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Mesto Revúca odovzdalo najvyššie ocenenia

Zľava:J.Málik,M.Sopko-Zima,A.Molnárová,E.Cireňová.Z.Homoliaková
O.Doboš ,A.Boroš, J.Augustín, D.Ivan, K.Urbanec

V piatok 16.júna 2017 sa v mestskom dome kultúry konalo slávnostné oceňovanie osobností
mesta Revúca. Slávnostný akt
oceňovania je súčasťou Dní
mesta Revúca a tohto roku sa
nieslo v znamení 50.výročia
družby s mestom Litovel. Zároveň sme si pripomenuli 660.vý-

ročie prvej písomnej zmienky o
meste Revúca. Pozvanie prijali
nielen hostia z Česka, ale aj z
družobných miest z Maďarska,
Poľska a Chorvátska, v sále nechýbali poslanci mestského zastupiteľstva, starostovia a primátori obcí a miest okresu Revúca, zástupcovia spoločen-

ských organizácií v Revúcej,
ocenení občania, ich príbuzní a
široká verejnosť. Prítomných v
sále privítala primátorka mesta
Eva Cireňová, ktorá zároveň odovzdala ocenenia mesta.
Najvyššie ocenenie Zlatý Quirin mesta Revúca si za dlhoročnú aktívnu činnosť v ZO JDS

a propagáciu mesta a okresu
Revúca prevzala Mgr. Zuzana
Homoliaková.
Zuzana Homoliaková je dlhoročnou aktívnou členkou JDS od jej
založenia v roku 1997. Od roku
2006 zastávala funkciu predsedníčky okresnej organizácie JDS
a tiež aktívne pracovala v
krajských štruktúrach JDS. Zaslúžila sa o propagáciu mesta
Revúca a okresu Revúca prostredníctvom Regionálnych
preZáhrada PSG
hliadok Speváckeho súboru SENIOR, Okresných športových
hier seniorov, Stretnutiach pri
pesničkách troch generácií, organizácii športových hier a turistických zrazov seniorov, reprezentáciou na celoslovenských
športových hrách seniorov.Za jej
záslužnú prácu so seniormi jej
bolo udelené najvyššie vyznamenanie JDS I. stupňa.
Pečať Prvého slovenského
gymnázia za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v rôznych
vedomostných olympiádach
mesto Revúca udelilo Andrejovi
Borošovi, žiakovi IX.B triedy ZŠ
Hviezdoslavova, ktorý svojimi

DNI MESTA 2017
Dni mesta. Príležitosť stretnúť
známych, ktorých sme dlhšie nevideli, posedieť s priateľmi, zabaviť sa, čo to nakúpiť. Tie tohtoročné sa konali v dňoch 16.
18. júna 2017 už tradične na námestí pred Kohútom a v priľahlých uliciach. Najviac návštevníkov pritiahol do ulíc koncert
speváčky Kristíny ale ľudia si pochvaľovali aj vystúpenia folklórnych skupín Lykovček, Lykovec,
Spod Kohúta ,Revúška a hostí z
Litovla Hanackej môzeky a
súboru Hanačka Litovel. Celý
rok 2017 sa nesie v znamení 50.
výročia družobnej spolupráce s
Litovlom, preto na Dňoch mesta
nechýbali ani predstavitelia družobného mesta. V úvode vystúpenia Litovelčanov ,návštevníkov privítali primátorka mesta
Eva Cireňová a starosta mesta
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Mesto Revúca odovzdalo najvyššie ocenenia
výsledkami v predmetových
olympiádach a súťažiach zviditeľňuje školu a mesto Revúca.
K jeho najväčším úspechom
patrí prvé miesto v celoslovenskom kole biologickej olympiády. V tejto súťaži Andrej prezentoval svoju odbornú prácu
Monitorovanie netopierov v
Revúckej vrchovine. Zhrnul do
nej výsledky svojho 6-ročného
pozorovania a aktivít zameraných na pomoc a ochranu netopierov. K týmto lietajúcim cicavcom ho priviedol jeho otec,
neskôr sa Andrej stal súčasťou
monitorovacieho tímu skupiny
nadšencov a spolupracoval aj s
chiropterológmi /odborníkmi na
netopiere/ a pracovníkmi Národného parku Muránska planina. V tomto školskom roku sa
s uvedenou témou pod vedením
Mgr. Gabriely Petrovičovej,
pustil do náročnej prípravy na
biologickú olympiádu. Po
školskom kole zvíťazil v obvodnom kole v Tornali a úspešne
nás reprezentoval na krajskom
kole v Banskej Bystrici. Keďže aj
tu obsadil prvé miesto, postúpil
do celoslovenského kola, kde
obhájil svoje prvenstvo. Andrej
Boroš je však víťazom aj iných
súťaží a predmetových olympiád, je vzorným žiakom s výborným prospechom zo všetkých predmetov a s príkladným
správaním.
Mesto Revúca udelilo Pečať
PSG aj Nine Natálii Vavrekovej za úspešnú reprezentáciu školy a mesta na celoslovenských súťažiach v oblasti vedy a
techniky. Nina Natália Vavreková je žiačkou ZŠ J.A.Komenského a svoju školu a mesto
úspešne reprezentuje na celoslovenských súťažiach v oblasti
vedy a techniky. V roku 2016 sa
zúčastnila celoslovenskej súťažnej konferencie Junior Internet, ktorú organizuje Amavetasociácia pre mládež, vedu a
techniku, kde získala v kategórii
Junior Desing tretie miesto. Ďalej sa zúčastnila celoslovenskej
prehliadky súťaže Festival vedy
a techniky, kde získala svojím
výskumným projektom- Moje
experimenty s pamäťou Cenu
poroty.Nina bola ako jediná pocená rozhovorom s ministrom
školstva Petrom Plavčanom,
ktorého zaujal jej výskumný
projekt. Nina sa v roku 2016
aktívne zapájala aj do výtvarných súťaží. V celoslovenskej výtvarnej súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva získala Čestné
uznanie poroty a v súťaži Ves-

mír očami detí jej práca postúpila do celoslovenského kola. Okrem týchto úspechov sa v
roku 2017 začala venovať aj
športovej činnosti v Atletickom
oddieli Iskra Revúca, ktorý prvý
rok pôsobí pri ZŠ J. A. Komenského. Ako mladšia žiačka
získala na krajských majstrovstvách stredoslovenského atletického zväzu striebornú medailu vo vrhu guľou a tretie miesto v
hode diskom. Ako členka atletického družstva mladších žiačok pravidelne dosahuje medailové umiestnenia aj v hode
kriketovou loptičkou .
Ceny primátorky mesta si
prevzali:
RSDr. Ondrej Doboš. Aj keď
Dr. Doboš žije v Bratislave, patrí
medzi roduverných Gemerčanov, ktorí aj keď nežijú v tomto
krásnom regióne, stále sú s nim
v blízkom kontakte. Zhruba
pred 15 rokmi založil vlastnú
webovú stránku Maj Gemer.
Stránka sa ujala a postupne si
našli cestu k nej nielen našinci,
ale ozývali sa aj ľudia zďaleka
spoza hraníc od USA, Chile až
po Japonsko. Všade tam žijú
Slováci a mnohí i s kontaktmi na
Gemer. Dnes je stránka na vysokej úrovni, má množstvo prispievateľov a prostredníctvom
nej Dr. Doboš spája ľudí, je
sprostredkovateľom na ich ceste k rodnému kraju, propaguje
mesto Revúca a región Gemera, ponúka aktuálne spravodajstvo z horného a stredného Gemera a približuje ho tak celému
Slovensku.
Doc. PharmDr. Jozef Augustín, PhD. Jozef Augustín,
rodák z Revúcej, je dnes uznávaným odborníkom na kávu a
baristickým nadšencom. Pracoval v lekárenských zariadeniach, ČSAV, SAV, STU v Bratislave.Je autorom 4 monografií, autorom odborných kníh,
získal viac ako 30 autorských
osvedčení. Svoje poznatky z
vedeckého výskumu publikuje u
nás i v zahraničí v časopisoch,
na konferenciách, seminároch.
Je členom viacerých vedeckých
spoločností, boli mu udelené
viaceré významné ocenenia.
Okrem iného je čestným členom Czech Bartenders Association, zakladajúcim členom
Emeritného klubu CBA, členom
Rádu rytierov destilátov na
Slovensku.......“ a keď sa Dr.
Augustína spýtate, ktorá káva je
najlepšia, odpovie, že tá, ktorá
vám chutí.....“
Ján Málik ,ktorý
dlhoročne

aktívne pracuje s občanmi so
zdravotným postihnutím. Od založenia základnej organizácie
SZZP v r. 2002 pracoval vo
výbore a od r. 2006 ako jej predseda. Od r. 2013 ZO ukončila
činnosť a nahradilo ju Občianske združenie zdravotne postihnutých , kde je naďalej predsedom. Klubová činnosť je pestráod slávnostných zasadnutí členov,kultúrnospoločenskými posedeniami pri príležitosti sviatkov, Pochodu vďaky na Veľkej
lúke, osláv medzinárodného
dňa zdravotne postihnutých,
usporadúvanie rôznych besied.
Spolupracujú s MsÚ, ZO JDS,
ZO SZPB v Revúcej a Muráni, s
OZZP v Brezne, Tisovci. Ján
Málik v rámci svojej činnosti pomáha občanom s ťažkým zdravotným postihnutím pri vybavovaní ich požiadaviek a riešení
problémov.
Anna Molnárová je absolventkou Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej .Vzťah k spevu
prejavovala už ako žiačka účinkovaním vo folklórnom súbore.
Ako stredoškoláčka účinkovala
v školskej kapele a zúčastňovala sa rôznych súťaží. Neskôr
účinkovala s ľudovou hudbou
revúckeho súboru Lykovec, v
revúckej kapele Akcent, ako aj v
prešovskom súbore Torysa a v
zbore Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V roku 1983
bola prijatá do Vojenského umeleckého súboru . Spolupracuje s
rôznymi hudobnými telesamiOrchester ľudových nástrojov
Bratislava, Posádková hudba
Bratislava, SĽUK, s ľudovou
hudbou Štefana Molotu. Spievala aj na mnohých miestach v
zahraničí-Poľsku, Maďarsku,
Nemecku,bývalom Sovietskom
zväze, Rakúsku, Portugalsku,
Belgicku a inde.
Maroš Sopko- Zima. Lásku k
hudbe prejavoval už v mladom
veku. Je absolventom Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej. Od r. 2007 aktívne pôsobil v
Lykovčeku. Od r. 2010 vo FS
Karpaty, hral pre FS Haviar, DFS
Lúčka, FS Ruthenia . Hral aj na
mnohých miestach v zahraničí:
Čína ,Česká republika, Grécko,
Chile, Taliansko, Južná Kórea,
Nemecko, Dánsko, Azorské ostrovy Francúzsko, Poľsko, Fínsko, Chorvátsko. Svojou hrou sa
zaslúžil o uchovávanie a šírenie
tradícií gemerského folklóru.
MUDr. Karol Urbanec. Prvýkrát
stál na pódiu nášho domu kultúry pred 55. rokmi ako 14-ročný basgitarista big beatovej

skupiny. Odvtedy s krátkymi prestávkami účinkuje v našom
meste v rôznych kultúrnych telesách doteraz. Počas vysokoškolského štúdia bol v roku 1969
na krajských prehrávkach v
Košiciach v súťaži jednotlivcov
vyhlásený za najlepšieho gitaristu Východoslovenského kraja. Po návrate z vysokoškolského štúdia sa pevne začlenil
ako sólový gitarista do hudobnej
skupiny RYTMUS 60, Zároveň
hral na klávesoch a viedol dievčenskú spevácku skupinu pri
Zbore pre občianske záležitosti
v našom meste a aktívne sa
podieľal ako hudobník a herec aj
na práci divadelného súboru
Matičiar pri mestskom kultúrnom stredisku. Venoval sa aj hre
na cimbal a neskôr aj na
kontrabas. V roku 1992 sa ako
cimbalista zúčastnil aj s ostatnými hudobníkmi nášho regiónu
na nahrávke CD ktoré vyšlo v
edícii pod názvom Gemer Malohont. V roku 1994 reprezentoval Slovensko spolu s terajšími členmi ľudovej hudby Lykovec na Celosvetovom folklórnom festivale vo francúzskom
Isoire, kde sa stali víťazmi tohto
festivalu a po 2 rokoch v roku
1996 svoj úspech opäť obhájili.
V roku 1995 sa podieľal na
nahrávke CD pod záštitou Petra
Dvorského s názvom Spievajúce Slovensko. Aj v súčasnej
dobe popri náročnom povolaní
lekára - kardiológa účinkuje v
ľudovej hudbe Lykovec a tak
pomáha udržiavať a rozširovať
krásnu harmóniu piesni z nášho
regiónu a dostávať ich do povedomia širokej verejnosti
Príjemným prekvapením večera bolo spoločné hudobné vystúpenie doktora Urbanca, Maroša Sopku Zima a Anny Molnárovej. Po slávnostnom akte
udeľovania ocenení odovzdala
primátorka mesta Ďakovné listy
zástupcom z družobných miest
a bývalým primátorom Revúcej
Štefanovi Dušanovi Ivanovi a
Jaroslavovi Gočaltovskému ,
ktorí stáli pri zrode vzájomnej
spolupráce miest. Päťdesiat
rokov histórie vzťahov Revúcej
s Litovlom a budúcnosť ďalšej
spolupráce potvrdili
súčasní
predstavitelia miest Eva Cireňová a Zdeňek Potužák podpisom zmluvy. Večer v sále
ukončil koncert husľového tria
Xplosion.
Katarína Kvetková, spracované
podľa návrhov na ocenenia,
foto: R.Haľák
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Spoločné vystúpenie ocenených

Litovel Zdeňek Potužák, pripili si
povestným litovelským pivom a
všetkých pozvali na ochutnávku
piva a syrov. Kto ochutnal určite
neoľutoval. Program sa točil nielen na tribúne, ale aj v mestskom
dome kultúry, kde sa vo výstavnej sieni konal Revúcky salón, v
Múzeu PSG, kde si môžete pozrieť výstavu Litovel pre Revúcu
Revúca pre Litovel, v kníhkupectve KnihArt, kde sa konala
autogramiáda knihy Pri káve o
káve a kávovinách oceneného
autora Jozefa Augustína a na
športových ihriskách,kde zápasili žiaci základných škôl v
Kalokagatii a v tenisovom tur-

Eva Cireňová a Zdeňek Potužák

Zlatý Quirin pre Z.Homoliakovú

Otvorenie večera hymnou SR

naji. Deti sa vyšantili na kolotočoch a nafukovacích atrakciách, dospelí si pochutili na
jarmočných špecialitách a medovine. Spomedzi stánkov s
občerstvením vynikal jeden umiestnený oproti mestského úradu. Určite ste si všimli a vychutnali kulinársku šou, ktorú
predvádzal kuchár so svojimi
produktmi. Počasie v piatok s
nami trochu pocvičilo, ale v sobotu už bolo všetko ako má byť
a veríme, že v návštevníkoch na
tohtoročné Dni mesta zostávajú len príjemné spomienky .
Text a foto: Katarína Kvetková

Mažoretky

Hanačka

Beseda o káve
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Revúcky salón
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Litovelčania v múzeu
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Koncert Kristíny

Súťaž v kalokagatii

Ojedinelá pečiatka pri 155. Výročí založenia PSG

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: -25.7.,-28.8.,-26.9.,31.10.,28.11.,19.12. na týchto uliciach v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpelná, 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.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčka- pri kultúrnom dome.
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.
Je potrebné zber zviazať!
Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.
Kontakt na výkupcu: 0902 980 998,0902 987 672, e mail:
brantner@brantner.com
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VyKroj sa s Hraškou. Prednáška o ľudovom
odeve
takže jednau část z něho uzřiti

Zamýšľali ste sa niekedy nad
tým z čoho sa kroj skladal? Ako
sa nosil? Ako sa obliekal? Toto
všetko a ešte oveľa viac sa
dozviete na prednáške o ľudovom odievaní VyKroj sa s Hraškou.
O tom, ako vznikali jednotlivé
časti oblečenia v dávnej minu-

losti nás čiastočne informujú aj
archeologické nálezy. Dodnes
sa nám zachovali veci, ktoré boli
vyrobené z odolnejších materiálov. Človek si chcel oblečením chrániť telo pred poranením
či chladom. Ozdobnejšími časťami chcel pripútať pozornosť
ostatných. Využíval sa materiál

z prírody, neskôr sa opracovávala koža zvierat. Odborníci
hovoria o dvoch základných spôsoboch odievania: ovinovanie
tela a prehadzovanie materiálu
cez plecia. Od polovice 19. storočia sa kroj začal odlišovať
nielen podľa oblastí, ale aj podľa
funkcie kedy sa nosil. Prechod
na mestský odev sa uskutočňoval postupne. Chlapi najskôr
prestali nosiť krpce, gate, surovicu, širák, potom súkenné nohavice a kožúšok. Polo-kroj sa
nosil už v roku 1973. Najdlhšie
sa udržali súkenné nohavice a
kožúšok, pre ich praktickosť.
Predstavíme si kroj z Muránskej
Zdychavy
Konkrétny opis ľudového odevu
v polovici 19. stor. podal aj G.
Reuss: Jeho oděv záleží z bílého
hrubého súkna, kabanice a nohavice. Dřík otočuje opasok s
océlkou, práchnem a nožíkem a
žačkóvem. Jeho košelové rukáve jsau cele široké a na hřbtě
značne jest košela ukrátená,

nezakrytau. Obuv jeho záleží z
krpcech, které si sám přistrojuje,
přičem onucemi cele až po kolená Řemencemi obvinuje nohy.
Na hlavě jeho široký kalap vězí.
Tak i jeho žena jest jednotně
oblečená. Na hlavě stužka vzadu svázaná. Na jabĺčku šatka
přes šiju ťahaná a na křížku
svázaná jest. Jednotné sukny.
Obuv, čižmy anebo boso chodí.
Řídějí kapce potřebuje, pro
ostrosť kamenu.
Spoločne si vysvetlíme rozdiely
v ľudovom odievaní v rôznych
regiónoch Slovenska. Prednášku uzavrie módna prehliadka, ktorá je určená pre širokú
verejnosť, ale najmä laikov a
naše ratolesti.
Tešíme sa na Vás 13. 7. 2017 o
17:00 hod. v Múzeu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej,
vstupné 1,50 eur.
Mgr. Petra “Hraška“ Oravcová
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Derniéra úspešného muzikálu Malý princ

Jedinečný príbeh francúzskeho
autora Antoinea de Saint-Exupéryho, sprostredkovala Základná umelecká škola v Revúcej širokej verejnosti v pôsobivom muzikálovom prevedení
posledný krát v pondelok
19.júna v sále MsKS v Revúcej.
Keďže sa jedná o dielo s výchovným charakterom a povinne sa číta na stredných školách,
bolo odohrané nielen pre študentov revúckych gymnázií, ale
aj pre žiakov všetkých základných škôl z Revúcej, Lubeníka či
Muráňa. Muzikálový projekt
Malý princ bol výsledkom celoročnej prípravy všetkých odborov školy v spolupráci s priateľmi
školy. Jeho autorkou je mladá
talentovaná učiteľka literárnodramatického odboru, Mgr.
Lenka Senková, ktorá sa postarala aj o dramaturgiu a réžiu
muzikálu. Malých a starších hercov hodnoverne pripravila na
charakterovo náročné herecké
roly, ktoré boli bravúrne a profesionálne stvárnené. O nič menej
náročné a pôsobivé tanečné
choreografie pripravila učiteľka
tanečného odboru, Zuzka Remperová, DiS. art. Malí i veľkí tanečníci tancovali spoločne akoby jeden úžasný celok a svoj tanečný talent preukázali dokonca
aj tí najmenší drobci, prípravkári
z materských škôl. O hudobnú
stránku sa postarali pedagógovia z hudobného odboru, ktorí
so žiakmi naspievali a nahrali
známe slovenské piesne. Mohli
ste počuť piesne od I.M.T. Smile,
Malého princa od skupiny AYA,
známu Líšku Jany Kirschner,
mimoriadnu Lenkou otextovanú
verziu piesne Som čarovný, ktorá mala veľký úspech a rozosmiala celú sálu, ale aj špe-

ciálne pre tento muzikál skomponované prekrásne piesne
Zemepisec a Zem. Piesne zložila talentovaná učiteľka Ľubka
Beňušová, DiS. art., ktorá si už
svojou tvorbou vyslúžila mnoho
ocenení. A vraj vznikli za víkend!
Po speváckej stránke dokonale
pripravila svojich žiakov zástupkyňa školy, Mgr. Milinka Chalupková. O hudobné stvárnenie
ako aj o prekrásne hudobné
podklady sa postarala uč. Beňušová spolu s dobrým priateľom školy, hudobníkom telom i
dušou, Mgr. Timotejom Hanesom. V jeho nahrávacom štúdiu
spoločne so šikovnými spevákmi nahrali všetky piesne. Vizuálnu výtvarnú a kostýmovú stránku mal na starosti výtvarný
odbor pod vedením učiteľky
Mgr. Zuzky Almáši.
Farebne pestrá a tvárna scéna,
dokonalý make-up jednotlivých
postáv, či pôsobivo ušité kostými zlatými rukami pani Tumidajovej, vytvárali širokú plejádu
farebných hier i tieňohry na javisku.
Zaujímavým prvkom v muzikáli
bola aj originálna digitálna ilustrácia, ktorej hrdým autorom môže byť Peter Viest. O citlivé a
úspešné stvárnenie náročnej
hlavnej postavy Malého princa
sa zaslúžil talentovaný Kevin
Gerhard Lázok a Michal Grendel, ktorí sa alternujú. Aj vedľajšie postavy ako pilot, kráľ, namyslenec, opilec, biznismen, ruže či všetky ďalšie si vyslúžili
bravúrny obdiv. O tom, že pripraviť muzikál nie je nič jednoduché, svedčí takmer 101 ľudí,
ktorí sa na ňom podieľajú.
O zvukovú, svetelnú, technickú
stránku sa postarali Jozef Gorel, Martin Gorel, dobrý priateľ

školy Tomáš Kontra, ochotné
mamky Kristína Šebóková a
Beáta Velková,ako aj pedagógovia školy, ktorí sa starali, aby
všetky nástupy účinkujúcich išli
ako po masle.
Reklamu v meste a na internete
zabezpečili manželia Grendelovci, o videoupútavku sa postaral Ing. Lukáš Kojnok.
Pri príležitosti uvedenia muzikálu
Malý princ bola v bábkovej sále
usporiadaná aj výstava výtvarných prác žiakov výtvarného
odboru k dielu Malý princ.
Pripraviť takýto muzikálový projekt je dosť náročná záležitosť a
vyžaduje si kopec úsilia a času
všetkých zúčastnených a účinkujúcich aktérov, ale i pochopenie a podporu zo strany rodičov. O to viac ten vydretý a mimoriadny úspech, ktorý si vy-slúžil „standing ovation“ od divkmi

preplnenej a vo švíkoch praskajúcej sály, bol nezabudnuteľný! Svedčili o tom aj dojímavé a srdečné slová plné
vďaky riaditeľky školy Mgr.
Moniky Štepitovej, DiS. art.
Základná umelecká škola v
Revúcej opäť raz ukázala, že
disponuje nielen kvalitnými pedagógmi, ktorí svojou kreatívnou
spoluprácou vytvárajú hodnotné
diela, ale hlavne to, že život ich
práci vdychujú svojou jedinečnosťou tí najdôležitejší a najcennejší, žiaci. Dovolím si azda
určite v mene všetkých divákov
poďakovať za úžasný umelecký
zážitok a dodať: Bravo Zuška,
tešíme sa nabudúce!
Mgr.Lucia Pribolová
-Krátené-

7

ŠPORT

Revúcke listy č.12/28.jún 2017

Okresné športové zápolenie s prehľadom vyhrali Revúčania

Seniori z celého okresu Revúca
sa zišli 7. júna 2017 na V. ročníku Okresných olympijských
hrách seniorov v športovom areáli ZŠ Komenského v Revúcej,
aby si zmerali sily v 8 športových
disciplínach a v troch vekových
kategóriách.

nátom na cieľ, v hode váľkom
do diaľky, vo vrhu guľou, v
stolnom tenise a v streľbe zo
vzduchovky. Na súťaženie
nastúpilo 136 športovcov zo 16
ZO JDS okresu, ďalší členovia
ZO JDS a pozvaní hostia v
počte 57.

Muži súťažili v behu na 60 m a
200 m, v hode granátom na cieľ
a do diaľky, vo vrhu guľou, v
stolnom tenise a v streľbe zo
vzduchovky. Ženy súťažili v behu na 50 m a 100 m, v hode gra-

Prítomných privítal Igor Hock,
člen predsedníctva OR JDS.
Predsedníčka Okresnej organizácie JDS Zuzana Homoliaková otvorila podujatie a vyzvala
Jána Zatrocha a Annu Hrbálovú

Naše dievčatá ocenil OKG

21.júna 2017 dievčatá, bývalá kapitánka Janka Guláková, Stela
Laurenčíková a Miriam Sokolová po úspešnom športovom roku
2016 dostali tú česť aj pred Olympijským klubom regiónu Gemer. V
našom kraji už získali všetky ocenenia športovcov, zúčastnili sa na
vyhlásení v Meste Revúca aj na 51. vyhlásení naj športovec Rimavská Sobota a Revúca pri mimoriadne dobrých výsledkoch účasti na MS v Írskom Dubline, European Cup Poland, Hungarian
worldcup, AUSTRIAN CLASSICS v Innsbrucku získali tituly majsteriek Slovenskej a Českej republiky. V kultúrnom dome v Dobšinej odovzdávali ceny pre športovcov hlavní organizátori predseda OKG PhDr. Juraj Králik a primátor Dobšinej Ján Slovák ocenili
naše dievčatá zo šk Kickbox Leon Revúca v kategórii žiaci, žiačky
do 15 rokov. 1. miesto Janka Guláková., dorast do 21 rokov 2.miesto Miriam Sokolová,3.miesto Stela Laurenčíková.Ďakujem sponzorom

Materské školy počas letných prázdnin
Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu oznamuje prerušenie
prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Revúca počas letného obdobia. V termíne od 3.7-28.7.2017 bude v
prevádzke Materská škola Sládkovičova. V termíne od 31.7.31.8.2017 bude v prevádzke Materská škola Vl.Clementisa.
Materská škola v Revúčke bude počas prázdninových mesiacov
mimo prevádzky

- najúspešnejších športovcov
predchádzajúceho ročníka, aby
predniesli sľub športovcov a
Petra Bolačeka sľub rozhod-cov.
K prítomným sa prihovorili hostia
Eva Cireňová, primátorka mesta,
poslanci BBSK Ján Šeše-vička,
Július Laššan, predseda
Krajskej organizácie JDS Banská Bystrica Ján Hlaváč a zástupca za Olympijský klub Gemer Dionýz Kemeny, viceprimátor Rožňavy. Všetci popriali športovcom úspešné zápolenie, radosť zo športovania a vyslovili
obdiv nad aktivitami seniorov.
Jozef Krušina oboznámil športovcov s poradím disciplín a podmienkami súťaženia. Športovci
nastúpili podľa registrácie na
prihlásené disciplíny a každý sa
snažil, aby dosiahol čo najlepšie
umiestnenie. Súťaženie trvalo do
13.30 hod. V školskej jedálni bol
pripravení chutný a výdatný
obed, ktorý všetci s chuťou
skonzumovali po vynaložení
úsilia pri súťažení. Pri vínku a
zákuskoch, ktoré napiekli členky
ZO JDS z Muráňa, Muránskej
Dlhej Lúky a Hucína, rýchlo
ubehlo čakanie na vyhlásenie

výsledkov športového zápolenia. Na prvom mieste sa
umiestnila ZO JDS Revúca,
ktorej bol odovzdaný Putovný
pohár primátorky Revúcej.Na
druhom mieste sa umiestnila
ZO JDS Muránska Dlhá Lúka
so strieborným pohárom ,na
treťom mieste sa umiestnila
ZO JDS Muráň s bronzovým
pohárom. Najúspešnejším
športovcom sa stal:Peter
Školník zo ZO JDS Muráň.
N a j ú s p e š n e j š í m i
športovkyňami s rovnakým
počtom bodov sa stali: Anna
Hrbálová zo ZO JDS Revúčka,
Marta Danišová zo ZO JDS
Revúca. Najstarší súťažiacim
bol 83 ročný Juraj Ďurej zo ZO
JDS Muránska Dlhá Lúka.
Poháre a medaily odovzdávali
oceneným primátorka mesta
Eva Cireňová a zástupca primátorky mesta Július Buchta,
ktorí na záver popriali všetkým
prítomným športovcom radosť z
dosiahnutých výsledkov, vyslovili prianie, aby sa seniorských
podujatí vždy zúčastňovali, lebo
pohyb je prejav života a vitality
človeka.ZuzanaHomoliaková

Letný biatlon. 6 medailí pre Revúčanov
V dňoch 10.-11.6.2017 za krásneho slnečného počasia sa v
Prešove - Sigorde uskutočnilo II.
kolo Slovenského pohára žiakov
v letnom biatlone.
Klub biatlonu Magnezit ŠŠSM
Revúca reprezentovalo 10 pretekárov. V sobotu sa bežali rýchlostné preteky, v ktorých sa najviac darilo Alexandre Štempelovej. S čistou streľbou obsadila 1. miesto. Medailové priečky
obsadili aj Adrián Ottinger (2.), pozrieť na stránke Slovenského
Markus Sklenárik (3.), tesne pod zväzu biatlonu v sekcii Výnimi sa umiestnili Ema Kapus- sledky.
tová (4.), Samuel Michal Siman Pretekárov čaká 12-týždňová
(4.), Tamara Molentová (5.), Ve- pauza v pretekaní, najbližšie
ronika Šteczová (5.). Lenka Re- preteky sa budú konať v prvý
páková skončila na 7. mieste a v septembrový víkend v Prenajpočetnejšej kategórii 12-13- dajnej. Počas tejto pretekárskej
ročných žiakov obsadili Róbert pauzy sa pretekári budú v
Biž 10. a Tomáš Kuchta 20. pravidelnom tréningovom proMiesto.
cese pripravovať na jesenné
V nedeľu sa bežali preteky s hro- preteky. Ich súčasťou budú aj
madným štartom, v ktorých klub Majstrovstvá Slovenska v letzískal opäť tri medailové pozície. nom biatlone, ktoré sa tohto
Ema Kapustová vyhrala kate- roku budú konať na domácej
góriu 14-15-ročných žiačok, Ma- pôde, a to počas víkendu 23.9. rkus Sklenárik obsadil 2. miesto, 24.9.2017. Už teraz vás na ne
Alexandra Štempelová 3. mies- srdečne pozývame.
to. Ďalšie umiestnenia: Tamara Mgr. Andrea Tokárová
Molentová (4.), Adrián Ottinger
(4.), Veronika Šteczová (5.), Samuel Michal Siman (7.), Róbert
Biž (8.), Tomáš Kuchta (12.)
Dávid Tomečko,Športovec
Kompletné
výsledky si môžeteroka 2015
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Dám do dlhodobého prenájmu
3-izbový byt.
Informácie: 0918 566 540

Zamestnanie
Hlavný kuchár, GMK Revúca,
Ľ.Lakyová, 0911054255, USO
Automechanik, CARRERA Tornaľa, Veronika Hacsi,USO, prax
1 rok, 0905751 225,
Ekonóm, Slovmag ,a.s. Lubeník,D.Benková,USO, VŠ,0584811309,

Miešanie farieb
fasádnych omietok a
marmolitu na počkanie.
Zľava 25%.
Revúca Jesenského 136
0908 885 029

Kuchár/ka, BALATON Revúca,
Jana Hanuštiaková USO,
Obchodný zástupca,Slovmag,a.s.Lubeník, D.Benková,VŠ 0584811309,
Lisiar, Slovmag,a.s.Lubeník,
D.Benková USO,058 481 1309,
Prevádzkový elektrikár, Slovmag,a.s. Lubeník, D.Benková,
USO,058 4811309,
Asistent manažéra, Ing.Peter
Ondrúšek, Revúca, Zuzana
Kopčíková, USO,0915 826 703,
Krajčír/šička, Atena- Personal

Revúcke listy č.12/28.jún 2017

Zamestnanie
Consulting, Revúca,Ing.Kamila
Hrnečková, nižšie odborné
vz.,+421800221222,
Čašník,SMZ-Služby,a.s. Jelšava,Ing.Peter Miko,USO,0905
762 409
Vedúci hotela Hrádok SMZSlužby,a.s. Jelšava,Ing.Peter
Miko,USO,0905 762 409,
Učiteľ anglického jazyka, ZŠ
Hviezdoslavova, M.Galovičová
0911481075 VŠ,
Učiteľ základnej školy ZŠ Hviezdoslavova, M.Galovičová
0911481075, VŠ,
Učiteľ,PSLG Revúca,Ľ.Lacjaková 0584881020, VŠ

Dňa 7.júla 2017 uplynie 10 rokov
čo nás navždy opustila

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Lianela
8.00-14.00

2
Dr.Max
8.00-14.00

3
BENU

4
BENU

5
Cannabis
8.00-18.00

6
BENU

7
BENU

8
Dr.Max
8.00-14.00

9
NsP
8.00-14.00

10
BENU

11
BENU

12
BENU

13
BENU

14
BENU

15
Cannabis
8.00-14.00

16
BENU
8.00-20.00

17
BENU

18
BENU

19
BENU

20
BENU

21
BENU

22
Cannabis
8.00-14.00

23
Dr.Max
8.00-14.00

24
BENU

25
BENU

26
BENU

27
BENU

28
BENU

29
Lianela
8.00-14.00

30
BENU
8.00-20.00

31
BENU

Pozor zmena! Pohotovostné služby:
pondelok-piatok lekáreň BENU do 20.00 hod
Víkend: BENU do 20.00 hod,ost.lekárne od 8.00 do 14.00
Štátny sviatok: lekárne od 8.00-18.00 hod,okrem BENU

v mesiaci jún

Lúčime sa
Ján Vavrek
vo veku 63 rokov
Pavel Šepík
vo veku 65 rokov
Mária Samková
vo veku 72 rokov
Pavel Škvarla
vo veku 84 rokov
Pavel Profant
vo veku 80 rokov
Elena Hodošová
vo veku 66 rokov
Štefan Hronec
vo veku 69 rokov

Znel svadobný
pochod
Marek Roško
a Kristína Sauerová
dňa 17.6.2017

Pohotovostné služby lekární-júl 2017
Pondelok

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY

Irenka
Senková
Dňa 15.júla.júla 2017 uplynie 5
rokov čo nás navždy opustil

Marcel Peniak
a Hana Molčanová
dňa 17.6.2017

Vitajte
Lea Hoger

Vojtech
Senko
Zavreli ste obaja oči, chcelo sa
vám spať, nebolo lieku pre vás,
aby ste mohli žiť. S láskou spomínajú dcéra Boženka s manželom a vnuci Mirko a Jarko s
rodinou.

Vaše pripomienky, otázky,
námety a tipy na
zaujímavé témy, ľudí a ich
nevšedné koníčky nám
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.
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