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Jubilejný zimný prechod Stolickými vrchmi
V sobotu 6.2.2016 zorganizovalo Mesto Revúca v spolupráci
s Klubom slovenských turistov
Dúbrava a Lesmi SR, š.p., Odštepným závodom Revúca jubilejný XV. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi.
Pre turistov boli pripravené dve
pešie trasy. Kratšia zo sedla Javorinka do Karafovej cez chatu
Janka a dlhšia z Červenej Skaly
cez dolinu Strateník do Karafovej cez chatu Janka. Prechod na
bežkách sa neuskutočnil z dôvodu nedostatku snehu. Tohto
prechodu sa zúčastnilo 450
účastníkov, ktorých na začiatok
trasy vyviezlo 7 autobusov. Na
trase bolo občerstvenie na
chate Janka. Nad bezpečnosťou účastníkov dohliadala Horská služba Malá Fatra, okrsok
Muráň. Počas akcie bolo slnečné počasie a mohli sme sa kochať výhľadmi na okolité kopce.
Na záver akcie odvážali autobusy turistov z Karafovej do reštaurácie Balaton, kde sa podával guláš a losovala tombola.
Každý účastník akcie dostal na
pamiatku tričko, odznak a pamätný list. Ing.M.Kvetko

Plesová sezóna je v slovenskom ponímaní obdobie FAŠIANGOV. V minulosti sa plesy
nekonali iba počas fašiangov,
ale boli aj neoddeliteľnou spoločenskou udalosťou šľachty. Konali sa napríklad, pri korunováciách panovníkov, rodinných
oslavách, zásnubách. Aj tanečníci z tanečného štúdia Happy

Plesová sezóna s HAPPY DANCE
Dance Revúca sú každoročne
neoddeliteľnou súčasťou plesov, bálov i tanečných zábav.
Ich precízne tancovanie a ladný
krok dokážu v divákoch vyvolať
umelecký zážitok, čo patrične
ocenia potleskom.
Zúčastnili sa takmer všetkých
plesov v Revúcej i okolí. Vystúpenie mladých a krásnych súčasných tanečníkov akoby vrátilo čas. Noblesa a elegancia je
porovnateľná s rokmi minulými
aj vďaka tanečnému štúdiu
Happy Dance. Tanec je to, čo
nás baví a spája, čo je dôležitý
fakt, že krásny a nezabudnuteľný pocit zostáva na oboch
stranách - účinkujúcich i plesajúcich.Bc. Ivana Sviežená
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Odišiel navždy... VENOVANÉ PAMIATKE

V minulom čísle našich novín
sme priniesli smutnú správu o
úmrtí Dušana Dubovskéhočestného občana mesta, historika a publicistu.
Opustil nás v nedeľu ráno 7.februára vo svojom byte uprostred svojej rozsiahlej knižnice s
obrovským depozitárom vzácnych historických rukopisov.
V mestských novinách, Revúckych listoch, pri ktorých zrode v
roku 1992 stál a sám ich pomenoval, pravidelne uverejňoval
historické udalosti a významných dejateľov. Všetko dokumentoval fotografiami. Dnes
miesto v novinách zapĺňame už
len spomienkou na neho.
Dušan Dubovský pochádzal zo
starobylej
Krupiny, ale po absolAllan Mikušek
vovaní lesníckeho odborného
učilišťa sa zamestnal v bývalom
LTZ v Revúcej. V závodnom
klube ROH sa organizovaniu
kultúrneho diania v meste venoval celých 38 rokov.
Pôsobil ako poslanec mesta,
člen mestskej rady a jedno volebné obdobie ako zástupca
primátora mesta. V roku 1990
bol členom delegácie, ktorá
vtedajšiemu prezidentovi Rudolfovi Schusterovi a predsedovi
vlády Milanovi Čičovi
predniesla žiadosť o zriadení
okresu Revúca. Takisto presadil
návrh na anulovanie rozhodnutia bývalého obvodného úradu z roku 1942 o vymazaní armádneho generála Rudolfa Michala Viesta zo zoznamu občanov mesta. Na jeho podnet bola
v roku 1992 mestská knižnica
pomenovaná na Knižnicu Samuela Reussa.
So svojím súputníkom Pavlom
Ferdinandym fotografoval premeny nášho mesta a zároveň
ako zberateľ historických fragmentov skladal mozaiku dejinných udalostí. Svojou fotografickou tvorbou sa prezentoval aj
v družobnom meste Litovel. Od

začiatku deväťdesiatych rokov
vyvíjal aktivity aby sa pôvodný
dom a nová budova Prvého
slovenského gymnázia stali
národnými kultúrnymi pamiatkami, ktorých sa stal správcom.
V roku 1993 navrhol zriadiť pri
pôvodnej budove PSG Park národovcov s bustami. Zaslúžil sa
o pomenovanie základnej školy
na Jilemnického ulici ako ZŠ
I.B.Zocha. Bol spoluzakladateľom miestneho spolku Matice
slovenskej. Objavil a má podiel
na zachovaní pôvodných latinských názvov na budove dnešného mestského úradu, mal
vplyv na postupný vývoj mestského erbu a navrhol vyhotovenie pamätných tabúľ Martinovi
Kukučínovi,Gustávovi Reussovi a Jánovi Gallovi. Taktiež
sa zaslúžil o vydanie prvej poštovej známky s motívom pôvodného domu PSG a mnoho
ďalších aktivít spojených so
spoločenským a kultúrnym životom Revúcej, ako Detská divadelná Revúca, Detská výtvarná Revúca, Zochova divadelná Revúca.
Jeho autorské aktivity vyústili v
období rokov 1989-2012 do 17
knižných prác. Všetky bez
nároku na honorár. Odmenou
boli viaceré ocenenia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied, ktoré
mu udelil Literárny fond SR.
Veľmi si cenil spoluprácu so
Štefanom Ivanom,Ing.Jaroslavom Gočaltovským, PhDr.Jánom Bendom, Valikou Liptaiovou,Emomom Goliášom,Ing.Jánom Oláhom,Jánom Gordianom, akademickým maliarom
Michalom Studeničom, Evou
Bláhovou Mgr.Beátou Šarlinovou a Ľudmilou Spišákovou,Ing.Dušanom Sekerkom,Ing.Marošom Detkom, Tiborom
Holéczym, Ankou Zajačkovou,Dankou Maškarovou,Belom Minárikom,Belom Tomesom,Ondrejom Herichom,
Mgr.Vincom Blanárom,Jurajom
Kováčom,Milošom Kovačkom,Gustávom Frákom,Mgr.Katarínou Kvetkovou a Jožkom
Gorelom.
V roku 2014, kedy si Dušan
Dubovský pripomenul 50 rokov
svojho pôsobenia v Revúcej
ako i 25.výročie vydania prvej
publikácie, mu vyšla i jeho posledná-najväčšia, modrá kniha
Album Revúcej. Dokumentuje
udalosti v Revúcej za posledných 115 rokov.
V úvode modrej knihy primátorka mesta Eva Cireňová

vyjadrila osobné poďakovanie a
poďakovanie mnohých Revúčanov za jeho záslužnú prácu v
prospech Revúcej a Slovenska
a vyslovila presvedčenie, že
udelenie najvyššieho ocenenia
mesta Zlatý Quirin si plne zaslúžil
Zostávajú už len spomienky..
Ján Debnár

Dušan nám bude chýbať
Niekoľko vďačných slov na rozlúčku.
Neviem azda s istotou celkom
presne povedať, kedy, v ktorom
roku to bolo keď som prvýkrát uvidel či stretol môjho milého kamaráta Dušana Dubovského.
No predsa: rozpamätávanie ma
celkom určite privádza do Revúcej, do historickej budovy 1.
slovenského patronátneho evanjelického gymnázia: tam sa
mi srdečne prihovoril uprostred
školskej expozície a pamiatok
na slávnu "gymnaziálnu" Veľkú
Revúcu a jej historické nezabudnuteľné účinkovanie v dejinách slovenského vzdelávania,
vedy a kultúry materiálnej i duchovnej. Tam mnohým návštevníkom zblízka i zďaleka s nadšením rozprával o revúckych kódexoch i o revúckych osobnostiach, kňazoch, profesoroch i zaslúžilých mešťanoch, o nakladateľsko-vydavateľských programoch i cirkevnom živote evanjelickom,o kostoloch a zvlášť
o zvonoch, o poznávaní jedinečných revúckych knižníc, revúckeho radostného divadelníctva zborového spevu, ale i o
dejinách revúckeho záchra-nárstva hasičstva predovšetkým.V
neposlednom rade o vynikajúcom revúckom športe. Nadovšetko však o revúckej obetavosti, nezmernom milovaní sloKarnevalové
masky
venského
národa
a jeho mládeže. Všade tam zanechal
Dušan Dubovský dôležitú stopu,
presnejšie: ním starostlivo objavované, tisíckrát bádateľsky prechodené, skultivované a ošetrené ozaj výnimočné náučné
chodníky revúcke. Vodil nás po
nich s najväčšou radosťou a my
sme na nich spoznali a uvideli,
vďačne oceňovali Dušanove
rozsiahle monografické práce o
Revúcej a jej najvýznamnejších
dejateľoch. Príkladmi môžu byť
vzácne knižné tituly: Revúca
kolíska slovenského stredného
školstva (1993), Z histórie
Revúcej a ochotníckeho divadla,
Samuel Ormis, Ivan Branislav
Zoch (všetky 1996), Biografický
lexikón mesta Revúca (2000),

Prvé slovenské gymnázium,
Letokruhy mesta Revúca (obe
2001), Evanjelici v dejinách
Revúcej (2004), Pamätnica
mesta Revúca (2007), Revúca,
jej športovci a majstri Slovenska, Európy a sveta (2009),
Svätyňa osvety a vzdelanosti
(2012), Album Revúcej (2014).
Okrem týchto i celý rad ďalších
vydaní, listotlačí, pozvánok,
slávnostných programov, výstaviek i výstav, prehovorov a pozdravov v písanej, zvukovej či inej
podobe. Celý rad pamätných
tabúľ, búst, galérií, v neposlednom rade kvetov, ktoré prizdobili
Tvoje nadšené dni. Stal si sa
pravým, rýdzim, pravdivým a
milujúcim historikom. Nemôžem, milý Dušan, zabudnúť na
mnohé revúcke podujatia, nádherné duchovné sympóziá, ktoré som mohol Tvojou zásluhou i
zásluhou Tvojich priateľov navštíviť. A navštevoval som Revúcu s najväčšou radosťou,
pretože horela plameňom pravého čistého srdca. Obetoval si
milovanej Revúcej a jej okoliu i
Gemeru, ba i Malohontu celému
takrečeno všetko, čo môže človek darovať: život, zdravie, nevšedné nadšenie, pravú lásku.
Pamätám si vďačne na mnohé
Tvoje skoré ranné príchody do
Slovenskej národnej knižnice v
Martine, na celé „vlaky“ Národných novín a iných slovenských
novín a časopisov, ktoré putovali
do Revúcej: tam si ich excerpoval, fotografoval, množstvo
textov prepisoval a postupne
vytvoril o Revúcej také znalosti,
aké nemá k dispozícii azda
žiadny iný slovenský región.
Znalosti si spôsobne ukladal a
uložil do kníh tie si sám i s priateľmi vášnivo edične a graficky
upravoval, našiel prostriedky na
vydanie a stal si sa nielen
autorom, ale i vydavateľom par
excellence: zvlášť si miloval fotografie, nazbieral si ich tisíce, s
trpezlivosťou strážnych anjelov
si ich vyhľadával, zachraňoval
pred hroziacim zničením, datoval a identifikoval, a s najväčšou
láskou vkladal do jedinečného
Albumu Revúcej. Nemôžem,
drahý Dušan, zabudnúť ani na
mnohé iné stretnutia s Tebou.
Ako s vyslancom Revúcej. V
Nadácii Gaudeamus napríklad,
ktorá sa stretávala v Bratislave,
Revúcej , v Martine, v Kláštore
pod Znievom a inde: šlo o obnovu devastovaných budov dávnych slovenských gymnázií.
Nechýbalo veľa a buldozéry by
ich boli vyviezli na smetiská. Ale
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DUŠANA DUBOVSKÉHO VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
samo: svieti v krásnych lúčoch
slnečného radostného človeka
renesančného typu. Áno, pris- Poznáme športovca Mesta Revúca za rok 2015

Ty si sníval ako pravý džentlmen o ich záchrane: tento sen
sa Ti zasníval ako ten najväčší
zo slovenských snov. A rozosníval sa aj nám: zachránenými
budovami sme spolu s Tebou
chceli dokazovať vzťah k vlastným dejinám, nezabudnúť,
neprehliadnuť a zdôrazňovať:
my, Slováci sme mali predsa
skvelé školstvo, slovenské
gymnázia napríklad, v ktorých
možno nájsť všetko to, čo školy i
dnes potrebujú. Dnes, keď budovy ožili, ozdraveli a pulzuje v
nich život, vedia o tom všetkom
najmä Tvojou zásluhou mnohí z
nás.
Prežili sme s Tebou krásny,
požehnaný čas Tvojho pozemského života, vážený Dušan
Dubovský. V predpôstnu
nedeľu, v ktorej sa v chrámoch
čítal Pavlov Hymnus o láske, sa
na poludnie 7. februára 2016
náhle uzavrel. Áno, ak by si
lásky nemal, bol by si len
cvendžiacim kovom, a to by si s
určitosťou nebol Ty. Aj preto sa
nám vlastne všetko, čo sme s
Tebou na celoživotnej púti
prežili akoby to bolo dnes, vynára v pamäti ako svieži pulzujúci život, ako požehnanie

pel si ozaj ako výdatný prameň
k znovuzrodeniu dávnych myšlienok o mládeži, ktorá môže
byť ozajstnou držiteľkou rána. O
školách, ktoré sú tou najlepšou
investíciou do budúcnosti.
Zanechávaš nám, Dušan, najstaršie kresťanské a v istom
zmysle renesančné posolstvo:
milujte sa, Slováci, navzájom,
ako blížni sa milujte, žičte si,
pracujte na sebe a rozdajte sa
sami sebe i svetu, slúžte si do
vyčerpania, nenechajte sa objať diabolským egoizmom, budujte sa s radosťou ako kultivované spoločenstvo také, aké
vám ho predstavila historická
Revúca: pravým nadšením a
pravou obeťou vybudovala svet
krásnej školy a skvelého srdečného slovenského života, ktorý
môže byť dnešnému Slovensku
slnečným príkladom.

Vo štvrtok podvečer 25.februára
sa v mestskom dome kultúry oceňovali športové výsledky a
športovci mesta za rok 2015.

V kategórii najlepší športovec
senior boli nominovaní Ľubomír
A Ty, milý Dušan, si nás toto po- Bodor-kickbox a Marek Emesolstvo celý život učil a budeš rici-armwrestling a Norbert
nám ho svojím milým úsmevom Gyömbér-futbal, ktorý sa stal
podotýkať a pripomínať naveky. najlepším športovcom mesta
za rok 2015. Odchovanec MFK
Doc.PaeDr.Miloš Kovačka,PhD Revúca odišiel v roku 2006 do
mládežníckeho tímu prvoligovéMartin
ho klubu FK Dukla Banská
Bystrica, kde odohral 44 stretnuOddelenie územného a strategického tí.Do
slovenskej futbalovej reprezentácie vstúpil už v mládežplánovania
níckych kategóriach, zviditeľnil
sa najviac ako kapitán mužstva
do 21 rokov. Za A-mužstvo futbaVážení klienti, dovoľujeme si vám oznámiť, že činnosť lovej reprezentácie debutoval 5.
marca 2014 v priateľskom zápaTURISTICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA
se proti Izraelu, keď Slovensko
bude od 1.marca 2016 presťahovaná na stálu adresu zvíťazilo v 3:1.-Norbert Gyömbér
hráva na pozícii obrancu, príMuránska 18, Revúca
padne defenzívneho stredo(v priestoroch budovy Prvého slovenského gymnázia) poliara a momentálne pôsobí v
Aktuálne telefónne čísla:058/2851558,0917 346 852 špičkovom talianskom prvoligovom klube AS Rím, do ktorého
Bližšie informácie:http:/tic.revuca.sk/ prišiel na hosťovanie zo svojho
klubu Calcio Catania.

Turistické informačné centrum sa sťahuje

Oddelenie životného prostredia
a verejného poriadku

Pravidelný výkup papiera
Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť
(vyplácané nad 200 kg)v týchto dňoch: 22.3., 26.4., 24.5.,
28.6., 26.7., 23.8., 27.9., 25.10., 29.11., 20.12.,na týchto uliciach
v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpeľná,14.2514.45 Štúro-va,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35
Hlinkova,15.40-16.00 Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.3016.50 križovatka Je-senského a B. Němcovej,16.55 - 17.15
Revúčka pri kultúrnom dome.Zbierajú sa noviny, časopisy,
knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber
zviazaný!!!Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom
Brantner.

V kategórii najlepší mládežnícky športovec boli nominovaní Ema Kapustová biatlon,
Jaroslav Bőhlke- silový trojboj
a Simona Sokolová-kickbox.
Cenu v tejto kategórii si z rúk
primátorky mesta Evy Cireňovej
prevzala 12 ročná víťazka svetového pohára v Szegedi Simona Sokolová. Na svojom športovom konte má 7 medailí, z toho 4
zlaté a titul vicemajsterky SR v
disciplíne kicklight do 28 kg.
Ocenenie Najlepší športový
kolektív seniori bolo udelené
nohejbalistom NK Revúca za
víťazstvo v Slovenskom pohári
2015. Družstvo mužov NK Re-

vúca A v zložení : Útrata Marián,
Szilágyi Daniel, Kilík Ján ml. a
Černota Milan sa pod vedením
trénera J.Kilíka zaslúžilo už o
druhý zisk tejto cennej trofeje
pre náš klub a natrvalo sa zapísalo mesto Revúca a jeho Nohejbalový klub do dejín slovenského nohejbalu, ako viacnásobného víťaza
SP.
,
Ocenenie Najlepší mládežnícky športový kolektív si prevzali futbalisti z MFK Revúca Starší dorast U19 - Peter Okruhlica,Lukáš Korim,Juraj Tamáš, Vladimír Horvát, Erik Urckapitán,Maroš Samko,Dávid
Mokoš,Michal Bukóci,Aleš
Boldy, Peter Miartin,Marcel
Kasper, Štefan Rusňák, Denis
Fulop, Andrej Fečkanin, Vladimír Levický. Chlapci sa pod
vedením trénera Jána Švihlu
pokúšali o postup do III.ligy niekoľko sezón a postup im tesne
unikal stále v závere sezóny no
v sezóne 2014/15 potvrdili našu
dlhoročnú dobrú prácu s mládežou a súťaž vyhrali so 6 bodovým náskokom pred druhým
a 11 pred tretím tímom.V 24
súťažných zápasoch 19 krát
zvíťazili 3 krát remizovali a iba 2
krát okúsili trpkosť prehry skóre
71:18 a 60 bodov hovorí za
všetko.
Ocenenie mesta Revúca za
najúspešnejšieho funkcionára v oblasti športu za rok 2015
si prevzal Ján Kilík. Od vzniku
Nohejbalového klubu v roku 1995 patrí medzi hlavných organizátorov nohejbalu v našom
meste. Od samého začiatku v
klube nielen aktívne hrával, ale
postupne aj začal zaúčať a
trénovať nohejbal mladých .
Dosahoval a stále dosahuje so
svojimi zverencami veľmi pek-
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A ešte naposledy fašiangy, karnevaly a pochovávanie basy

Maškarný v Revúčke

Karneval s Mimoňom
Znova je čas karnevalov, zábavy a veľkých bálov. Fašiangy sú v
plnom prúde a s nimi aj čas veselia a zábav. Do MŠ Sládkovičovej
zavítali tiež a priniesli každoročný karneval, na ktorý sa deti veľmi
tešili. 11. februára 2016 opäť ožili rozprávkové a fantazijné postavy,
ktoré mali nesmiernu chuť sa zabávať a v maske predviesť svoje
tanečné umenie. O prekvapenie a dobrú náladu sa postarali
animátori z Outdoor Institute Stageman z Banskej Bystrice, ktorí si
pre deti pripravili hry, súťaže, balónové kreácie a samozrejme
tance a tanečné kreácie. Prekvapením bol Mimoň, ktorý deti
pozdravil, zatancoval si s nimi a zapózoval pred fotoaparátmi. Na
záver si odmenu odniesla každá maska a určite aj radosť a
spokojnosť z roztancovaného a rozprávkového karnevalového
popoludnia.

Chystajte si deti, masky...
Hasičské jednotky 2015

,, Chystajte si deti masky bude smiech a špás, fašiangový karneval
dnes prišiel medzi nás......
Fašiangy sú najveselším obdobím
celého roka je to obdobie hodovania, veselosti, zábav, plesov a
karnevalov. Je to obdobie prechodu od zimy do jari. Aj deti z MŠ na
Ul. Vl. Clementisa ukončili toto obdobie veľkým detským
karnevalom. Karneval sme uskutočnili v priestoroch školskej
jedálne ZŠ J. A. Komenského vo štvrtok 4.2. za účasti tých
najkrajších a najnápaditejších masiek. Masky boli veľmi zaujímavé,
veľmi pestré a tajuplné. Niektoré sme ani nespoznali, že kto je za
nimi zamaskovaní. Karneval organizujeme každoročne, ale tento
rok bol výnimočný. Jedinečnosť tohto karnevalu spočívala v tom,
že celý karneval nám spestril svojim bohatým programom
animátor Ujo Ľubo Deti už mali možnosť stretnúť sa s ním počas
slávnosti MDD v našej MŠ. Ujo Ľubo na karnevale vytváral dobrú
náladu, veselú zábavu, masky vytancovali svojich rodičov a všetci
sa dobre zabávali. Tešíme sa na stretnutie s ním aj na budúci rok.
Viera Fatľová, MŠ Ul. Vl. Clementisa, Revúca

Čože by to boli za fašiangy bez
maškarného plesu. V piatok 5.
februára 2016 sa už tradične konal v Revúčke maškarný ples,
ktorý organizovala Materská
škola v spolupráci s Centrom
voľného času v Revúčke.
Deti sa už nevedeli dočkať tejto
pre nich najzábavnejšej udalosti. Spolu s mamičkami si pripravili masky od výmyslu sveta.
Krásne princezné, šmoulinky,
futbalisti, kovboji a idiáni, zvieratká, rozprávkové bytosti, bojovníci a nechýbal ani spiderman
Vyzdobený kultúrny dom sa
zmenil na neopakovateľnú rozprávkovú krajinu. Všade bolo
počuť veselú hudbu a smiech
našich ratolestí. Po príchode
hostí všetkých milým príhovorom privítala riaditeľka materskej školy Zdenka Kalejová.
Nasledovala promenáda masiek, veru bolo čo obdivovať.
Krásne masky sa najprv
predstavili. Deti si zatancovali s

pani učiteľkami, s kamarátmi a
do tanca pozvali aj rodičov.
V snahe dať maškarnému plesu
rozprávkový náboj sa aj pani učiteľky MŠ premenili na rozprávkové bytosti. Panovala výborná nálada, rozprávkové postavičky tancovali, bavili sa, súťažili. Bodkou za maškarným
plesom boli sladké šišky, rôzne
iné dobroty a hodnotné ceny,
ktoré zabezpečila Mgr. Janette
Hrbálová poslankyňa mestskej
časti Revúčka. Všetky krásne
masky boli odmenené pekným
darčekom. Aj tento rok sa nám
maškarný ples vydaril a tešíme
sa na ten budúci.Večer v príjemnej atmosfére ubehol veľmi
rýchlo a ťažko sa nám lúčilo pri
poslednom kole.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave maškarného
plesu- sponzorom Tescu Revúca,poslankyni J. Hrbálovej, tetám kuchárkam za výborné šišky, pracovníkom KD v Revúčke.

Kresťanská veselica

Sú tradície, ktoré už roky majú svoje čaro. Jednou z nich je pre nás
februárová Kresťanská veselica, ktorá nás tento rok roztancovala
6.februára 2016 v rytme skupiny Metalex v zložení Jaroslav
Šarník, Mário Garláthy a Marian Hrivňák. Po otvorení veselice
pánom dekanom Pavlom Bodnárom naše srdcia a uši potešil DFS
Lykovček. A potom sa tancovalo, spievalo a bavilo až do bieleho
rána. Viac ako sto párov nôh malo ukázalo, že tanec je najlepší
liek, ako zabudnúť na starosti a tešiť sa z každej chvíle. Ďakujeme
vzácnym sponzorom, ktorí náš večer obdarovali cenami do
tomboly. Skvele sme sa zabavili a tešíme sa na stretnutie o rok, ak
nám bude dopriate ZHORA ...
Janka Dorčáková
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Fašiangový sprievod mestom

Nechýbali masky,muzika,šišky, čaj a varené víno...

.. A večer veselica a na polnoc pochovanie basy
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Šikanovanie, krádeže, alkohol... Fašiangy,karnevaly a pochovávanie basy...
Pochovávanie basy zaujalo aj TV Markízu

Kriminalita, šikanovanie, krádež, alkohol, ubližovanie, … o tom
všetkom žiakom 7. ročníka Základnej školy J. A. Komenského porozprávali vo štvrtok 11. 2. 2016 pán Fandák a pán Gajdoš z
Mestskej polície v Revúcej.
Žiaci sa počas besedy dozvedeli o základných úlohách mestskej
polície, o jej oprávneniach a povinnostiach. „Mestská polícia
zabezpečuje verejný poriadok v obci, chráni majetok obce a občanov, dbá na ochranu životného prostredia, dbá na dodržiavanie
poriadku a čistoty, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia
obce,“ vymenovali úlohy mestskej polície.

„ Aj keď sa fašiangy končia až v
stredu, v Základnej škole na
Hviezdoslavovej ulici v Revúcej
pochovali basu už dnes....,“ týmito slovami začínala krátka reportáž v hlavných správach TV
Markíza.
Tak ako po iné roky, aj teraz sme
v našejškole usporiadali tradičný fašiangový karneval. A keďže
jednou z priorít našej školy je
viesť žiakov k poznaniu ľudových zvykov a tradícií, aj tento
rok sa v závere uskutočnil akt
„pochovávania basy“. A práve o
túto aktivitu našej školy prejavila
záujem aj televízia Markíza.
Celá akcia sa začala v piatok
5.februára tradičným karnevalom, na ktorom sa veselo zabávali a súťažili žiaci prezlečení do

zaujímavých a originálnych masiek. V závere karnevalu masky
vytvorili spoločný sprievod a
začala sa ukážka jedného z
fašiangových zvykov- pochovávanie basy. Deti podľa starodávnych zvykov za spevu fašiangových ľudových pesničiek a
odriekaním rečňovaniek zahrali
„pohreb“ basy, čím symbolicky
ukončili obdobie fašiangov.
Žiaci školy takýmto zážitkovým
učením spoznávajú regionálne
zvyky našich predkov, zároveň
sa učia vystupovať na verejnosti
a rozvíjajú svoju tvorivosť a
prezentačné zručnosti. Krátku
reportáž z uvedenej akcie odvysielala TV Markíza v hlavných
správach v sobotu -6.februára
2016.

Žiakom vysvetlili, čo jednotlivé úlohy znamenajú v praxi. Uviedli
konkrétne prípady, ktoré musí mestská polícia riešiť. Medzi
najčastejšie priestupky patria poškodzovanie majetku, vandalizmus, krádeže, rušenie nočného pokoja, verejné pohoršovanie a
dopravné priestupky.
Beseda žiakov zaujala a nechýbalo ani množstvo zvedavých otázok. Sme radi, že napriek pracovným povinnostiam si títo „muži zákona“ našli čas a strávili ho spolu s našimi žiakmi.EK

Meranie síl v ruskom jazyku
Poznáme najlepšieho športovca mesta za rok 2015

V ZŠ I.B.Zocha v Revúcej si ako druhý cudzí jazyk žiaci môžu
vybrať nemecký jazyk alebo ruský jazyk. Tí, ktorí sa rozhodli pre
ruský jazyk si pravidelne vo vyšších ročníkoch „merajú sily“ na
Olympiáde z ruského jazyka.
Tento rok sa stretli žiaci 8. a 9. ročníka 9. februára v školskej knižnici, aby svojimi schopnosťami preukázali zvládnutie úrovne A1.
Žiadna olympiáda nie je ľahká. Je potrebné zvládnuť posluch v cudzom jazyku, prácu s cudzím textom, zvládnuť reálie. No určite najnáročnejšia je konverzácia v cudzom jazyku. K vylosovaným témam si účastníci pripravili vlastné rozprávanie, potom museli komunikovať a odpovedať na otázky poroty. Odbornú porotu tvorili
členky predmetovej komisie cudzích jazykov. Všetci tí, ktorí sa
olympiády zúčastnili, podali pekné výkony.
Víťazom gratulujeme a prajeme im veľa pekných chvíľ pri čerpaní
nových vedomostí a zručností v ruskom jazyku.
Mgr. Jaroslava Koňuchová

né úspechy, tak na Slovensku,
ako aj v zahraničí. Len za posledných pár /6/rokov získali
hráči pod jeho vedením celkovo
na M-SR vo všetkých kategóriách 12 titulov M-SR, 9 strieborných a 4 bronzové medaily .
Slovenský pohár získali celkovo
6 krát z toho juniori 3, muži 2 a
žiaci 1 víťazstvo a za umiestnenie získali 5 krát striebro a 2 x
bronz.Medzi najcennejšie trofeje patrí určite zisk SP v roku
2012 a 2015 v mužskej kategórii, ako aj zisk Putovného pohára
juniorov za neprerušený sled
víťazstiev 3 nasledujúce roky .
Najväčším úspechom pre neho
samotného je, keď vidí , že z jeho zverencov srší nadšenie a
radosť z hry zvanej nohejbal.
Ocenenie mesta Revúca za
celoživotný prínos k rozvoju
športu v meste Revúca bolo
udelené Júliusovi Stráňaiovi.V roku 1970 založil kulturistický oddiel v Revúcej, ktorý
viedol až do roku 1990. Za 20 rokov získal oddiel veľa medailí a
ocenení. Medzi jeho najúspeš-

nejších zverencov patrili Rudolf
Holzknecht, Ľubomír Hrebenda.
V roku 2011 založil Junior Club,
ktorý vedie v posilňovni v budove
Centra voľného času.. Venuje sa
širokej základni od žiakov až po
seniorov. Za krátky čas pôsobnosti tohto klubu získali jeho
zverenci v mládežníckych kategóriách ocenenia z majstrovstiev
Slovenska. Michal Valaštek v
kategórii dorastencov získal 1
zlatú, 1 striebornú medailu a v
kategórii juniorov 1 zlatú medailu
na majstrovstvách Slovenska v
kulturistike. Jeho klubový kolega
Roman Slamčík získal v tomto
období tiež dve medaily 1 bronzovú ako dorastenec a takisto
bronzovú ako junior.
Programom oceňovania nás
sprevádzal moferátor RTVS,
rodák z Revúcej Ján Žgravčák a
vystúpil folkórny súbor Lykovec.
Oceneným srdečne blahoželáme
Text a foto: Katarína Kvetková
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Žatva mladých revúckych futbalistov
Turnaj mladších žiakov v
Hnúšti, 30.1.2016
Naši mladší žiaci (U13) vycestovali 30.1.2016 na halový turnaj
do Hnúšte. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev: FK Iskra Hnúšťa, FK Sklo Tatran Poltár, FK
CSM Tisovec, FTC Fiľakovo, FK
Strojár Krupina, FK Iskra Hnúšťa B, ZP Šport Podbrezová a
MFK Revúca.
Hralo sa systémom 4+1, hrací
čas 1x18 min, družstvá boli rozlosované do dvoch skupín po
štyri tímy, prvý dvaja zo skupín
hrali semifinále na kríž o finále,
ostatní účastníci hrali o celkové
umiestnenie. Ocitli sme sa v
skupine B a našimi súpermi boli
postupne celky FK Strojár Krupina, FK Iskra Hnúšťa B a ZP
Šport Podbrezová. Náš úvodný
zápas na turnaji s Krupinou sa
niesol v duchu nervozity prvého
zápasu a obidve družstvá sa
snažili neurobiť chybu. Po veľmi bojovnom výkone sme sa
však dokázali presadiť a strelili
sme prvý gól. O vedenie sme
prišli pár minút pred koncom

zápasu,keď sme súperovu strelu nešťastne tečovali do vlastnej bránky a nasledovala deľba
bodov.
Druhý zápas sme nastúpili proti
papierovo slabšiemu celku FK
Iskra Hnúšťa B, ale aj napriek
tomu som prízvukoval našim
hráčom,aby nestrácali koncentráciu. Po veľmi dobrom výkone, kde sme súpera nepustili
takmer k ničomu, sme zvíťazili
3:0.
Posledný zápas v skupine sme
odohrali proti ZP Šport Podbrezová a bol to zápas o prvé
miesto v skupine. Kombinačnou hrou nás súper dostával
pod tlak, ale obetavosť a túžba
našich zverencov po prvom
mieste v skupine bola silnejšia
a vyhrali sme 1:0.Po skupinovej
fáze turnaja nás čakali súboje a
pódiové umiestnenie.
V semifinále nás preverilo druhé družstvo zo skupiny A: FK
Iskra Hnúšťa. My sme však v
tejto fáze turnaja mali jediný cieľ
a tým bol postup do finále. Po
veľmi dobrom výkone sme

súpera prevýšili - dá sa povedať
na obidvoch stranách hracej
plochy a zvíťazili sme 4:2. Po
semifinále sme sa museli rýchlo
skoncentrovať a "šiť" taktiku na
druhého finalistu, ktorý bol podľa
očakávania celok z Podbrezovej. Finálový zápas sme zvládli
ešte lepšie ako ten v skupine a
už po 10 sekundách hry sme
strelili úvodný gól. V priebehu
zápasu sme ešte zvýšili na 2:0,
resp. 3:1. Konečný rezultát bol,

že sme sa tešili z víťazstva 3:2
a mohli oslavovať prvé miesto.
Zostava MFK Revúca:horný rad
zľava:Katarína Vredíková, Miroslav Repiský - tréner, Dávid
Kováč,Sebastián Kováč, René Putera,dolný rad zľava: Marek Medvec, Dávid Škorňa,
Matúš Juríček, Tomáš Bútora,
Timur Hrbál
Úspechy sme žali aj na Mikulášskom turnaji v Košiciach a
turnajoch v Lučenci a Šaci

Basketbalistky z Hviezdoslavky postúpili na krajské majstrovstvá
Dňa 4.2.2016 sa 10- členné družstvo dievčat zo ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca v zložení Czetnerová, Rigóová, Vredíková,
Faklová, Bátoriová, Bolečeková, Strinková, Vrbjarová, Grendová a
Koreňová zúčastnilo regionálneho kola v basketbale, ktoré sa
konalo v ZŠ MPČĽ 35 Brezno.V obidvoch odohratých zápasoch
tohto regionálneho kola naše dievčatá nenašli premožiteľa, a tak si
po výborných výkonoch vybojovali postup na krajské majstrovstvá
v basketbale, ktoré sa uskutočnia dňa 17.3.2016 vo Zvolene
.Výsledky zápasov :ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca - ZŠ I.B. Zocha
Revúca- 8:4,ZŠ Hviezdoslavova1Revúca Gymnázium J. Chalupku Brezno12:2.Všetkým dievčatám, ktoré vzorne reprezentovali našu školu srdečne blahoželáme! Už teraz sa tešíme na
krajské kolo, v ktorom im budeme držať palce. Mgr.J.Kvetko.

Turnaj žiačok základných škôl vo florbale
Dňa 11.02.2016 sa na pôde
GMK v Revúcej uskutočnilo obvodné kolo vo florbale žiačok
ZŠ.Turnaja sa zúčastnilo šesť
družstiev ZŠ Lubeník, Sirk, J. A.
Komenského, Hviezdoslavova,
GMK a ZŠ I. B. Zocha. Keďže sa
na turnaj dostavili školy v tak hojnom počte, boli sme rozdelení
do dvoch skupín a hralo sa systémom každý s každým.
A skupina: GMK, ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ I. B. Zocha,B skupina: ZŠ Sirk, ZŠ Komenského,
ZŠ Lubeník. Boli to napínavé
zápasy, plné emócií a krásnych
športových zážitkov, no postúpiť
zo skupiny mohli len dvaja najlepší. To sa nám aj podarilo a boje pokračovali ďalej, kde sa hralo

systémom na kríž čiže prvý v
skupine A sa stretol s druhým v
skupine B a druhý so skupiny A
sa stretol s prvým so skupiny B.
Tento zápas naše dievčatá v
zložení D. Gombárová, M. Sokolová, M. Ferková, J. Guláková, E. Kapustová, L. Sviežená,
P. Tomašková, D. Koniarová K.
Čipková,V.Kucháriková,J. Meluchová, P. Sedláková prehrali s
hráčkami GMK. Tak sme sa
stretli s družstvom ZŠ J. A. Komenského v boji o tretie miesto,
kde naše dievčatá nesklamali a
zvíťazili.
Dievčatá všetkých tímov si
zaslúžia pochvalu, pretože hrali
až do posledného záverečného
hvizdu naplno a prejavilo sa to aj

na výsledkoch s minimálnym podobné výsledky aj na ďalších
rozdielom strelených gólov. Za turnajoch, ktoré ich čakajú.
tento krásny úspech našim žiačMgr.
M. Pirochová
Dávidgratulujeme
Tomečko,Športovec
2015
kam
a prajemeroka
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
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
Predám Ford Ka na súčiastky
0944 011 262
Prenajmem garáž, 6.rad oproti
požiarnej stanici, bez elektriny,
montážna jama,pivnica,regále,dlhodobý prenájom,30 €/mesiac
0919 266 103,0919 188 010
Predám dospelé králiky- činčila
veľká-nepríbuzné samček a dve
samičky,sú ocenené a tetované
0902 402 013

Novootvorený kadernícky
salón ELITA
Jilemnického 98
za Rozkvetom
0915 065 447
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Zamestnanie

Zamestnanie

Farmaceut,Revital-Jana Házyová, VŠ II.st.,prax 3 roky
0905 896 642,
revital@ferdonet.sk
Farmaceutický laborant,-Revital.Jana Házyová, USO
0905 896 642
Strážnik SBS Berkut,Jelšava,Alena Miková, USO
0904 970 212
Marketingová asistentka

ARIES2 Tornaľa,Iveta Levai,USO,prax 6 mesiacov
0918 727 205
Predavačka detského tovaru,
Tatiana Karabínošová, UNIS-Ka
Revúca, USO, 0905 524 951
Kuchár-Horehronská kúria,Peter Vlček,Telgárt,nižšie stredné
odborné vzd.,prax 6 mesiacov
0908 548 342
Info@horehronskakuria.sk

Rozpis pohotovostných služieb lekární -marec 2016
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Cannabis

2
Dr.Max

3
Lianela

4
NsP

5
Cannabis

6
Sunpharma

7
Lianela

8
NsP

9
Cannabis

10
Sunpharma

11
Dr.Max

12
Lianela

13
Cannabis

14
Sunpharma

15
Lianela

16
Dr.Max

17
Sunpharma

18
Cannabis

19
NsP

20
Dr.Max

21
Cannabis

22
Lianela

23
Sunpharma

24
Dr.Max

25
Lianela

26
Sunpharma

27
Cannabis

28
Dr.Max

29
Sunpharma

30
Dr.Max

31
Lianela

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci február

Lúčime sa
Milan Kmeť
vo veku 49 rokov
Ondrej Chudic
vo veku 82 rokov
Martin Húsik
vo veku 91 rokov
Mária Borošová
vo veku 64 rokov
Milan Hustina
vo veku 68 rokov

Vitajte
Elizabeth Kiňová
Dávid Homola
Miroslav Novysedlák

Znel svadobný
pochod
Matej Antal
a Uršuľa Černáková
20.2.2016
Juraj Jahodník
a Michaela Mikušáková
20.2.2016

Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre
teba slnko hriať ale tí, čo Ťa radi
mali, nikdy neprestanú na Teba
spomínať.Dňa 18.februára 2016
uplynuli 3 roky odvtedy, čo nás
Poďakovanie
navždy opustila naša drahá mamička a stará mama
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie Mestu Revúca,
Zboru pre občianske záHilda
ležitosti, primátorke mesta ReŠvecová
vúca, primátorom Krupiny, Jelšavy, Tisovca, evanjelickej faSo smútkom v srdci spomínajú rárke, spevokolu Quirin a všetsyn Marian, nevesta Janette a kým občanom, ktorí sa dňa
vnúčatá Marián, Kristína, Patrí- 10.2.2016 prišli rozlúčiť s nacia, Nella a Tomáš, svatka Otília ším otcom a starkým
s rodinou, sestra Darina a ostat- D u š a n o m D u b o v s k ý m .
Ďakujeme za kytice a prejavy
ní známi.
sústrasti.
S úctou syn Zdenko Dubovský s
vnukmi Davidom a Michalom.
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