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Počas tohtoročných Dní mesta počasie poriadne siiúšaio našu trpeziivosť

V dňoch 19.-20.Júna 2015 sa
na námestí konal XIX.ročník
Ocenc
Dní mesta Revúca.
Aj keď počasie predviedlo sl<oro
všetl<y svoje podoby od slnl<a,
tepla cez dážď .chlad a zimu
prišli sme si vychutnať kultúrny
program a jarmok, ktorý pripravili Mesto Revúca v spolupráci s
Mestským kultúrnym strediskom Revúca. V piatok ráno, po
otvorení Dní mesta primátorkou
Evou dřeňovou, patrila tribúna
deťom materských a základných škôl, popoludní žiakom
základnej umeleckej školy, tanečnému súboru Happy Dance.
Večer už pódium patrilo revúckej punkovej skupine Quoli čomu?, metalovej skupine Pseudosapiens, rockovej skupine
Metalena a program ukončilo
vystúpenie rožňavskej rockovej
skupiny Sexist.
Zároveň sa podvečer v divadelnej sále mestského domu uZľava: DHZ Revúčka.E.Hicárováj.Kilfk.G.K.Lázok.E.Cireňová.V.Pelikán.J.Gaidoš.
skutočnilo oceňovanie osobR.Oravcová.L.Pribolová.M.Sikorská.vzadu A.Štempel.O.Baran.A.Szfrps
ností mesta Revúca, Z úcty k
Nechýbal ani v poradí už spevák, skladateľ, hudobník a školy Artiana Pod šiatrom sme
vám, a koncert hudobnej legenIII.ročník Memoriálu Jozefa textár Adam Ďurica a jeho mohli vzhliadnuť na námestí.
dy Pavla Hammela. Tohto speGemerské špeciality zo SúMeriača, ktorý potešil priaz- najnovší hit Neľutujem.
váka bývalej skupiny Prúdy si
nivcov dychovej hudby. V Dni mesta nie sú len námestie, kromnej strednej školy Revúca
pamätajú tí skôr narodení ale
maratóne vystúpení pokra- pódium, kultúrny program a jar- Na panvici i v hrnci tiež nechýjeho melodické piesne a skvelé
čovala revúcka poprocková mok so stánkami. Súčasťou sú bali. Športové akcie otvorila
texty ako Medulienka ,Čas maskupina AH in band so spe- umelecké, športové a iné sprie- atletická olympiáda Kalokagatia
lín, Učiteľka tanca, ZRPŠ a
váčkou Lenkou Slamčíkovou vodné akcie v objektoch a pries- na ihrisku pri ZŠ I.B.Zocha, v
mnohé iné určite zaujali aj tých
.Aj keď v podvečer už bola toroch mesta. K tradičným už Dome športu sa konala súťaž v
mladších.
poriadna zima, krv žilách náv- patrí Revúcky salón, výstava silovom trojboji a tenisový turnaj
V sobotu sa návštevníkom na števníkov rozprúdilo vystúpenie členov výtvarného klubu Plánka, dvojhra v tenisovom areáli pri
námestí predviedli folklórne prešovských skupín Komajota a ktorú si môžete pozrieť vo vý- f u t b a l o v o m š t a d i ó n e .
skupiny- detský folklórny súbor najmä skupiny Hrdza . Korene stavnej sieni MsKS do 10. júla Tohtoročné Dni mesta Revúca
Lykovček, folklórna skupina Re- slovenského folklóru pretvo- 2015. Výstava prác žiakov zá- sú už minulosťou. Mali rozvúška a Spod Kohúta a fujarista rené do moderného šatu world kladnej umeleckej školy je dos- manitý charakter oblastí spoloTomáš Vaculčiak. Dynamiku a music roztancovali námestie. tupná vo vestibule mestského čenského života a my sa tešíme
osobitosť piesní ukázali rómske Tou" povestnou čerešničkou na úradu do 3.júla.2015 a výstavu na tie budúce.
tanečné a spevácke skupiny. torte" a záverom v programe bol žiakov súkromnej umeleckej
Katarína Kvetková, foto: RL
fflgaConsJrťONI MESTA REVÚCA
19,-20. juna 2015
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z úcty k vám.... Udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Revúca

MVDr. Eva CireňováJng.Vlastimil Pelikán

Každoročne počas Dní mesta za prácu v ochrane prírody- v r.
sa udeľujú ocenenia osob- 1987 bol titulovaný „Vzorný
pracovník kultúry „ Ministerstnostiam
mesta Revúca.
Slávnostné podujatie sa konalo vom kultúry SR, v r. 2006 získal
v piatok 19.júna 2015 v di- „Čestné uznanie ministra životvadelnej sále mestskému domu ného prostredia SR za mimokultúry. Primátorka mesta Eva riadne výsledky v starostlivosti
Cireňová odovzdala ocenenia o životné prostredie a v r. 2012
občanom, ktorí svojou výnimoč- „Cenu ministra" od MŽP SR za
nou činnosťou obohacujú život mimoriadny prínos v starostobčanov nielen nášho mesta a livosti o životné prostredie a
šíria dobré meno .mesta za rozvoj environmentalistiky.jeho hranicami. Na základe Pečať prvého slovenského
podaných návrhov občanov a gymnázia odovzdala Gerharorganizácií odovzdala primá- dovi Kevinovi Lázokovi. Kevin
torka mesta Najvyššie ocenenie je všestranne hudobno nadané
Zlatého Quirina mesta Re- dieťa, ktoré rozvíja svoj talent v
vúca Ing.Vlastimilovi Peli- plnej miere i napriek neľahkej
kánovi za mimoriadne výsledky ekonomickej situácii v rodine.
a dlhoročný prínos v starost- Venuje sa hre na klavíri a keylivosti o životné prostredie a boarde. V roku 2012 sa zúčastrozvoj enviromentalistiky v rám- nil celonárodného kola v keyci Slovenska, predovšetkým v bordovej súťaži v Považskej
Chránenej krajinnej oblasti Mu- Bystrici - Strieborné pásmo. V
ránska planina . Ing. Pelikán je roku 2013 obsadil 1. miesto v
priekopníkom ochrany prírody regionálnej súťaži a v tom istom
na Slovensku. Bol prvý a za- roku 1. miesto v celoslovenskej
kladajúci riaditeľ Správy Chrá- súťaži Talent Revúca. V roku
nenej krajinnej oblasti Sloven- 2014 sa na celoštátnej súťažnej
ský kras, neskôr prvej biosféric- prehliadke ZUŠ v Považskej
kej rezervácie UNESCO a o Bystrici umiestnil v Strieborštyri roky neskôr aj prvý a za- nom pásme. Stredoeurópska
kladajúci riaditeľ Správy Chrá- nadácia a spoločnosť Slovnaft
nenej krajinnej oblasti Murán- a.s. vyhlásila „Talenty novej
ska planina, kde pracoval až do Európy" na podporu talentovaodchodu do dôchodku. Jeho nej mládeže a Kevin, spomedzi
zásluhou sa sídlo Správy u- množstva uchádzačov, získal
miestnilo do Revúcej. Počas grant. Kevin vyniká pohybovým
svojho pôsobenia zabezpečil nadaním, spevom a krásou slospoznávanie a inventarizáciu va, účinkuje v muzikáloch, rôzprírodných hodnôt Muránskej nych podujatiach a úspešne
planiny, navrhol 18 nových re- reprezentuje naše mesto.
zervácií. Podieľal sa na príprave
Júlii Szírosovej za vynikajúce
projektu pre vyhlásenie Národ- študijné výsledky a reprezenného parku Muránska planina. táciu mesta. Študentka dosahuBol členom a pracoval v ústred- je 8 rokov výborné študijné výnom výbore Slovenského zväzu sledky, zúčastňuje sa okresochrancov prírody a krajiny. Vý- ných olympiád cudzích jazykov,
znamne sa podieľal na osvete aktívne sa zapája do mimoškolochrany prírody, robil prednáš- skej činnosti- príprav 24 hoky, besedy, výstavy, publikoval. dinovky, práca v študentskej
Počas svojho aktívneho života rade, príprava Gymnaziálneho
získal viacero ocenení a uznaní bálu, príspevky do školského

Spevácky zbor Quirin,dirigent J.Petr

časopisu Gymkáč. Zapojila sa
do tvorby projektu Objav čaro
Vydrová v rámci KOMPRAXu
organizovaného lUVENTOU v
Bratislave, počas letných prázdnin pôsobí ako vedúca letného
tábora detí v Čiernom Balogu
.Pri príležitosti Medzinárodného
dňa dobrovoľníkov dostala poďakovanie za venovanie času,
schopností a energie v prospech
iných ľudí v Banskobystrickom
samosprávnom kraji. Aktívne
pracuje aj v Cirkevnom zbore Z
ECAV Revúca.
Plaketu mesta za celoživotnú
prácu s deťmi a mládežou v
oblasti folklóru a zachovávania
ľudových tradícií a regionálnych
zvykov v našom meste si
prevzali Mgr.Ondrej Baran.
Pedagóg, folklorista, hudobník.
Celý svoj život zasvätil ľudovej
hudbe a šíreniu slovenskej
ľudovej kultúry. Od svojej mladosti pôsobil v mnohých hudobných skupinách a folklórnych
súboroch. K jeho najvýznamnejším pôsobiskám patrila ľudová hudba Borievka, ľudová
hudba Jána Jasenku, folklórny
súbor Rimavan, Lýkovec, Mostár a ďalšie . Mgr. Baran svoju
lásku k hudbe a slovenskému
folklóru vštepuje už niekoľko
desaťročí aj svojim žiakom. Vychoval mnoho mladých talentov
a nacvičil nespočetné množstvo
kvalitných kultúrnych programov, ukážok regionálnych zvykov. So svojimi zverencami je
neodmysliteľnou súčasťou všetkých revúckych jarmokov a rôznych podujatí v našom meste.
Dobrovoľný hasičský zbor
Revúčka za úspešnú reprezentáciu Revúcej v regionálnych hasičských ligách . V roku
2013 boli víťazmi Gemerskomalohontskej hasičskej ligy a v
roku 2014 získali prvenstvo v
Regionálnej hasičskej lige Spiš.
Na Slovenskom Superpohári

Foto Rolinec

2014 zaznamenali svoj historický úspech a stali sa majstrami
Slovenska v požiarnom útoku.
Tím DHZ Revúčka tvoria páni
Ľubomír Hanuštiak, Pavol Zakopčan, Marcel Kilík, David Johan, Ján Johan, Marek Derďák,
Adam Kilík, Róbert Mikšík.
Občianske združenie Centrum aktivizácie pamäte a vitality Revúčka, ktoré svojimi kultúrne -spoločenskými aktivitami
prispieva k zachovávaniu regionálnych folklórnych zvykov a
tradícií. Združenie tvorí skupina
zanietencov, ktorí svojimi kultúrne -spoločenskými aktivitami
prispievajú k zachovávaniu
regionálnych folklórnych zvykov
a tradícií. Medzi najzaujímavejšie patria: Putovanie s
knihou po Slovensku - Číta celá
rodina a dedina. Fašiangy spod
Kohúta, Stavanie májov. Jeseň
s folklórom. Ľudia ľuďom. Okienko do histórie a tradícií Rómov,
Turistické aktivity na Klepanej
skale. Vystúpenia mužskej
folklórnej skupiny Spod Kohúta,
Vybudovanie dreveného prístrešku-betlehem. OZ sa môže
pochváliť aj publikačnou činnosťou vydanie obrazovej brožúrky
Revúčka alebo Kalendára Revúčka 2014.
Cena primátorky mesta bola
odovzdaná IVIgr.Lucii Pribolovej,ktorá pôsobí ako učiteľka v
ZUŠ v Revúcej. Aktívne sa
zapája do rôznych podujatí v
rámci školy a v meste. Podieľa
sa na modernizáciách a inováciách v prospech školy. Pri realizácii muzil<álových projektov
dokázala združiť všetky odbory
školy a vytvoriť multiodborové
predstavenia, ktoré sú oceňované širokou verejnosťou pre svoj
aktuálny a neformálny prístup ku
spracovaniu pálčivých tém
dnešnej mládeže. Je neodmysliteľnou súčasťou Detského
denného tábora SLNIEČKO.
Svojou vlastnou interpretáciou
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Reiiitalizácia vojnových hrobov-poifakovaiiie Podivnérozhodnutiav divadoiníctvo-odnovoď

Základná organizácia protifašisticl^ých bojovníl^ov generála Viesta Revúca vyslovuje
touto cestou vedeniu Mesta
Revúca, ako aj správcovi
mestského cintorína-Bytovému hospodárstvu verejné
poďakovanie za vytvorenie
podmienok a realizáciu obnovy vojnových hrobov, ktoré po
vyše 70 rokoch boli v schátranom stave. Dodávateľ
"Kamenárstvo Ulický" zabezpečil terénne úpravy, ako i osadenie jednotných mramorových
náhrobníkov a lemovanie hrobov na miestach posledného
odpočinku vojaka Juraja Sliačana, strážmajstrov pohraničnej
žandárskej stanice Štefana Bariaka z Hriňovej a Necpálčana
Michala Petráša, ktorí boli príslušníkmi divízie SS HorstWessel zajatí, pri vypočúvaní mučení a keď nič neprezradili, zastrelení ranou do tyla na mieste
kde ležia. Obeťami sa tiež stali
revúcki civilisti Václav Záhora a
Ján Komora.. Všetko sa to
udialo v osudných dňoch 20. a
21. októbra 1944.Šiestou obeťou bol tiež Revúčan Karol Mikuš, usmrtený nemeckou mínou
N O l f E

v deň oslobodenie mesta 25.
januára 1945. Tieto vojnové
hroby boli rozšírené o dve pamätné mramorové dosky osadené na podstavcoch z tatranskej žuly a to 66 revúckym
židovským občanom, vo veku
od 2 do 76 rokov, ktorí boli
odvlečení do koncentračného
tábora Osvienčim v roku 1942
kde vyhasli ich životy. Tento
pamätník posvätil 66 kamienkami v apríli 2011 košický rabín
Jossi Steiner, ktorý menný
zoznam obetí, objavený pracovníčkou mestskej matril<y Annou
Vrbjarovou a historikom Dušanom Dubovským, odniesol a
uložil v múre nárekov v Jeruzaleme. Obdobný pamätník bol
osadený v pozadí aj 3 rumunským a 2 sovietskym neznámym vojakom, ktorí padli pri
oslobodzovaní Revúcej v uvedený deň 25. januára 1945.
Uvedené pietne miesto bude
ešte ohradené kovovým reťazovým plotom. Touto revitalizáciou
vojnových hrobov bude zabezpečená dôstojná pamiatka pre
generácie, ktoré prídu po nás.
JUDr.Ján Kochan, predseda
ZO SZPB Revúca

R O Z l f O D Y

Spoločnosť STEFE THS s.r.o. dodávky teplej vody pre každý
realizuje investičný a technický bytový dom individuálne, podľa
rozvoj v súlade s filozofiou, ktorá požiadaviek vlastníkov bytov,
je dlhodobo zameraná na mo- čím zvyšujú nezávislosť a l<omdernizáciu a centralizáciu tepel- fort obyvateľov.
ných hospodárstiev. Cieľom je Nové rozvody tepla s kvalitmaximálne zvyšovať efek- nou izoláciou STEFE THS
tívnosť výroby a distribúcie bude dodávať teplo dvojrúrotepla a zároveň znižovať vým systémom, cez nové predistraty v rozvodoch a v kotol- zolované rozvody. Dôvodom sú
terajšie predimenzované rozvoniach v Revúcej.
Kompaktné odovzdávacie dy tepla na hranici životnosti.
stanice tepla (KOST)STEFE Nové predizolované potrubia
THS v Revúcej dokončila budú mať menšie dimenzie ako
inštalácie kompaktných odovz- pôvodné a zabezpečia lepšiu
dávacích staníc tepla (KOST) v hospodárnosť dodávky tepla.
objektoch a bytových domoch. Straty tepla neprekročia stanoZariadenia pripravujú teplú vodu vené limity hospodárnosti.
priamo v bytovom dome, Toto leto bude STEFE THS
umožňujú samostatnú reguláciu realizovať v Revúcej líniovú
ústredného kúrenia a teplej stavbu s názvom „Rekonúžitkovej vody, nastavenie reži- štrukcia a modernizácia primu vyl<urovania, teploty a márnych potrubných rozvo-

V minulom čísle Revúckych
listov sme uverejnili príspevok
Dušana Dubovského Podivné
rozhodnutia v divadelníctve.Na
uvedený príspevok sa rozhodla
reagovať riaditeľka Gemerskomalohontského strediska v
Rimavskej Sobote Darina Kišáková.
V dňoch 30. 4 - 2. 5. 2015 sa
konal 41. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho
činoherného divadla a divadla
mladých,ktorý poznáme pod
názvom Zochova divadelná Revúca. Pán Dušan Dubovský vo
svojom príspevku uvádza, že
názov Zochova divadelná Revúca, východoslovenská prehliadka dostala v roku 1993. Gemersko- malohontské osvetové
stredisko v roku 1997 nepřevzalo
odbornú a organizačnú záštitu
od Košického samosprávneho
kraja, ale po vytvorení Banskobystrického samosprávneho
kraja sme sa ako regionálne osvetové stredisko uchádzali o
organizovanie krajskej divadelnej prehliadky práve tohto kraja.
Po konzultácii s pánom Dušanom Dubovským a pani Valériou
Liptajovou rozhodnutie padlo v
prospech Revúcej. Podotýkam ,
že krajská súťažná prehliadka sa
môže konať v ktoromkolVek
meste v rámci celého Banskobystrického samosprávneho
kraja. Vlaňajší40. ročník krajskej
súťažnej prehliadky divadelných
súborov sa konal, kvôli rekonš-

trukcii revúckeho kultúrneho
domu, v Tisovci. Zmena miesta
konania ako aj názvu nebola
svojvoľná. Predchádzala jej
konzultácia a schválenie na
Ministerstve kultúry Slovenskej
republiky. Pripomínam, že to
nebol 40. ročníkZochovej divadelnej Revúcej, ale 40.ročník
krajskej súťažnej prehliadky
amatérskeho činoherného divadla a divadla mladých. Na
vysvetlenie uvádzam, že Gemersko malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote
organizuje FEDIM TISOVEC
celoštátnu súťažnú prehliadku
divadla mladých, ktorá sa v
predchádzajúcich rokoch, keď
sa organizovala v Senici, volala
FEDIM SENICA. Pán Dušan
Dubovský mi po telefonickom
rozhovore dal súhlas na uverejnenie článku v bulletine o Ivanovi Branislavovi Zochovi. Mojim zámerom bolo umožniť čo
najväčšiemu počtu účastníkov
divadelnej prehliadky spoznať
významnú osobnosť, akou bol
Ivan BranislavZoch.
Verím, že 42. ročník krajskej
súťažnej prehliadky činoherného divadla a divadla mladých
sa bude konať v Revúcej a
Revúčania budú hrdí na to,že
ich mesto bude centrom ochotníckeho diania Banskobystrického samosprávneho kraja
Mgr.Darina Kišáková,riaditeľka
GMOS.

dov okruhy kotolní CK-1, CK2, PK-1, PK-2, PK-3 Revúca".
Nové kvalitné rozvody osadí
na uliciach IVIagnezitárov,
Bottu a Krásku s celkovou
dĺžkou 1376 m. Plánované
ukončenie stavby z hľadiska
technologickej funkčnosti je
predpokladané do začiatku
vykurovacej sezóny 2015/2016. Pri výstavbe nových
rozvodov zabezpečí STEFE
THS aj monitorovací systém
úniku vody. Do výkopov
zavedie dispečerský kábel,
ktorý prepojí centrálny dispe-

čing s jednotlivými kotolňami
a KOSTkami v objektoch.
Po výmene nových rozvodov
bude odstavená plynová kotolňa
Č.1 na ulici Komenského. V
nasledujúcich rokoch ostanú v
prevádzke 2 kotolne (CK1 biomasaaCk2).
STEFE THS sa vopred ospravedlňuje všetkým obyvateľom
ulíc IVIagnezitárov, Júliusa
Bottu a Ivana Krásku za
zníženie komfortu bývania a
prípadné obmedzenia dopravy počas realizácie stavebných prác.
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Z fotogalérie Dní mesta Revúca 2015
obohacuje verejné podujatia
formou moderovania, spevu a
tanca.
Jozefovi Gajdošovi. Jozef Gajdoš je kapitánom žiackelio
noliejbalovélio družstva, ktoré
vlani zvíťazilo v 1. Slovenskej
nohejbalovej lige žiakov. Už ako
13 ročný bol členom družstva
žiakov, ktoré v roku 2013 získalo
titul majstra SR v nohejbale trojíc a dvojíc. V minulom roku bol
vyhlásený za najlepšieho nohejbalistu SR v kategórii žiakov.
Toho času je kapitánom omladeného družstva žiakov v lige,
ktoré bojuje opäť o popredné
priečky v tejto súťaži.
iVIárii Sil^orsl^ej. Pani Mária Sikorská pracovala ako zamestnanec mesta od r. 1979. Začínala s agendou prejednávania
priestupkov na vtedajšom Mestskom národnom výbore, potom
prešla na odbor školstva a
neskôr na oddelenie organizačné- kde do jej pracového
zaradenia patrila evidencia budov, uznesení, priestupkov, CO.
Do odchodu do dôchodku pracovala na oddelení vnútornej
prevádzky s hlavnou agendou
správa majetku mesta a so
vznikom MsÚ v roku 1990 do jej
pracovnej náplne patrila i príprava a organizácia volieb. Svojou
zodpovednou a záslužnou
prácou odpracovala takmer 36
rokov pre občanov nášho
mesta.
iVIárii Hrbáiovej. Pani Anna
Hrbálová je kreatívne a pozitívne naladený človek. Jej najväčšou láskou je spev. Po odchode
na dôchodok sa začala venovať
práci s ľuďmi v Jednote dôchodcov Slovenska, v ZO Revúčka, v
ktorej je predsedníčkou. Spieva
v speváckom zbore QUIRIN a
vo folklórnej skupine Revúška,
kde sa venuje aj zberu piesní a
ich prepisu do pôvodného nárečia, s ktorým ako skupina reprezentuje mesto, čím sa výrazne podieľa na rozvoji kultúrneho
života v Revúcej a miestnej časti
Revúčka.
Adriánovi Štempeiovi.Svoj život zasvätil revúckemu futbalu ,
ktorému sa venuje od roku

1999. Aktívne sa podieľa na
technickom zabezpečovaní prevádzky MFŠ v Revúcej, počas
zápasov pôsobí ako moderátor.
Súčasne je aj autorom loga
MFK Revúca. Keď zistil, že sa
futbalový štadión v Trnave bude
rekonštruovať, k o nt a k tova l
kompetentných zamestnancov,
a po takmer polročnom vybavovaní zabezpečil dovoz a montáž sedačiek z trnavského štadióna na náš MFŠ. Všetky aktivity okolo revúckeho futbalu vykonáva vo svojom voľnom čase
bez nároku na honorár. Jeho
snom je usporiadať v Revúcej
finále slovenského pohára vo
futbale. Snáď sa jeho sen niekedy splní, lebo všetko, čo robí
pre revúcky futbal, robí zo
srdca. Bez Adriána
si naši
fanúšikovia futbal v Revúcej ani
nevedia
predstaviť.
Občiansl^emu združeniu
Gombíl^ovo. Príjemné rodinné
prostredie pre mamičky a oteckov s malými deťmi a možnosť
kreatívne tráviť voľný čas to je
„Gombíkovo". Medzi najobľúbenejšie spomenieme Míľa pre
mamu, minifestival „Mamy mamám", prednášky a kurzy
moder-ný alternatívny pohľad
na materstvo pred pôrodom, po
narodení dieťaťka, cvičenia s
pôrodnou asistentkou, bruškovanie s dulou, burza detského
oblečenia. Kultúrne podujatia
pre rozvoj detí- karneval, deň
detí, krúžok Rozprávkovo so
škriatkom Gombička, výtvarnohudobno-pohybové aktivity.
Slávnostné chvíle a dojatie
umocnilo vystúpenie speváckeho zboru Quirin , tanečného
súboru Happy dance a v závere
koncert Pavla Hammela. Oceňovania osobností mesta Revúca sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia organizácií a inštitúcií
mesta, starostovia a primátori
okolitých obci, predstavitelia
Mesta Revúca, príbuzní, priatelia ocenených a občania mesta.
Katarína Kvetková, foto:Foto
Rolinec,

Primátorka Eva Cireňová otvorila Dni mesta
'cnsMnsONI

MESTA REVQCA

.tr brontner"

19.-20. Júna 2015

Spoiočensilé tance žiaiiov ZS i.B.Zociia

Hudobná situpina Komaiota

\/iesto Revúca ďakuje: Slovanet,

Brantner Gemer, spol. s
o.. Slovenské magnezitové závody, a. s., Jelšava,
3TEFE THS, s. r. o., SLOVMAG, a. s., Lubeník, PRIVIA Revúca, s. r. o., WebConsulting, Bytové hospodárstvo Revúca, Agrodružstvo-S Revúca, Pizzéria
Madin, Mestské lesy Revúca, Tesco, Herman.

Siiupina Hrdza
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z fotogalérie Dní mesta Revúca 2015
MESTA REVÚCA
13.-Z0. luna

Jarmok-stanky pod gaštanmi
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^.•SpfiOäcka skupinjki^ka
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IS.-20. juna 2015
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Fujarista Tomáš Vaculčiak

Foto: RL
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Dotacia nre CILKU schválená

v decembri 2014 Mesto Revúca už po štvrtýl<rát žiadalo MPSVRo
dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb .A konečne to vyšlo.
Bola nám schválená dotácia vo výške 3 200,- Eur na nákup 6 ks
repasovaných elektricky polohovateľných lôžok s antidekubitnými
matracmi a 6 ks nočných stolíkov s vyklápacou vidlicou. Obdobný
inventár v počte 10 l<s sme zakúpili v minulom roku z vlastných
zdrojov. Tým pádom bude celé oddelenie stálej opatrovateľskej
služby pre 16 ležiacich klientov vybavené elektricky polohovateľnými lôžkami. Vytvoria sa tak vhodné podmienky pre
polohovanie klientov ako prevencia proti dekubitom a súčasne
dôjde k uľahčeniu práce obslužného personálu.

Naše gemerské guľky boli najlepšie

Mestské Ikultúrinie stredlislko v R e v ú c e j
vyhlasuje

J

konkurz do folklórneho súboru

1
í/f

lsgkoVíz;e

J

Hľadáme:

tanečníkov
spevákov

J

hudobníkov
tllásif s a roôžu všetci z á u j g r a c o v i a n a d 15
rokoví d o 31. a u g u s t a 2015 v MsKä č. dv. 5.
Konkurz s a u s k u t o č n í •O s g p t ř r a b r i 2015.

'I

Dňa 06.06.2015 družstvo zo
ZO JDS v zložení Zuzana Sýčová, Eva Zlatnická a Mária
Sutorisová úspešne zastupovalo Mesto Revúca vo varení
gemerských guliek počas podujatia Dni mesta Jelšava.
Skvelým pomocníkom, ktorý
prikladal pod kotol a udržiaval
oheň bol Stanislav Sutoris.
Podujatia sa zúčastnila aj primátorka mesta. Eva Cireňová a
zamestnanci Oddelenia územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a
cestovného ruchu. Návštevníkov sme lákali nielen dobrou
náladou a vôňou pripravovaného pokrmu, ale aj chlebíkom s
masťou a propagačnými materiálmi. Zároveň mesto reprezentoval aj stánok Turistického
informačného centra a Múzea
Prvého slovenského gymnázia,
ktorý ponúkal široké spektrum
tovaru, ručných výrobkov, informácií a propagačných prezentov o našom meste a Prvom
slovenskom gymnáziu. Kvalitu
pripravovaného jedla hodnotila
odborná porota, ale aj ochutnávači" z radov návštevníkov
podujatia v rámci verejnej
ochutnávky. Naše družstvo sa
umiestnilo na krásnom 1. mieste
vo verejnej ochutnávke. Víťazi
boli odmenení hodnotnými
cenami a my sme odchádzali s
dobrým pocitom, že naše jedlo
návštevníkom chutilo. Účasť na
podujatí nás inšpirovala a veríme, že sa náš tím zúčastní aj

r

•A

Viac informácií: Tel.č. 053/28 515 73 alebo

na budúci rok. Veď už aj Martin
Kukučín počas svojich štúdií v
Prvom slovenskom gymnáziu
ochutnal gemerské revúcke
guľky a toto úžasné jedlo
opísal nasledovne:..
a čo všetko ešte dalo by
sa napísať k zvelebeniu
guliek revúckychíJak sucho
som Ich tu odbavil, kdežto
ony tak hladko kĺzali sa dolu
hrdlom! A ten kyseľ, čo bol
na nich! Že je niečo dobrého, samé muchy dokazujú. Vzdor tomu, že vedia,
ako musia zahynúť, hádžu
sa doň. Utopia sa vďačne,
len keď Im je daná príležitosť v kyselí sl pohovleť.
A sú ešte veselé, čo I pieseň
ukazuje: „Chlapci, buďme
veselí ako mucha v kyselí... EJ, guľky, to Je Jedlo,
ale darmo budem o nich
teoretizovať!" MsÚ

faceboo>(.corTi/m^ksrcvucä alebo Skypc; rvIsKS Revúca

Kalendár podujatí mesta Revúca - júl 2015
1 5 . 5 . - 1 6 . 8 . 2015

M e s t o Revúca

Potápanie včera a dnes
autorská v ý s t a v a Petra F e r d i n a n d y h o
V ý c h o d o s l o v e n s k é m ú z e u m v Košiciach
19. 6. - 10. 7. 2015; 8:00 - 17:00

MsKS Revúca

„Revúcky salón"
umelecká výstava č l e n o v v ý t v a r n é h o k l u b u Plánka
v ý s t a v n á sieň MsDK
1. 7. 2015

RZIVIO S t r e d n é h o G e m e r a / O O JDS Revúca

Okresný turistický zraz seniorov
6. - 10. 7. 2015; 9:00 - 14:00

CVČ Revúca

Letný tábor RAKETKA
t e n i s o v á škola pre deti do 12 r o k o v
11. 7. 2 0 1 5

KST Dúbrava

IHviezdicový výstup na Stolicu
turistická v y c h á d z k a - Stolické vrchy
12. 7. 2 0 1 5 ; 8:00

M A C Ferrari Revúca

Majstrovstvá SR - Slovakia cup
13. - 17. 7. 2015; 8:00 - 16:00

CVČ Revúca

Letný tábor JEDNOTKA
d e n n ý t á b o r pre d e t i
20. - 24. 7. 2015; 8:00 - 16:00

CVČ Revúca

Letný tábor SMAJLÍK
d e n n ý t á b o r pre d e t i
25. 7. 201S

KST Dúbrava

Turistická vychádzka — Nízke Tatry

^

Ä

.

Črmné - Skalka - Kotliská - Črmné
31. 7. — 2. 8. 2015

Správa NP IVIuránska planina

Prežitie v divočine
p u t o v n ý (turistický) t á b o r pre deti od 10 do 14 rokov
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8 . 9 . 2 0 1 5 o 19,30 hod.
MsKS Revúca
Predpredaj:

MsKS dv. č. 5 alebo 058/28 515 73 alebo skype: MsKS Revúca
Vstupné 15€

Mestská knižnica Samuela Reussa
letný výpožičný čas/ júl.august
Pondelok 7.30-16.00
Utorok
7.30-16.00
Streda
7.30-16.00
Štvrtok zatvorené
Piatok
7.30-16.00
vOliedňalšia prestávka 11.00-11.30^

Aj n" naimenš'

svoju olympiádu

Centrum voľného času. Revúca v spolupráci s materskými školami
mesta Revúca a základnou školou J. A. Komenského v Revúc^
zorganizovalo pre deti športovú súťaž s názvom Olympiáda detí MS
mesta Revúca. 16. júna 2015 sa v areáli ZŠ Komenského zišlo
takmer 100 detí z troch MŠ mesta Revúca, aby si zmerali sily v troch
disciplínách: beh na20 m, hod loptou obojručspoza hlavyaskokdo
diaľky znožmo z miesta. Na záver každá škôlka postavila štafetu
zloženú zo štyroch detí, osobitne chlapci a dievčatá. Štafeta sa
bežala na 4 x 20 m. V úvode podujatia riaditeľ CVČ Mgr. Maroš
Raffay privítal všetkých zúčastnených, zvlášť vedúceho oddelenia
školstva, športu a telesnej kultúry Ing. Igora Kvetka, PhD. a pani
riaditeľky z materských škôlok. V rámci slávnostného otvorenia
súťaží vystúpili s krátkym kultúrnym programom aj detičky z MŠ ul.
Sládkovičova 62/6. Súťaží sa nal<oniec zúčastnilo 38 chlapcov a 49
dievčat v predškolskom veku tzv. prípravkárov. Detičky súťažili s
chuťou a snahou predviesť čo najlepšie výkony.

LIMITOVANA MAJSTROVSKA
EDÍCIA R E D & G R E Y

Dovidenia škôlka.my už nie sme malí

v utorok 23. júna sa předškoláci z Materskej školy Ul. VI. Clementisa v Revúcej lúčili s materskou školou. Slávnostne
vyzdobedná trieda , krásne oblečenie a farebné stužky dávali
všetkým najavo, že sa chystá čosi výnimočné. Študentská hymna
bola úvodom a privítaním pre všetkých budúcich školákov.
Básňami a piesňami sa deti poďakovali za starostlivosť pani
učiteľkám, tetám upratovačkám, kuchárkam a pani riaditeľke.
Nezabudli ani na mladších kamarátov. Od nich dostali darček na
pamiatku. Budúci školáci si domov hrdo niesli prvé ozajstné vysvedčenie. Končia sa tri krásne roky detstva prežité v našej škôlke.
V septembri sa otvoria školské brány , zazvoní zvonec a naši veľkí
škôlkari zasadnú do školských lavíc. Dovidenia milá škôlka, BOLO
NÁM TU FAJN....

Upúti^ štýbm SKODA bbia a SKDEA Rapid Red& Grey
VytoDCm 1 r4ilJ4 DdRg sd
Fdbs a £HXA Raptd p i k l u l i j ú V T a R O i l o ]
lirfiKnEjEtfulFaiiBaray. Djfiianbkf d i u r
crefanú
dnl^ í
tnittilLrUn}
n b n i a ddbu

nocrnhbchutA
i Td
l ±*6(liujľff^|Hlai£ cfgrůhyrtiíp7tcn}di didjnirruvíí^ia
u j í i f Snho predsjcu ííXCA.

AUTORIS s.ľ.o.vTomali
vEiinib™iíF™<i.pradlasjcM predajné miesto: C A R R E R A s.r.o., Frandsclho 10,982 01 Tomafa,
tel. 047/ 552 3717,0905 751 225, ladislav§carrerasra.sk
www. MEÚmjtXLS k
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Priateľstvo nepozná hraníce Medzinárodná iionferencia v Hamburgu
íf
^

„Těšíme se, těšíme se a těšíme
se", tak znel posledný mail
tesne pred návštevou partnerskej školy z českého Litov/a.Tých bolo počas plánovania
tejto návštevy niel<oľl<o a už
príprava na toto stretnutie bola
plná radosti a očakávania najmä zo strany detí. Tie už
niekoľko mesiacov predtým komunikovali s vybranými kamarátmi cez sociálne siete. Keď sa
stretli v skutočnosti, bolo to
akoby sa poznali veľmi dávno.
Po minuloročnej partnerskej
návšteve našich kolegov v Litovli sme sa po vzájomnej dohode rozhodli uskutočniť výmenný pobyt žiakov u nás - v
Revúcej. Keďže v obidvoch
školách pracuje Žiacky parlament, taksa stretnutie konalo na
tzv. parlamentnej úrovni. Naši
žiaci pripravili pre svojich kamarátov pestrý program. Priatelia z Lltovla k nám pricestovali
3.6.2015 na trojdňovú návštevu.
Naši žiaci si brali kamarátov do
rodín, kde sa o nich príkladne
starali. Po privítaní a ubytovaní
v rodinách sme sa 4.6.2015 vybrali na celodenný výlet na Teplý
Vrch, kde sme navštívili Zverinec, prešli sme náučným turistickým chodníkom, pozreli
sme si zrúcaniny hradu Blh a
pokochali sme sa krásnou dolnogemerskou prírodou. Po túre
nás čakal chutný obed, ktorý
nám pripravili v hoteli DeaRei.
Posilnení a s dobrou náladou
sme sa z prírody vybrali za
historickými pamiatkami a navštívili sme kaštieľ v Betliari. Deťom i kolegyniam sa výlet veľmi
páčil.Večer strávili deti v rodinách, ktoré im takisto pripravili
program. My sme sa venovali
kolegyniam, s ktorými sme si v
družnej debate vymieňali skúsenosti z pedagogickej praxe. V
piatok, 5.6. sme pripravili slávnostné zasadnutie parlamentu
na medzinárodnej úrovni. Naši
žiaci ukázali ako to prebieha na
každomesačnom zasadnutí u
nás, oboznámili ich s činnosťou

parlamentu i jeho aktivitami
počas školského roka a navzájom si povymieňali skúsenosti.
Potom urobili prehliadku našej
školy a zobrali spolužiakov do
svojich tried na vyučovaciu
hodinu. Po vyučovaní sme sa
vybrali na prehliadku mesta. To
si mohli naši priatelia pozrieť z
veže evanjelického kostola, kde
im učiteľka. A. Joáchimová urobila podrobný výklad o histórii aj
súčasnosti Revúcej. Prijatísme
tiež boli na Mestskom úrade v
Revúcej u prednostky Ing. Evy
Kučerál<ovej. Potom nasledoval
obed v školskej jedálni a rozlúčka . Tá bola veľmi emotívna,
padli aj slzy a odchod našich
priateľov uľahčili sľuby, že sa
čoskoro stretneme znovu. Pri
pohľade na priateľstvá, ktoré
vznikli medzi deťmi , sme usúdili, že pokračovať v tomto
partnerstve so ZŠ Vítězná v
Litovli má zmysel. Svedčia o
tom i slová kolegyne, ktoré nám
napísala bezprostredne po
návšteve u nás: Poděkování z
Litovle. „ Ještě sme ani nedojeiy a děti začaiy vzpomínat a
piánovat jal^ to uděiat, aby
mohiy zase vycestovat za
Vámi a Vašimi dětmi. Ptý se
sioží na cestu, chtějí už na
podzim zase přijet a chtějí,
aby vaše děti přijely na delší
dobu a další a další plá-ny.
Dělalo mi to moc dobře, protože jsem ucítila, že vše dopadlo dobře a že je správné,
když se tyto děti i jiné děti
zase potkají." „MÁ TO SMYSL
IIIIIIIATOJE DOBŘE III!!!!!"

Tretí najväčší európsky prístav, metropola nemeckej kultúry a histórie, obchodné centrum na Labe.... aj takto by sa
dal nazvať Hamburg - mesto,
ktoré bolo v dňoch 21-23.5.
2015 dejiskom medzinárodnej
konferencie pre pedagógov,
zameranej na tvorbu a Implementáciu projektov na rozvoj
kľúčových kompetencií žiakov základných a stredných
škôl. Skoro 350 000 pedagógov
z celej Európy sa zapája cez
projekty Etwinning , Comenius,
či Erazmus + do medzinárodnej
spolupráce už 10 rokov . Žiaci
môžu nadviazať a rozvinúť
vzťahy s rovesníkmi v rámci
jednej krajiny alebo komunikovať v cudzom jazyku na medzinárodnej úrovni . Vzájomne
predstaviť svoje krajiny, kultúru
a históriu, ukázať svoje vedomosti a zručnosti prostreníctvom naplánovaných, časovo
rozvrhnutých aktivít a zadaní.
Projekty môžu byť krátkodobé,
trvať niekoľko mesiacov, ale aj
rokov. V Hamburgu sa tentokrát
stretlo 77 účastníkov zo 14
Naše poďakovanie za to, že sa krajín Európy, medzi nimi aj 4
táto partnerská návšteva mohla
uskutočniť patrí: primátorke
mesta Revúca Eve Cireňovej a
RZ pri ZŠ J.A. Komenského Skonštatovala to početná, až 28Revúca za finančné príspevky a členná zahraničná delegácia,
, V. Ferdinandimu, V. Beňovi , ktorá školu navštívila v piatok
P. Kontúrovi za sponzorské da- 5.6.2015.
ry. Ďakujeme všetkým rodičom, Účastníci delegácie boli z rôzktorí sa ujali detí a príkladne sa o nych krajín, ako napr. Portunich starali.
galsko, Taliansko, Rumunsko,
Fínsko a prišli do školy prezenMgr. Janka Koreňová
tovať medzinárodný environmentálny projekt zameraný na
liečivé rastliny. Pred návštevou si
vyberali z rôznych škôl a ich voľba padla na ZŠ I. B. Zocha na základe porovnávania s inými školami.Žiakom zadávali úlohy o liečivých bylinách, ktoré boli rôznej
úrovne od základného určovania až po problémové úlohy zasahujúce do širokej oblasti environmentálnej politiky. Boli príjemne prekvapení z úrovne riešenia úloh, najmä preto, že sa
jednalo o úlohy, na ktoré žiaci

zástupcovia zo Slovenska. Konferencie sa zúčastnila aj učiteľka anglického jazyka zo ZŠ
na Hviezdoslavovej ulici v
Revúcej- Mgr.Iveta Galová.
Počas 3 dní sa účastníci formou
prednášok a prac. stretnutí stretli nielen s nemeckou pohostinnosťou, ale aj s dochvíľnosťou , vynikajúcou organizáciou a
vysokým pracovným nasadením. Spolu s kolegami z Nemecka, Švédska a Turecka bol pripravený a zástupcami národných kancelárií schválený projekt, ktorý sa bude realizovať v
ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v
rámci anglického jazyka, informatiky, výchovy umením a občianskej náuky od septembra v
budúcom školskom roku 2015/2016. Už teraz sa tešíme, že po
pen -pal projektoch s USA,
Fínskom, či korešpondencii s
Thajskom si naši žiaci zlepšia
nielen svoje jazykové, ale aj
matematické, digitálne a sociálno-občianske kompe-tencie
a spestria si tak vyučovanie
predmetov v základnej škole.
Mgr.lveta Galová

Zocháči sú školou pre život
neboli vopred pripravení, museli
si vystačiť len s poznatkami z
biológie a environmentálnej výchovy. Delegácia tiež ocenila
environmentálne aktivity ktoré
škola organizuje. Výrazne pozitívne sa vyjadrili k úrovni sebareflexie a sebahodnotenia žiakov. Žiakom ukázali niekoľko
zaujímavých aktivít týkajúcich
sa liečivých rastlín. Okrem hiera
aktivít spoločne navarili bylinkové čaje a napiekli bylinkový
chlieb. Na základe toho, čo v ZŠ
I. B. Zocha videli, pozvali školu
do medzinárodnej súťaže, ktorá
sa bude konať v budúcom
školskom roku.Na záver vyjadrili
uznanie škole, ktorá je podľa ich
slov školou, ktorá učí a pripravuje žiakov pre život.
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Zemiaky ovládli fyziliálne filmy

Kaiokayatia 2015

Dokumentárny film s názvom vybrala zo 63 prihlásených Už pätnásty ročník Atletickej hneď po ukončení poslednej
Zemiaková
elektráreň
bol filmov 30 najlepších a neskôr v olympiády revúckych základ- disciplíny jasné, že víťazom
vyhlásený za najlepší film v ka- každej kategórii nominovala na ných škôl Kalokagatia, ktorú jubilejného XV. ročníka sa stali
tegórii stredných škôl na 3. roč- víťazstvo tri filmy. Podľa slov každoročne organizuje ZŠ I.B.- športovci zo ZŠ J. A. Komenníku Festivalu fyzikálnych fil- porotcov boli príspevky v tomto Zocha spolu s Mestom Revúca a ského. Po odovzdaní diplomov
mov. Jeho tvorcami sú traja ročníku festivalu celkom vyrov- Centrom voľného času sa konal a medailí, ktoré rozdali predseštudenti Gymnázia Martina Ku- nané, niektoré lepšie z fyzikál- opäť ako sprievodná akcia Dní da Komisie športu mesta Rekučina v Revúcej: Attila Zsíros, neho hľadiska, niektoré z fil- mesta Revúca v piatok 19.6. vúca Michal Zgravčák a dvaja
márskeho, a tak bolo ťažké Viac ako sto súťažiacich zo slovenskí reprezentanti , RevúJakub Vaľko a Anton Rusňák.
Festival fyzikálnych filmov je zhodnúť sa na nomináciách, a štyroch revúckych škôl bojovalo čania biatlonistka Martina Chrasúťaž, ktorú organizuje P-MAT, ešte ťažšie určiť víťazov. v individuálnych aj štafetových pánová a futbalista Norbert
n.o. spolu s partnermi a spon- Zemiakovej elektrárni robili v behoch, skoku do diaľky a hode Gyómbér, bol Putovný pohár
zormi. Do súťaže sa prijímajú kategórii stredných škôl kon- kriketovou loptičkou. Olympiádu primátorky mesta odovzdaný
všetky filmy s tematikou fyziky, kurenciu filmy Deravý vesmír otvoril viceprimátor Ing. Július družstvu víťaznej ZŠ Komensfyzikálnych javov (aj pokusov) (venujúci sa čiernym dieram) a Buchta za prítomnosti predsta- kého, ktorá predbehla druhú ZŠ
alebo osobností a inštitúcií ve- Umelý sval (opisujúci ako sa dá viteľov škôl aj mesta. Súťažné Hviezdoslavova a tretiu ZŠ I. B.
nujúcich sa fyzike, ktoré natočili v podmienkach školy či domác- boje prebiehali počas celého Zocha. Záver akcie patril sposamotní študenti základných a nosti zostrojiť umelý sval). Išlo o dopoludnia. Bodovanie jednotli- ločnému olympijskému behu
stredných škôl. Súťažné filmy sú tri veľmi vyrovnané filmy venu- vých súťaží domáca škola zapi- všetkých, ktorí sa akcie zúčastverejne premietané počas fest- júce sa odlišným témam a pri sovala na výsledkové tabule a nili.
ivalu a následne sú dostupné na vyberaní najlepšieho filmu do počítača a tak bolo prakticky
stránke festivalu. Cieľom tejto rozhodovali maličkosti. O to
súťaže je podpora vzniku krát- viac nás teší, že si práve my
kych študentských filmov s fy- odnášame tento cenný úspech,
zikálnou tematikou a populari- ku ktorému sme ešte zísl<ali aj
zácia fyziky nielen medzi mlá- finančnú odmenu a ročné
dežou, ale aj na verejnosti. Náš predplatné Československého
film - Zemiaková eieikráreň - sa časopisu pro fyziku. Len dovenuje zemiakom ako alterna- dám, že víťazným filmom v katívnemu zdroju nízkonapäťovej tegórii ZŠ sa stal film Tajomstvo
elektrickej energie. Objasňu- bŕzd, v kategórii Krátky Film si
jeme v ňom základné princípy cenu odniesol film Hustá párty a
fungovania elektrického prúdu a cenu divákov získal film Ako
zameriavame sa hlavne na výro- zjesť mesiac?. Všetky filmy
bu elektrickej energie. Postupu- spolu s ďalšími informáciami o
jeme bádateľským spôsobom. súťaži si môžete pozrieť na
Najprv sme odmerali napätie a stránke festivalu www.fyzikalprúd jedného zemiaka, vysvetlili nefilmy.sk a na YouTubovom
fyzikálno-chemické reakcie, kto- kanáli youtube.com/fyziAttila Zsíros,
ré v jeho vnútri prebiehajú a kalnefilmy.
postupne sme skúmali zmeny septima. Gymnázium Martina
týchto fyzikálnych veličín rozre- Kukučina v Revúcej
zaním, varením a zapojením zemiakov, až kým nevznikla zemiaková "megaelektráreň". Popritom sme na ne skúšali napájať rôzne elektrické spotrebiče.
Zemiaková
elektráreň
vás
donúti zamyslieť sa nad tým, že
zemiak nie je len každodennou
súčasťou nášho jedálneho
lístka... Ako v predošlých ročníkoch, tak aj tento rok sa na
festivale objavili filmy s takoutu
témou, avšak v žiadnom z nich
nebolo podrobnejšie vysvetlené, prečo tento jav vzniká a v
žiadnom z nich sa nik nepokúsil
napájať aj väčšie spotrebiče,
: r-j I F? <z> r-4 i
ako iba LED-diódu.Aj preto sme
sa do toho pustili a doká-zali
sme v y h r a ť , s napohľad
Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
všednou, obohranou témou.
papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vySúťažilo sa v kategóriách záplácané nad 200 kg) v týchto dňoch: 30.6.,28.7.,25.8.,29.9., 27.10.,
kladných a stredných škôl,
24.11.,29.12.,na týchto uliciach v daných časových intervaloch:krátkom filme a vyhlasovala sa
14.00-14.20 Kúpeľná,14.25-14.45 Štúrova, 14.50-15.-10-Dobšinaj cena divákov, ktorí mohli
ského, 15.15-15.35 Hlinková, 15.40-16.00, Daxne-rova, 16.05-16.25
počas premietania hlasovať za
Okružná, 16.30- 16.50 križovatka Jesenského a B. Némcovej,svoj obľúbený film. Odborná 416.55-17.15 Revúčka pri kultúrnom dome.Je potrebné, aby bol
členná porota tvorená slovenzber zviazaný!!Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom
skými fyzikmi a filmármi najprv
Brantner.Kontakt na výkupcu: 0902 980 995
j
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Pravidelný výkup papiera v Revúcej
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Majstrovstvá Revúcej v tenise $ n o r t u i ú c i s e n i o r i

i

SSJľv-

zľawa:S.PomlffroBg,E.Kapui

D.Koniarova,S.Kvetkova

CVČ Revúca a 1 T K Revúca zorganizovali v dňoch 20.-21.6.2015
na tenisových l<urtoch Tenisový turnaj žiakov, žiačok a dorastencov, predtým Majstrovstvá okresu v tenise pri príležitosti Dní
mesta Revúca. V sobotu sa na kurtoch predstavilo 8 žiakov a žiačok vo dvojhre s týmto poradím : Výsledky nájdete na www.cvcra.estranky.sk .Žiaci: Žiačl<y: 1. Martin Dráb 1. Ema Kapustová 2.
Tomáš Krjak 2. Sofia Pompurová 3. Martin Grendel 3. Diana
Koniarová. V nedeľu si zmerali svoje tenisové zručnosti 12
dorastenci, ktorí si zahrali dvojhru aj štvorhru. Poradie : Dvojhra
Štvorhra: 1. Marek Truhan 1. Marek Truhan/Filip Tužinský 2.
Tomáš Krjak 2. Jozef Kilik/Peter Polcer 3. Jozef Kilik 3. Tomáš
Krjak/Martin Dráb. Víťazom srdečne blahoželám ! Turnaj sa aj
napriek nepriaznivému počasiu podarilo odohrať podľa plánu a
odmenou hráčom za ich snahu a predvedenú hru boli medaily a
diplomy. Poďakovanie patrí Mestu Revúca za finančné zabezpečenie podujatia. Mgr.M.Murko

Dňa 16.júna 2015 sa v areáli
základných škôl Hviezdoslavova a I.B.Zocha konali
III.Okresné športové hry seniorov okresu Revúca , realizované s finančnou podporou
BBSK. Garantom tohto podujatia je Regionálne združenie
miest a obcí Stredného Gemera. Hier sa zúčastnilo 162 seniorova hostí okresu ,z toho 111
súťažiacich. Prítomných účastníkov privítala predsedníčka
okresnej organizácie Zuzana
Homoliaková,ktorá zdôraznila
motto seniorských športových
podujatí „ Žiaden liek nenahradí pohyb, ale pohyb nahradí
kaž-ý liek" a ďalej uviedla , že
cieľom seniorských športových
hier je radosť z pohybu a nie z
dosahovania rekordov v športových disciplínách. Eva Cireňová, primátorka mesta, predsedníčka RZMO Stredného Gemera
vyjadrila potešenie, že počet
športujúcich seniorov sa každoročne zvyšuje a sľúbila im pomoc a podporu aj v budúcich rokoch. Seniori si svoje sily zmerali
v troch vekových kategóriach : I.
kat. do 65 rokov, II. kat. do 70
rokov a 111. kat. nad 70 rokov v 8
športových disciplínach-:MUŽI:
beh na 100 a 200 m, vrh guľou,hod granátom, kop na bránku, streľba zo vzduchovky a stol-

ný tenis,-ŽENY: beh na 60 m a
100 m, hod váľkom do diaľky,
hod granátom na cieľ, kop na
bránku, streľba zo vzduchovky,
stolný tenis, vrh guľou. Najstaršou účastníčkou športových
hier bola 85- ročná Gabriela
Palúšová z Muráňa, ktorej bol
odovzdaný Pohár najstaršej
účastníčky .Športové zápolenie
prebiehalo do 14,00 hod., kedy
už bol pripravený chutný obed v
školskej jedálni.Víťazom športových hier boli odovzdané medaily a diplomy, ktoré odovzdávali Eva Cireňová a Juraj
Králik, predseda Olympijského
klubu Gemer. Víťaznému družstvu hier v Revúcej ZO JDS
Revúca odovzdali Putovný pohár predsedu ZMOS Stredného Gemera a Putovné poháre najúspešnejšiemu športovcovi Michalovi RegendovI
z Muráňa a
najúspešnejšej
športovkyni Lýdii Zatrochovej z Muránskej Dlhej Lúky.
Cieľ športových hier sa naplnil,
pohyb a športové zápolenie
priniesli radosť a športovci si
dali sľub, že ešte vo väčšom
počte sa zúčastnia budúcich
okresných športových hier seniorov. Katarína Kvetková,
zdroj:Zuzana Homoliaková,
foto:RL

r
w
Zľava:P.Polcer,J.Kilík,F.Tužinský,M.Truhan

,M.Drab,M.Grendel
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TRÉNING S REPREZENTANTOM

Vo štvrtok 11. júna sme pre deti, prípravku MFK Revúca, pricliystali
menšie prekvapenie: do šatne totiž zavítal odchovanec Revúcej,
reprezentant SR, Norbert Gyómbér . Po ostýchavom zoznámení
si s ním malí futbalisti zahrali tréningový zápas, kde si Noro
tentoraz pomyselne obliekol dres kolegu brankára Kozáčika z
reprezentácie! Pripravkári sa naozaj vypli k ohromnému výkonu,
keď nad nimi„ufkal" aj Noro a samozrejme, gól strelený nášmu
vysokému reprezentantovi maidvojnásobnú radosť. Na konci
zápasu nechýbali úsmevy, radosť, podanie rúk a fotenie! Čo dodať
na záver? Naozaj vydarené slnečné popoludnie, keď Norbert
Gyómbérohúril nielen deti, ale aj trénerov a rodičov. Noro je naozaj
veľmi príjemný a skromný chalan. Všetci mu prajeme skoré
uzdravenie a tešíme sa na ďalšie stretnutie či už pri televíznom
prenose alebo v kabíne MFK Revúca.

Biatlonové loto začalo úspošno

Text,foto: Mgr.Cyril Siman

Zlato z Prahy priniesol Tomáš Szalkó

CZECH INTERNATIONAL
bývalý taekwondista.Po jeho
CHAMPIONSHIP12.-13.6.2015 zápasoch divákom stuhne krv v
PRAHA. Zlato z ringu v Prahe žilách, jeho odvaha a nasadenie
pre Revúcu získal Tomáš nemajú hraníc. Bola to výborná
SzaJkó.Cenné kovy z Prahy zís- previerka pred španielskym
kali športovci na medziná- San Sebastianem, kde ho čarodných majstrovstvách Českej kajú ME juniorov a kadetov. V
republiky v kickboxe dňa- kategórii pointfighting nastúpil
13.júna 2015. Členovia špor- Ľuboslav Bodor ml v kategórii
tového klubu Kickbox Leon junior a senior -69kg v oboch
Revúca-CVČ sa pripojením k finále podľahol s domácimi
oficiálnej výprave Slovenského Čechmi (Hausr M.Horáček J.)
zväzu kickboxu, úspešne od- Ľuboslav získal 2x titul viceprezentovali na oficiálnych maj- majstra CZ. Českí kickboxeri
strovstvách Českej republiky za posledné roky ukazujú vyso„Praha 12.-13.6.2015 v Sparta kú úroveň a kvalitu ( Svetový
aréna Praha". Aj keď po niek- pohár Szeged HUN l.miestorých komplikáciách /váženie, to)Len 7- ročná Alžbetka Teličáregres, lekárska prehliadka/ na- ková, ktorá má váhovú nevýhoši susedia ich brali veľmi vážne du až 8 kg v pointfighte prehrala
a nepovolili žiadny váhový roz- s domácou Češkou A.Hejhalodiel, čím odstavili niekoľko pre- vou rozdielom 2 bodov no netekárov. Naši reprezentanti To- chýbali ani slzy. Mladá Alžbetka
máš Szajkó, Ľuboslav Bodor a sa
stala miláčikom súťaže,
len 7-ročná Alžbeta Teličáková neušla pozornosti ani prezisa úspešne odprezentovali a dentovi SZKB Ing. Petrovi Oubytovali sa v tophotel Sun Shi- nušťákovi ktorýju prišiel osobne
nes. Súťaž organizoval Český povzbudiť. Slovensko SZKB
zväz fulkontaktu pod hlavičkou skončilo na prvom mieste zissvetovej organizácie WAKO za kom 24 zlatých, 16 strieborúčasti 500 pretekárov zo 6 krajín ných, 13 bronzových medai( C Z , S V K , P L , A U T , L T , M E ) , lí.Mgr. Ľuboslav Bodor pôsobil
riaditeľom súťaže bol Petr Ka- ako rozhodca.Tomáš Szajkó
reš. Zápasilo sa v 2 ringoch a 4 Ľowkick ring 63,5 kg junior 1
zápasiskách nepretržite 11 ho- miesto Ľuboslav Bodor poindín. Zlatý Tomáš Szajkó ktorého tfighting -69 kg junior 2. miesto
tréner je odchovanec z Leonu senior -69 kg senior 2. miesto
Revúca Boris Milko je ostrieľaný Alžbeta Teličáková -28 kg PF 3
bojovník, ktorý má v ringu za se- miesto,kicklight 2 miesto a lightbou už viac ako 200 zápasov je contact 3. miesto spolu zlato 1,
žiakom gymnázia v Tornali a striebro 3, bronz 2,6 medailí.

Letná
biatlonová
sezóna 2015 odštartovala prvý Júnový víkend 1. kolom
Viessmann pohára žiackych
kategórií na tratiach a strelnici
prešovského Sigordu. Vysoké
teploty a slnečné počasie poriadne preverili pripravenosť pretekárov. Na štart rýchlostných
pretekov v sobotu sa postavilo aj
šesť pretekárov revúckeho Klubu biatlonu Magnezit. V kategórii
mladších žiakov Andrej Mladší
(2,0) po dvoch netrafených terčoch obsadil 10. miesto. Viac sa
darilo Eme Kapustovej (1,1) po
jednom nezostrelenom terči na
oboch položkách s prehľadom
zvíťazila a potvrdila výbornú
formu zo zimnej sezóny. Po pódiovom umiestnení siahali aj
starší žiaci najbližšie k nemu mal
Libor Mladší (1,1) na 4. mieste
mu ktomu chýbalo 6 sekúnd. René Chrápán (1,1) aj Anka Fujdiarová (0,1) vybojovali 7. miesto, Emma Petalíl<ová (2,1) po
technických problémoch so
zbraňou skončila 17.Nedeľa priniesla vytrvalostné preteky a
rovnaké tropické počasie. Nijako
to však nevadilo Eme Kapustovej (1,1) zopakovala streľbu
zo soboty a spolu s rýchlym
behom opať zvíťazila, tentokrát s
viac ako minútovým náskokom.
Ostatným pretekárom sa menej
darilo najmä strelecky
René
Chrápán (2,0) vybojoval 7. Libor
Mladší (0,4) 8., Anl<a Fujdiarová

(0,2) 9., Emma Petalíková (2,0)
11. a Andrej Mladší (3,1) 15.
miesto. Druhý júnový víkend
vstúpili do bojov aj dorastenci a
dospelí na tratiach v Osrblí. V
sobotu sa predstavili najprv v
rýchlostných pretekoch so štafetovou streľbou (možnosť
použiť tri rezervné nátíoje). Tesne za stupňami pre najlepších
ostali dorastenci Tomáš Sklenárik (1,0) a Andrea Uličná (0,0)
obsadili nepopulárne 4. miesto.
Darilo sa revúckemu odchovancovi Lul^ášovi Ottingerovi
(0,1), ktorý obsadil druhé miesto. Radovan Humeník (2,2)
vybojoval 9., Dominik Krštieň
(2,3) 14. a Peter Košinár (0,3) v
l<ategórii mužov 15. miesto.V
popoludňajších vyraďovacích
šprintoch bolo podmienkou
dokončenia pretekov zostrelenie všetkých terčov. To sa z
našich podarilo len Lul^ášovi
Ottingerovi, ktorý medzi mladšími dorastencami zvíťazii.V
stíhacích pretekoch v nedeľu
Lul^áš Ottinger (0,1,2) zopakoval striebornú pozíciu a
hneď za ním dobehol na 3.
mieste Tomáš Sl^ienáril^
(3,2,2). Andrea Uličná obsadila
6. miesto, Radovan Humeník aj
Dominik Krštieň zopakovali
svoje umiestnenia zo soboty.
Vstup do letnej sezóny máme za
sebou a už sa pripravujeme na
ďalšie kolá. KB Magnezit
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INZERCIA

INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE

Predám garáž pri kotolni s
jamou a pivnicou.
0902409 939
Predám cirl<ulárl<u a l<otúče.Cena 200€,Predám l<ladivl<ový šrotovníl<-150 €.
0908 884114

Zamestnanie
Hľadáme kuchára do pizzerie
na TRP alebo aj na dohodu.
Novootvorená prevádzka v
Revúcej. Výhodné platové
podmienky. Vyučený, prax nie
je podmienkou. Informácie na
0949185000

SMZ-Služby,a.s. Jelšaua-Hotel Hrádok
mobil:0905 762 407,emai:hradok.ueduci@smzjelsaua.sk
poskytujeme uíkendoué pobyty pre uerejnosť
s nástupom u piatok od 16.00 hod. a odchodom
unedei'udol4.00 hod.
Cenník: ídospeiá osoba na zákiadnom iôžku 4645€
2.dospeiá osoba na prísteike
46,79€
3.dieťa do 10 rokou na zákiad.iôžku 45,96€
4.dieťa do 10 rokou na prísteike
44,30€
v cene je zahrnuté: ubytouanie 2 noci,2 dni piná penzia
1 ustup do bazéna so saunou

ROZPIS POHOTOVOSTIlYCH SLUŽIEB LEKARN - j ú l
Pondelok Utorok

Streda

štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Cannabis

2
Dr.Max

3
Lianela

4
Sunpharma

5
NsP

6
Sunphamm

7
lianela

8
NsP

9
Cannabis

10
Dr.Max

11
Cannabis

12
Dr.Max

13
Lianela

14
Dr.Max

15
Sunpharma

16
Lianela

17
Cannabis

18
Dr.Max

19
Sunpharma

20
Dr.Max

21
Sunpharm

22
DrMax

23
NsP

24
Sunpharma

25
Lianela

26
Dr.Max

27
Cannabis

28
Dr.Max

29
Lianela

30
Cannabis

31
Sunpharma

Pohotouostné služby:
do 18.00 hod., Sobota,nedeľa,sulatok:8.00-18.00 hod
lekáreň Sunpharma otuorená do 20.00 hod.
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Zamestnanie

ŽIVOTNE KRIŽOVATKY

v mesiaci jún
ýik.

Lúčime sa
Janene Neupauerová
vo veku 41 rokov
Teodor wrobla
vo veku 76 rokov
Dobruša Kauošová
vo veku 87 rokov
Viera Kulichová
vo veku 85 rokov
Ondrej Nagypál
vo veku 83 rokov
Eva Okruhlicová
vo veku 72 rokov

V i t ž y
Dominika Klimeková

Miriam Huťanová
Údržbár,PTM,s.r.o,Revúcka
Lehota, M.Tkáčik,USO
0918 026130
Znel s v a d o b n ý
Všeobecná sestra,NsP Revúca,G.Magurová,USO
tS
pochod
058 483 33 02
•f
Riaditeľ matersl^ej šl^oiy,Obec
Marian Paviič
Ratková, B.J.Bobrovský,USO
a ing.Katarína Tazberiková
0907 853 570
díía 20.6.2015
Leiíár-detské odd.,NsP Revúca,
JánVandrášik
G.Magurová, VŠ, 058483 33 02
Leiíár-interné odd.,NsP Revúa Albína Poiiaková
ca,G.Magurová, VŠ,praxi rok
díía 20.6.2015
058 483 33 02
Autoeiel^tril^ár, Marek ČupkaTRANSTAV Revúca,USO,prax
Dňa 30.júna 2015 uplynul 1 rok
3 roky, 0905 356 327
od úmrtia nášho milovaného
iVIeclianil^, Marek Čupka, TRA- manžela, otca, dedka a brata
NSTAV,Revúca,USO
0905 356327
Vodič nál^iadného vozidSociáiny pracovnílí, Domov
dôchodcov a sociálnych služieb
Tornaľa, VŠ,bez praxe
047 5511200
Kuriér-Revúca, Peter BarillaPE PLAST PACKAGING,-Revúca,Ľudmila Polačiková,stredné
vzdelanie
0948 475275,

O

Jozefa
Buiňáiia

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka Olympia
dcéry Lucka, Katka s priateľom
Peťom, vnučka Peťka a bratia s
rodinami.
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Kamenárstvo Ulický s.r.o.

Revúca,
Muránska 366, 050 01
Mobil: 0907 528 039
0917 724 483

www.kamenarstvo-ulicky.sk

Kvalita overená 25 rokmi praxe a spokojnosťou zákazníkov
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