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V Revúcej zasadala vláda. Schválila Akčný plán okresu Revúca.

Záhrada PSG

Tlačová beseda po rokovaní v divadelnej sále Mestského domu kultúry v Revúcej. Dole: Róbert Fico pri príchode

Rokovanie v Alfe v MsKS
Dňa 13.septembra 2016 sa v
Mestskom dome kultúry v
Revúcej konalo ďalšie výjazdové rokovanie vlády. Vláda SR
schválila päťročný Akčný plán,
ktorý počíta s finančnou investíciou 61 miliónov eur.
Verejné zdroje by mali predstavovať 37 miliónov a ostatné 24
miliónov. Formou priameho regionálneho príspevku okres dostane 3,8 milióna eur, z tohto
500-tisíc eur ešte do konca tohto
roku. Konkrétne v našom meste
na podporu financovania rekonštrukcie umelej ľadovej plochy.
Hlavným cieľom akčného plánu
je znížiť mieru nezamestnanosti
v okrese Revúca a podľa

vyjadrenia premiéra Róberta
Fica podporou vytvorenia 1100
pracovných miest môžeme hovoriť o takmer štvrtinovom zoškrtaní z počtu 4000 disponibilných nezamestnaných .
Aktivity na vytvorenie nových
pracovných miest sú nasmerované do oblastí regionálnej a
miestnej ekonomiky a zefektívnenia existujúcich a nových
nástrojov na zvýšenie zamestnanosti v okrese, podpory budovania miestnych kapacít, vytvorením podmienok pre efektívne riadenie miestneho rozvoja, propagácie okresu s cieľom
zvýšenia jeho atraktivity pre
investorov, podpory sociálnoekonomického rozvoja s do-

tohto roku.

padom na zlepšenie života obyvateľov, integrácie vzdelávacích, informačných a poradenských aktivít podľa požiadaviek
trhu práce a priorít okresu pre
všetky skupiny obyvateľstva a
podpory poľnohospodárstva a
rozvoja cestovného ruchu.

A práve tento výstup- preklasifikovanie ciest na cesty I.triedy
je podľa primátorky mesta Evy
Cireňovej úspechom dňa a
celého rokovania, lebo ako
uviedla:“ Zvykne sa hovoriť, kde
je cesta tam je práca“.

Veľkým prínosom pre okres je
preklasifikovanie úsekov ciest
druhej triedy II/531 Tisovec
Červená Skala a II/532 Tornaľa
Muráň na cesty prvej triedy.
Jedná sa o 70 km ciest, za ktoré
zodpovednosť podľa premiéra
prevezme štát už do konca

Podľa predkladacej správy dôvodom zaradenia okresu Revúca medzi najmenej rozvinuté
okresy je dlhodobo vysoká miera evidovanej nezamestnanosti.
Jej priemerná výška sa počas
obdobia 2013 - 2015 pohybovala medzi 29,55 % a 19,97 %,
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V Revúcej zasadala vláda. Schválila Akčný plán okresu Revúca.
kým za rovnaké obdobie sa
priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku pohybovala medzi 13,50 % a 10,63 %.
V júni 2016 bolo v okrese

Revúca 5 637 uchádzačov o
zamestnanie, z ktorých bolo
disponibilných 4 063, čo predstavuje mieru evidovanej nezamestnanosti na úrovni 21,47 %.

Čo podporí Akčný plán v okrese
Odhadovaná finančná investícia
61 mil.€ do okresu v rokoch
2016-2020 bude podporená
priamym regionálnym príspevkom sumou 3 835 tis.€ .
Okres dostane do konca roka
2016 sumu 500 tis.€, z ktorej
148 tis.€ pôjde na podporu rekonštrukcie umelej ľadovej plochy v Revúcej, 120 tis.€ na dobudovanie cyklotrasy Mokrá
Lúka-Revúcka Lehota, 78 tis.€
na vybudovanie denného stacionára v Jelšave , 152 tis.€ na
opravu strechy Mestského úradu v Tornali a 2000 € na Centrum
podpory regionálneho rozvoja v
Tornali.V roku 2017 sa bude z
príspevku čerpať 760 tis.€, v
roku 2018 850 tis.€, v roku 2019
835 tis.€ a v roku 2019 890 tis.€.
O prideľovaní financií z regionálneho príspevku, vyvážene a podľa aktuálnych výziev rozhoduje
Akčná rada okresu. Úspešnosť
aktivít bude závisieť od predloženia a schválenia príslušných
projektov v súlade s podmienkami operačných programov,
rozsahu súkromných zdrojov,
efektivity zapojenia verejných
zdrojov a možností štátneho
rozpočtu.

tovaný na podnikateľskú činnosť v oblasti stavebných a
údržbárskych prác a udržiavanie a zlepšovanie životného
prostredia obyvateľov v meste,
v Jelšave bude zameraný nielen
na stavebné a údržbárske práce, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných
priestranstiev, ale aj na starostlivosť o lesný fond a výsadbu
drevín, čistenie lesných ciest,
spracovanie kalamitného dreva
a náletových drevín na palivové
účely. Sociálny podnik v Muránskej Dlhej Lúke bude vykupovať
divo rastúce ovocie, byliny, huby
spracovávať sušením a mletím.
V obci Gemer bude vyrábať cestoviny, v Ratkovskom Bystrom
betónové diely a v Hucíne
zabezpečovať pomocné stavebné a údržbárske práce.

Nové pracovné miesta (350) v
okrese by mali vzniknúť v oblastiach drevospracujúceho priemyslu- vo firmách zameraných
na spracovanie drevnej hmoty a
dubovej guľatiny s finálnymi
produktmi ako drevené podlahy,
parketové dýhy ,palety a lepené
profily

Kompletizovaniu systém vzdelávania s aktuálnymi a perspektívnymi požiadavkami trhu práce majú pomôcť regionálne centrá vzdelávania
určené pre
prípravu kvalifikovanej pracovnej sily pre malé a stredné
podniky. Aktivita je zameraná na
prípravu pracovnej sily pre profesie chýbajúce v našom regióne. Jedno centrum, ktoré
bude slúžiť ako rekvalifikačné
centrum podporí akčný plán na
SOŠ gen.Viesta v Revúcej, druhé poskytujúce vzdelávanie v
oblasti poľnohospodárstva,
spracovania dreva a rozvoja
cestovného ruchu v SOŠ Tornaľa.

V oblasti poľnohospodárstva 90
miest vo včelniciach, biofarmách, farme na výkrm brojlerov.
Akčný plán počíta aj s podporou
v oblasti priemyselnej a remeselnej výroby, kde by malo
vzniknúť 350 pracovných miest
v rozšírení tradičnej textilnej výroby o špecializovanú výrobu zo
sklených vlákien, výrobe inovatívnych materiálov na báze magnezitu, rozšírení výroby pánskej
konfekcie.

Do rozvoja cestovného ruchu a
turistiky predpokladá Akčný
plán investíciu 2,8 milióna eur a
súčasne vytvorenie 70 nových
pracovných miest. Podporiť má
projekty Morské oko v Tornali,kde ide o vybudovanie vodného sveta s celoročnou prevádzkou doplnenou ubytovaním.
Hlavným cieľom je vytvoriť ekoakvapark európskeho významu,
ktorého súčasťou bude letný
amfiteáter a športový areál.

V oblasti sociálnej ekonomiky
bude podporených šesť subjektov celkovou sumou 800-tisíc
eur, čo by malo vytvoriť 70 pracovných miest. Obecný sociálny
podnik v Tornali bude orien-

V Národnom parku Muránska
planina je naplánované vybudovanie rôznych náučných chodníkov a výmena informačných
tabúľ, rekonštrukcia lavíc a
stolov oddychových miest. V

Revúcej by sa v rámci tejto
investície malo modernizovať
kúpalisko na areál s bazénmi,
hracími a oddychovými zónami,
rekonštruovanými hygienickými
priestormi a celkovou zvýšenou
kapacitou.
V rámci podpory rozvoja sociálnych služieb Akčný plán
počíta s vybudovaním komunitných centier v Revúcej, Revúčke,Tornali a v zriadení domovov
sociálnych služieb.
Aj zlepšenie kultúrnej infraštruktúry vytvára podmienky pre
nové potenciálne pracovné
miesta. Investície podporia obnovu národnej kultúrnej pamiatky Hrad Muráň, rekonštrukciu
NKP kaštieľa Coburgovcov v

Jelšave a v Revúcej rekonštrukciu divadelnej sály mestského kultúrneho domu s cieľom
rozšíriť a skvalitniť služby kultúrneho strediska.
Podľa vyjadrenia Ing.Petra Balogha z Akčnej rady okresu nosnými prvkami Akčného plánu pre
náš okres bolo implementovať
a využiť to čo v okrese mámedrevo a magnezit, získať viac
kilometrov ciest I.triedy a tým
vytvoriť lepšiu kostru ciest v
okrese, a zriadiť plne organizovaný okresný úrad.
Prísľuby máme, budúcnosť ukáže mieru ich naplnenia. Realizáciu aktivít akčného plánu budeme sledovať a priebežne
informovať. Katarína Kvetková

Rokovania sa zúčastnili aj primátori a starostovia okresu

Ing.Peter Balogh

Ján Richter

Prišli aj ministri- Peter Kažimír

Miroslav Lajčák

Revúcke listy č.16|29september 2016

SPRAVODAJSTVO

3

VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Pomôžme nášmu regiónu rásť Jesenné slávnosti mesta

Mesto Revúca, Mestské kultúrne stredisko v Revúcej, Obvodná
poľovnícka komora Revúca, Lesy Slovenskej republiky štátny
podnik Banská Bystrica, Mestské lesy Revúca, s.r.o. a OZ Príroda láska moja zorganizovali v sobotu 24.septembra 2016 na námestí
pred budovou Kohút XVII. ročník Jazdy svätého Huberta a 4. ročník
regionálnych poľovnícko rybársko včelárskych slávností. V
tradičnom podujatí nechýbali tradičné atrakcie pre deti i dospelých,
v závere koncert Romana Vítkovského.

Agentúra pre rozvoj Gemera
spúšťa po dlhých prípravách
jedinečný projekt PlaNET SOEN
ENTERprise your region.
Projekt PlaNET SOEN
ENTERprise your region (voľný
preklad - Planéta sociálne podnikanie - podnikaj vo svojom
regióne) vychádza z potrieb
regiónu Gemer-Malohont a je
reakciou na najpálčivejšie
problémy, ktoré ohrozujú jeho
efektívny rozvoj.
Cieľom projektu je zabrániť
odlivu mladých ľudí z regiónu a
podpora ich podnikateľskej
aktivity v regióne. Zámerom je
poskytnúť mladým ľuďom regiónu kvalitné vzdelanie, praktickú prípravu a poradenstvo v
oblasti podnikania a vytvoriť
silnú sieť lokálnych podnikateľov a iných dôležitých subjektov, ktorá bude pre mladých ľudí
podpornou platformou v procese vytvárania ich vlastných
podnikov a dopomôže tak k
vytvoreniu kvalitného podnikateľského prostredia v regióne.
V Revúckom okrese sme projekt

slávnostne otvorili dvojdňovou
konferenciou, ktorá sa uskutočnila 20. a 21. septembra 2016 v
MsKS v Revúcej. Obdobnú
konferenciu plánujeme aj v
októbri v okrese Rimavská
Sobota
V spolupráci s organizáciou
CESC sme pripravili dva konferenčné dni určené pre širokú
verejnosť, plné inšpiratívnych
vstupov a diskusií. V rámci
konferencie sa úspešní lokálni
podnikatelia podelili o svoje
podnikateľské príbehy, dozvedeli ste sa viac o sociálnom podnikaní ale i o tom, ako nebyť teľa
vo vlastnom regióne. Pripravili
sme i zaujímavé panelové
diskusie a inšpiratívnu talkshow
Štart Ups po revúcky, ktorá
mladým ľuďom prezradila, ako v
regióne rozbehnúť svoj vlastný
startup. Revúčanov potešili
cenné rady expertov z podnikateľskej praxe, zahraničných
odborníkov z oblasti sociálneho
podnikania a dozvedeli sa, ako
získať kapitál na rozbehnutie
svojho biznisu.

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: 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,16.0516.25 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.
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Jesenné slávnosti mesta - fotogaléria

Úspešní chovatelia
R.Vitkovský

Pasovanie do cechu poľovníkov

Z koláčov najviac chutil vanilkový košíček s jablkami

Hasičské jednotky 2015

Súčasťou akcie bola aj súťaž o najlepší koláč s aktuálnou
tematikou. Najlepší koláč, ktorý lahodil oku a jazýčku upiekla Oľga
Hižnayová. Prinášame vám ako si ho upiecť a pochutiť si na ňom aj
doma.
Vanilkový košíček s jablkami.
Cesto:5 vajíčok, 1 hrnček trstinového cukru, 1 hrnček oleja, 1
hrnček mlieka, 2 hrnčeky polohrubej múky, balíček vanilkového
cukru, balíček prášku do pečiva.
Náplň 1: 1 l mlieka, 3 balíčky vanilkového pudingu, 6 lyžíc
trstinového cukru, 1 vanilkový struk
Náplň 2:1 kg nastrúhaných jabĺk, 4 PL trstinového. cukru a balíček
vanilkového cukru, hrozienka
Postup: Vajíčka vyšľaháme s trstinovým cukrom a vanilkovým
cukrom do peny. Postupne pridáme olej, mlieko a polohrubú múku
zmiešanú s práškom do pečiva. Polovicu cesta vylejeme na plech
vyložený papierom na pečenie a pečieme vo vopred vyhriatej rúre
pri teplote 200 stupňov cca 10 minút
Kým cesto pečie, uvaríme hustý vanilkový puding, ktorý po 10
minútach pečenia vylejeme na cesto, na vanilkový puding.
Nastrúhané jablká zmiešané s vanilkovým a trstinovým cukrom,
hrozienkami, ktoré sme podusili na miernom ohni, aby zmäkli,
zalejeme to druhou polovicou cesta a pečieme ďalších 15 minút. Z
cesta vykrojíme jednotlivé kúsky, posypeme práškovým cukrom
ozdobíme kvietkom z čokolády a sezónnym ovocím.

Pohotovostné služby lekární-október
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
NsP

2
Dr.Max

3
Lianela

4
Cannabis

5
Dr.Max

6
BENU

7
Lianela

8
Cannabis

9
BENU

10
Dr.Max

11
Lianela

12
Cannabis

13
Dr.Max

14
NsP

15
Lianela

16
Dr.Max

17
Cannabis

18
BENU

19
Dr.Max

20
Lianela

21
BENU

22
Dr.Max

23
BENU

24
Lianela

25
BENU

26
Dr.Max

27
Cannabis

28
Dr.Max

29
Cannabis

30
Lianela

31
NsP

Foto:MsÚ

Sobota,nedeľa,sviatok:
8.00-18.00 hod.

Pohotovostné služby
Pondelok-piatok
: 16.00-18.00 hod.
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Pozývame vás na besedy

Kalendár podujatí v októbri
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ŠKOLSTVO

Detská atletika na Komenského
Základná škola J. A. Komenského Revúca sa na začiatku tohto školského roku zapojila do celoslovenského projektu Detská atletika. Snahou
projektu je priviesť deti k
pravidelnému športovaniu, aby
sa šport stal súčasťou ich
životného štýlu.
Základná škola získa účasťou v
projekte športové náradie a
pomôcky. Projekt sa bude
realizovať od októbra a to aj počas hodín telesnej výchovy.
Súťaže pre mladšie deti budú
realizované tiež počas vyučovacieho procesu. Súhlasom s
registráciou podporíte školu a
škola tým získa materiálno technické vybavenie. Pravidelné tréningy budú v pondelok a v
stredu na 6. - 7. hodine podľa
toho, ako komu bude vyhovovať. Využite jedinečnú možnosť
v našom meste a podporte
športovanie mladých ľudí.
Bližšie informácie záujemcovia
získajú u triednych učiteľov, telocvikárov aj u vedenia základnej školy.

Základná škola v minulom školskom roku investovala nemálo
prostriedkov a síl do revitalizácie bežeckej dráhy. Prebieha
úprava školských multifunkčných ihrísk. Vlastnými technickými prostriedkami a vlastným
personálom udržiavame bežeckú dráhu aj školské trávnaté
ihrisko v stave bezpečného
športovania. Veríme, že všetky
tieto vonkajšie športové povrchy
sa stanú miestom tréningu našich atlétov. Telocvičňa s kvalitným umelým povrchom a kvalitným novým osvetlením je tiež
pripravená poskytnúť nádejným
atlétom zázemie v zimných
mesiacoch. A to všetko pod
dohľadom našich učiteľov telesnej a športovej výchovy.
Dúfame, že vďaka tomuto kvalitnému zázemiu si nájde detská
atletika svoje miesto v našom
meste v Základnej škole J. A.
Komenského. Podporujeme
šport, lebo nám záleží na zdraví
našich detí.
Ďakujeme za podporu. ZŠ

plnení úloh dostali všetci sladkú
odmenu.
Žiaci 5.-9. ročníkov sa so svojimi
triednymi učiteľmi vybrali na
futbalové ihrisko FK Revúčka.
Čakali na nich stanovištia, kde
plnili konkrétne úlohy zo zdravotnej prípravy, z učiva pohyb a
pobyt v prírode a jej ochrana.
Svoju šikovnosť preukázali v
športových disciplínach - preťahovanie lanom, skok vo vreci,

6
beh s lyzičkou, streľba zo vzduchovky a hod granátom na cieľ.
Žiacke družstvá sa postupne
vystriedali pri každom stanovišti
a za splnené úlohy dostávali
body. Najlepšie kolektívy tried
boli odmenené. Deň sa vydaril a
aj pekné počasie prispelo k
dobrej nálade nám všetkým...J.B

Ochrana života a zdravia na Hviezdoslavke

Deň finančnej gramotnosti

Dňa 16.9.2016 sa v našej škole
uskutočnili didaktické hry pre
žiakov prvého stupňa s tematikou dopravnej výchovy - „Na
ulici bezpečne“ a účelové cvičenie pre žiakov druhého stupňa.
V teoretickej časti didaktických
hier si žiaci 0.- 4. ročníkov pripomenuli témy o ochrane života
a zdravia, prostredníctvom prezentácií spoznávali opatrenia a
činnosti pri záchrane života,
zdravia, osvojovali si zásady
bezpečného správania v rôznych dopravných situáciách
Na praktickú časť didaktických
hier sme využili slnečné počasie
a so žiakmi sme sa vydali na

detské dopravné ihrisko, kde
svoje vedomosti mohli zúročiť v
praktických cvičeniach. Priamo
na mieste, na jednotlivých stanovištiach, plnili po triedach
úlohy z oblasti dopravnej výchovy - kreslili dopravné značky, súťažili v pexese s dopravnými prostriedkami a značkami,
skladali puzzle, triedili dopravné
prostriedky do skupín. Oboznamovali sa aj s výbavou a údržbou bicykla, riešili testové úlohy
z pravidel cestnej premávky,
prakticky si nacvičovali bezpečné prechádzanie cez priechod
pre chodcov a absolvovali ukážky poskytnutia prvej pomoci. Za
svoju šikovnosť a snahu pri

Jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je finančná
negramotnosť. Predstavuje napríklad neschopnosť riadiť svoje
osobné financie tak, aby človek dokázal splácať úver, neschopnosť
riešiť reklamáciu, ale aj neschopnosť výhodne nakupovať.
Všetky tieto dôvody viedli pedagógov z ZŠ I. B.Zocha k rozhodnutiu
venovať finančnej gramotnosti v škole zvýšenú pozornosť. Škola
bola z jednou prvých základných škôl na Slovensku, kde sa predmet
Finančná gramotnosť začal vyučovať ako samostatný predmet.
Žiaci školy majú možnosť získať certifikát finančnej gramotnosti v
celoslovenskom programe Viac ako peniaze. Podľa inovovaného
Školského vzdelávacieho programu už terajší šiestaci budú mať
možnosť vžiť sa do role spotrebiteľov, ktorí rozhodujú o svojich
financiách.
Pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti, ktorý si na Slovensku
pripomíname 8. septembra, žiaci druhého stupňa okrem testu
finančnej gramotnosti plnili najmä praktické aktivity. Mali rozhodnúť
o výhodnosti akciových ponúk pobytov, zhodnotiť, či zobrazené
produkty obsahujú všetky povinné informácie pre spotrebiteľa, ale
mali aj čo najvýhodnejšie nakúpiť lyžiarske vybavenie. Ako bonus
navrhovali tisíceurovú bankovku.
V aktivitách sa darilo najmä žiakom vyšších ročníkov, čím sa
odzrkadlil a potvrdil význam výučby finančnej gramotnosti ako
samostatného predmetu.
Andrea Tokárová
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Majstrovské tituly opäť v Revúcej

Seriál pretekov letného biatlonu
finišoval v septembri 4 pretekmi.
Počas prvého septembrového
víkendu to boli rýchlostné preteky a preteky s hromadným
štartom na tratiach v Predajnej.
V rýchlostných pretekoch sa
spomedzi revúckych biatlonistov najviac darilo Eme Kapustovej, ktorá po streľbe 3+0 a vynikajúcom bežeckom výkone
nenašla vo svojej kategórii
premožiteľku a zvíťazila.
Z mladších biatlonistov sa darilo Veronike Šteczovej, ktorá si
po čistej streľbe dobehla pre
tretie miesto. Úspešní boli aj
naši odchovanci vo farbách ŽP
Šport Podbrezová, keď Tomáš
Sklenárik obsadil tretie a Lukáš
Ottinger vynikajúce prvé miesto.
V pretekoch prípravky nás potešili Markus Sklenárik, ktorý vyhral pretek chlapcov a Janko
Levčák a Lenka Repáková, ktorí
si dobehli pre bronzové poháre.
V nedeľu prebehli v Predajnej
divácky atraktívne preteky s
hromadným štartom, ktoré boli
aj prvými pretekmi v rámci Majstrovstiev Slovenska.
Vynikajúcu formu zo soboty
potvrdila Ema Kapustová, ktorá
nedala šancu súperkám a zaslúžene si odniesla titul Majsterky Slovenska v letnom
biatlone. Z našich sa darilo aj
Saške Štempelovej, ktorá vo
svojej kategórii vybojovala
bronz. Formu potvrdil aj Lukáš
Ottinger, ten podobne ako Ema
bral aj v nedeľu najcennejší kov.
Posledný septembrový víkend
vyvrcholila letná sezóna Majstrovstvami Slovenska a v
dňoch 24.-25. 9. 2016 sa preto
všetci priaznivci biatlonu zišli vo
Vyhniach
Počasie prialo súťažiacim aj
fanúšikom tohto náročného, ale
krásneho športu.Aj posledné
kolo letného biatlonu bolo úspešné pre farby nášho biatlonového klubu. Do sobotňajších

súbojov sa ako prví zapojili naši
kluboví odchovanci Lukáš Ottinger a Tomáš Sklenárik. Ich snaha bola korunovaná úspechom,
keď v rýchlostných pretekoch
o b s a d i l To m á š S k l e n á r i k
1.miesto (0,2) a Lukáš Ottinger
2.miesto (1,3). Svoju veľkú bojovnosť preukázali aj Rado Humeník (7.miesto) a Andrea Uličná (13.miesto).
Popoludní vybehli na trate aj
žiacke kategórie. Skvelé 2.miesto v rýchlostných pretekoch po
čistej streľbe vybojovala Ema
Kapustová. Štvrtú priečku vo
svojej kategórii 10-11 r. žiačiek
obsadila Tamara Molentová a
Samuel-Michal Siman medzi
10-11 r. žiakmi získal 5.miesto.
Rovnako 5.miesto obsadila
Veronika Šteczová. Uznanie a
pochvala patrí aj Saške Štempelovej (8.miesto), Adrianovi
Ottingerovi (12.miesto), Anke
Fujdiarovej (12.miesto), Erike
Profantovej (16.miesto) ako aj
Tomášovi Kuchtovi za veľkú
bojovnosť.
Svoje sily si v tento deň zmerali
aj naši najmladší prípravkári.
Tešiť sme sa mohli z krásnych
dvoch 2.priečok, ktoré vybojovali Lenka Repáková a Janko
Levčák. Tretím miestom nás
potešil aj Markus Sklenárik.V
nedeľu sa bojovalo o titul Majstra Slovenska vo vytrvalostných pretekoch, v ktorých sa
za nezostrelené terče pripočítavajú trestné sekundy.
Tento deň priniesol niekoľko
obrovských prekvapení. Snáď
najväčším bolo 1.miesto a titul
Majstra Slovenska, ktorý po
čistej streľbe získal v kategórii
10-11 r. žiakov Adrián Ottinger.
Do rodinnej zbierky pridal majstrovský titul aj jeho starší brat
Lukáš Ottinger. Druhú priečku z
predošlého dňa obhájila výborným výkonom Emka Kapustová.
O ďalšie prekvapenie sa postaral Rado Humeník, ktorý
vybojoval krásnu bronzovú medailu. O necelú sekundu ušla

tretia priečka Tamarke Molentovej, ktorá očarila skvelým
bežeckým výkonom, 6. miesto
vybojoval Tomáš Sklenárik,
ktorý si lepší výsledok kvôli
menej vydarenej streľbe nárokovať nemohol. O štyri priečky si
oproti sobote polepšila Andrea
Uličná, ktorá obsadila 9.miesto.
Rovnako 9.priečka patrila v tento deň aj Samuelovi Simanovi a
do tretice aj Veronike Šteczovej,
za ktorou na 10.mieste dobehla
Saška Štempelová. Do nedeľných súbojov sa zapojil aj Robko Biž, ktorý obsadil 12.miesto,
v jeho tesnom závese na

13.mieste do cieľa dobehol další
z Revúčanov Tomáš Kuchta. 12.
miesto zo soboty si zopakovala
Anka Fujdiarová a 14. miesto
patrilo Erike Profantovej.
Máme veľkú radosť, že majstrovské tituly i medaily z Majstrovstiev Slovenska v letnom
biatlone putovali aj do Revúcej.
Poďakovanie patrí našim trénerom, obetavým rodičom, ale
hlavne všetkým mladým biatlonistom, ktorí na tratiach zo seba
vydali všetky sily a úspešne reprezentovali naše mesto.
Blahoželáme !!!!

Hasiči bojovali O Gemerský pohár
V sobotu 17. septembra 2016 sa do obce Gemerská Ves sťahovali
dobrovoľní hasiči z okresov Rimavská Sobota Rožňava) a Revúca
,kde súperili medzi sebou už 25.- krát O GEMERSKÝ POHÁR.
Túto súťaž v tomto roku organizoval Okresný výbor Dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Revúcej. Do súťaže sa zapájajú zo všetkých
troch okresov 4 kolektívy v kategórii mužov a 1 kolektív v
kategóriách ženy, dorastenky a dorastenci.
Na nástupe boli odovzdané plakety zakladajúcim členom Gemerského pohára Ing. Milanovi Brdárskemi, Ladislavovi Holéczymu, Štefanovi Mátému a Ing. Jánovi Šimonovi.
Napriek nepriaznivému počasiu súťaž mala veľmi dobrú úroveň.
Súťažilo sa na dvoch tratiach a preto táto súťaž "odsýpala" veľmi
rýchlo.
Všetky DHZ-ky zbierali body aj pre svoje okresy, ktorých
umiestnenie v roku 2016 bolo nasledovné: Rimavská Sobota 35
bodov, Revúca 21 bodov, Rožňava 17 bodov.
Gemerský pohár v roku 2017 bude organizovať okres Rimavská
Sobota.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom tejto súťaže a OR HaZZ
stanice Tornaľa za zabezpečenie dodávky vody. Gemerský pohár
sme mohli zorganizovať aj za podpory BBSK.

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0902 167 999
Predám rodinný dom v Turčoku
Č.57, postavený na parcele o vý
mere 483 m2 so záhradou o
výmere 999 m2. Cena dohodou.
058 449 31 42
0940 829 570
Predám 3-izbový byt 80
m2,nové plastové okná a plávajúce podlahy na Ul.1.slovenského gymnázia.Cena 15 000 €.
0907 163 620
Predám záhradu 5000 m2,lokalita Revúca-Kúpele,chata,pivnica.Cena15000€,dohoda možná.
0904 331 448,0917 891 951
Kúpim byt s balkónom v slušnej
lokalite.
0911 176 355

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci september

Lúčime sa
Ján Mriňák
vo veku 77 rokov
Mgr.Alena Kišová
vo veku 44 rokov
Mária Štefanková
vo veku 83 rokov
Vladislav Matuška
vo veku 77 rokov
Ján Pavlik
vo veku 78 rokov
Veronika Bezaňuková
vo veku 27 rokov
Barbora Chlebáková
vo veku 74 rokov

Vitajte
Tíško je bez Teba, smutno je
nám všetkým, už nič nie je také
ako bolo predtým. Bez Teba žiť
musíme, no v srdciach Ťa
nosíme.
Dňa 11.októbra 2016 si pripomenieme 5.výročie úmrtia našej
milovanej mamy a starej mamy

Márie
Filipovej

S láskou a úctou spomínajú
dcéry Oľga a Ružena a ostatná
rodina.

Patrik Nemoga
Oliver Bábeľa
Peter Viktor Révesz

Znel svadobný
pochod
Tomáš Belán
a Janka Boldišová
3.9.2016
Ing.Tomáš Papcun
a Mgr.Radka Chrapčiaková
17.9.2016
Dean Matthew Kramer,PhD
a Mgr.Katarína Valisková
17.9.2016
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