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DoleiDávid Tomečko.Michal Igravčák

V piatok podvečer 27. februára
2015 kinosála Mestského domu
kultúry v Revúcej patrila športovcom a športovým fanúšikom
Zišli sa na slávnostnom vyhlásení Najlepšieho
športovca
Mesta Revúca za rok 2014.
Podujatie uvádzali rodál< z
Revúcej, moderátor RTVS Ján
Žgravčál< a Martina Urbanová z
MsKS a umeleckým, dokonca
športovým zážitkom bolo vystúpenie tanečníkov skupiny OLD
SCHOOL BROTHERS v programe podujatia. Primátorka
mesta Eva Cireňová a predseda
športovej komisie pri MsZ Mi-

chal Žgravčák odovzdali ocenenia za:
VÝZNAMNÝ PRÍNOS K ROZVOJU ŠPORTU
-Dušanovi Chrapánovi
Zaslúžilý majster športu, dlhoročný biatlonista.Neúnavnou
prácou popri zamestnaní má
obrovský podiel na tom, že aj v
skromných podmienkach malého klubu je možné dosiahnuť
špičkové výsledky v biatlone.Jeho zverenci získali množstvo medailí na majstrovstvách
Slovenska v biatlone, letnom
biatlone aj v behu nalyžiach.
-Mgr. Milanovi Chrapánovi. Od

roku 1991 pôsobí ako tréner
biatlonu a neúnavný činovník,
organizátor a propagátor tohto
krásneho športu v širokom okoIÍ.Jeho zverenci získali množstvo medailí na majstrovstvách
Slovenska vrátane tých najcennejších, 1 zlatú, 2 strieborné a 4
bronzové medaily z majstrovstiev Československa a dokonca striebornú medailu na majstrovstvách Európy.Za jeden z
vrcholov možno považovať účasť jeho dlhoročnej zverenkyne Martiny Chrapánovej na
Zimných olympijských hrách v
SOČÍ2014.
-Vincentovi Tatarl^ovi. Začínal
ako aktívny hráč vo futbale i v
hokeji (MHK Magnezit Revúca).
Neskôr prešiel na trénerské
pozície - vo futbale s rôznymi
družstvami, MFK Revúca i FK
Bastav Revúčka, v hokeji s mužmi MHK Magnezit Revúca v III.
lige. Doteraz aktívne hrá v
družstve Lev Magnezit Revúca
v Rimavskej hokejovej lige. Svojou obetavou prácou zabez-

pečoval i zabezpečuje vytvorenie podmienok pre športovú
činnosť spomínaných l<lubov.Jeden z posledných tzv. "športových obojživelníkov", ktorí sa
venovali na patričnej úrovni
aktívne i trénersky futbalu i
hokeju.
-SMZ Jeišava, a.s Rozvoj
športu je v nemalej miere závislý aj od podpory reklamných
partnerov. Takými sú v našom
meste Slovenské magnezitové
závody, akciová spoločnosť,
Jelšava, najväčší ťažobný a
spracovateľský magnezitový
závod na Slovensku. Sú v našej
doline n a j v ä č š í m z a m e s t návateľom a za toto obdobie
zorganizovali a dlhodobo
podporovali rozvoj dospelých a
mládežníckych
športových
klubov a súťaží v našom meste.
Vysoko si vážime finančnú, ale i
osobnú podporu športových
podujatí organizovaných v
našom meste ,bez ktorej by sa
nemohol rozvíjať v regióne
šport na takej úrovni.

SPRAVODAJSTVO
Ocenenie TALENT MESTA
REVÚCAsi prevzali:
-Janka Guláková, členka klubu
Kick Box LEON Revúca. Trojnásobná majsterka Slovenska
získala vo svojej krátkej športovej kariére 36 medailí, z toho
12 zlatých. Súťaží v športových
disciplínách semicontact, lighcontact a klickiight. V minulom
roku sa stala držiteľkou 4 kyu
zeleného pásu.
-Daniel Rogos.Stolnému tenisu sa venuje od útleho detstva
pod vedením svojho otca, trénera mládeže Róberta Rogosa.
Svojím talentom už dnes v 6
rokoch poráža svojich starších
spoluhráčov. Denne trénuje a
pripravuje sa tak na turnaje ,
kde si zmeria sily v kategórii
chlapcov do 15 rokov.
-Tomáš Gaiovič , ktorý svoje
prvé futbalové kroky začal realizovať v prípravkárskom družstve MFK Revúca. Už vo svojom
prvom ročníku medzi prípravkármi na seba upozornil mimoriadnym talentom, aký sa v tejto
vekovej kategórii len tak nevidí,
vo skvelých výkonoch pokračuje aj vo svojej druhej sezóne a
je ozdobou každého turnaja,
ktorého sa MFK Revúca zúčastní.
Najlepším
JUNiORSKÝiW
KOLEKTÍVOiW ROKA sa stal:
-Armádny voiejbaiový kiub
iVIagnezit Revúca.Družstvo
Starších žiakov patrí dlhoročne
medzi najlepšie mládežnícke
na Slovensku.V sezóne 2013/2014 skončili v l.lige na 2.

mieste a postúpili na majstrovstvá Slovenska do Starej
Ľubovne. Tu skončili na 6.
mieste, keď sme finálový turnaj
odohrali len s našimi hráčmi.
Ostatné družstvá sa posilnili
hráčmi z COP Trenčín. V auguste 2014 reprezentovali mesto na Medzinárodnom turnaji
BLACK SEA2014 v bulharskom
Prímorskú. Turnaja sa zúčastnilo 36 družstiev z Ázie a Európy
a naši Starší žiaci skončili na 3.
mieste. V sezóne 2014/2015 je
družstvo na 2. mieste s istotou
postupu na majstrovstvá Slovenska vmají2015.
Zostava:Romana Antalová,
Martin Breznaník,Ľuboš Ďuriška, Martin Frandel, Jakub Shane
Galo, Karol Hatal ml., Zuzana
Halušková momentálne členka
COP Nitra,Vladimír Hlačina,
Martin Hudák,Ján Kotlarčík momentálne člen COP Trenčín - ,
Matej Schelling, Filip Vavrek,
Filip Ovšonka, Matúš Ďuriška,
Matej Lábaj, Frederika Adriana
Rusová, Ján Lukáš, Zuzana
Ištóková. Tréneri:Mgr.Karol
Húšťa a Maroš Kumi.
Ako najlepší SENiORSKÝ KOLEKTÍV ROKA bol vyhlásený:
- iVIestský hokejový kiub iVIagnezit Revúca.Sezóna v roku
2014 bola pre Mestský hokejový
klub Magnezit Revúca úspešná, pretože ako nováčik Gemerskej amatérskej hokejovej ligy
(GAHL) dokázal túto ligu vyhrať.
Mužstvo MHK ako
jediné
neprehralo ani jeden zápas v

Revúcke

riadnom hracom čase. Bolo to
prekvapivé aj pre samotných
hráčov Revúcej, ale postupne
išli od zápasu k zápasu a
nakoniec celú ligu úspešne
ovládli. Popri absencii trénigov v
Revúcej museli častokrát cestovať na tréningy do Rimavskej
Soboty, kde v roku 2013 v
Gemerskej hobby hokejovej lige
skončili na vynikajúcom druhom
mieste. Čo l<oniec koncov stálo
všetkých chlapcov veľa vlastných peňazí, pretože hokej je
finančne náročný šport
MHK Magnezit Revúca 2014:
Maroš Útrata,Marek Kováč,
Pavel Hutka, Timotej Vojčík,
František Škorňa, Norbert Hutka, Ján Kožuch, Michal Žgravčák, Dušan Keder, Erik Švec,
Andrej Varholjak, Stanislav Laboš, Nikolas Šturmankin.
V kategórii NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC MESTA
za rok 2014
boli nominovaní:
Marek Emerici z kulturistického a armwrestlingového od-

marec 2015

dielu Magnezit Revúca,Ján
Jankovič z volejbalového klubu
AVK Magnezit Revúca,Ján Kilík úspešný nohejbalista, biatlonista Tomáš Sklenárik, futbalista Ing. Lukáš Smerek a
hokejista Dávid Tomečko. A
práve Dávid Tomečko, rodák z
Revúcej, talent ľadového hokeja, momentálne kmeňový
hráč extraligového hokejového
klubu HK Poprad, sa stal Najlepším športovcom nášho
mesta za uplynulý rok. Okrem
hokeja sa venuje aktívne aj
hokejbalu a v mládežnických
kategóriách zaznamenal už
niekoľko úspechov. V roku 2010
a 2012 v kategóriách U 16 a U
18 na MS získal strieborné
medaily a v roku 2014 sa dočkal
aj najcennejšieho kovu na MS v
Bratislave v kategórii U 20, kde
sa stal majstrom sveta. Oceneným srdečne blahoželáme a
prajeme mnoho športových
úspechov.
Katarína Kvetková-, zdroj: MsÚ

Medzinárodný deň žien s oiii'úiienými spevákmi
I

v utorok 10.marca 2015 Mesto Revúca v spolupráci s ZO JDS
Revúca zorganizovali oslavy pri príležitosti Medzinárodného dňa
žien. V kinosále MsDK sa konala hodnotiaca členská schôdza
Základnej organizácie JDS
Revúca , neskôr v hudobnom
programe pre širokú verejnosť vystúpili Otto Weiter a Andrea
Fisher. Obľúbených spevákov si prišlo vypočuť vyše 300 ľudí, v
hľadisku nechýbali ani primátorka mesta Eva Cireňová a zastupca
primátorky mesta Július Buchta.-kk-

Mesto Revúca oznamujeme vyiiiasuje dve obciiodné
verejné súťaže o najviiodnejší návrii na uzavretie
iiúpnej zmiuvy. Mesto Revúca predáva pozemiiy, iitoré
sa naciiádzajú v časti Otroiiovice a
územia -zeieíí. Podmieniiy súťaže sú zverejnené na
úradnej tabuii a internetovej stránite mesta.
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Poslanci schválili prehyikový rozpočet mesta

Dňa 26.februára 2015 sa konalo 3.zasadnutie MsZ. Najdôležitejším bodom programu
zasadnutia bolo schválenie
rozpočtu mesta pre rok 2015.
Rozpočet MsÚ bol navrhnutý
ako vyrovnaný v príjmovej časti
aj výdavkovej časti vo výške
7.615.000 €. Poslanci schválili s
pripomienkou finančnej a podnikateľskej komisie prebytkový
rozpočet, v ktorom výdavkovú
časť znížili o 93 000 € v celkovej
výške 7.522.000 €. Zníženie sa
týka investičných akcií, ako sú
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov o 77 000€,
rekonštrukcia kultúrneho domu
v Revúčke o 8 000 € a príprava
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestoru pred ka-

tolíckym kostolom o 8 000 €.
Poslanci takisto schválili zámer
na prijatie úveru z komerčnej
banky na financovanie investičných akcií mesta podľa návrhu v celkovej výške 350.000 €.
Finančné prostriedky z úveru
vo výške 30 000 € sa použijú na
projekty spolufinancované z
európskych fondov, vo výške
120 000 € na rozšírenie cintorína na ploche starého cintorína, vo výške 36 000 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Jilemnického ulici, vo
výške 14 000 € na realizáciu
nových stavieb-spevnené plochy, vovýške 1 0 5 0 0 0 € n a d i g i talizáciu kina a vo výške 45 000
€ na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy Prvého slovenského gymnázia. Rozpočet
mesta je flexibilný dokument,
ktorý sa v priebehu roka podľa
potreby a po schválení poslancami môže meniť.
Katarína Kvetková,-Úpné znenie uznesení 3.zasadnutia MsZ
na webovej stránke mesta .
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Ako sme pochovali basu

m

Fašiangy, Tunce,Veľká noc pnde..
AJ táto pieseň znela v našom zariadení CILKA
v utorok 17.februára 2015 v predvečer Popolcovej stredy sa
revúcki seniori a pozvaní hostia rozlúčili s Barborou Basovou.
Pochovaním basy ukončili obdobie fašiangových zábav a
hodovania. A bola to rozlúčka veselá, so spevom a tancom s
hudobnou produkciou skupiny MARGO. Spoločenské podujatie
zorganizovali Jednota dôchodcov Slovenska v Revúcej v
spolupráci s mestským kultúrnym strediskom v miestnosti Alfa
MsDK v Revúcei. -Katarína Kvetl<ová-

Tohoročné fašiangy u nás v
Cilke boli pestré a veselé.
Pri muzike Tibora Faba sa
roztancovali nôžky mnohých
klientov. Fašiangová veselica
potešila, rozospievala a zanechala dobrú náladu v celom
našom zariadení .Krásne piesne znejú Cilkou aj každý týždeň
v „hudobnej triede" pod vedením Renáty Brezovsl<ej. Nielen
spev, ale aj hra na hudobné nástroje, či počúvanie obľúbenej
hudby je náplňou príjemných
dopoludní. V polovici februára
zavítali k nám manželia Bohmerovci s programom „O včelách a mede sladučkom". Doz-

vedeli sme sa veľa zaujímavostí
o včelách, ich včelnici a mede.
Dopoludnie bolo spestrené aj
premietaním nádherných fotografií a videa.
Fašiangové programy sme uzatvorili divadelným predstav e n í m Duch f a š i a n g o v ý c h
tradícií v podaní ochotníckeho
súboru REV. Veľkým potešením
pre nás bolo účinl<ovanie nášho
kolegu Mirka G o t t h a r d a .
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli
potešiť, rozospievať, roztancovať klientov nášho zariadenia.
Mgr. Viera Péliová

PhDr.Renáta Ružinová
Akreditovaný,intenzívny OPATROVATEĽSKÝ KORZ
v rozsahu 240 hodín.
Získanie odhornej spôsohilosti pre zvládnutie výkonu
opatrovateľskej siužhy,poskytovanej v domácom
prostredí klienta a v zariadeniach sociálnych služieh
v rámci EÓ.
Termín:máj, jún 2015
Miesto: učehňa na Muránskej ulici v Revúcej
Prihlasovanie: 0903137 004

KULTURA

Sú súčasťou historie Revúcel

V ý z n a m n ý predstaviteľ slovenského národného obrodenia
Ján Vratislav Francisci vošiel
do našich dejín ako verný syn
svojho ľudu. Narodil sa 1. 6.
1822 v Hnúšti. Krstné meno
Vratislav si vyžreboval v kolektíve štúrovcov, ktorí si ich dávali
na znak svojej slovenskej a
slovanskej uvedomelosti.Po
štúdiách pôsobil na evanjelickom lýceu v Levoči, potom bol
praktikantom u podžupana Gemerskej stolice,expedítorom
Zvolenskej stolice,župným komisárom v Debrecíne, miestodržiteľským radcom v Oradei,
radcom Uhorskej miestodržiteľskej rady v Budíne a liptovským
županom. V roku 1867 bol penzionovaný. Literárne a organizačne účinkoval od roku 1839,
keď bol činný v kruhu štúrovskej
mládeže v Bratislave. V lete
1842 navštívil v Revúcej Samuela Reussa, ktorý mu ukázal
zapísané povesti. Vo svojom životopise napísal, že: "...i prudkosťou i ohňom
vzbudili vo
mne účinnejšie oddať sa zbieraniu povestí" a zapisoval ich do
Prostonárodného zábavníka. V
roku 1845 mu vyšli pod názvom
Slovenské povesti. Z desiatich z
nich sú štyri od Reussovcov.
Francisciho básne, prózy a
ublicistiku uverejňovala väčšina
vtedajších slovenských periodík.
Jeho báseň Svojim vrstvovníkom na pamiatku (1844), je
prvým samostatne tlačeným
básnickým dielom vštúrovčine.
V Levoči založil Jednotu mládeže slovenskej, ktorej sa stal
správcom. Hrával divadlá a pre
ochotníkov prekladal a poslovenčoval divadelné hry. Od 19.
3. 1861 vydával Pešťbudínske
vedomosti, na ktoré v roku 1870
nadviazali Národné noviny.
Francisci patril medzi popredných predstaviteľov slovenského národného hnutia. Bol
spolumiciátorom celoslovenských Žiadostí slovenského národa. Organizoval národné gardy v Gemeri. Po vyslobodení z
väzenia v Plešivci a v Pešti sa v
roku 1849 stal kapitánom
slovenského dobrovoľníckeho

vojska (zvolilo ho asi 250
dobrovoľníkov). V roku 1861 bol
spoluorganizátorom a predsedom slovenského národného
zhromaždenia v Martine, na
ktorom bolo prijaté Memorandum národa slovenského. Zaslúžil sa o založenie
Matice
slovenskej (1863) a vypracovanie jej stanov. Za jej členov
získal 984 členov a 1318 podporovateľov. Stal sa jej doživotným čestným podpredsedom.
Bol organizátorom slovenského
peňažníctvaV rokoch 18681870 pôsobil v Revúcej a do
politického života nezasahoval.
Tu od 4. 2. 1868 do 2. 9. 1872
vykonával funkciu hlavného
dozorcu Slovenského evanjelického a. v. gymnázia v Revúcej Prvého slovenského gymnázia.
Na ňom študovali jeho dvaja
synovia - Fedor (1855-?), neskôr stavebný inžinier, učiteľ,
filatelista a Miloslav (18541926), neskôr lekár, hudobný
skladateľ. On a sestra Mária
(1852-1876), neskôr vydatá
Tóthová, vyvýjali činnosť v
Zochovom revúckom divadelnom súbore. Činný bol aj v
revúckej Vzájomnej pomocnici,
prvom finančnom spolku svojho
druhu v Uhorsku, kde sa od 14.
2. 1869 stal členom výboru.
Organizoval prípravy na stavbu
novej budovy školy. Spolu so
správcom gymnázia A. H.
Škultétym v liste "Bratia a Sestry
v Národe!" zo 14. 12. 1870 vyzývali verejnosť, aby darmi podporili jej výstavbu. Nádejali sa že
"...Prvé slovenské gymnasium
neostane dlho bez cieľu primeranej, dôstojnej budovy..." Postavilijulen zo zbierok v rokoch
1871-1873.Pred jeho sťahovaním do Martina sa s ním 21. 6.
1870 rozlúčil spevácky zbor
gymnázia a študenti fakľovým
pochodom. V Martine, kde v
rokoch 1870-1898 bol správcom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku, podporoval aj
Revúčanov. Bol distribútorom
tlače vydanej Nakladateľským
spolkom pre vydávanie slovenských
kníh v Revúcej, ktorý
vznikol v roku 1870.
J. V. Francisci - úradník, politik,
organizátor národného života,
spisovateľ,redaktor, prekladateľ, zomrel pred 110 rokmi - 7. 3.
1905 v Martine, kde je pochovaný na Národnom cintoríne. V
roku 1909 vyšla jeho autobiografická práca Vlastný životopis. Francisciho osobnosť v
Revúcej pripomína tabuľa na
Nandrássyho dome na Námestí
slobody a jedna z ulíc nesúca
jeho meno.
D.Dubovský
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Kresťanská fašiangová veselica

Tradične, aj tento rok sme sa
pred začatím pôstneho obdobia
stretli, zatancovali a zabavili na
Kresťanskej fašiangovej veselici. Zmenili sme miesto a presunuli sa z Revúčky do Alfy v
MsKS v Revúcej, aby sme aj my
večer 14.02.2015 naplnili láskou
a pozitívnou energiou, utužili
priateľstvá a vyskúšali svoje tanečné kroky. Večer otvoril prípitkom dekan Pavel Bodnár,
dievčatá „zumbistky" nás roztancovali a my sme sa bavili až do
bieleho rána. Naša veľká vďaka
patrí riaditeľke KMŠ Sv. Rodiny
Erike Václavikovej, ktorá vyskladala mozaiku celého večera.
Cítili sme sa úžasne, nové priestory a skvelá partia ľudí . Naše
poďakovanie patrí aj našim
vzácnym sponzorom, ktorí nám
spríjemnili zábavu a potešili nás
svojimi cenami. Veľké ĎAKUJEM chceme aj touto cestou
vysloviť manželom Kontúrovcom z Muráňa, primátorke Eve

Cireňovej,J. Hanušiakovej - Balaton,M.Damrélymu Med-Medovina-Víno,AVON-Monike Haľákovej. Lekáreň Lianela, Lekáreň
Cannabis, Foto Rolinec, p.
Lindák, Kvetinárstvo JANKA,
DAFNE J. Uhrinová, kvetinárstvo IRIS, pohostinstvo Križovatka, Kníhkupectvo KnihArt ,
Zuzka Ševcová, Upratovanie
Grendel, AJ-DAs.r.o, MUDr. Jolšvaiová, BABY SHOP Revúca,
Salón Afrodita, Mgr. A. Karabinošová, PET SHOP Uško.
K životu patrí okrem každodenných pracovných povinností
aj zábava a tak sme radi, že táto
sobota tie naše bežné dni okorenila dobrou hudbou, priateľmi
a chvíľami, kedy sme zabudli na
bežné starosti. Cítili sme sa
skvele . A tešíme sa na ďalší
ročník V E S E L I C E . . . . a k nám
bude dopriate ZHORA, bude
nám tu opäť V E S E L O .
Bc. Janka Dorčáková

TAJOMSTVO SIEDMICH KOMNAT

V Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici sme v piatok 6.marca
2015, znova otvorili brány do rozprávkovej krajiny. Krajiny, ktorá v
sebe ukrývala sedem tajomstiev uložených v siedmich komnatách.
Žiaci piateho ročníka sa rozhodli stráviť tento piatkový večer v
škole, zabaviť sa, zdolať prekážky a, samozrejme, vyhrať. V každej
komnate na nich čakala úloha, po splnení ktorej si mohli odniesť
indíciu a dukáty. Prechod do jednotlivých komnát im sťažovali
strašidielka, ktoré ich dokázali občas poriadne vystrašiť. Keďže
žiaci boli správne súťaživo naladení, darilo sa im postupne
zdolávať prekážky, ktoré im stáli v ceste za víťazstvom. Rozprávka
je synonymom čohosi zázračného, krásneho, ušľachtilého, a
najmä pozitívneho. V rozprávke sa všetko končí šťastne. Aj žiaci
šťastne ukončili úlohy ktoré bolo treba plniť v komnatách a
unavení, s množstvom zážitkov odchádzali domov. A možno sa im
po dlhom čase o rozprávke aj snívalo. Mgr.Katarína Hrbálová
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KULTURA

Mesto Revúca
a
Múzeum Prvého slovenského

Kraľovicova
Studenková

Kolenik

Svarinska

gymnázia

Vás srdečne pozývajú
na predajnú

výstavu

„Jermok velkorevúcky"
25. -27. marec 2015
odS.OOdo

mFts

7.-5951

IS.OO

iiaia ponuka dielok:
* keramika s iémoujari
* dekoračný textil
A sviečky s včeheho vosku
A ručne robené nipdielka
* háčkované zvieratká
•íi umelecká bižutéria
* perníkové vajíčka
A maľované vajíčka
A ručne maľované iaífcj/ s hodvábu
..a milé prekvapenie
navyše...
kde: Múzeum Prvého slovenského
Muránska 18, 05001 Revúca

gymnázia.

Tvoriví ľudia prebúdzajú Ic životu
všetico, čoho sa doticnú

V stredu 25.02.2015 v Múzeu
Prvého slovenského gymnázia
sa konala vernisáž výstavy obrazov Ing. Janky StaškovejKlimentovej v cykle Návraty
pod názvom Žijem svoj sen.Zijem svoj sen - nie je len názvom výstavy, ale aj životným
mottom našej autorky, ktorá sa
po dvadsiatich rokoch vrátila do
rodného mesta a rozhodla sa
svoje obrazy vystavovať. Témy
obrazov sú rôzne, inšpiruje ju
architektúra, predovšetkým tá
vidiecka. Často maľuje stromy,
krajinu a človeka ako jej súčasť.
Pomaly sa predierala rôznymi
technikami a z nich sa stala jej
najobľúbenejšou práve maľba
akrylovými farbami na plátno.

Hriešna

V sobotu itapríla 2015 o 10.00 hod.
v mestskom dome kultúry
vstupenka: 14 €
Vstupenky na č. d.5, alebo rezervácie na 050 20 515 73

Snaží sa, aby bol v jej obrazoch
zakompovaný pokoj, teplo domova a spomienky na detstvo. A
tak najsilnejšie inšpirácie sú tie z Ako aj po iné roky, aj tento rok sa
Gemera, z histórie nášho kraja a v Gymnáziu Martina Kukučina
prírody.Hostia milovníci umenia konala výnimočná spoločenská
si mohli vychutnať atmosféru udalosť-v poradí už 9. gymobrazov v ruke so šálkou dobrej naziálny bál. Tohtoročný ples sa
kávy a chutnou šiškou.Budeme niesol v znamení témy Hollyradi, ak si v jej obrazoch aj vy wood (nechýbal ani pravý černájdete kúsok tohto pokoja a vený koberec, na ktorom sa motepla. Veríme, že táto výstava je hli účastníci odfotiť ako pravé
otvorením dverí aj pre ďalšie vý- hollywoodské hviezdy). Štustavy autorov, ktorí sa s rados- denti gymnázia si pripravili krátťou vracajú domov na miesto, ke divadelné predstavenie,
kde sú doma a prezentujú svoje ktoré sa spolu s krátkomonpráce.
tážnym filmom volalo Chaplln
Výstava potrvá do 20.mar- Mafiánom. Hlavnej roly Charca2015.Ste srdečne vítaní.- lieho Chaplina sa ujal Tomáš
Zdroj: Múzeum PSG
Ďroždiaka mafiánským bossom
Donom Salikierim bol Filip Šálek. Ďalšie herecké roly zastávali
Attila Zsíros, ktorý bol zároveň aj
tvorcom scenára, Ivana Demjanová, Ivana Frandelová, Natália
Hrbálová, Michal Pásztor, Martin
Belák, Michaela Hutková, Soňa
Bodnárová a Gabriela Martinkovičová. O dobrú plesovú atmosféru sa postarali skvelí DJ-i,
ktorí zabávali profesorov, hostia
s a m o z r e j m e študentov do
skorého rána. Všetci účastníci

Gymnaziálny iiái a Cliapiin iViafiánom
mali zabezpečené skvelé jedlo a
občerstvenie, ktoré pripravili naše pani kuchárky. Ako obvykle,
svoje barmanské umenie nám
predviedol Marek Antal vo svojej
barmanskej show. Následne celý večer miešal fantastické
nápoje všetkým účastníkom.
Nesmela chýbať ani perfektná
tombola s krásnymi cenami od
všemožných sponzorov, a ani
voľba kráľovnej a kráľa plesu.
Tento rok tituly získali Attila Zsíros a Nikola Durančíková, ktorí
svoje žezlo prebrali od minuloročných víťazov. Novinkou tohto
ročníka bola súťaž o najtematickejšie oblečený pár. Víťazmi
sa stali Tomáš Ďroždiaka Darina
Gešková.
Tohtoročný ples sa naozaj vydaril a všetci účastníci sa sl<vele
zabavili. Veľké ĎAKUJEM patrí
organizátorom, triedam Septima
a III.A vrátane Kataríny Francanovej. Odviedli skvelú prácu,
a už teraz sa všetci tešíme na
budúci, už 10. ročník gymnaziálneho bálu. M. Hutková

OiXM
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Ako chápete pojem ľudská dôstojnosť? Je sloboda slova neobmedzená ? Čo treba brať do úvahy, ak hovoríme o práve na
život? A prečo vlastne potrebujeme poznať ľudské práva?
Aj nad takýmito otázl<ami sa
zamýšľali žiaci zál<ladnýcli šl<ôl v
Revúcej v mestsl<om l<ole Olympiády ľudských práv.Víťazi školských kôl sa stretli na „štartovacom" kole olympiády, kde si merali sily, argumentovali, vysvetľovali svoje názory a ľudskoprávne postoje pred trojčlennou

SKOLSTVO

komisiou.Súťaž organizačne
zabezpečovalo CVČ v Revúcej
a Prvé slovenské literárne gymnázium. Súťaž sa konala pod
záštitou primátorky mesta Revúcej, Evy Cireňovej, ktorá
odmenila víťazov súťaže knižnými cenami. Olympiáda ľudských práv je jedna z mála aktivít, ktorá je zameraná na vzdelávanie v oblasti ľudských práv,
rozširuje obzory nielen žiakom,
ale aj učiteľom. Porota zo siedmich súťažiacich vyhodnotila
najúspešnejších diskutérov na-

sledovne :1. miesto Filip Vavrek,
2. miesto Tomáš Krjak, 3. miesto
Žofia Kostičová. Obdiv poroty si
vyslúžili všetci zúčastnení žiaci,
ktorí vystupovaním, argumentačnými schopnosťami či vedomosťami ukázali odvahu o ľudských právach nielen počúvať,
ale aj hľadať návrhy na ich
riešenie. Dúfame, že títo mladí
ľudia, ktorí sa zoznámili s problematikou ľudských práv, ich
dokážu vo svojom okolí, medzi
spolužiakmi aj šíriť.Simona Albertová, žiačka PSLG v Revú-

6

cej, členka poroty mestského
kola, je úspešnou účastníčkou
celoslovenského kola Olympiády ľudských práv. Na otázku, čo
ju pritiahlo k súťaži o ľudských
právach, odpovedala : „ Mnohí z
nás si myslia, že ľudské práva
sú nám veľmi vzdialené. Opakje
však pravdou. Ľudské práva sú
neoddeliteľnou súčasťou ľudskej prirodzenosti. Práve ony zabezpečujú ľudskú dôstojnosť a
jej ochranu. Ochrana ľudských
práv predsa nemôže byť vecou
len pár aktivistov, je to vec nás
všetkých. "A. B

Úspech kickboxeriek na Ukrajine IBiatlonisti opäť u s p e s n í

v sobotu 7. marca sa kickboxerky so športového klubu
Kickbox Leon Revúca kapitánka
Janka Guláková, Stela Laurenčíková, Lenka Halušková a len 7
ročná Alžbetka Teličáková zúčastnili súťaže v ukrajinskom
Užhorode, kde si v boxerskom
v ringu vybojovali 5 medailí, z
toho 3 zlaté. Súťaž Zakarpatskej
oblasti v kickboxe sa konala v
Užhorode v novovybudovanej
špecializovanej telocvični IPPON, ktorá okrem iného obsahuje aj posilňovňu a tenisové
kurty. Hlavný organizátor súťaže A.B.Percev potvrdil účasť
68 pretekárov z 11 klubov zo
Zakarpatskej oblasti a dvoch
klubov zo Slovenska. Mladé
športovkyne si viedli oproti poslednej súťaži kde sa prezentovalo 10 krajín ( Slovak Open v
B. Bystrici 2015), ako veľmi skúsené pretekárky používali nacvičenú taktiku a žiarili nabitou
energiou ktorú si nabili v dvojfázovej príprave. O schodík
vyššie postúpila aj vynikajúca
Lenka Halušková ktorá používala taktiku ako z učebnice.
Útočiacu súperku zastavila kopom a prebrala iniciatívu útoku
kombináciou rúk, jej zápas bol
jeden z najlepších. V dobrej
forme bola aj Stela Laurenčíková, jej výkon ocenili všetci
zúčastnení potleskom. Kapitánka klubu Janka Guláková
vyhrala nie ľahký zápas, napriek

doporučeniu taktiky išla svojou
cestou a podarilo sa jej dokázať
že mala pravdu. Osobne jej
prišli poblahoželať aj organizátori súťaže. Malú Alžbetku pri
zápase pozbudzovali všetci
potleskom vzhľadom na jej nízky vek a odvahu. Už 21.marca
čaká našich reprezentantov
mesta 3. kolo Katsudo open ligy
v Prešove, vedenie klubu pripravuje väčšiu výpravu v počte
13 pretekárov. Ďalej nás čaká
súťaž v Poľsku Polish open, v
Maďarsku svetový pohár v Szegede. Na majstrovstvá Slovenska, ktoré budú v Lučenci
pôjdu naši reprezentanti už v
nových dresoch a športových
mikinách.

Tretím kolom pokračoval seriál
pretekov Slovenského pohára v
biatlone na prelome februára a
marca v Osrblí.
Teplé počasie a husté dažde
zmenili skvelé zimné trate na hlbokú kašu, ale biatlonisti musia
zvládnuť akékoľvek podmienky.V sobotňajšom programe sa
najprv predstavili dorastenci v
pretekoch s hromadným štartom
sa Tomáš Sklenárik (2,2,3,2)
napriek deviatim trestným okruhom dokázal výborným behom
prepracovať na striebornú pozíciu, Lukáš Ottinger (2,1,2,2)
dobehol na 4.a Radovan Humeník (2,2,3,4) na trinástom
mieste. Žiaci mali na programe
rýchlostné preteky René Chrapáň (2,2) medzi staršími aj
Andrej Mladší (3,2) medzi mladšími žiakmi obsadili 15. miesto,
Anka Fujdiarová(0,)11. a Emma
P e t a l í k o v á ( 2 , 0 ) 1 4 . miesto.Radosť nám opäť urobila Ema
Kapustová (0,0) k rýchlemu behu pridala bezchybnú streľbu a
opäť zaslúžene zvíťaziia. Denisa Kaššaiová (0,0) obsadila
18. miesto.Nedeľňajšie vytrvalostné preteky sprevádzala mierna zmena počasia, ktorá mala za
následok výrazné zmeny štruktúry snehu a tým aj sklzu lyží. Tie
spolu s nekompromisnými časovými prirážkami za každý
nezostrelený terč poriadne zamiešali celkovým poradím.Dorastencom sa menej da-

rilo strelecky, Lukáš Ottinger
(1,3,4,0) vybojoval 4., Tomáš
Sklenárik (2,4,3,3) 5. a Radovan
Humeník (0,4,0,3) 12. miesto.S
ťažkým snehom sa tentokrát nevysporiadali ani žiaci najlepším
výsledkom tak bolo 7. miesto
Emy Kapustovej (3,0)a 9. miesto
Andrej Mladšieho (0,0). Anna
Fujdiarová(0,2) obsadila 12.,
Emma Petalíková(1,3) a René
(2,1)16. a Denisa Kaššaiová
(2,1)19. Miesto.
Domáca zimná sezóna vrcholí
už nasledujúci víkend majstrovstvami Slovenska opäť na tratiach a strelnici Národného biatlonového centra v Osrblí. Príďte
povzbudiť našich pretekárov.Držme tiež palce Martine
Chrapánovej, ktorá v týchto
dňoch reprezentuje Slovensko
na Majstrovstvách sveta v biatlone 2015 vo fínskom Kontiolahti.
Podporte našu prácu s deťmi
darovaním 2% z dane! Ďakujeme.KB Magnezit Revúca
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Slovenský pohár žiakov v nohejbalo 2015

v sobotu 14.02.2015 sa v Zalužiciach a Michalovciach hralo
o Slovenský pohár v nohejbale
žiakov. Tento turnaj bol prvým
oficiálnym podujatím slovenského nohejbalu. Už tradične sa
nohejbalová sezóna začína
bojmi o putovné poháre vo všetkých kategóriách, tentoraz, ako
prví bojovali o trofej žiaci. Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev,
ktoré po rozlosovaní do dvoch
základných skupín začali písať
súťažnú nohejbalovú sezónu
pre rok 2015. V skupinách sa
hralo systémom každý s každým
a prvé dve družstvá postúpili do
semifinále, družstvá na 3.mieste
v skupine hrali o celkové 5.miesto. O ďalšie umiestnenie sa z
časových dôvodov nehralo, lebo
aj keď niekedy výsledky tomu
nenapovedajú, tal< zápasy sú v
tejto vekovej kategórii často
vyrovnané a trvajú o čosi dlhšie,
ako u starších nohejbalistov.
Naše farby hájili dve družstvá A
družstvo hralo v zložení: Jozef
Gajdoš/2000/,David Zubák/2002/, Igor Zubák/2003/ a Lukáš Zubák/2004/, B družstvo:
Zubák Ladislav/2001/, Štefan
Tamáš/2001/ a Adam Tamáš/2001/.
Viacej sa darilo Adružstvu, ktoré
svoju skupinu vyhralo a postú-

pilo do semifinále, B družstvu,
ktoré hralo svoje zápasy v
telocvični ZŠ v Michalovciach
sa pod vedením Jána Hudáka
darilo menej a po prehrách s
neskoršími finalistami skončilo
na 3.mieste a postúpilo do boja
o 5.miesto, kde bolo proti
domácemu A úspešnejšie a
obsadilo tak konečné 5. miesto.
Ani A družstvu sa v semifinále
nedarilo, tak ako si predstavovali a po tuhom boji aj keď
remizovali s družstvom KAC Košice, prehrali na lopty 35:33 a
tým im zostal len zápas o bronz,
kde nastúpili proti družstvu UTM
Trebišov s ktorým sa stretli už v
skupine. V tomto zápase opäť
zapli a po dobrej hre vybojovali
3.miesto, ktoré bolo náplasťou
na sklamané detské srdiečka,
ktoré chceli aj napriek tomu, že
patrili väčšinou medzi tých
mladších, o čom svedčí aj rok
ich narodenia za menami, veď
traja z družstva môžu hrať v
žiackej kategórii
ďalšie dve
sezóny. Víťazom sa nakoniec
stalo A družstvo UTM Trebišov,
ktoré vo finále po remíze 2:2
získalo trofej len o 3 lopty pred
K A C K o š i c e . V í ť a z o m gratulujeme a našim ďakujem za
vzornú reprezentáciu revúckeho nohejbalu.

Slovenský poh^r í^žpif má opäť
miesto if klubovej vitríne
L--'

;

V kráľovskom meste Levoča sa Naši potvrdili v zápase stúv sobotu 21.2.2015 konal už pajúcu kvalitu na všetkých pos41.ročník Slovenského pohára toch a po víťazstve 3:0 poslali
v nohejbale mužov. V tejto sú- obhajcov pohára do bojov o
ťaži posledných 20 rokov tak- umiestnenie. Nášmu B-družstvu
mer neochvejne panovali hráči sa v druhej skupine darilo menej
DPMK Košice, ktorých dokázali a po troch prehrách a jednom
pokoriť len naši hráči, a to sen- víťazstve obsadilo v skupine
začne pred 3 rokmi, keď sme po 4.miesto a stretlo sa boji o
prvýkrát získali túto putovnú /.priečku s domácim družstvom,
trofej, no na ďalšie 2 roky si nakoniec po úspešnom zvládtrofej opäť privlastnili hráči nutí tohto súboja obsadilo naše
DPMK. No na turnaji v Levoči B-čko v zložení: J. Mušuka, J.
sa prepisovala história Slovens- Hudák, B. Zubák a R. Nemeth
kého pohára. V skupine sa totiž slušné 7.miesto. Po bojoch o
stretli až 3 družstvá, ktoré mali umiestnenie sa všetko presunajvyššie ambície, a to NO KAC nulo z mestskej športovej haly
Košice, DPMK Košice- obhajca do haly SOŠ Majsta Pavla. V
z minulého roka a naše A tejto hale bolo pripravené veľké
družstvo,skupinu doplnilo do- ihrisko, ktoré vyprovokovalo
máce družstvo Lenok Levoča a hráčov ku kvalitným výkonom a
Slávia Trnava. Po úvodnom po- nás nesmierne teší, že naše
vinnom víťazstve nad Trnavou družstvo už nezaváhalo a po
nastúpili naši proti hráčom z semifinálovom víťazstve nad SK
KAC Košice, ktorí sa prezen- Laborec Humenné oplatilo vo
tovali veľmi dobou hrou a vyťa- finále družstvu NO KAC Košice
žili z našich chyb a radovali z prehru zo základnej skupiny a
dôležitého víťazstva. Po ďalšom po víťazstve 3:0 sme sa mohli
povinnom víťazstve nad domá- tešiť zo zisku Slovenskího pocim družstvo Lenok Levoča, v hára na rok 2015. Predvedenou
ktorom však už naši naznačo- hrou si hráči veľakrát vyslúžili
vali stúpajúcu kvalitu pred veľmi potlesk. Za NK Revúca A
dôležitým zápasom s družstvom nastúpili: Ján Kilík ml., Milan
DPMK,ktoré tiež prehralo s KAC Černotami., Daniel Szilágyi a
a tak už bolo jasné , že 'dalej Marián Útrata.
pôjde len jeden z týchto rivalov.
Najlepší nohejbalisti SR pre rok 2015. Kategória žiakov:
1.miesto Jozef Gajdoš NK Revúca,kategória mužov: 3.miesto
Ján Kilík ml. NK Revúca. Gratulujeme!!!

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ - m a r e c
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa
1
Caimabis

2
Lianela

3
Cannabis

4
Dr.Max

5
Simpharma

6
Dr.Max

7
Caimabis

8
Lianela

9
Simpharma

10
Lianela

11
NsP

12
Cannabis

13
Simpharma

14
Dr.Max

15
Simpharma

16
NsP

17
Dr.Max

18
Simpharma

19
Lianela

20
Cannabis

21
Lianela

22
Dr.Max

23
Cannabis

24
Simpharma

25
Cannabis

26
Dr.Max

27
Lianela

28
Simpharma

29
NsP

30
Dr. Max

31
Lianela

Pohotovostné službv:
V^ďo 18.00 hoď., Sohota,neďeľa,swiatok:8.00-18.00 h o ^

Zamestnanie
Bezpečnostný pracovník v
obchodnom reťazci, OMNIS
S E C U R I T Y SERVICE BB,s.r.,Roman Kojnok,stredné odborné
0915578 920
Pracovník reklamného oddelenia, Peter Barilla- PE PLAST
P A C K A G IN G, R e v ú c a , A n na
Hvilová,stredné vzdelanie
0948475275,
Predajca strešnej krytiny,
Black-Stahl,s.r.o Revúca,Marek
Marhefka,stredné odborné
vzdelanie,0917 294 751-Vedúci

Zamestnanie
Vedúci hotela Hrádok, SMZSlužby,a.s.Jelšava, Ing. Peter
Miko,VS,0905762 409
S e k u n d á r n y lekár, O L Ú P
Predná Hora, Dagmar Bírová,VŠ, 058486 6140
Čašník/krupier, Belagio,s.r.o
Revúca,Tomáš Prokopy,stredné
odborné vz., 0905 573 286
Technikvýpočtovej techniky
V l a d i m í r l^erdinandy, úplné
stredné vzdelanie
058 442 4017
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CESTOVNÁ AGENTÚRA PEGAS ZNOVU OTVORENÁ^ ŽIVOTNE KRIŽOVATKY
v mesiaci marec
OOtaprUa 2015.
INZERCIA

INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE

Predám 2-izbový tehlový byt v
pôvodnom stave na Ul.Prvého
slovenského gymnázia v Revúcej.Volať po 16.00 hod.
0905803 982
Prenajmem garáž pri požiarnej
zbrojnici. 0905754135

PONÚKAME:
DolfolenKv no celom svete

Cestovné listKv, letenKv
LvžovočKír
fKominárstvo ponúka ^ Viac informácií na: 0911216 278
emaii: miciiai.svec22@gmaii.com
čistenie komínov
Nájdete nás na tradičnej adrese, Siádkovičova 58
\U} Kontroia komínov yV budove COOP JEDNOTA
Frézovanie deciitu Predám 100 kg, 40 kg prasatá a
Tak tíško odišla duša Tvoja,
t Ifložkovanie komínov 8-týždňové prasiatka. Odvoz v nestihla si povedať ani zbohom
Výstavba komínov prípade odberu viac kusov. rodina moja. Odišla si navždy,
niet ťa medzi nami, v našich srdnasuciiúajmokrú 0907212278
Predám 3-izbový byt v O V s bal- ciach žiješ spomienkami.
prevádzku
kónom na S.posch., Na Ul.- Dňa 29.marca 2015 si pripomeI.Krásku. Cena dohodou.
nieme /.výročie úmrtia milovaWww.kominarik.sk
0904109 869
V
0903534118
y Predám záhradu s chatou-stará nej sestry
Predám záhradu v lokalite Kúpele, 12 árov. Cena dohodou
0915 804410
Ponúkam za symbolickú cenu 3
korene hrozna BIANCA, 6 koreňov čierne ríbezle,2 korene
červené ríbezle
442 06 54

Sirkovská cesta.
058442 20 30
Súrne predám 3-izbový byt v
O V bez balkóna,plávajúce podlahy,plastové okná na Ul.I.Krásku 2.posch.,cena dohodou.
0420 732 543 748

Márie
Liptákovej
Spomínajú sestra Eva s rodinou,
bratia Ondrej, Martin,Alexander,
Miloš s rodinou a ostatná rodina.

A"Zavrel si oči, srdce prestalo biť,
aj keď sa Ti tak veľmi chcelo žiť.
Smútok a ticho dolieha na náš
dom, veľmi nám chýbaš, otec
drahý, v ňom.
Dňa 24.marca 2015 uplynie 23
rokov, čo nás náhle opustil náš
milovaný otec, starký a prastarký

K a m e n á r s t v o
GATIAL
Tradičné jarné ZĽAVY

Ondrej
tel.:
058/442 65 8c
Kočiš
mobin:a9D8 230 638
j "
mobil 2:0907 431 391 s láskou spomínajú dcéra Eva s
Muránska 399
: Revúca rodinou,synovia Ondrej,Martin,Alexander a Miloš s rodinou
=^_J«HiwnaTStvo @ lo gat.sk a ostatná rodina

•

Ema Gottiiardová
Denis Rézmuveš
L ú č i m e sa
OigaSlezálíová
v0vel(u66r0l(0v
Juraj Beiálí
v0vel(u72r0l(0v
Helena Odierová
vovel(u70rol(ov
Marta Ničová
v0vel(u64r0l(0v
Arpád Jamniciíý
v0vel(u89r0l(0v
Ján Gaiata
v0vel(u66r0l(0v
Božena Zubálíová
v0vel(u55r0l(0v

^ak tíško odišla duša Tvo^
nestihol si povedať ani zbohom
rodina moja. Odišiel si navždy,
niet Ťa medzi nami, v našich
srdciach žiješ spomienkami
Dňa 1.marca 2015 uplynul rok
čo nás navždy opustil milovaný
manžel a otec

Milan
Ďnriška
s láskou spomína manželka
i^ynovi^
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.

^ REVÚCKE LISTY ^

Kamenárstvo Ulický s.r.o.
Revúca,
Muránska 366,050 01
Mobil: 0907 528 039
0917 724 483
www.kamenarstvo-ulicky.sk

AKCIA Jar 2015

Kvalita overená 25 rokmi praxe a spokojnosťou zákazníkov
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