905 743148,
Tel:0905114683,
aduis.sro@gmail.com
dusandorcak@gniail.coni
iuan.drohco@azet.sk
julius.buchta@reuuca.sk

i
Michal Zgravčák,nezávislý
predseda športovej komisie
Tel:0907411975,
zgraucak.niichal@gniail.coni

MUDrJIdriana Rnsovánezáuisiá
Tel:0905935337
adriana.rusoua@gmail.com

Tatiana Kršková, nezáuisiá
MUDr.Pavel Pelikán,nezáuisiý
predsedníčka komisie škoistua
predseda sociálnej,zdrauotnej
a kultúry,Tel: 0903 748157,
a hytouej komisie,Tel: 0905 936 343,
krskoua.reuuca@gmail.com
pelikan.pauel@post.sk

Bnlársky,nezáuisiý
Tel:0905468034,
hhstonline@azet.sk

Mgr.Luoia Medveoová,
SMER-SD.KDH.SNS
Tel:0918859777,
luciameduecoua@gmail.com

ing.Viera Hanesovská
SMER-SD,KDH,SNS
predsedníčka komisie na ochranu
uerejného záujmu. Tel:0902 970 316,
uiera.hanesouska@upsur.gou.sk

Mgr.Peter Boláček.
SMER-SD,KDH,SNS
Tel:0917638460
peterholacek@gmail.com

Sobášne dni v roku 2015
Každá pracovná streda, každá
párna s o b o t a v mesiaci
/okrem štátnych sviatkov a
pamätných dní/.

MgrJanetteHrbálová
SMER-SD,KDH,SNS
Tel: 0907 349 293,
janette.h@centrum.sk

Rol< 2015 sú sobášne tieto
soboty: 10. a 24.január,7. a 21.
február,7.a 21.marec,4.a 18.apríl,2.,16.a 30.máj, 13.a 27.jún,11.a 25 júl,8.a 22.august, 5.a
19.september, 3.,17. a 31 .október 14.a 28.november, 12.december.

KULTURA

historičky

Slovo „album" znamená zbierku
památných vecí (známok, fotografií, mincí) v podobe knihy. Pre
každého je známy pojem „rodinný album", ktorý si chránime
ako spomienku na vzácne okamihy v našom živote, na našich
blízkych. Takúto vzácnu „rodinnú knihu" pre nás pripravil spisovateľ, publicista, historik, fotograf, knižný grafik Dušan Dubovský. Vždy chodil po meste s
otvorenými očami a nerozlučným fotoaparátom a prostredníctvom tejto úžasnej publikácie
nám dal nazrieť do svojho archívu. Zalistujme si v tejto monografii a zistime, čo všetko ukrýva. Je zostavená úplne ináč,
ako doterajšie knihy spomínaného autora. Vyše 2 050 nádherných fotografií nás hneď
vtiahne do deja a nedovolí, aby
sme knihu odložili. Zároveň
chceme vedieť, odkiaľ sú tie
krásne zábery, ktoré dokumentujú minulosť alebo súčasnosť
mesta. Začítame sa do textov,
vrátime sa do spomienok na
detstvo a mladosť, predstavíme
si, ako vyzerali malebné zákutia
a zabudnuté budovy.Každý človek má nejaké trvalé bydlisko,
ulicu, sídlisko, kde sa vracia z
práce alebo zo školy. Myslí si, že
túto časť mesta dobre pozná.
Táto kniha ho však presvedčí,
že tomu tak nie je. Celoživotné
bádanie autora Dušana Dubovského v archívoch, zbieranie pamätných fotografií a pohľadníc
po starých povalách, rozhovory
so starými Revúčanmi sú pretavené do textu, ktorý nás sprevádza jednotlivými mestsl<ými
časťami, historickými udalosťami, popisom najväčších nešťastí, s ktorými sa museli obyvatelia
vyrovnať. Čitateľ si porovnáva
minulosť so súčasnosťou, pretože fotografie sú zoradené veľmi
citlivo a ukazujú nám mesto vo
viacerých perspektívach.Autor
nás na úvod oboznámi s dejinami Revúcej siahajúcimi do
roku 1427, kedy sa zachovala
prvá písomná zmienka o meste

(vtedy poddanskej osade) v
portálnom súpise Gemerskej
župy. Poddanská obec Muránskeho panstva sa v roku 1523
stala zemepanským mestečkom a postupne získala mestské výsady právo slobodného
výčapu nápojov (1612), právo
v y d r ž i a v a ť t ý ž d e n n é trhy
(1616). Ďalej sa rozvíjala hlavne
zásluhou železiarstva a remesiel. Najvýznamnejšie dejiny
mesta sú však späté so slovenským národným hnutím a založením Prvého slovenského
gymnázia, ktoré tu fungovalo v
rokoch 1862 1874, kedy bolo
násilne zatvorené. Pripomeňme
si, ako študenti cestovali na
štúdia do Revúcej: „Cesta od
Hranovnice do Muráňa trvá asi 9
hodín, je to jednostajná dolina,
/fc/e nevidíš nič len hory a vrchy
a tmavé lesy Na celej ceste niet
iba dedina Vernár, hostinec
Pustôpole,
Telgard a Huta.
Hradská je výborná Spisom i
Gemerom, iba to je galiba v Gemeri, že pri obciach a najme na
rozcestách nieto žiadnych tabuliek a nápisov. Tak za pustým
poľom jedna cesta ide na ľavo
do Straceného a Dobšinej, druhá na Muráň, obe boli rovnaké.
Človiečika nebolo opýtať sa, až
sme sa predca jednoho pastiera
na grúni dovolali, ktorý nás
upravil na pravú cestu" (podľa
knihy Dušana Dubovského Z
histórie Revúcej a ochotníckeho
divadla, s. 48).Publikácia pokračuje fragmentami výstavby
sídlisk Stred l-lll, minulosťou
mestského domu a mestského
hostinca, dejinami rímskokatolíckej a evanjelickej a. v. cirkvi,
oboznamuje nás s výstavbou
dvoch budov Prvého slovenského gymnázia. Novinkou v
tejto knihe je netradične napísaná história jednotlivých mestských ulíc a námestia. Krásne
mestské kúpele spájala s mestom Kúpeľná ulica (v tej dobe
nazývaná Reussova cesta),
okolo ktorej rástli agáty a topole.
Na začiatku 20. storočia ich
nahradili pagaštany konské,
ktoré poskytovali tieň počas rozpálených letných dní. V nedeľu
a cez sviatky boli kúpele navštevované revúckou mládežou,
lebo tu hrávala hudba. Na liečebné pobyty tu chodili hostia
nielen z Gemera a Spiša, ale z
celého Slovenska. Dnes sú
mestské kúpele schátrané a na
Kúpeľnej ulici vyrástli v 70.
rokoch 20. storočia rodinné
domy. Veľmi zaujímavé sú dejiny bývalej zemianskej kúrie
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Skalka. Jej majiteľ Ondrej Šramko bol v roku 1807 zakladateľom
revúckej spoločnosti Železná
kompánia a v roku 1808 stál pri
zrode Muránskej únie založenej
v Revúcej, prvej účastinnej
spoločnosti v Uhorsku podnikajúcej v železiarstve. Čitateľa
zaujme aj história miestnej časti
Maša, bývalej železiarskej osady Kiešl<ová, či nedokončená
výstavba železnice Revúca- Tisovec, ktorú pripomína železničný most pri bývalých kúpeľoch.
Na výstavbe sa podieľali nezamestnaní zaradení počas 2.
svetovej vojny do pracovných
útvarov. Monografiu dopĺňa nesmierne vzácna zbierka pohľadníc vydávaná v priebehu 115
rokov, ktorá obsahuje vyše poltisícky originálov z jednotlivých
vydaní. Do knihy autor vybral
360 pohľadníc, ktoré predstavil
bez úpravy a v pôvodnej veľkosti
(až na malé výnimky). Nechýbajú tu portréty predstaviteľov
mesta, ich zástupcov, čestných
občanov, ako aj všetkých nositeľov najvyššieho vyznamenania
Zlatý Quirin mesta
Revúca.Dušan Dubovský túto
krásnu knihu venoval na znak
nekonečnej vďačnosti, lásky a
úcty za veľkorysú podporu, pochopenie a povzbudenie počas
viac ako štvrťstoročnej literárnej
tvorby vzácnej žene, manželke
Zdenke, ktorej už nebolo dopriate v nej listovať...Prvá celofarebná monografia o Revúcej
bola uvedená do života 29. októbra 2014 primátorkou MVDr.

Evou dřeňovou jesennými listami gaštana a lipy. Mesto Revúca
súčasne vydalo bulletin Literárna tvorba Dušana Dubovského,
v ktorom je zosumarizované
jeho dielo pozostávajúce z 19
väčších či menších prác. Je
pozoruhodné, že všetky urobil
bez nároku na honorár za rukopis, fotografie a grafické práce.
Súčasne si autor pripomenul 50.
výročie svojho pôsobenia v
Revúcej a 25. výročie vydania
jeho prvej publikácie, ktorá bola
vôbec prvou knihou o Revúcej.O
novej monografii by sa dalo písať ešte veľa, aleje na čitateľovi,
aby si knihu vzal do rúk a našiel
si v nej to, čo ho zaujme a pripomenie krásne, prípadne aj ťažké
chvíle prežité vo svojom bydlisku. Pre rodákov bude pripomienkou na detstvo a mladosť,
na čarovné zákutia, ktoré zmizli
pri novej výstavbe, na učiteľov,
obchodníkov, poštárov a iných
ľudí, ktorých denne stretávali.
Niektoré fotografie uverejnené v
publikácii boli už predtým sprístupnené verejnosti na viac ako
troch desiatkach autorských
výstav. V kronike výstavy „Mesto, v ktorom žijem" je zachovaný
zápis: „Keby každé mesto malo
svojho Dubovského". Ani jedno
mesto na Slovensku nie je tak
s p r o p a g o v a n é , ako mesto
Revúca. Za to patrí pánovi Dušanovi Dubovskému veľká
VĎAKA.
PhDr.B.Malovcová
riaditeľka Štatnehoarchívu
v Levoči,pobočka Poprad

SÚ súčasťou historie Revúcej

m

MILOUAL REU0CU
Medzi pedagógov, ktorí významne ovplyvnili kultúrny, spoločenský a telovýchovný život v
Revúcej v 20. rokoch 20. storočia, určite patril mladý český
pedagóg Karel Littioch. Narodil
sa pred 125 rokmi-29.1.1890 v
Náchode, v Českej republike. V
čase prvej svetovej vojny učil na
Zemskom reálnom gymná-ziu v
Bučoviciach na Morave. Keď po

vojne oslovili českých
pedagógov,aby pomohli pri
vzdelávaní na novootvorených
slovenských stredných školách,
10.1.1919 nastúpil ako profesor do gymnázia v Trenčíne.
Potom dostal ponuku učiť
n a r e v ú c k o m
Československom štátnom reálnom gymnáziu. Po návšteve
Revúcej sa rozhodol, že nastúpi
1. 2. 1922. V polovici marca sa
presťahovala aj jeho rodina.
Vtedy na reálnom gymnáziu bol
riaditeľom Július Botto, jediný
žijúci z profesorov Slovenského
evanjelického a. v.gymnázia Prvého slovenského gymnázia.
P r á v e on mal n a j v ä č š í
podiel na založení reálneho
gymnázia. Keď sa vzdal funkcie,
lebo sa stal verejným notárom,
na jeho podnet od 1. 11. 1922
funkciu riaditeľa prevzal Karel
Littioch, ktorý školu viedol až do
jej zrušenia. V auguste 1929 sa
odsťahoval do Jevíčka na Morave. V období druhej svetovej

Revúcke listy č. 2/28.január 2015
vojny ho väznili v l<oncentračných táboroch Mauthausen
a Dachau. Karel Littioch patril v
Revúcej l< výborným pedagógom. Osvojil si slovenský jazyk
a žiadal profesorov, aby sa v
ňom - ako vo vyučovacom jazyku - zdokonaľovali. Aprobáciu
mal pre matematiku a fyziku, ale
učil aj slovenčinu, francúzštinu,
nemčinu, chémiu, geometriu a
dejepis. Dbal o zachovanie tradícií slávneho Prvého
slovenského gymnázia. V jeho
múzeu je uložený protokol z
porady
profesorského zboru
konanej 27.1.1923, v ktorom sa
okrem iného píše;"...Bez ohľadu
na politické smery a prúdy, škola
musí vychovávať mládež pre
šťastnú budúcnosť národa a
štátu."Pomáhal rozvíjať vzdelanostnú a kultúrnu úroveň obyvat e ľ s t v a R e v ú c e j a okolia.
V meste bol najviac činný v
Telovýchovnej jednote Sokol a
v Miestnom odbore Matice slovenskej. Organizoval prednášky, slávnosti a akadémie, vatry
na Skalke, pietne spomienky v
cintoríne pri hroboch slovenských národovcov, výlety, exkurzie... Hrával a režíroval divadelné predstavenia. V roku 1925
naštudoval dve divadelné hry Socháňovo Civilné manželstvo
a Mahenovho Jánošíka. Vytvá-

KULTÚRA
ral finančné fondy aby mohol
budovať knižnicu a odborné
kabinety. V roku 1928 patril me- v tomto období až do polovice
dzi vyzývateľov za postavenie februára prebiehajú zápisy detí
b u s t y J ú l i u s o v i B o t t o v i . do prvých ročníkov základných
Neustále musel bojovať za škôl. Rodičia majú právo vybrať
udržanie školy. Keď bolo treba, do ktorej školy ich dieťa zapíšu.
dokázal zorganizovať deputáciu V zriad'ovateľskej pôsobnosti
a spolu so 75 ročnými starými mesta poskytujú základné vzdenárodovcami Júliusom Bottom a lávanie tri školy. My sme oslovili
starostom Revúcej Karolom riaditeľov jednotlivých škôl s
Bakošom v júli 1923 vycestovali jednoduchou otázkou : Prečo
do Prahy za ministrom školstva by rodičia mali zapísať svoje
a národnej osvety. No ako sa dieťa práve do vašej školy?
neskôr ukázalo, úradnícky od- A tu sú ich odpovede;
por sa mu nepodarilo zlomiť. Čo ponúka základná škola J .

Kde do prvého ročníka základnej školyP

Karel Littioch sa rád vracal do
Revúcej. Nazval ju "krásnou
záhradou v doline pod Kohútom". Prvýkrát sem zavítal s
manželkou Ruženou po vojne - v
roku 1946. V dňoch 29. - 30. 5.
1970 sa zúčastnili osláv 50. výročia založenia reálneho gymnázia. Poprosil som ho, aby mi
podpísal pamätný spis. Vtedy
s o m n e v e d e l , ž e j e to
jeho posledná návšteva v meste, ktoré tak miloval. Zomrel 5.
8.1971 v Prahe. Podľa rukopisu
Karia Littiocha vyšla v septembri
2014 kniha Mauthausen - lágr
smrti. V jej úvode napísal:
"...prežívajúc mauthausenské
peklo, sľúbili sme si, že kto
prežije, píše, z akých obetí rástla
Sloboda
"D.Dubovský.

A.

Kalendár podulatí mesta Revúca na február 2015

Zápis do 1.ročníl<a, 10.-11.2.2015,13.00-16.00 hod ,základné školy.
Už sa fašiang l^ráti, už sa nenavráti, iii: podujatie z projektu Rok ľudových tradícií,
obradov a sviatkov spojené s
výstavou prác žiakov výtvarného odboru,12.2.2015 o 16.00
hod. ZUŠ Revúca, Mesto Revúca, ZO JDS Revúca, Fašiangový sprievod,13.2.-2015 o
10.00 hod,iVlesto R e v ú c a ,
MsKS Revúca,
Zimný prechod iVIuránskou
planinou, 14.2.2015, K S T
Dúbrava,
Volejbalové zápasy v teloc-

vični Hviezdoslavova,
14.2.2015 o 13.30.,15.00,16.30
hod. REVOLI- volejbalová liga
neregistrovaných hráčov v
Revúcej,
Pochovávanie basy, 17.2.2015,sála Alfa MsDK, ZO JDS
Revúca,
Výstava obrazov Janky Staškovej Klimentovej z cyklu
Návraty v priestoroch budovy
Prvého slovenského gymnázia,26.2-20.3.2015 M e s t o
Revúca,Múzeum PSG, Volejbalové zápasy v telocvični
Hviezdoslavova, 28.2.2015 o
13.30,15.00,16.30 hod. REVOLI

kultuhmc
^ S «Är-

Na

• VjFhodnotsn

^
III

"«<>**> h Udbe

Komenského

svojim

žiakom?„Povec/z mi niečo a ja
to zabudnem. Ukáž mi niečo a ja
si to zapamätám. Dovoľ mi, aby
som si to vysl<úšal na vlastnej
l<oži a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil a ja
to budem cítiť a chápať. „ J. A.
Komenský. Myšlienka J. A. Komenského vystihuje aktivity a
prístup školy , ktorá dáva priestor naplno prejaviť schopnosti
každému svojmu žiakovi.
Moderná škola - je modernou
školou s modernými žiakmi. Za
posledné roky prešla škola ohromnými zmenami. Žiaci a zamestnanci školy majú možnosť
pracovať a žiť v najmodernejšej
bezpečnej vzdelávacej inštitúcii
v našom meste, umiestnenej v
krásnej podhorskej časti nášho
mesta s veľmi dobrou dopravnou dostupnosťou. Je jedinou
plne bezbariérovou školou, ako
aj školou veľmi šetrnou k svojmu
okoliu a životnému prostrediu.
Jej hlavným poslaním je príprava absolventov školy na úspešné zvládnutie štúdia na strednej
škole. Tomu je prispôsobený
výber metód, prostriedkov a
princípov vzdelávania prebiehajúceho v moderných odborných
učebniach umenia,počítačov, jazykov,mediálnej výchovy, matematiky, slovenského jazyka, v
dielňach , športoviskách školy a
multimediálnych učebniach.
Špičkové prostredie - Škola je
pravidelne zaraďovaná na základe moderného vybavenia a
výsledkov žiakov školy nezávislým hodnotením medzi najlepšie školy v našom kraji. Už od
prvého ročníka majú žiaci možnosť zvládať základy cudzieho
jazyka, pracovať s interaktívnymi technológiami notebookmi, tabletmi, hovoriacimi perami
i interaktívnymi tabuľami, venovať sa športu v plnohodnotnom
bezpečnom športovom areáli
školy zažiť krásu umenia a
kultúry a to všetko pod vedením
našich stále sa vzdelávajúcich
milých učiteliek. Celodenná

starostlivosť-Zabezpečujeme
pre našich najmenších celodennú starostlivosť a pobyt od
skorých ranných hodín až do
neskorých obedňajších hodín v
školskom klube a v rôznych
športových a umeleckých záujmových krúžkoch. Všetkým
žiakom poskytujeme celodenné
stravovanie od školskej desiatej
až po výdatný a zdravý obed a to
všetko v našej modernej školskej jedálni, ktorá je súčasťou
budovy školy. Pedagógovia
školy svojím individuálnym prístupom zabezpečujú výchovu a
vzdelávanie pre všetkých žiakov bez rozdielu.
Škola úspešných projektov Pre všetkých žiakov, ktorí to
potrebujú, sú k dispozícii so
svojimi službami i odborní
zamestnanci školský logopéd,
asistenti pre žiakov so zdravotným postihom a nadaním.
Škola venuje veľkú pozornosť
prostredníctvom výnimočných a
jedinečných predmetov- mediálna výchova, regionálna výchova, podnikanie v cestovnom ruchu. Je zapojená v celom
rade národných i medzinárodných projektov. Veľmi úzko
prostredníctvom detských výmenných pobytov spolupracujeme so školami v poľských
Ledzinách a českom Litovli.
Škola nežije len vyučovaním v
triedach, ale aj v škole v prírode,
na lyžiarskom a plaveckom výcviku i na školských akadémiách, súťažiach a olympiádach, kde sa naši žiaci umiestňujú na popredných priečkach.
Samozrejme, že o živote a aktivitách, výsledkoch a hospodárení školy sa dá toho napísať a
povedať ešte oveľa viac, o čom
sa môžete presvedčiť aj na
internetovej stránke našej školy
www.zskomre.sk.
Základná škola J. A. Komenského v Revúcej za skoro 35
rokov od roku 1980 vychovala
tisíce absolventov, z ktorých sa
mnohí stali úspešnými a uznávanými odborníkmi v rôznych
oblastiach, ale hlavne - stali sa
dobrými ľuďmi pod vedením
dobrých učiteľov. . Veríme, že
sme vás oslovili a že svoje deti
zveríte do našej výchovy a
vzdelávania. My vašu dôveru
nesklameme. Sľubujeme.
Mgr.Emil Valko
Riaditeľškoly
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SKOLSTVO

Základná škola na Hviez- dých úloh je kvalitne pripraviť
doslavovej ulici si úspešne žiakov na štúdium na stredných
udržiava l<redit šl<oly, v l<torej sa
lilavný dôraz l<ladie na l<valitný
výcliovno-vyučovací proces.
Našim cieľom je u žial<ov rozíjať
všetl<y zručnosti a l<ompetencie,
l<toré sú dôležité pre život v
dnešnej dobe. Na popredné
miesto l<ladieme komunil<áciu, a
to nielen v materinskom, ale aj v
cudzích jazykoch. V školskom
vzdelávacom programe máme
posilnené vyučovanie anglického jazyka od prvého až po
deviaty ročník, vo vyšších ročníkoch vyučujeme aj nemecký a
ruský jazyk. Sme jediná základná škola v Revúcej,v ktorej pôsobia zahraniční lektori. Vo štvrtom ročníku sa žiaci učia prírodovedu po anglicky/ aplikácia
metódy CLIL/. V popoludňajších
hodinách naši žiaci, ale aj žiaci z
iných škôl navštevujú u nás
krúžky anglického, nemeckého
a dokonca aj španielskeho jazyka. Tým všetkým sa nám darí
vychovávať generáciu, ktorá
plynule komunikuje v cudzom jazyku. Organizujeme veľa al<tivít, ktoré sú zamerané na rozvoj
prezentačných zručností žiakov
a na ktorých sa učia vystupovať
na verejnosti. Veľký dôraz kladieme na rozvoj počítačovej gramotnosti. Pri výučbe informatiky
naši žiaci využívajú tri moderne
vybavené učebne IKT a taktiež
tabletovú učebňu. Keďže je
dôležité, aby aj mladí ľudia vedeli narábať s financiami, zaviedli sme vyučovanie
predmetu Finančná gramotnosť pre
žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Jednou z našich prvora-

školách. O tom , že sa nám to
skutočne darí, svedčia každoročné úspechy našich žiakov,
ktorí sa v prijímacích skúškach
na stredné školy, bilingválne
gymnáziá alebo osemročné
gymnáziá umiestňujú na popredných miestach. Vo veľkej
miere podporujeme pohybové
aktivity našich žiakov. Najmodernejší športový areál majú
naši žiaci k dispozícii nielen
počas hodín telesnej a športovej výchovy, ale aj vo volejbalových,florbalových,stolnotenisov
ých,futbalových a basketbalových záujmových útvaroch.Každoročne organizujeme školu v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik, školské výlety
nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí, letný jazykový tábor
so zahraničnými lektormi. Pri
výchove našich žiakov nezabúdame ani na úctu k ľudským
hodnotám a vedieme ich k
poznaniu ľudových zvykov a
tradícií. Obyvateľom nášho
mesta sú určite známe vystúpenia koledníkov. Pochovávanie basy, či vynášanie Moreny v
podaní našich žiakov.Pri organizácii výchovno- vyučovacieho
procesu sa snažíme vychádzať
v ústrety požiadavkám rodičov
našich žiakov.V škole robíme
všetko preto, aby sa tu žiaci cítili
príjemne, bezpečne, aby chodili
do školy radi a boli hrdí, že sú
žiakmi práve našej školy.Viac
i n f o r m á c i í
na
www.zshviezdoslavka.sk
Mgr.Monika Galovičová
Riaditeľka školy

Ako získať príspevok na vytvorenie pracovného miesta
V prvom pravideine piatenom zamestnaní

Novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov, účinnou od 1.januára
2015 sa zavádza príspevok,
ktorý môžu pri splnení podmienok čerpať zamestnávatelia
podľa nového § 51a:
"Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v
prvom pravideine piatenom
z a m e s t n a n í " .
Cieľom príspevku je podporiť
zamestnávanie mladých ľudí (až
do 29 rokov), ktorí po ukončení
školy nikdy nezískali pravidelne
platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie (pracovný pomer), ktoré
by trvalo najmenej šesť po sebe
nasledujúcich mesiacov. Úrad
môže poskytnúť príspevok na

podporu vytvorenia pracovného
miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené
pracovné miesto prijme do
pracovného pomeru uchádzača
o zamestnanie, ktorý je občanom mladším ako 25 rokov
veku vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, alebo uchádzača o zamestnanie, ktorý je
občanom mladším ako 29 rokov
veku vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov, a ktorí pred
prijatím na vytvorené pracovné
miesto nemali pravidelne platené zamestnanie, ak pracovný pomer je dohodnutý v
rozsahu najmenej polovice
ustanoveného týždenného pracovného času a ak zamest-
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Čo ponúka základná škola rodič pozná svoje dieťa najlepIvana Branislava Zocha šie. Preto mi dovoľte odpovedať
svojim žiakom a ich rodičom? na vašu otázku: Prečo by ste
Riadime sa myšlienkou, že škola maii vybrať pre svoje dieťa
by mala byť miestom, kde sa práve našu škoiu? Pozornosť
dieťa cíti dobre a bezpečne. A to na seba môžeme pritiahnuť tým,
je našim hlavným cieľom. Naše že sme dobrí, ale aj tým, že sme
úsilie pozdvihnúť záujem žiakov iní. Naša odiišnosť od iných
a ro-dičov o našu školu a kvalitu škôi v meste je našou siinou
školy donieslo svoje očakávané stránkou, iíšime sa:rodinnou
výsledky a posunulo nás výraz- atmosférou školy,hodnotením
ne dopredu. Štátna školská pokrokov dieťaťa v porovnaníso
inšpekcia vo svojej správe vyso- sebou samým (slovné hodnoteko hodnotila školu a umiestnila ju nie na prvom stupni),rozvíjaním
do rebríčka najlepších 8 ZŠ s komunikačných zručností a
dobrou praxou na Slovensku. zdravého sebavedomia u žiaZameriavame sa na tri základné kov pomocou predmetov tvoo b l a s t i J a z v k o v é schopnosti rivá dramatika a dramatická
žiakov (okrem slovenského ja- výchova,možnosťou vyskúšať
zyka začlenenie predmetov dra- si bezplatné vzdelávanie v zamatická výchova a tvorivá dra- hraničí v partnerských ško-lách
matika, 15-ročné skúsenosti s projekty Comenius, eTwinnvyučovaním anglického jazyka ing,udelením Certifikátu kvality
od 1. ročníka, ponuka 3 cudzích v rámci Európy (2013).Nezasjazykov nielen počas vyučova- pali sme na vavrínoch a naďalej
nia, ale aj vo voľnočasových ak- sa snažíme ponúkať ešte kvativitách, využívanie metódy CLIL litnejšie vzdelávanie zabezpena prvom stupni v rámci všet- čením nielen najnovších intekých predmetov, skúsenosti z raktívnych technológií, ale najprojektov Comenius, eTwin- mä ľudského faktora a to prijímaním pre nás nových, ale ovening).
rených kolegov, pre ktorých je
Športový rozvoi žiaka (predškola zaujímavým pôsobiskom.
mety tenis, loptové hry na 1.
V najbližšom čase by sme mali
stupni, široká ponuka krúžkov,
dokončiť renováciu exteriéru
lyžiarsky, plavecký výcvik a škobudovy školy v spolupráci so
la v prírode zameraná na plázriaďovateľom. Rozšírili sme aj
vanie alebo turistiku).služby, ktoré škola ponúka, o
Počítačová a finančná graspoluprácu s DTI, ktorý v priesmotnosť (informatika od 1.
toroch školy realizuje výučbu.Ak
ročníka, využívanie interaktívvás naša ponuka zaujala, príďte
nych tabúľ a softvérov v kmeňosa pozrieť priamo k nám do škových a špeciálnych učebniach,
ly, alebo navštívte našu stránku
spoločný projekt pod záštitou
www.zsibzochare.edu.sk
a
Slovenskej bankovej asociácie presvedčte sa o pravdivosti mopredmet praktické financie s
jich slov. Srdečne vás pozývam.
možnosťou získania certifikátu
Mgr.Adriana Kvetková, RŠ
JUNIOR ACHIEVEMENT z
finančnej gramotnosti). Každý
návateľ o príspevok písomne
požiada.
Príspevok sa poskytuje mesačne najviac vo výške 80% z
celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60% priemernej
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za
prvý až tretí štvrt'rok kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu rol<u, v ktorom sa
príspevok poskytuje.Príspevok
sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí
príspevku uzatvorenej medzi
úradom a zamestnávateľom najmenej počas 6 kalendárnych
mesiacov a najviac počas 12
kalendárnych mesiacov. Výška
príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na
ustanovený týždenný pracovný
čas; ak je pracovný pomer
dohodnutý na kratší pracovný

čas, výška príspevku sa pomerne kráti. Príspevok poskytuje
zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.
Z a m e s t n á v a t e ľ je povinný
zachovať vytvorené pracovné
miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v
rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku. Ak zamestnávateľ nesplnil povinnosť
podľa prvej vety, je povinný
vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nezachoval vytvorené pracovné miesto.
Bližšie informácie u p.Veroniky
Kovácsovej, č.dv. 50
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny,ÚPSVaR Revúca
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SPORT

do zimnej sezóny
Štvrtý turnal BOMBA CUPu Revúclň blaflonisti úspešne vstiíplll
-a
. . ~

v decembri 2014 sa v telocvični
Gymnázia Martina Kui<učina
usl<utočnil už v poradí štvrtý turnaj vo floorbale s názvom Bomba cup. Tento ročník bol výnimočný najmä tým, že turnaj bol
obohatený aj mužstvami z Rimavskej Soboty, Napokon aj
samotným víťazom turnaja sa
stalo jedno z mužstiev z Rimavskej Soboty.Poďme si ale turnaj
rozobrať pekne po poradí od
začiatku. Pri pohľade na všetky
zúčastnené mužstva bolo každému už od začiatku jasné, že
tento turnaj bude veľmi slušne
vyrovnaný. A tak nakoniec aj
bolo. Mužstvá boli rozdelené do
dvoch skupín so zastúpením
dvoch mužstiev z Revúcej a
dvoch z Rimavskej Soboty v
každej skupine. Do vytúženého
semifinále sa prebojovali rovnako z oboch skupín dva celky od
nás a dve mužstvá hostí. V
semifinále sa stretli domáce mužstvo mladých talentov Young
Boys a organizátorské mužstvo
Bomba Teamu. Obidve družstvá
veľmi chceli do finále, ale víťaz
bol len jeden. Tým šťastnejším
sa napokon stali mladé pušky z
družstva Young Boys s vynikajúcim brankárom Májom Palečkom. Družstvo Bomba teamu
tak znova po výsledku 5:4 putovalo len do boja o tretie miesto. V
druhom semifinále sa stretli vyrovnané družstvá z RS a to družstvo Slovan a družstvo Titans .
Na konci zápasu bolo šťastnejším mužstvom, nemôžeme
povedať, že lepším, tím Slovan.
Zápas o tretie miesto boi pre
mnohých predčasným finále.
Extrémne vyrovnaný zápas dospel a ž , pre divákov, k vytúženým
samostatným nájazdom, kde sa
ukázalo, že pevnejšie nervy mali
hostia z Rimavskej Soboty, ktorí
napokon teda vyhrali 6:5 po
nájazdoch. Bomba team aj za

obrovskej pomoci divákov tak
znova ostal bez medaily. V
samotnom finále sa tak stretli
Slovan a domáci Young Boys.
Tu taktiež po výbornom zápase
viacej šťastia mali hostia Slovanu, ktorí si odniesli zlaté medaily po výsledku 6:4. Úspešným medailistom domácich tak
ostalo len mužstvo Young Boys.
Na turnaji sa bojovalo aj o
najlepšieho brankára turnaja a
najlepšieho strelca turnaja. Tu
už viacej šťastia pri žatve kovov
mali domáci. Sošku pre najlepšieho brankára si odniesol už
spomínaný iWajo Paiečel< z
tímu Young Boys, ktorý chytal
vynikajúco. Najlepším strelcom
turnaja sa stal domáci... Tomáš
Bomba, ktorý na turnaji strelil
krásnych 11 góiov, len o jeden
gól predbehol svojho spoluhráča Radila ivarga. Turnaj mal
teda vynikajúcu úroveň a obrovskú priazeň divákov. Všetci sa
už teda môžeme tešiť na ďalší
ročník tohto skvelého turnaja , a
môžeme len dúfať, že to bude
znova aj s nejakým zastúpením
mužstiev z iných miest, ako je
Revúca. Športu zdara floorbalu
zvlášť! Hlavne chcem poďakovať riaditeľovi GMK i.Baranovi a tak tiež J. Fati'ovi. Že
nám zase dovolili zorganizovať
Bomba cup a za výbornú spoluprácu, komunikáciu. Veľká
vďaka patrí aj dlhodobému a
stálemu sponzorovi AUTOŠKOLA KUCHTA. Tento ročník
nám zasponzorovali aj z Pizzerie Baiaton taktiež Ďakujeme.
Slovan ( R S ) , Y o u n g Boys
(RA),Titans (RS),Bomba team
(RA),Zršovci (RA),Promile
(RA),Panthers Rimavské Brezovo (RS),Slovan Junior (RS).Najlepší brankár turnaja Marián Paleček (RA),Najlepší hráč
turnaja Tomáš Bomba (RA)

SLOVMAG

Nevyhovujúce snehové
podmienky takmer v celej strednej Európe poznačili aj štart
zimnej biatlonovej sezóny. Pretekári Klubu biatlonu Magnezit
Revúca si na snehu zatrénovali
len v rámci tradičného sústredenia v Osrblí prvý januárový
víkend. Tam sú trate priebežne
zasnežované, keďže Národné
biatlonové centrum bude onedlho dejiskom súťaží v rámci
Svetovej zimnej univerziády
2015. V dňoch 3.-4. januára odštartovala domáca sezóna 1.
kolom Slovenského pohára
(Viessmann pohára) v biatlone.
Teploty hlbol<o pod nulou, dobre
pripravené trate aj kompletná
účasť našich reprezentantov to
všetko sľubovalo pekné biatlonové predstavenie. A vydarilo
sa. Prispel k tomu aj mladší
dorastenec Tomáš Sl<lenáril<
(2,2), keď v sobotňajších rýchlostných pretekoch napriek
dvom nezostreleným terčom v
ľahu aj stoji vybojoval výborné 2.
miesto. Rovnal<o v nedeľných
vytrvalostných pretekoch na
lOkm trati obsadil striebornú
priečku a podčiarkol tak dlhodobo vynikajúcu formu v lete aj v
zime. Z víťazstva sa radoval
najlepšie streľajúci Lukáš Ottinger, ktorý už vzhľadom na štúdium na športovom gymnáziu
reprezentuje iný klub. Radovan
Humeník obsadil 8. a 10. priečSlOyMÄGTrľ ku, Dominik Krštieň pri svojej
zimnej premiére 12. priečku a
Andrea Uličná 9. a 10. prieč^ ku.Nasledujúci januárový víkend súťaže pokračovali ďalším
' kolom, do bojov sa zapojili už aj
žiaci. Náhle oteplenie urobilo z
bielych zasnežených osrblianskych plání takmer jarnú lúku a
organizátori sa len bezmocne
prizerali, ako sa prírodný sneh v
celom okolí mení na potôčiky
vody. Trate však ostali biele a
napriek kašovitej štruktúre snehu sa preteky mohli uskutočniť.Medzi dorastencami sa Tomášovi Sklenárikovi (4,4) v sobotňajších rýchlostných prete-

koch nedarilo strelecky a to ho
odsunulo na 6. miesto. Lepšie to
zvládol Lukáš Ottinger (2,2),
ktorý vybojoval bronzovú priečku. Andrea Uličná dobehla jedenásta.Nedeľňajšia premiéra novej disciplíny vyraďovacieho superšprintu mala rýchly spád aj
vzhľadom na nárazový vietor.
Všetci naši pretekári boli postupne vyradení, najďalej to dotiahol
Lukáš Ottinger, ktorý vypadol
až na poslednej streľbe a skončil
tak na 2. mieste.Žiaci mali na
programe rýchlostné (sobota) a
vytrvalostné (nedeľa) preteky.
Medzi mladšími žiakmi Andrej
Mladší (2,2) obsadil 9. miesto po
zbytočnom zdržaní na štarte,
strata 45 sekúnd. V nedeľu to
bolo lepšie s dvoma nezostrelenými terčami (1,1) vybojoval 5.
miesto. Emka Kapustová po
nevydarených streľbách (v sobotu celkovo 6, v nedeľu 8
nezostrelených terčov) obsadila
9. a 10. miesto. Podpísal sa pod
to aj nevyspytateľný vietor, ktorý
značne komplikoval streľbu.Starší žiaci sa s tým vysporiadali
lepšie Libor iVIiadší (0,3) v
oboch pretekoch minul trikrát v
stoji a v sobotu aj v nedeľu si
vybojoval bronzovú priečku.
René Chrápán (1,1a 2,2) obsadil 13. a 14. miesto. V dievčenskej kategórii Anka Fujdiarová
(2,2 a 3,2) obsadila 13. a 16. a
Emma Petalíková (0,4 a 0,2) 16.
a l l . miesto. Slovenský pohár v
biatlone pokračuje kvôli univerzádnej prestávke až 14. februára
pretekmi žiakov v Osrblí. Snáď
nám dovtedy aj v okolí Revúcej
napadne trochu snehu. Pravidelné tréningy v Osrblí či na
Štrbskom Plese si totiž časovo
ani finančne nemôžeme dovoliť
a museli by sme sa spoliehať len
na prípravu z jesene a doplnkové aktivity.Viac informácii a
k o m p l e t n é v ý s l e d k y na
www.biathlon.sk.
KB Revúca
Foto: Štefan Ottinger

8
INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE
Predám 3-izbový prerobený byt
bez balkóna na 2.posch.,UI.J.Bottu.Cena25 000€.
0915801 383
Prenajmem garáž pri požiarnej
zbrojnici. 0 9 0 5 7 5 4 1 3 5

ŽIVOTNE KRIŽOVATKY
v mesiaci január

ROZPIS rOilOTOVOSMCil SLUŽIEB lEMRNI - február
A

Pondelok Utorok

fKominárstvo ponúka ^

čistenie komínov
Kontroia komínov
Frézovanie deciitu
t Ifložkovanie komínov
Výstavba komínov
nasuciiúajmokrú
prevádzku
Www.kominarik.sk
V
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INZERCIA

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Lúčime sa

Nedeľa

Žofia Bukóciová
vo veku 70 rokov

1
NsP
2
Lianela

3
DrMix

9
Cannabis

10
Ľanela

5
4
Cannabis Simpharma
11
NsP

12
Dr.Max

16
18
17
19
Simpharma Cannabis Simpharma Cannabis
23
Simpharma

24
DrMix

25
Cannabis

26
Lianela

6
NsP

7
Ľanela

8
DrMix

13
Ľanela

14
15
Simpharma Cannabis

20
Ľ)r.Max

21
Simpharma

27
Sunpharm
a

28
Dr.lVfex

22
Ľanela

Juraj Debuárik
vo veku 69 rokov
' u ž Ta neprebudí slnko am
krásny deň, na cintoríne spíš
svoj večný sen. Nemôžeme Ťa
zobudiť ani najkrajším slovom,
takže Ti dáme už len na hrob
kytičku a povieme zbohom.
Dňa 26.1.2015 uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy opustil manžel
otec a starý otec

Pohotovostné služby:
ďo 18.00 hoď., Sobota,nedeľa,suiatok:B.OO-lB.OO hoď y

0903534118

H
'

5 MPLY CLEVER

Peter
Goceiiak

Spomínajú manželka Otília, syn
Patrik s priateľkou Jarkou a jej
dcérou Juliou , dcéra Janetta s
manželom Marianom a dcéra
Bibiana s partnerom Dodom a
vnúčatá Marian, Kristína, Patrí^ia, Nelka a Viktória.
^
^
N
Dňa 24.decembra 2014 uplynulo 25 rokov, ako nás opustila
naša drahá mama a stará mama

Kova ŠKODA Fabia sivaszteka dynamickým dizajnom, najnovšími technológiami a množstvom farebných kombinácii, ktorí
si teraz vyberiete za polovicu, a navySevSm pribalíme ballkvýbavy Plus zadarmo. Asistenční systémy a komfortnÉ prvky
zvyĚujU vaS.Ľ bezpečnost a poľiodiie na cestách. Dynamické teporné motory do mesta aj mimo neho sa postarajú o ilsporntt
jazdu. Nechajte sa získat Nova ŠKODA Fabia bude vaSa teraz už od 8 940 €!
wwiAŕ. s k o d a - a u t o . s k
va5 autorizouar^ predajca vozidiel ŠKODA

KGmbinDvanď s p o t r e b a b e m i s i e CQ^ BytomabikrĽ F^bla 3 A - 4,31/100 Jurv 8 3 - 710 9^km Plustračné f o t a

AUTORIS s.r.o.vTornali
predajné miesto: CARRERA s.r.o., Francisciho 10,982 01 Tornaľa,
tel. 047/ 552 3717,0905 751 225, ladislav@carrerasro.sk

paui
Margita Beudová
vo veku 62 rokov
s láskou a úctou spomínajú
dcéra a synovia s rodinami.
V
^
x"

"N.

V a š e pripomienky, otázky,
námety a tipy na
z a u j í m a v é témy, ľudí a ich
nevšedné koníčky nám
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.
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