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NOVOROČNÝ PRÍHOVOR PRIMÁTORKY MESTA V TOMTO ČÍSLE
ROK 2015 v obrazoch
Vážení spoluobčania,

rok s rokom si podal ruky tak,

nad slovami mier a pokoj. Preto

iteľom cirkevných zborov, pod-

ako si ich aj my podávame v

musíme byť všetci vďační, že v

nikateľom, zástupcom spolo-

rodinách, na pracoviskách na

našom meste bol uplynulý rok

čenských organizácií a športo-

bez nepokojov, katastrof a ži-

vým kolektívom, že sme rok 2015

velných pohrôm. Mohli sme sa

spoločne úspešne zvládli.

prelome rokov.
Hodnotíme rok, ktorý odišiel, a
dávame si nové predsavzatia.
Život nám prináša aj horšie dni
naplnené trápením alebo chorobou, ale aj dni, ktoré sú naplnené šťastím a láskou.
Tie horšie sú našimi prekážkami
ale aj skúškami vo viere ich
prekonania. Tie krajšie sú našou
vzpruhou a odmenou.

tak spokojne podieľať na rozvoji
mesta, zúčastňovať sa spokojne na športových, kultúrnych, spoločenských podujatiach v meste a brali sme to ako
samozrejmosť. Nie v každom

lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo
je potrebné a krásne, veľa lásky
lebo je jej málo a spokojnosť, aby
žiť v našom meste za to stálo.
Vykročme spoločne, úspešne a

Preto mi dovoľte , aby som sa

šťastne do nového roku 2016.

poďakovala všetkým občanom
,zdravotníckym pracovníkom,
zamestnancom štátnej a verej-

dzinárodnú situáciu v Európe

nej správy, inštitúciám pôsobia-

nás donútil viac sa zamýšľať

cimh v našom meste, predstav-

P

luobčania , hlavne dobré zdravie

meste a štáte je to tak.

Uplynulý rok vzhľadom na me-
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ROK 2015 V MESTE V OBRAZOCH

r
á
u
n
mestskom dome kultúry sa konalo podujatie
Ja VHASIĆI
HASIČOM, ktorého cieľom je ocenenie

Február

práce hasičov Banskobystického kraja

Spoznali sme Športovca roka a fašiangy sme oslávili
sprievodom

Apríl
Privítali sme 12 divadelných
súborov na krajskej súťažnej
prehliadke amatérskeho
divadla a divadla mladých
Zochova divadelná Revúca

Allan Mikušek

Marec

Plaketami J.A.Komenského
sme ocenili prácu pedagógov

Karnevalové masky

Máj

Jún

Máj,máj,máj zelenýzachovávame
tradíciu stavania
májov
Tradičné Dni mesta Revúca a Z úcty k vám

Revúcke listy č.1|13 január 2016

3

SPRAVODAJSTVO

ROK 2015 V MESTE V OBRAZOCH

Júl

Seniori-turisti sa stretli
na 15.ročníku Okresného
turistického zrazu

August

24 hasičských družstiev zabojovalo
o Putovný pohár primátorky mesta

Október
,

Revúca privítala hostí spomienkovej slávnosti pri
príležitosti 125.výročia narodenia armádneho generála
Rudolfa Viesta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

December

September

November

Revúcke Vianoce a jarmok

Zasadnutia mestského zastupiteľstva 2016
V tomto roku naše dve základné školy oslávili okrúhle
jubileum. V októbri 35.výročie svojho žaloženia oslavovali v ZŠ Komeského, v novembri 40 rokov svojho
života oslavovali v ZŠ Hviezdoslavova

21.január 2016
14.apríl 2016
23.jún 2016
8.september 2016
10.november 2016
8.december 2016
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KULTÚRA

Hasiči z Revúčky bilancovali sezónu 2015

Okrem samozrejmých povinností na úseku požiarnej ochrany sa DHZ Revúčka zúčastňovala mnohých hasičských súťaží, z ktorých prinášame krátke
zhrnutie.
V roku 2015 hasiči z Revúčky
súťažili v Regionálnej hasičskej
lige Spiš (RHLS), ktorá sa išla
na 10 kôl. Prvenstvo v lige z

roku 2014 sa nepodarilo obhájiť, ale aj druhé miesto v jednej z
najťažších slovenských súťaží
je pekné umiestnenie. Víťazmi
sa stali Žakovce(okr. Kežmarok) a 3. miesto obsadili Bijacovce (okr. Levoča). Jedno z
kôl, konkrétne 6., sa konalo v
Revúčke, a bol to zároveň Pohár primátorky mesta Revúca,
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na ktorom po veľmi tesnom priebehu obsadili domáci 4. miesto.
Okrem toho ako víťazi krajského
kola Banskobystrického kraja
postúpili hasiči z Revúčky na
Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe, ktoré organizovala
DPO SR, a konali sa 11.7.2015 v
Turanoch. Tu sa im podarilo
vybojovať strieborné medaily za
krásne 2. miesto, kde víťazom sa
stal Spišský Štvrtok (Prešovský
kraj) a 3. miesto obsadili Topoľčianky (Nitriansky kraj).
Dňa 10.októbra 2015 sa zúčastnili na najprestížnejšej a najťažšej hasičskej súťaži na území
Slovenska, Slovenskom Superpohári (kvalifikovali sa ako obhajca trofeje), ktorý sa konal v
Bijacovciach, kde sa im podarilo
v ťažkej konkurencii 40 najlepších slovenských družstiev vybojovať skvelé 3. miesto, a tak sa
po roku na tomto prestížnom
podujatí znovu dostali na stupeň
víťazov.
V závere sezóny 24. októbra

2015 sa ešte predstavili na najväčšej hasičskej súťaži na
území Českej republiky s recesným názvom Putovný pohár
VOSR - Memoriál V. I. Lenina,
ktorá sa konala v obci Široký Dul
v Pardubickom kraji. Tejto súťaže sa zúčastnilo až 200
hasičských družstiev, pričom v
hlavnej mužskej kategórii súťažilo neuveriteľných 146 !!! družstiev, z toho bolo 20 slovenských
zástupcov. A tu sa DHZ Revúčka
v nabitej konkurencii,
napr.
najlepších 10 družstiev Českej
extraligy, podarilo vybojovať
senzačné 3. miesto, keď sa ako
jediný slovenský zástupca dokázal prebiť do prvej desiatky
výsledkovej listiny.
Sezóna by sa dala vystihnúť
jednou vetou: „Bez veľkého víťazstva, ale úspešná.“
V závere sa chceme poďakovať
mestu Revúca, sponzorom a
všetkým ľuďom, ktorí nám
pomáhali, za podporu.
Ing. Marcel Kilík, DHZ Revúčka

Revúcke tancovačky
nečné zábavy z 19. 2. 1867 a 4. bor, ktorý potom pravidelne hrá-

Tanečné zábavy, nazývané aj
veselice, bály či plesy, boli od
nepamäti súčasťou života ľudí,
lebo umožňovali ich vzájomné
stretávanie. Usporadúvali ich
najmä rôzne spolky, ale aj školy.
Od začiatku roka 1820 prednáškam, pozdejšie aj divadlu a
tancovačkám slúžila v novopostavenom mestskom dome mestská dvorana, terajšia pracovňa
primátorky mesta. Tu napríklad
bola 21. 11. 1869 tanečná zábava remenárskeho cechu. Keď
sa v roku 1829 započalo s výstavbou mestských kúpeľov, pribudla rondela - do kruhu postavená tanečná miestnosť, ktorú
od 3. 8. 1889 nahradila nová, z
dreva postavená krytá tanečná
sieň. Hrávalo a tancovalo sa tu
do polovice minulého storočia.
Revúcky kultúrny a spoločenský
život sa od 13. 1. 1877 rozvíjal v
novopostavenom mestskom
hostinci, najmä v jeho veľkej
dvorane, ktorú sme poznali ako
kino Gemer. Pozdejšie sa tancovalo aj na prízemí v reštaurácii Kohút (podľa nej neskôr
tento názov dostala celá budova), alebo na poschodí v povestnej "dvojke".
Kultúra sa natrvalo presťahovala do nového Závodného
klubu ROH národného podniku
Pradiareň a trepárne ľanu,
dnešného mestského domu
kultúry, ktorý otvorili 28. 2. 1964.
Pamätníci si spomínajú aj na
zábavy v prízemí budovy bývalého národného podniku Lykových textilných závodov, v hos-

tinci Nižná, či v niektorých školách a v ich telocvičniach, kde
bývali stužkové slávnosti.
Od 3. 11. 1983 vítal návštevníkov nový hotel Jednota na
dnešnej Železničnej ulici, kde sa
hrávalo v kaviarni a bare. V
Revúcej boli známe najmä hasičské zábavy, maškarné plesy,plesy poľovníkov, rybárov,
športovcov, Matice slovenskej,
ale aj plesy Zväzu Československo-sovietskeho priateľstva.
Do tanca vyhrávali rôzne hudby.
V minulom storočí po roku 1945
to boli kapely, alebo ľudové
hudby vedené najmä Gustávom
"Gustíkom" Krištofom, Jozefom
Dubovským, Jánom Jasenkom,
Miroslavom Baranom a ďalšími.
Najznámejší a najdlhšie účinkujúci bol tanečný orchester Rytmus 60, ktorý v roku 1960 založil
a viedol Ondrej Herich, neskôr
PhDr. Ján Bendo.
Najstaršie známe záznamy o
revúckych zábavách sú z čias existencie Slovenského evanjelického a. v. gymnázia - Prvého
slovenského gymnázia. Majálesy bývali v kúpeľoch a bály v
mestskom dome. Často sa
konali po divadelných predstaveniach. Pravdepodobne prvý
majáles, organizovaný 30. 5.
1865, zdobili "národnie slovenské trojbarevné zástavy.”
Ďalší, ktorý bol 27. 5. 1868 v
očakávaní prvých slovenských
maturít v dejinách nášho národa, pokračoval bálom v mestskej dvorane.
Zachovali sa pozvánky na ta-

Hasičské jednotky 2015

2. 1868, ktoré boli v mestskej
dvorane. Finančné zisky zo
zábav išli do školskej pokladne.
Najviac - 202 zlatých a 72 grajciarov - bolo z bálu v školskom
roku 1871/1872. Zistili sme, že z
ôsmich známych tancovačiek
získali viac ako 1019 zlatých.
Bola to veľká suma. Pre porovnanie- študent za obedy a večere v školskej jedálni na celý
školský rok 1865/1866 zaplatil
najviac 35 zlatých, chudobnejší
menej.
Majálesy a bály organizovali študenti pod vedením svojich profesorov. Medzi najaktívnejších z
nich patril polyhistor PhDr. Ivan
Branislav Zoch. Jeho pričinením
v školskom roku 1868/1869
vznikol študentský hudobný sú-

val na zábavách. Iniciatívny
Zoch vždy niečo vymýšľal. Raz
nahovoril manželku a manželky
svojich kolegov, aby napiekli
buchty. Tie potom predávali
dievčatá, aby aj takto získali
ďalšie peniaze pre
výstavbu
novej budovy gymnázia. Roznášali ich na chrbtoch v nádobách, ktoré z lepenky vyrobil
Zoch. Pri predávaní vyvolávali:
"Kúpte buchty po šestáku a v
každej nájdete dukát!" Z predaja
získali 8 zlatých a 72 grajciarov.
Na spomínané bály chce nadviazať Základná škola I. B.
Zocha organizovaním Zochových bálov. Prvý už bol 9. januára. Nuž nech sa podarí udržať ich dlhoročnú tradíciu.
Dušan Dubovský

1.ZOCHOV BÁL
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V sobotu 9.januára 2016 sa v priestoroch mestského domu kultúry
konal 1.Zochov bál. Spoločenské podujatie organizovala Základná
škola I.B.Zocha v spolupráci s radou školy, rodičmi a priateľmi
školy.
Na bále nechýbali dobové kostýmy, dobové tance, ľudová i
súčasná muzika, dobré jedlo a pitie, netradičná tombola a
samozrejme 140 zabávajúcich sa hostí. Na regulérnosť bálu po
celý večer dohliadal, aj keď len z portrétu, samotný Ivan Branislav
Zoch, ktorého meno sa počas hovorových vstupov často skloňovalo. Poprajme teda organizátorom veľa entuziazmu a elánu pri
príprave toho nasledujúceho bálu. Plesová sezóna v našom meste
pokračuje.
Najbližšie sa môžete zabávať v sobotu 17.januára na Gemerskom
plese a tretiu januárovú sobotu na Plese seniorov.
Text, foto: Katarína Kvetková

PLES SENIOROV
Kalendár podujatí mesta Revúca-január 2016

Knižné novinky z mestskej knižnice
McCoyová, Sarah: Pekárova dcéra.
Nemecko, koniec roka 1944. Mladučká Nemka Elsie, dcéra
miestneho pekára, dostáva na nacistickom vianočnom večierku
ponuku na sobáš od istého vysokopostaveného dôstojníka. Po
návrate z večierka sa pri dverách pekárne zjaví malý židovský
utečenec a vloží svoj osud do jej rúk...
Läckberg, Kamila: Anjeličkárka.
Na Veľkú noc roku 1974 na ostrove Valo došlo k tragédii. Bez stopy
zmizla rodina, všetci okrem ročnej dcérky Ebby sa stratili..
Kiddová,Sue Monk: Vynález krídel.
Autorka sa pri písaní románu inšpirovala historickou postavou
Sarah Grimkeovej a prostredníctvom skutočných a fiktívnych
postáv vykreslila jedno z najbolestnejších období amerických
dejín-otroctvo.
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Ako očakávali prichádzajúce Vianoce 2015 žiaci našich škôl
sme si v dńoch pred prázdninami športové turnaje. Mnohí zo
žiakov zápolili vo vianočnom
halovom futbalovom turnaji,
florbalovom turnaji a volejbalovom. Nešlo o víťazov , išlo o pohyb a zdravie, ktoré sú pre našu
školu veľmi dôležité. Preto aj
vianočný darček pre žiakov školy nemohol byť iný ako športový.
Všetci naši športovci dostali
Utorok 22.12. sa už od rána v našej škole šírila vianočná
atmosféra.Tento posledný školský deň pred Vianocami sme si
spríjemnili pekným programom plným piesní, básní i tančekov.
Program si pre nás pripravili žiaci 1.- 4. roč. zo ŠKD pod vedením
svojich pani vychovávateliek.Žiačky štvrtého ročníka navštevujúce
dramatický krúžok nám ukázali svoju hereckú zručnosť v
rozprávke O Popoluške. Ich verzia bola vtipná, netradičná.
Atmosféru Vianoc umocňovali básne a pesničky našich
najmladších - prváčikov i starších - tretiakov. Veľký potlesk patril aj
druhákom za ich skvelý výkon v rapovaní. Do pravej sviatočnej
nálady nás dostali pohyby malých i veľkých tanečníčok. Program
sa zavŕšil vianočnou piesňou v podaní všetkých účinkujúcich.
Ďakujeme pani vychovávateľkám i všetkým účinkujúcim žiakom za
vytvorenie pravej vianočnej atmosféry...všade sa šíril duch Vianoc,
najkrajších sviatkov v roku...

super kvalitnú športovú fitness
podlahu do našej novorekonštruovanej minitelocvične .
Vstupné priestory školy okrášlili
prekrásne vianočné dekorácie,
ktoré zhotovili žiaci školy spolu
so svojimi rodičmi. Predvianočný čas sme končili triednymi
posedeniami pri vianočných
stromčekoch v jednotlivých
triedach.

Zocháči

Hviezdoslavka

Komenského
Čas Vianoc sme si v Základnej
škole J. A. Komenského začínali
pripomínať 10. decembra vianočnými školskými trhmi, kde si
žiaci navzájom ponúkali doma
vyrobené vianočné výrobky.
Celá školská jedáleň sa naplnila
vianočnými darčekmi perníkmi,
vianočnými ozdobami, darčekmi. Veru bolo si z čoho vyberať.
Pokračovali sme našou známou
vianočnou Eko-burzou 15. decembra, kde sa do predaja dostali pre niektorých nepotrebné

veci, ale mnohí z nás im dali
druhý život tým , že si ich kúpili
Výťažok vo výške viac ako 70 €
putuje na nákup potrebných
vecí, tak ako každoročne do
nášho mestského psieho útulku. Veď aj tam sú Vianoce. Odmenou pre všetkých účastníkov
bol už tradičný vianočný punč
riaditeľa školy a vianočný koláč,
ktorý pripravili naše pani kuchárky. Keďže vianočné sviatky
sú plné dobrôt a známe nedostatkom pohybu , zorganizovali

Čaro Vianoc bolo cítiť v ZŠ I. B.
Zocha každý deň v predvianočnom čase. Z tried sa ozývali melódie vianočných piesní, recitácie básní boli o trošku krajšie a
precítenejšie. Žiaci sa pri nácvikoch scénok usilovali o niečo
viac a rytmus tancov vianočných
škriatkov a snehových vločiek sa
niesol celou školou. Atmosféru
Vianoc umocňovala vianočná
výzdoba chodieb a tried.
Vianočný stromček strážiaci
vstup do budovy školy mal svojich malých kamarátov v jednotlivých triedach. Ozdobené výrobkami žiakov na hodinách
výtvarnej výchovy, pracovného
vyučovania, v školskom klube a
na vianočných tvorivých dielňach, sledovali prípravy Strieborných Vianoc.

Tohtoročné Strieborné Vianoce
vítali pesničkami, básničkami,
tančekmi a scénkami. Atmosféra bola čarovná, všetci so
zatajeným dychom čakali na vystúpenie svojich detí, vnúčat, či
kamarátov. Zocháčsky stromček ožíval darčekmi, ktoré žiaci
dávali ako dôkaz svojej usilovnosti a lásky, s ktorou si program
pripravovali. A ak láska topí ľad,
čo pani Zima vyčarila, tak srdcia
Zocháčov a ich blízkych boli
naozaj roztopené tým najkrajším darčekom ľudskou láskou,
ktorá je tak potrebná v dnešných
časoch Vianoc a nového roka.
Lebo začať nový rok s láskou, je
tá najkrajšia devíza, ktorú ľudia
potrebujú. A takýto začiatok
NOVÉHO ROKU 2016 Vám
všetkým prajú Zocháči!

Malí, veľkí, hýbte sa...,úspešný projekt školy
Nadácia pre deti Slovenska a poisťovňa Kooperativa vyhlásila
grantový program Športujem rád a bezpečne.
Veľmi nás teší, že projekt Základnej školy J. A. Komenského
Revúca Malí, veľkí, hýbte sa... patrí k 19 úspešným, ktoré budú
podporené... .
Do grantového programu sa zapojilo 124 žiadateľov.Náš projekt
Malí, veľkí, hýbte sa... je finančne podporený sumou 1385,9 € a je
zameraný na prirodzený pohyb detí formou netradičných športov,
ako je florbal, badminton, kinball, frisbie a ďalších. Okrem toho je
súčasťou projektu workshop na tému bezpečnosť, prevencia pred
úrazmi a poskytovanie prvej pomoci. Všetky uvedené aktivity
budeme realizovať od januára do augusta 2016. Záver projektu
bude patriť športovo - relaxačnému dňu pod názvom Športový
maratón.
Aj takto sa v základnej škole snažíme podporiť rozvoj pohybových
aktivít našich žiakov. Veríme, že projekt nám prinesie mnoho radosti
a mnoho pohybu.
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Vianočný turnaj STEFE CUP 2015
s.r.o, ktorá tento turnaj sponzorsky zastrešila. Z domácich
pretekárov zlaté medaily vo svojich súťažných a vekových kategóriách získali: Juraj Prč, Štefan Teyerl, Lukáš Bánes, Pavol
Halaj, Štefan Koreň, Matej Herich.Strieborné medaily: Tomáš
Zachar, Štefan Koreň, Peter
Grendel, Matej Herich, Pavol
Halaj a Štefan Teyerl. Bronzové
kovy získali: Richard Bariš,
Radka Barišová, Matej Meško,
Marko Bajús, Dávid Eštvančík,
V poslednú adventnú nedeľu,
20. decembra zorganizoval Karate Klub Revúca v domácom
prostredí Vianočný turnaj pod
názvom „STEFE CUP 2015.“
To všetko za účasti domácich
členov klubu a pozvaných klubov,rodičov,starých rodičov,
priateľov a verejnosti. Po úvodnom príhovore a privítaní účastníkov predseda KK Revúca
Arpád Bunjatov odovzdal ocenenia a poďakoval najúspešnejším pretekárom klubu za rok
2015 za vzornú reprezentáciu,
menovite: Pavlovi Halajovi, Matejovi Herichovi, Štefanovi Koreňovi, Štefanovi Teyerlovi a
Romanovi Makrócimu ml. Všetci
sú zároveň aj členmi záujmového útvaru karate pri CVČ na

Kollárovej ulici v Revúcej.
Potom sa už rozbehli súboje v
súborných cvičeniach kata a
neskôr aj v športovom zápase
kumite, to všetko vo výbornej
diváckej kulise. Súťažilo sa aj v
konečnom poradí zúčastnených
klubov, keď každý medailista
získaval pre svoj klub od 3 po 1
bod. Tento turnaj bol hlavne
zameraný na začiatočníkov, ktorý si prvýkrát skúsili, ako vyzerá
súťaženie a získali cenné skúsenosti. Vyspelejšie výkony
sme samozrejme mali možnosť
vidieť v podaní už ostrieľanejších a technicky vyspelých pretekárov.
.Krásne poháre a medaily
odovzdával Ing. Ján Brunner,
konateľ spoločnosti STEFE,

Štefan Teyerl a Pavol Halaj.Celkové poradie klubov:1.
miesto Karate Klub Revúca,2.
miesto Sento Karate Rožňa-va,3. miesto 1. Karate Club Dobrá
Niva.
Touto akciou sme zavŕšili našu
súťažnú činnosť v roku 2015,
preto aj touto cestou úprimne
ďakujeme za spoluprácu rodičom našich členov, priateľom,
sponzorom, CVČ na Kollárovej
ul., mediálnym partnerom, sympatizantom a fanúšikom.
Karate Klub Revúca

VIANOČNÁ KVAPKA KRVI
Futbalový klub MFK Revúca druhýkrát zorganizoval v revúckej
nemocnici akciu Vianočná kvapka krvi, ktorou podporujú
dobrovoľné darcovstvo a povedomie o neustálom nedostatku tejto
vzácnej tekutiny v našom okrese.
Medzi darcami bol aj prezident klubu Vladimír Gallo. " Našou akciou
chceme podporiť myšlienku dobrovoľného darcovstva krvi a
inšpirovať aj ďalších ľudí. Darovať krv nechodím často, ale som rád,
že som sa mohol zúčastniť tejto akcie, veď každá kvapka je dôležitá
a môže pomôcť. Zároveň chcem touto cestou poďakovať chlapcom
a trénerovi, ktorí sa zúčastnili a podporili túto peknú akciu.”
Richard Lunter

Akademické majstrovstvá 2015

V sobotu sa na Trenčianskom
výstavisku Expo center odohral
piaty ročník športfestivalu ktorý
privítal cez 500 športovcov.
Pre Slovenský zväz kickboxu) to
bol pilotný projekt v organizovaní Akademických
Majstrovstiev SR v kickboxe
2015. Počet športovcov bol
obmedzený vzhľadom na
účastníkov-pretekárov, ktorí
museli byť absolventi VŠ
alebo maturitného ročníka. V
rámci tejto akcie sa uskutočnil
taktiež Galavečer oceňovania
n a j ú s p e š n e j š í c h
neolympijských športovcov SR,
kde bola ocenená aj naša kick-

boxerka Majsterka sveta v K1 z
Belehradu 2015, Veronika Petríková.
Prvými akademickými Majstrami SR v kickboxe sa stali:
Mária Balážová (KL-55 kg),
Veronika Cmárová (KL-65 kg),
Kristína Urdová (K1-60 kg),
Katarína Dovalová (K1+70 kg),
Tibor Hodbod (KL-63 kg),
Michal Stričík (KL-74 kg), Marko
Merňák (K1-71 kg).
Za športový klub Kickbox Leon
Revúca štartoval Ľuboslav
Bodor, ktorý získal akademický titul vicemajster SR v
kickboxe -69 kg KL.
Organizátori, športfestivalu boli
Milan Gabrhel, Michal Čapla a
Pavol Guga, za pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Trenčianskeho samosprávneho kraja
spoločne s jeho predsedom, Jaroslavom Baškom a konfederácie športových zväzov.
Podujatie otvorila Vianočná cena v silovom trojboji, 300
kilogramov v tlaku na lavici zatlačil reprezentant Fridrich Matejík, 170 kíl zatlačil telesne
postihnutý pretekár Golasom.
Hlavným ťahákom boli druhé

majstrovstvá Európy silných
žien, kde obhájila minuloročné
prvenstvo ukrajinská Oľga Liaščuk.
Tradičnou súťažou festivalu je i
pohárová súťaž vo fitness detí.
Nasledovali šarmantné bikiny fitnessky a physique mužov.
Okrem silových športov malo
priestor na festivale i bojové
umenie. Návštevníci tak mohli
zhliadnuť súťaž v taekwonde,
ukážky predviedli školy čínskeho wu-shu, vytrvalostný a rozvíjajúci sa šport crossfit.
V prezentačných stánkoch mohli
diváci vidieť a vyskúšať si
lukostreľbu, horozlezeckú stenu,
workout, šport silných mužov,
akrobatický rock n roll, šípky, biliard, cyklo šport alebo pretláčanie rukou. Priamo v daných
stánkoch boli prítomné i osobnosti prezentovaných športov a

vidieť na jednom mieste sme tak
mohli účastníčku Olympie v Las
Vegas, Adelu Ondrejovičovú,
deviateho najsilnejšieho muža
sveta do 105kg Jirku Tkadlčíka,
majsterku sveta v bikiny fitness
Ľubicu Bérešovú, medailistov
Andreja Vargu, Stanislavu Prítrskú, armwrestlerku Luciu
Debnárovú a množstvo iných
športových hviezd.
Bohatá bola i expo výstava
produktov športovej výživy a
doplnkov pre športovcov.O spev
sa toho roku postaral Pavol
Hammel a Martin Harich.
Výťažok z podujatia bude venovaný domovu sociálnych
služieb Čistá duša.

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Pôžičky

Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0910 260 666
Predám zateplenú UNIMOBUNKU na pevnom ráme rozmery 3x7 m. 0915 831 662

-zamestnaným
-dôchodcom ( aj invalidným)
Rýchlo a na čokoľvek!
TERAZ AKCIA
Vyhrajte pôžičku zdarma
Za dobré splácanie vrátime až 300 €
Za nového klienta odmena 50€
Kontakt: 0949 181 844

Zamestnanie
Majster elektrodielní tehlovej
prevádzky, Slovmag, a.s. Lubeník,D. Benková,USO, VŠ,058 481 41 25,
Prevádzkový zámočník, Slovmag , a.s. Lubeník,.D.Benková,
USO, prax 6 mesiacov, 058 481
41 25,
Majster tunelových pecí, Slovmag, a.s. Lubeník, D. Benková,
USO,058 481 41 25
Obchodný zástupca, Slovmag,
a.s.Lubeník.D.Benková, VŠ,
prax 2 roky,058 481 41 25,
Obsluha mostovej píly, Slovmag,a.s. Lubeník, D.Benková,nižšie stredné vz., 058 481

41 25,
Asistentka konateľa spoločnosti, ADAM Slovakia, s.r.o Lubeník, O.Slováková,USO, prax 3
roky,0907 717611,
Profesionálny rodič, Detský
domov Tornaľa, E.Pereczová,USO,0905 843 565,
Predavač a aranžér kvetov,
IVETA Revúca, I.Suchodolská,USO,0908 933 868

Rozpis pohotovostných služieb lekární -január 2016
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
NsP

2
Sunpharma

3
Cannabis

4
Dr.Max

5
Lianela

6
Sunpharma

7
Dr.Max

8
Cannabis

9
Dr.Max

10
Lianela

11
Sunpharma

12
Dr.Max

13
Cannabis

14
Lianela

15
Dr.Max

16
Cannabis

17
NsP

18
Lianela

19
Cannabis

20
Sunpharma

21
Dr.Max

22
Sunpharma

23
Lianela

24
Dr.Max

5
Sunpharma

26
Cannabis

27
NsP

28
Cannabis

29
Lianela

30
Dr.Max

31
Sunpharma

Lekáreň Sunpharma otvorená
každý deň do 20.00 hod.

Pohotovostné služby
Pondelok-piatok
: 16.00-18.00 hod.
Sobota, nedeľa, sviatok:
8.00-18.00 hod

NECHAJTE SI PREPLATIŤ
KURZ ÚRADOM PRÁCE
A V PLNEJ VÝŠKE RE-PAS
PhDr. Renata Ružinová
Akreditovaný
Intenzívny

OPATROVATEĽSKÝ KURZ
-pre záujemcov o opatrova
teľskú činnosť na
Slovensku alebo v
zahraničí
-v domácnostiach alebo
zariadeniach sociálnych
služieb
TERMÍN: január 2016
Miesto: učebňa Muránska

Prihlasovanie:
0903 137 604

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci december

Lúčime sa
Martin Pribola
vo veku 79 rokov
Dušan Hanuštiak
vo veku 62 rokov
Ľubor Dobšinský
vo veku 51 rokov
Margita Krúpová
vo veku 84 rokov
Július Buchta
vo veku 67 rokov
Ladislav Machava
vo veku 84 rokov

Vitajte
Vojtech Zubák

Spadol blesk z neba, zasiahol
oči,čo nestihli nič povedať. Ostalo veľa otázok, len jedna odpoveď, tichý ston čo umlčala
lesná ozvena. Posledným švihom rúk preťal si haluz, zamkol
srdce a žalostné kvílenie píl.
Hora zaplakala a z letokruhov
vystrekla krv. Niet viac dychu,
tlkot srdca, buchot sekerou...len
ďalšie meno do dreva, do kameňa vpísané.
Dňa 27.januára 2016 uplynie už
dlhý rok, čo sa oči zavreli, utíchol
dych a srdce prestalo biť

Jankovi
Weissovi
S veľkým žiaľom v srdciach a s
láskou spomínajú rodičia, dcéra
Timejka, priateľka Miška, starká
Soňa,starí rodičia zo Sirka, krstní rodičia, Soňa s manželom,
bratranci a sesternice, Jurko,
Stanko,Riko,Vladko,Sergio,
Lusia,Rebeca.
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