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Ján Brocko,povstalecký básnik Gemera
1940-1944 uverejnil 174 literárnych prác, básní vlastných i
preložených. Nielen na poli literárnom zvádzal statočný zápas
v boji proti fašizmu.

Tušenie páli ma, srdce sa
zdráha. Čosi sa dvíha v hĺbkach
pod kladinou. Slováci Slovensko vlasť naša drahá, počuješ šeptať celou domovinou.
To česť a svedomie hrdo sa
vzmáha, vyrastá búši v hĺbkach
pod kladinou.
Dňa 7.júla 2016 sme si pripomenuli 70-te výročie úmrtia básnika a publicistu, revúckeho rodáka, Jána Brocku.
Mesto Revúca v spolupráci so
Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov zorganizovali v mestskom dome kultúry
spomienkové podujatie, ktoré

otvoril predseda Základnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Revúcej Ján Kochan. So
životom a tvorbou básnika a
povstalca prítomných hostí oboznámil doktor Július Lomenčík z Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici. Život splývajúci s básňou, tak znel titul jeho
príspevku, lebo ako uviedol, vystihuje krátky život, pôsobenie
a umeleckú tvorbu Jána Brocku. Povstalecký básnik v čase
keď rinčia zbrane, našťastie ukázal, že nie všetky múzy mlčia.
Z jemného lyrika sa stal revolučný básnik, ktorý v rokoch

Expozícia z pamätnej izby vo výstavnej sieni MsKS

Počas svojho krátkeho 22-ročného života Ján Brocko písal
básne, publikoval v stredoškolských almanachoch, v Novom
rode, Národných novinách, Tvorbe a v Eláne. Aktívne sa zapojil
do Slovenského národného povstania. Bol redaktorom revúckych povstaleckých novín Naše
správy. Po potlačení Povstania
odišiel do hôr a spolupracoval s
protifašistickým odbojom. Povstalecký básnik v ťažkých podmienkach ochorel na tuberkulózu a nakoniec tejto ťažkej
chorobe aj podľahol. V roku 1990
vyšla o ňom životopisná novela
Stanem sa básnikom z pera
Dušana Mikolaja.

odzneli Brockove verše z povstaleckej poézie Boj o Revúcu v
podaní Jána Debnára, ale aj
výber veršov z ľúbostnej poézie
Venované Emče v podaní Mateja Stejskala, študenta PSLG.
O hudobný umelecký zážitok sa
postarali učitelia Základnej umeleckej školy Revúca a hrou na
klavír Ladislav Tomes, priateľ
Jána Brocku.
Na rodnom dome básnika na
Muránskej ulici primátorka mesta Eva Cireňová a predseda
Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave Norbert Lacko odhalili pamätnú tabuľu.
Spomienková slávnosť bola
ukončená na miestnom cintoríne
pietnou pamiatkou pri hrobe
básnika.
Návrh pamätnej tabule je dielom
Vincenta Blanára a expozíciu z
pamätnej izby povstaleckého
básnika Jána Brocku môžete
navštíviť počas prázdnin vo výstavnej sieni mestského domu
kultúry.

Súčasťou spomienkového podujatia je expozícia z pamätnej izby
J.Brocku. Úvodné slová k pamätnej izbe, pôvodne zriadenej v
Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej predniesol Text a foto: Katarína Kvetková
bývalý riaditeľ školy Vincent Blanár, ktorý sa zaslúžil o jej zriadenie.
Počas spomienkovej slávnosti

Pietna spomienka pri hrobe básnika v miestnom cintoríne

2

SPRAVODAJSTVO

Revúcke listy č.13|22.júl 2016

ZuŠka ďakuje revúckej verejnosti za podporu

Jediný hypermarket v Revúcej,
ktorý našu spoluprácu prijal a
patrične aj ocenil, je spoločnosť
TESCO v Revúcej. Už štvrtý rok
nám vytvára priestor nielen na
prezentáciu prác žiakov výtvarného odboru, ale na základe
výziev samotného vedenia spoločnosti z dôvodu skrášlenia ich
priestorov.
O tom, že nadácia Tesco spúšťa
v strednej Európe nový komunitný program pre školy, ktorým
podporí neziskové organizácie,
sme sa bližšie dozvedeli v apríli
tohto roku. 3. apríla 2016 naša

škola predložila Nadácii Pontis
projekt zameraný na oblasť
vzdelania detí a mladých ľudí,
na získanie zručností mladých
ľudí a študentov. Do grantového
programu „Vy rozhodujete, my
pomáhame“ sme navrhli projekt Detský denný tábor SLNIEČKO.
Do programu bolo prijatých 438
žiadostí. 77 víťazných projektov,
medzi ktoré sme patrili aj my,
Nadácia Tesco zaradila do
hlasovania v obchodnej spoločnosti Tesco v Revúcej, kde
zákazníci mohli pomocou že-

tónov rozhodnúť o víťazovi.
Skôr, než došlo k vyhlasovaniu
výsledkov, konala sa 1. júna
2016 v rámci Dňa detí v priestoroch OD Tesco prezentácia
práce žiakov všetkých odborov
našej školy, ktorou sme sa
snažili verejnosť uistiť, že v
prípade víťazstva výška grantu 1
300 € padne na úrodnú pôdu,
pomôže pri organizácii DDT
SLNIEČKO.
Dňa 14. júna 2016 sa víťazstvo
potvrdilo.V slávnostný deň 28. 6.
2016 prevzala riaditeľka ZUŠ v
Revúcej Renáta Brezovská od
Miriam Sinčákovej, riaditeľky
spoločnosti Tesco v Revúcej a za
účasti primátorky mesta Revúca
Evy Cireňovej symbolický šek vo
výške 1.300 €.
Celé stretnutie prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére, kedy
sme sa navzájom obdarovali
milou spoločnosťou a zaujímavým rozhovorom o spoločnosti
Tesco, ZUŠke a meste Revúca.
Pani Sinčáková nás informovala
o ich aktivitách a drobnom darcovstve pre komunity v meste,
ktoré už uskutočnili a ktoré sa v
najbližšej budúcnosti budú realizovať. Na záver sme si vypočuli

pekné slová z úst riaditeľky
Tesco: “Pani riaditeľke ZUŠ
ďakujeme za výbornú spoluprácu, keďže za symbolický
poplatok celoročne zdobia naše
lobby nádhernými výtvarnými
prácami svojich žiakov a hneď
od vstupu navodzujú príjemnú
atmosféru pre našich zákazníkov.“
Kolektív ZUŠ vyslovuje poďakovanie za podporu projektu
Detského denného tábora
SLNIEČKO, ktorý združí účastníkov tábora opäť do jednej
veľkej umeleckej rodiny.
Pri prezentácii dňa 1. júna 2016
účinkovali žiaci ZUŠ Nina Bendulová, Matúš Poprocký, Emma
Petalíková, Bianka Šeböková,
Dominika Karalová, Dominik
Karalo, Martina Máliková, Zuzana Genigová, Tereza Frandelová, Slavomír Šmídt, Dominika Pipasíková, Milan Bukóci,
Diana Dorčáková, Marianna
Výborná, Laura Ševcová, Timea
Petrovičová, Zdenka Dachová,
Simona Saganová a Diana Dorková.
Renáta Brezovská DiS.art.,
riaditeľka školy

Quirin reprezentoval Slovensko v Maďarsku
vystúpení a dary od sponzorov,
ktorí podporujú naše spevácke
chúťky, tak zas padli na úrodnú
pôdu. A po letnej prechádzke
mestom, večeri v priateľskom
duchu sme sa ráno oddýchnutí
presunuli do Budapešti, aby
sme po pracovnej časti zájazdu
vstrebali do svojho vnútra kúsok
histórie, pohladili svoje oči pamiatkami, nadýchali sa atmosféry hlavného mesta a napokon
Speváckemu zboru QUIRIN pri
ZUŠ v Revúcej sa 1. júla 2016
dostalo veľkej pocty účinkovať v
otváracom koncerte Medzinárodnej Chopinovej klavírnej súťaži v Gödöllő.
Súťaž s dlhoročnou tradíciou,
kde sa od 1. do 8. júla 2016 stretli milovníci umenia a hudby z
mnohých krajín (okrem domácich aj z Poľska, Indonézie,
Slovenska, Francúzska), má už
tradične vysokú umeleckú úroveň a dokonale zladené organizačné záležitosti k spokojnosti
každého hosťa i účinkujúceho.
Pod vedením dirigenta Jaroslava Petra SZ QURIN reprezentoval naše malebné Slovensko
skladbami Giulia Cacciniho Ave
Maria, Tomasa Luisa de Vittoria

skladbu Jesu dulcis memoria,
Pavla Procházku Ľúbostná z
Gemera a energiou naplnil sálu
Grasalkovičovho paláca ľudovou piesňou Bodaj by vás čerti
vzali v úprave Eugena Suchoňa. Zaslúžený potlesk pohladil
naše uši a naplnil naše srdcia.
Ten pocit ťažko opísať slovami.
Desať rokov poctivej práce pri
umeleckom vypracovaní jednotlivých skladieb v našom malom, ale zohratom kolektíve bolo pozitívne ocenené aj hudobníkmi pôsobiacimi v družobnej
hudobnej škole v Gödöllő, čo si
nesmierne vážime. Ako jediný
zbor zo Slovenska sme na pôdu
našich susedov priniesli kúsok
slovenskej kultúry a tak upevnili
naše dobré vzťahy. Úspory z

sa nechali ukolísať vlnami Dunaja, počas plavby loďou
ochutnali špeciality tohto krásneho mesta. V zhone života sa
už aj pokojné stretnutie človeka
s človekom berie ako zázrak. My
sme však tieto dni prežili naplno,
v pokoji, pohode, mali sme čas
spievať, dýchať, zvážiť si hodnotu priateľstva a utužiť vzťahy,
lebo QUIRIN je už naša druhá
rodina.
Bc.J.Dorčáková
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Revúčka má multifunkčné ihrisko

odvozu, zhutnenia povrchu, nákupu, dovozu a pokládky novej
antuky , stála necelých 12 000 €.
Ako nám povedal riaditeľ školy
Emil Valko podarilo sa spojiť
finančné prostriedky z viacerých
zdrojov. Mesto Revúca prispelo
sumou 4 697 €, Nadácia ČSOB
3 000 €, BBSK 1 000 € a zvyšné
prostriedky doložila základná
škola z vlastných príjmov.
Antuku dodali Ipeľské tehelne a
celú pokládku realizovala miestna firma M. Krštieňa. A výsledok
stojí za to.“ Ďakujeme všetkým,
ktorí školu podporili a verili nám,

že sa nám podarí revitalizovať
ďalší športový povrch v našom
meste. A už neostáva len behať
pre zdravie“, dodal riaditeľ školy
Po slávnostnom ukončení školského roku 2015/2016 vo štvrtok 30.6.2016 si vynovenú bežeckú dráhu prezrela aj primátorka mesta Eva Cireňová a
symbolicky pozvala obyvateľov
nášho mesta
zabehať si v
prekrásnom prostredí ZŠ J. A.
Komenského v Revúcej.
Katarína Kvetková, foto: ZŠ

Ako nakladať s odpadmi?
Zrealizované multifunkčné ihrisko sa nachádza pri bývalej
Základnej škole v Revúčke.
Stavebná akcia začala tohto roku v apríli 2016 a ukončená bola
v júni.
Pred realizáciou vlastnej stavby
boli odstránené murované garáže, kleníky a priľahlé oplotenie,
ktoré boli v nevyhovujúcom technickom stave. Následne boli
uskutočnené zemné práce so
skrývkou zeminy, odvodnenie
ihríska a uložené boli podkladové štrkodrvové vrstvy.
V ďalšej etape bolo zrealizované ihrisko s umelým trávnatým
povrchom o rozmere 33x18 m.
Súčasťou ihriska sú mantinely,
ochranné siete a osvetlenie
ihriska
V rámci realizovaných stavebných prác bola uskutočnená
aj úprava priľahlej účelovej komunikácie, ktorá bola v neupravenom stave.

Zhotoviteľom hlavnej stavby
bola spoločnosť POLY-SLOVAKIA s.r.o., Banská Bystrica.
Celková hodnota
zrealizovaných prác, ktorých investorom bolo Mesto Revúca je
105 tis. eur, pričom z uvedenej
sumy bola na realizáciu zámeru poskytnutá dotácia
z
Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 40.000 eur.
Zrealizované multifunkčné ihrisko je určené pre futbal, volejbal, tenis. Nové ihrisko architektonicky vhodne dotvorí
danú časť Revúčky a podstatne zlepší možnosti na športovanie pre deti,členov športových klubov a pre širokú športovú verejnosť
V zmysle prevádzkového poriadku je užívanie ihriska k
dispozícii od júla tohto roku.

Revitalizovaná bežecká dráha

Žiaci Základnej školy J. A.
Komenského , ako aj obyvatelia
nášho mesta dostali v týchto
dňoch krásny darček.
Po rokoch snáh, príprav a zháňania finančných prostriedkov
sa splnil jeden zo snov žiakov,

učiteľov, ale iste aj obyvateľov
nášho mesta. Podarilo sa revitalizovať prvú bežeckú dráhu
v našom meste a to za pomerne
krátky čas.
Revitalizácia pozostávajúca z
odstránenia starej antuky, jej

ČO KAM PATRÍ
Nádoba (vrece) na papier:
Patrí tam: noviny, časopisy,
knihy, zošity, reklamné prospekty, papierové kalendáre, papierové obálky, čisté papierové
(lepenkové) obaly krabice treba
poskladať tak, aby zaberali čo
najmenší priestor.
Nepatrí tam: papier kombinovaný s inými materiálmi
(plast, kovy), papier znečistený
potravinami, ropnými látkami,
použité papierové hygienické
prostriedky, pauzovací papier,
indigový papier
Nádoba (vrece) na sklo:
Patrí tam: čisté sklenené obaly
bez kovových uzáverov (rôzne
fľaše, poháre), dekoratívne a
tabuľové sklo, sklenené črepy.
Nepatrí tam: sklené obaly ropných produktov, náterových
hmôt a riedidiel, silne znečistené
sklenené obaly potravín, porcelán, zrkadlá, obrazovky, žiarovky, žiarivky, autosklo, sklo s
drôteným výpletom.
Nádoba (vrece) na plasty:
Patrí tam: čisté plastové fľaše
(bandasky) od nápojov, octu,
potravinového oleja, čistiacich a
hygienických prípravkov, plastové obaly potravín, plastové
fólie, obrusy, hračky, kuchynské
pomôcky, plastové vrecká a
vaky, viacvrstvové kombinované
materiály (tetrapaky)
objemnejšie obaly (fľaše, tetrapaky)
treba postláčať alebo poskladať
tak, aby zaberali čo najmenší
priestor a tiež čisté kovové obaly
potravín a kovové časti týchto

obalov konzervy, plechovky od
nápojov, kovové vrchnáky z fliaš
a pohárov, hliníkové fólie (alobal) od syrov, čokolád a pod.,
hliníkové stiahnuteľné viečka na
obaloch jogurtov, paštét, šalátov
a pod.; kovové výrobky a
súčiastky.
Nepatrí tam: plastové obaly
ropných produktov, náterových
hmôt a riedidiel, silne znečistené
plastové obaly potravín, plastový materiál kombinovaný s textilom, kovové obaly a súčiastky
kombinované s iným materiálom
(napr. sáčky od orieškov, instantných polievok, a pod., izolovaný drôt, káble); značne znečistené kovové obaly zvyškami
potravín alebo nebezpečnými
látkami (ropné látky, náterové
hmoty riedidlá a pod.); batérie;
vyradené elektrozariadenia
(elektroodpad z domácností)
.Použité prenosné batéria a
akumulátory a automobilové
batéria a akumulátory
Odovzdávanie tohto odpadu z
domácností je v rámci zavedeného systému zberu zabezpečované bezplatne počas celého
roka v zbernom dvore v areáli
spoločnosti vykonávajúcej zber
a prepravu odpadov na území
mesta na Šafárikovej ul. č.
330/3, Revúca. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na
zberný dvor na vlastné náklady.
Oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu z
domácností s obsahom
škodlivín vrátane veterinárnych liekov, humánnych
liekov a zdravotníckych
pomôcok nespotrebovaných
fyzickými osobami
Zber týchto odpadov je v rámci
zavedeného systému zabezpečovaný:bezplatne raz polročne
mobilným zberom, termín ktorého je občanom vopred oznámený;bezplatne počas celého roka
na zbernom dvore v areáli
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spoločnosti vykonávajúcej zber
a prepravu odpadov na území
mesta na Šafárikovej ul. č.
330/3, Revúca. Pôvodca je
povinný tento odpad dopraviť na
zberný dvor na vlastné náklady.
Nespotrebované liečivá je
možné odovzdávať v lekárni.
Jedlé oleje a tuky
Odovzdávanie tohto odpadu z
domácností je v rámci zave-
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deného systému zberu zabezpečované bezplatne počas
celého roka v zbernom dvore v
areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov
na území mesta na Šafárikovej
ul. č. 330/3, Revúca. Pôvodca je
povinný tento odpad dopraviť na
zberný dvor na vlastné náklady.
Takýto odpad je možné odovzdávať napr. v uzavretých plastových fľašiach. Dokončenie.

Vydarené stretnutie seniorov
Je šťastím človeka dožiť sa v
relatívne dobrom zdraví dôchodku. Záleží už potom na
ňom, ako sa rozhodne prežiť
jeseň života. Môže sedieť doma
a zaoberať sa s vekom pribúdajúcimi zdravotnými problémami, alebo vybrať si zo zaujímavého bohatého programu ,
ktorý organizuje Jednota dôchodcov Slovenska.
Jednou z posledných veľmi
vydarených akcií s bohatou
účasťou seniorov bol okresný
turistický zraz v Tornali. Zúčastnila som sa ho aj ja a rada sa so
svojimi dojmami podelím.
V jedno júlové ráno nás autobus
bezpečne doviezol do cieľa, kde
nás v kultúrnom dome milo
privítali a pohostili obetavé
členky miestnej organizácie
dôchodcov. Program turistiky
bol dobre premyslený, každý
mal možnosť, podľa posúdenia
svojich schopností rozhodnúť
sa pre jednu z troch rôzne
náročných trás. Ja som sa zaradila medzi tých najmenej zda-

tných turistov a vybrala som si
trasu po miestnych kultúrnych
pamiatkach. Musím potvrdiť
tvrdenie múdrych ľudí, že všetko
máme v hlave,-moje kĺby ma
akoby zázrakom lepšie poslúchali- ako pravdivé. Keď je
človek v príjemnom prostredí s
dobrými ľuďmi zabudne na zdravotné obtiaže. Aj dôchodcovia,
ktorých vernými spoločníkmi sú
barly, boli toho dôkazom. Po
prehliadke mesta sme sa zišli v
klube dôchodcov, osviežili sa
kávou, výbornými pagáčikmi a
doplnili si pitný režim. Zdatní
turisti sa s nami podelili o krásne
zážitky z vyhliadky okolia Tornale. Stretnutie sme ukončili v
školskej jedálni dobrým obedom
a s dobrou hudbou.
Aj touto cestou v mene všetkých
účastníkov ďakujem organizátorom za zodpovedne pripravené podujatie, bohaté pohostenie, príjemnú atmosféru a šoférovi za bezpečnú cestu. Prežili
sme pekný deň a tešíme sa na
ďalšie stretnutie. SK

Opekačka
na Bodnárke
Hasičské jednotky 2015

V jeden utorok v júni nad naším
mestom trikrát prehrmela búrka
so silnou dažďovou intenzitou.
Na druhý deň sme mali zabezpečenú akciu Opekačka pre
seniorov na Bodnárke. Rátali
sme s počtom tridsať ľudí, tých
odvážnych, ktorým nevadí mokrá tráva, pahrebisko, drevo ani
lavice na sedenie. Ráno po

sčítaní nám vyšlo číslo sedemdesiat. Bolo že to vravy, veselosti a radosti z pekného dňa.
Spätný odchod bol naplánovaný o 13:00 hod. Vtedy podľa
meteorológov malo už v
Revúcej pršať.
Okolie Bodnárky a chata mnohých prekvapili. Prekrásny
pohľad do údolia na naše mesto
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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: 26.7., 23.8., 27.9., 25.10.,
29.11., 20.12.,na týchto uliciach v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpeľná,14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.10
Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.40-16.00 Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka Jesenského a
B. Němcovej,16.55- 7.15 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.
ponorené do zelene bol nádherný. Chata je obnovená z vonkajšej strany aj zvnútra, dôkladná práca a vkus pracovníkov
Mestských lesov Revúca. Ich
riaditeľ Ladislav Szabó nás
oboznámil so životom lesa a
jednotlivými druhmi stromov a
kvetov, začal históriou a dostal
sa až k súčasnosti. Dozvedeli
sme sa veľa nového a od tej
chvíle sa mnohí začali na prírodu
pozerať inými očami. My bez
prírody žiť nedokážeme, príroda
bez nás áno. Po opekačke nasledovala káva, pitný režim a
hodinová vychádzka po vstup do
Hodošovho lesa s výhľadom na
majestátnu Kráľovu hoľu, ktorá

ako málokedy bola bez oblakov
s modrou oblohou ale už bez
snehu. Na záver spoločnej akcie
ženy zo spevokolu Úsvit stáli na
lúke smerom do údolia nášho
mesta a zaspievali pieseň - Aká
si mi krásna ty rodná zem moja...
Bolo to neplánované, spontánne
a dojímavé. A o chvíľu klop-klop,
začala prietrž mračien. Do
autobusu sme dobehli pod
dáždnikmi mokrí. Tak ako predpovedal meteorológ, o 13:00
hod. začalo pršať.
Ďakujeme Ing. Ladislavovi
Szabovi za jeho čas a bratom
Gabajovcom za bezplatnú prepravu na Bodnárku a späť.
Bc.Ľ.Ďurďáková

Nástrahy na letných cestách
Okresný dopravný inšpektorát
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Revúcej by chcel
upozorniť motoristov na špecifiká, ktoré prináša letná turistická
sezóna.
Cestná premávka má počas
letného obdobia svoje osobitosti, ktoré vyplývajú najmä zo
zvýšených nárokov na organizmus počas horúcich letných dní,
dlhých presunov motorovými
vozidlami na dovolenku a pod. V
tomto období sa na cestách
pohybuje viac motocyklov, cyklistov ale aj chodcov, čím môže
narastať i počet kolíznych situácií v cestnej premávke.
Preto v súvislosti s
letnou
turistickou sezónou okresný
dopravný inšpektorát vodičov
upozorňuje a zároveň aj radí:v
letných mesiacoch treba mať
viac na pamäti, že na miestach,
ktoré sú nám dobre známe, sa
pohybujú i vodiči, ktorí ich nepoznajú, preto buďte voči ostatným ohľaduplní,
-pri výjazde z vedľajšej cesty na
hlavnú dávajte pozor na motocyklistov môžete ich ľahko
prehliadnuť a nedať im prednosť
v jazde,
-v noci dávajte pozor na chodcov
veľakrát sa môžu pod vplyvom
alkoholu po cestách potácať a
občas na cestách aj ležia, spia,
-pred jazdou na dlhšiu trasu sa

pokúste výdatne vyspať,uvedomte si riziko spojené
s mikrospánkom v prípade dlhej
trasy, ktorá vás čaká po celodennej práci a snažte sa mu
predísť,
-urobte si po každých dvoch
hodinách jazdy krátku, približne
15-minútovú prestávku,
-pokiaľ máte tú možnosť, tak sa
počas vedenia vozidla na veľkú
vzdialenosť striedajte s iným
vodičom,
-ak sa začnete cítiť unavení
resp. ospalí, nájdite čo najrýchlejšie bezpečné miesto na státie.
Predtým ako by ste mohli dostať
mikrospánok, vás môže varovať
niekoľko príznakov:
zívanie, strata koncentrácie, objavujúce sa ťažkosti s udržaním
otvorených viečok, vybočovanie
vášho vozidla z jazdného pruhu
a pod.
Najlepším riešením pri únave je
vyspať sa!
Vetranie otvorením okna, zvýšenie hlasitosti autorádia alebo
krátke cvičenie vám
pomôže len v zanedbateľnej
miere.
Kpt.Mgr.Milan Straka
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Oprava
V Revúckych listoch z 29.apríla 2016 v článku Talent 2016
sme uviedli chybnú informáciu o umiestnení Ivany Slottovej. I.Slottová sa umiestnila na 2.mieste. Za chybu sa
ospravedlňujeme. Vedenie ZuŠ
Oznam
Mesto Revúca oznamuje, že Detské dopravné ihrisko
na Tomášikovej ulici-pri klzisku smerom na Revúčku
je počas prázdnin pre verejnosť otvorené každý deň
v čase od 10.00 hod.-18.00 hod.
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Preteky letného biatlonu v Revúcej

Revúcka strelnica hostila počas
posledného júnového víkendu
takmer 200 biatlonových pretekárov všetkých vekových kategórií. Konali sa tu preteky Viessmann pohára v letnom biatlone.
Súťažilo sa vo všetkých vekových kategóriách, od najmladších žiakov (10-11 ročných) až
po seniorov (nad 50 rokov). Do
bojov sa zapojila aj početná skupina biatlonistov z maďarských
klubov.
Podujatie v sobotu otvorila primátorka Revúcej, Eva Cireňová
a súťažiaci nastúpili do rýchlostných pretekov. V tých nám
radosť urobili viacerí športovci. V

kategórii dorastencov 16-17 r. to
boli pretekári ŽP Šport Podbrezová, ktorí sú našimi revúckymi odchovancami - Tomáš
Sklenárik a Lukáš Ottinger, ktorí
obsadili krásnu prvú a tretiu
priečku.
V kategórii žien sa darilo Anke
Košinárovej, ktorá sa vďaka
bezchybnej streľbe prestrieľala
na pekné tretie miesto. V žiackych kategóriách na stupne víťazov vystúpila Tamarka Molentová, ktorá v konkurencii trinástich 10-11-ročných žiačok vybojovala striebro. Ema Kapustová
a Samo Siman získali nepopulárne “zemiakové” medaily,

čiže štvrté priečky. Na trate
nastúpili spomedzi revúckych
biatlonistov aj V. Šteczová,
A.Štempelová a A. Ottinger
medzi najmladšími, R.Bíž a
T.Kuchta v kategórii 12-13 r.,
A.Fujdiarová a E.Petalíková
medzi najstaršími žiačkami. V
kategórii dorastu a dospelých
súťažili v revúckych farbách
okrem vyššie spomenutých aj
A.Uličná, R. Humenník, J. Majerčík s bezchybnou streľbou a
P. Košinár.

tejto kategórie a náš odchovanec Tomáš Sklenárik sa musel
uspokojiť so štvrtou priečkou. Za
ženy bodovala Anka Košinárová, ktorá zhodne ako v sobotu
získala bronz. V žiackych kategóriách sme “ulovili” jednu
bronzovú medailu, vďaka Samovi Simanovi v kategórii žiakov
10-11-ročných a opäť dve nepopulárne štvrté priečky, ktoré
získali Veronika Šteczová (1011-ročné žiačky) a Ema Kapustová (14-15-ročné žiač-ky).

Na nedeľné vytrvalostné preteky
sa prihlásili aj biatlonoví reprezentanti Slovenska, čo sľubovalo zážitky pre divákov. Naša
zo zimnej sezóny najúspešnejšia biatlonistka Paulína Fialková sa kvôli zraneniu do bojov
zapojiť nemohla a tak pretekárov povzbudzovala ako diváčka.
Z mužskej reprezentácie sme
mali možnosť vidieť Mateja Kazára, Tomáša Hasilu a Michala
Šímu, ktorých však vo vytrvalostnom preteku vďaka jedinému nezostrelenému terču predčil nádejný pretekár Henrich
Lonský z ŠKP Banská Bystrica.
V kategórii dorastencov sa opäť
darilo nášmu odchovancovi Lukášovi Ottingerovi, ktorý vybojoval striebro, vedúci pretekár

Revúca je už tradične známa
tým, že do víkendového programu zaraďuje aj neoficiálny,
ale veľmi napínavý pretek prípravkárov. Tu nám radosť
urobila Lenka Repáková, ktorá
získala striebro medzi dievčatami a Markus Sklenárik svojim bronzom medzi chlapcami.
Najmladšími prípravkármi boli
za Revúcu štartujúci Maťko
Kliešek a Emka Šteczová .
Vďaka skvelej organizácii a
množstvu dobrovoľníkov sa Klubu biatlonu Magnezit Revúca
podarilo zabezpečiť preteky na
vysokej úrovni, ktorú ešte umocnilo slnečné počasie . Ďakujeme
j všetkým partnerom a sponzorom, ktorí nám svojím dielom
pomohli.
Klub biatlonu

Zocháči ocenili svojich najlepších
nenia najušľachtilejších hodnôt
vo vzťahu k sebe, k človeku a k
prírode. Pozostáva z
troch
stupňov. Tretí, najvyšší stupeň a
medailu Osobnosť školy získali
žiaci:Kristína Balková, Adam
Brodák, Daniela Drábová,
Daniela Ďurejová, Sarah Kvetková a Matej Sviežený zo IV. A
triedy a žiačky IX. A triedy Dominika Gombárová, Janka
Guláková a Alexandra Toporová

Áno, leto nám už skutočne zaklopalo na dvere, no skôr, ako
sme zavreli brány našej školy a
za školským rokom 2015/2016
dali definitívne bodku, zhodnotili
sme vo štvrtok, 30. júna 2016, v
MsDK výsledky našej celoročnej
práce.

osobnosť nášho mesta. Mali
sme tú česť medzi nami privítať
zástupcu primátorky mesta Júliusa Buchtu. Spolu so zástupkyňou riaditeľky školy
Katarínou Krištofovou odovzdali žiakom významné ocenenia.

Tak ako každý rok, rozlúčili sme
sa aj s našimi deviatakmi. Býva
dobrým zvykom, aby sa na slávnostnom oceňovaní žiakov našej školy zúčastnila aj významná

Prvým významným ocenením
je Osobnosť školy, ktorá v
našej škole vznikla so zámerom
pozitívne ovplyvňovať morálny
vývin žiakov v zmysle zvnútor-

hrdí, pretože počet týchto žiakov
z roka na rok stúpa. Prevládali
pochvaly za výborné výsledky v
práci, za umiestnenie v predmetových olympiádach a športových súťažiach, za dosiahnutie niektorého zo stupňov
ocenenia Osobnosť školy, za
reprezentáciu školy.

Na slávnostnom ukončení školského roka sme zatlieskali aj
všetkým malým i veľkým medailistom, ktorí si na športových
Na záver školského roka udeľu- olympiádach zmerali sily a vyšli
jeme aj Cenu školy. Pedago- zo súbojov ako víťazi.
gická rada na svojom zasadnutí, V závere nám ešte zatancovali
ktoré sa uskutočnilo 22. júna naši deviataci a rozlúčili sa s
2016 rozhodla, že Cenu školy nami úprimnými slovami vďaky.
získajú dve naše deviatačky: Ich vyznanie nás nenechalo
Janka Guláková a Miriam chladnými, veď sme spolu toľko
Sokolová. Obe naše dievčatá toho prežili. A už ostávalo iba
získali Cenu školy za šírenie do- vyhlásiť prázdniny. Urobila tak
brého mena školy reprezento- naša pani zástupkyňa a sálou sa
vaním v mimoškolskej organi- ozval velikánsky potlesk. Čaká
zácii v športových súťažiach na nás leto plné krásnych zážitkov,
všetkých úrovniach - sú skvelé v tak si ho všetci užime, aby sme
kickboxe.
sa v septembri mohli pustiť opäť
Až 111 žiakov na konci školské- do práce.
ho roka dostalo pochvalu od
riaditeľky školy, na čo sme veľmi

Mgr.Z.Kováčová
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Úspešný rok pre volejbalistov Revúcej

Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0902 167 999
Predám záhradu v lokalite
Kúpele. 0904331 448
Hľadám súrne do prenájmu
1-2 izbový byt.
0911 668 815
Predám 3-izbový byt s balkónom na 3.poschodí na
Ul.I.Krasku. Cena 25 000 €,
Dohoda možná.
0908 915 480
Vždy po skončení súťažného
ročníka 2015 / 2016 sa patrí
zhodnotiť účinkovanie našich
volejbalistov v jednotlivých súťažiach. Volejbal v Revúcej patrí
roky medzi najúspešnejšie kolektívne športy a k najlepším reprezentantom nášho mesta.
Družstvo mužov znova bojovalo
v súťaži 1. ligy , čo je po extralige
druhá najvyššia súťaž. V tejto
súťaži sa bojuje o postup medzi
najlepšie družstvá Slovenska,
ale to je pre náš klub len v teórii
relativity. Náklady na túto súťaž
sú minimálne 30 x vyššie , aký
rozpočet má náš klub. Ale aj tak
je úroveň 1. ligy vysoká. Hrajú v
nej kluby z bývalej extraligy od
Zvolena, cez Nové Mesto nad
Váhom až po Bratislavu. Najväčšie náklady sú preto na dopravu . Máloktorý klub v súťaži
hrá zápasy so svojimi odchovancami tak, ako my. Tento rok
sa nám podarilo posilniť o bývalého reprezentanta.Martin Zelený prejavil záujem o hranie v
Revúcej. Bol veľkou oporou a
prínosom pre družstvo, keďže
pre zranenia nemohli hrávať
niektorí hráči. Nakoniec sme
skončili na 4. mieste, keď o umiestnení rozhodol pomer získaných lôpt, ktorý nás posunul
na nepopulárne umiestnenie.
Vždy dopĺňame káder mladými
odchovancami a aj tento rok to
bude rovnaké. Z kategórie
žiakov preradíme dvoch talentovaných hráčov o ktorých už prejavili záujem zostavovatelia novotvoriacej reprezentácie Slovenska. Družstvo starších žiakov bojovalo v súťaži s družstvami z Banskej Bystrice, Prievidze a s dvomi zo Žiliny. Tento
ročník patrí po dlhšej dobe medzi naše najúspešnejšie. Družstvo chlapcov, posilnené o pár
vynikajúcich dievčat,vyhralo
všetky zápasy základnej časti.
Takýmto spôsobom postúpilo na
Majstrovstvá Slovenska , ktoré
sa konali v Starej Ľubovni. Mali
sme veľmi ťažkú skupinu, kde
okrem nás boli medailisti z

minuloročných M SR. V priamom boji o postup do finálovej
časti, sme porazili družstvo z
Nového Mesta nad Váhom, za
ktoré už hrajú hráči so skúsenosťami z vyšších súťaží. Vo
finálovej časti sme nakoniec
skončili na štvrtom mieste, čo je
obrovský úspech pre mladých
volejbalistov. Ďalšou vrcholnou
udalosťou bol finálový turnaj
Majstrovstiev Slovenska v MIDI
COOL VOLLEY, ktorý sa konal v
Bratislave. Tu získalo družstvo
chlapcov tretie miesto a vybojovalo bronzové medaile. Hneď
po ukončení zápasov naši cestovali do Trnavy na Kalokagatiu,
čo sú majstrovstvá Slovenska
pre základné školy. Tu sme našli
premožiteľa len vo finále a získali sme strieborné medaily za
druhé miesto. O najlepších hráčov , Filipa Vavreka a Filipa Ovšonku, hneď prejavili záujem
reprezentační tréneri v kategórii
U 16.
Okrem kolektívnych úspechov
nás reprezentujú aj jednotlivci.
Na Svetovej lige ( Turecko, Čína ) hrá náš odchovanec Martin
Turis na poste libera. Vo finále
Majstrovstiev sveta klubov nás
reprezentujú Zuzana Halušková
( COP Nitra ) a Ján Kotlarčík (
COP Trenčín ). Vždy vychovávame skvelých volejbalistov,
ktorí reprezentujú aj naše mesto. Naši tréneri robia všetko preto, aby tento trend naďalej pokračoval. Na to, aby sme mohli
toto všetko absolvovať, potrebujeme pomoc. Preto chcem
poďakovať všetkým, ktorí podporujú revúcky volejbal : Mesto
Revúca, SMZ Jelšava a.s.,
HERMAN Slovakia s.r.o.,
Revimex a.s., MK TOUR, Mamut Pub a mnohým ďalším.
Takisto chcem poďakovať CVČ
pri ZŠ Hviezdoslavova , že nám
vytvára podmienky vhodné, pre
našu činnosť. Venujeme sa
hlavne deťom a v tom by sme
chceli naďalej pokračovať.
Maroš Kumi, AVK.

Pohotovostné služby lekární- august 2016
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Dr.Max

2
Cannabis

3
BENU

4
Lianela

5
NsP

6
Dr.Max

7
BENU

8
Cannabis

9
Dr.Max

10
BENU

11
Dr.Max

12
BENU

13
Cannabis

14
Dr.Max

15
BENU

16
Lianela

17
Cannabis

18
Dr.Max

19
Lianela

20
NsP

21
Lianela

22
Cannabis

23
Dr.Max

24
BENU

25
Lianela

26
BENU

27
Cannabis

28
Dr.Max

29
Lianela

30
NsP

31
Dr.Max

Sobota,nedeľa,sviatok:
8.00-18.00 hod.

Pohotovostné služby
Pondelok-piatok
: 16.00-18.00 hod.

Strieborní volejbalisti zo ZŠ Komenského

Volejbalistom sa podarilo pre
našu školu získať ďalší cenný
kov . Po hladkom víťazstve na
regionálnom a krajskom kole postúpili na celoslovenské kolo Kalokagatiu 2016
medzinárodnú olympiádu mládeže v
Trnave. Družstvo v zložení Filip
Vavrek,Filip Ovšonka, Matúš
Ďuriška, Matej Lábaj, Jakub
Ovšonka, Michael Holý, Kristián
Barnák, Jakub Barták.Na turnaji
sa predstavilo sa 8 družstiev a
to: Revúca, Strážske, Svidník,
Levice, Žilina, Malacky, Senec a
Púchov. V základnej skupine sa
chlapci stretli so Strážskym, Púchovom a Malackami. Po troch
výhrach 2:0 na sety postúpili do
semifinále z prvého miesta v

skupine. Na druhý deň sa stretli
s chlapcami zo Žiliny a po výhre
2:0 sa dostali do finále.Vo finále
sa stretli s tímom zo Svidníka,
kde sa v koncovke finálového
zápasu sa prejavili väčšie herné
skúsenosti Svidníčanov.Napokon naši chlapci obhájili minuloročnú striebornú medailu.Sme
na nich veľmi hrdí. Ďakujeme
tiež trénerom Petrovi Bolačekovi, Erikovi Švecovi, Marošovi
Kumimu a Karolovi Húšťovi.
Úspechy :20-15/16-Majstri BB
kraja vo volejbale žiakov,Majstri
BB kraja v MidiCool volejbale
žiakov ( štvorkový volejbal),2.
miesto na M SR vo volejbale
žiakov,3. miesto na M SR v
Midicool
Dávid Tomečko,Športovec roka 2015 volejbale žiakov
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Dňa 27. Júna 2016 sme si pripomenuli 20.výročie úmrtia našej milovanej mamy, starej,
prastarej a praprastarej mamy

Kláry
Hanesovej

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci júl

Lúčime sa
Margita Koniarová
vo veku 80 rokov
Michal Horváth
vo veku 73 rokov
Ondrej Antal
vo veku 68 rokov

Vitajte
S láskou a úctou spomínajú dcéra Janka, vnúčatá Peter, Janka,
Danka, Gabika a Ivo s rodinami,
pravnúčatá Martin,Kristína,Linda,Dominika,Vanda,Maťo,Diana,Erik,Miška a Ivko, prapravnúčatá Mia,Max,Lara,Marco,
ostatná rodina, priatelia a blízki.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Kamila Vigová
Sarah Bujnovská
Michal Chovanko
Touto cestou úprimne ďakujeme
všetkým, ktorí sa 3.júna 2016
prišli rozlúčiť s našou drahou

Mgr.
Oľgou
Repákovou
láskavým slovom, prejavmi sústrasti i kvetinovými darmi sa
snažili zmierniť náš žiaľ. S úctou
manžel a synovia s rodinami.
Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca
života. Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále
Kominárstvo ponúka s nami.
Dňa 9.augusta 2016 uplynú 3
Frézovanie komínov roky, čo nás navždy opustila
Vložkovanie, čistenie milovaná manželka, mamka a
a revízne kontroly stará mamka
komínov
Murovanie komínov
Výroba a montáž
antikorových komínov

Anna
Cvoligová

0903 534 118

S láskou spomína manžel, dcéra
Evka, syn Ferko s manželkou
Jankou a vnúčatami Miškom a
Maxikom.
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