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Cena 0,33- €

155.výročie založenia Slovenského evanjelického a.v gymnázia-Prvého slovenského gymnázia
Mesto Revúca v spolupráci s cirkevným zborom
ECAV Revúca
pod záštitou predsedu Národnej rady SR Andreja Danka
usporiadajú dňa 13.septembra 2017
celonárodné oslavy.
Slávnostné Služby Božie
Prehliadka Múzea Prvého slovenského gymnázia
Otvorenie divadelného festivalu SlovenskéZáhrada
kortynyPSG
Divadelné predstavenie Národný cintorín I.,II
Výstava- Martin Kukučín
Výstava výtvarných prác Prvé slovenské gymnázium
očami detí
Program priebehu osláv v prílohe
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ŽIVOT NA ULICI

V poslednom období sa dostali
v našom meste do popredia
sťažnosti a podnety od občanov
na správanie sa bezdomovca J.
P. v parku pred mestským domom kultúry.
Bezdomovec tu prespáva často
na zemi, alebo na lavičkách,
znečisťuje okolie a medzi kríkmi
vykonáva aj telesné potreby.
Možno si väčšina našich obyvateľov myslí, že pracovníci mesta
v prípade riešenia tohto problému nekonajú, no opak je pravdou. Touto cestou by sme Vás
chceli informovať o tom, čo všetko Mesto Revúca v súčinnosti s
NsP, n.o. Revúca a Úradom
práce Revúca v prípade dotyčného pána vykonalo.

zariadení. V minulosti bol klientom Domova sociálnych
služieb v Tornali, odkiaľ na
vlastnú žiadosť odišiel, začal sa
túlať, no nezdržiaval sa v centre
nášho mesta, prebýval aj v
iných obciach. Koncom roka
2016 bol hospitalizovaný v NsP,
n.o. Revúca, nakoľko mu omrzli
prsty na nohách, ktoré museli
byť neskôr amputované. Pracovníci chirurgického oddelenia
sa o neho príkladne starali a
rany sa mu pekne hojili. Počas
pobytu pána J.P. v nemocnici sa
učinili kroky k jeho umiestneniu
do útulku Dobrý pastier v
Kláštore pod Znievom. Nakoľko
pán J. P. nemal doklady, bolo
potrebné ich nanovo vybaviť.

Danú situáciu si pán J.P. privodil
sám, nakoľko viackrát mu bola
poskytnutá možnosť byť umiestnený v niektorom zo sociálnych

V prvom rade bolo treba vyplatiť
pokutu, aby sa mohol občiansky
preukaz vybaviť, následne s nim
ísť na OO PZ Revúca, vybaviť

Za slavošovským tunelom
Hovorí sa „ lepšie raz zažiť, ako
stokrát počuť“. Týmto heslom sa
niesol aj 6. júl 2017 pre pedagogických zamestnancov ŠZŠ v
Revúcej.V rámci spoznávania
revúckeho regiónu, sme sa vybrali na výlet do Slavošovského
tunela. Všetci sme boli plní očakávaní, kde sa ten tunel nachádza a čím nás prekvapí.Po
príchode na miesto sme si posadali do prírodného altánku,
kde I. Urbanová všetkých privítala a o histórii tunela zopár
zaujímavosti povedala. Neskôr
k nám prišiel aj starosta obce
Magnezitovce Ing. M. Pršebica,
ktorý porozprával o obci a prispel ďalšími cennými informáciami o tuneli. Obohatení o nové
vedomosti sme sa plní elánu
vybrali do tunela. Niektorí s „čelovkami“ na hlave, iní s baterkami v ruke. Po zdolaní drevených schodov nás čakal pomerne náročný, rozbahnený vstup
do tunela a potom nás pohltila
čierna tma. Betónové podvaly
po ktorých sme kráčali boli

pohodlnejšie. Cesta tunelom
bola čarovná. Bolo to ako putovanie za dobrodružstvom.
Každý mal na chrbte svoj uzlíkruksak a kráčal. Tunel sme
zdolali za 40 minút. Na slavošovskej strane sme si trochu
oddýchli, posilnili opečenými
klobáskami a obohatení o novú
energiu, ktorú nám poskytla naša krásna príroda, sme sa pustili
na spiatočnú cestu tunelom.Aj
keď sme boli všetci dosť unavení, spomienky na príjemne
prežitý deň nám dlho zostanú.

kartičku poistenca a, samozrejme aj dávku v hmotnej núdzi,
čo si vyžiadalo nemalé úsilie,
nakoľko všade bol evidovaný
ako dlžník. Okrem toho potreboval základné zdravotné vyšetrenia a taktiež pred umiestnením musel byť detoxikovaný.
Dňa 02.03.2017 bol umiestnený
v útulku Dobrý pastier v Kláštore
pod Znievom. Náklady na prvé
dva mesiace pobytu sa vyplatili
vopred a súčasne sa mu vybavilo na ÚPSVR poberanie príspevku na bývanie. Zo začiatku
bol spokojný, no dňa 27.04.2017 z útulku odišiel na vlastnú
žiadosť „domov“, aj keď vedel,
že bude spávať na ulici.
Všetko úsilie o jeho navrátenie
do normálneho života vyšlo
nazmar... Po návrate do nášho
mesta sa spočiatku zdržiaval
mimo centra. Jeho pobyt sme
monitorovali. Napriek tomu sme
sa snažili ho znova niekde
umiestniť. Komunikovali sme s
VÚC Banská Bystrica, nakoľko v
minulosti sme mu dali aj žiadosť
o sociálnu službu. Dňa 22.05.2017 mu prišla výzva na prijatie
do Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Tornali s nástupom dňa 25.05.2017. O tejto možnosti sme ho
informovali. Chceli sme mu za-

bezpečiť doprovod do zariadenia, resp. zaplatiť mu cestu do
Tornale. Nič z toho sa neuskutočnilo, pretože aj túto možnosť
odmietol s tvrdením, že on už v
takomto zariadení bol, nemal
tam súkromie a musel sa riadiť
domovým poriadkom. Myslíme
si, že práve domový poriadok je
to čo pánovi J. P. nevyhovuje. Do
zariadenia si totiž nemôže nosiť
alkohol, od ktorého je závislý.
Blízku rodinu má vo Zvolene, no
dlhodobo sa s ňou nekontaktuje.
Dňa 11.07.2017 sa rozhodol, že
pôjde bývať ku kamarátovi do
Jelšavy, k pánovi J. G.. Mesto
Revúca mu zabezpečilo invalidný vozík a dopravu autobusom. V doprovode s kamarátom
do mesta Jelšava aj odišiel, no
nasledujúci deň už bol späť v
Revúcej bez peňazí a pod vplyvom alkoholu. Od tej doby
pomoc výraznejšie odmieta.
Hovorí sa: „ Kde je vôľa, tam je
cesta“. V tomto prípade je vôľa
len na strane zainteresovaných
inštitúcií. Cesta pána J. P. vedie
na ulicu a nám ostáva len
bezmocnosť pri riešení tohto
prípadu...
Oddelenie služieb obyvateľstvu
pri MsÚ Revúca
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Organizácia školského roku 2017/2018
ský rok 2017/2018, ktoré sú v plnom znení uverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej
republiky.
Školský úrad v Revúcej v súlade
s platnou legislatívou vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov
škôl a školských zariadení v
územnej pôsobnosti Mesta Revúca. Organizačné pokyny pre
školy a školské zariadenia sú
usmerneniami zo strany Školského úradu v Revúcej a vychádzajú z Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy,
školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány
územnej samosprávy na škol-

Prázdniny
Jesenné
Vianočné
Polročné
Jarné
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
Veľkonočné
Letné

Organizácia školského roka
2017/2018.
Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4.
septembra 2017 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom
polroku školského roka sa končí
31. januára 2018 (streda).
Školské vyučovanie v druhom
polroku sa začne 1. februára
2018 (štvrtok) a končí sa 29.
júna 2018 (piatok).

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a
prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č.
306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej
školy zaradenej v sieti škôl a
školských zariadení Slovenskej
republiky, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri
týždne nepretržite. V miestach,
kde je niekoľko materských škôl
jedného zriaďovateľa, informuje
riaditeľ zákonných zástupcov o
možnosti dochádzky detí do
niektorej z nich (vopred určenej).V prípadoch potreby mimoriadneho prerušenia obdobia

školského vyučovania sa postupuje v zmysle ustanovenia § 3
ods. 8 a 9 vyhlášky MŠ SR č.
231/2009 Z. z. o podrobnostiach
o organizácii školského roka na
základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách.
Pre ďalšiu informovanosť odporúčame sledovať oficiálne
stránky ministerstva školstva,
jeho priamo riadených organizácii, ako aj ďalších inštitúcii,
ktoré sa podieľajú na výchove a
vzdelávaní.
Školský úrad,MsÚ Revúca

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

30. október –
31. október 2017
23. december 2017 – 5.
január 2018
2. február 2018
(piatok)

2. november 2017
(štvrtok)
8. január 2018
(pondelok)
5. február 2018
(pondelok)

16. február 2018
(piatok)

19. február –
23. marec 2018

26. február 2018
(pondelok)

28. marec 2018
(streda)
29. jún 2018
(piatok)

29. marec –
3. apríl 2018
2. júl –
31. august 2018

27. október 2017 (piatok)
22. december 2017 (piatok)
1. február 2018 (štvrtok)

4. apríl 2018 (streda)
3. september 2018
(pondelok)

Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzky materskej školy počas
prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom,pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných
zástupcov.

Debarierizácia sociálnych zariadení v CILKE.
Zabezpečovanie hygieny klientov v zariadení opatrovateľskej
služby je pre opatrovateľov jeden z najťažších úkonov, ktorý vykonávajú, preto je dôležité hľadať možnosti ako túto prácu uľahčiť.
Doteraz boli sprchovacie priestory vybavené vaničkami, do ktorých
klienti počas sprchovania vstupovali, čo je v mokrom prostredí v
prípade väčšiny klientov pomerne náročné, nehovoriac o klientoch,
ktorí sú imobilní. Po rekonštrukcií sociálnych zariadení, ktorá bola
realizovaná v priebehu mesiaca jún 2017 stavebnou firmou D.
Simana, v celkovej hodnote stavebných prác vrátane materiálu vo
výške 16 512,- Eur, sa vo všetkých šiestich spoločných kúpeľniach
sprchovacie vaničky odstránili, zabudovali sa odvodňovacie mriežky, čím sa vytvoril bezbarierový prístup k sprchám. V súčasnosti je
možné sprchovať imobilných klientov v sprchovacích kútoch
priamo na vozíku. Po tejto úprave bude manipulácia s klientmi
počas sprchovania podstatne jednoduchšia a pre opatrovateľov
menej náročná. Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v
ZOS „CILKA“ debarierizáciou sociálnych zariadení bolo jedným z
cieľov kvality MsÚ v Revúcej pre rok 2017 prijatých v súlade s
Politikou kvality a sme radi, že sa nám ho podarilo splniť. Ing.
Gabriela Borosová
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Rekonštrukcia sociálnych zariadení na letnom kúpalisku
V mesiacoch jún a júl tohto roku
boli opravené sociálne zariadenia v priestoroch prevádzky
letného kúpaliska v Revúcej.
Zhotoviteľom prác bola firma J.
Buvala s.r.o. a to v celkovej hodnote 20 297,68 € s DPH.
Pôvodné sociálne zariadenia
boli značne opotrebované a boli
v nevyhovujúcom technickom
stave.
Predmetom prác bolo odstránenie pôvodnej sanity, vybúranie murovaných priečok, výmena elektroinštalácie, vodovodných rozvodov a dverí, vybudovanie nových toaletných priestorov vrátane osadenia novej
sanity a obkladov.
Realizáciou uvedeného záme-

ru došlo k podstatnému zlepšeniu hygienických podmienok
v sociálnych priestoroch a
zvýšeniu komfortu návštev-

níkov letného kúpaliska v aktuá- nú realizáciu boli zabezpečené z
vlastných prostriedkov v rámci
lnej letnej sezóne.
rozpočtu
Mesta Revúca.
Finančné prostriedky pre uvede-

Otvorenie Hudobnej školy SENIOR
Mesto Revúca v spolupráci so Zariadením opatrovateľskej služby
CILKA realizuje projekt „Hudobná škola SENIOR“. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a je ďalšou etapou predchádzajúceho projektu "Škola
SENIOR" realizovanou v roku 2014.Projekt počas júla až októbra
pre klientov ZOS CILKA predstaví a priblíži hudobnú výchovu v
štyroch „výučbových blokoch“ s lektorkami Renátou Brezovskou a
Natáliou Poprockou. Hudba, spev a hra na hudobných nástrojoch je
náplňou prvého bloku. Druhým blokom je Tvorba a výroba jednoduchých hudobných nástrojov. Tretím blokom sú reminiscencie so
spomienkami na hudbu regiónu a života. K hudbe patrí pohyb a ten
je náplňou posledného bloku .Počas realizácie projektu klienti
pripravia vlastný program pre obyvateľov ZOS CILKA, príbuzných a
verejnosť, na ktorý vás pozveme v októbri. Dňa 17. júla za účasti G.
Borosovej, B. Jankóšikovej, R.Brezovskej a N. Poprockej sme
otvorili Hudobnú školu SENIOR. 22 klientov ZOS CILKA s piesňou
na perách vstúpilo do hudobného leta. Mgr. Viera Péliová,

Pohotovostné služby lekární september 2017
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Cannabis
8.00-18.00

2
Dr.Max
8.00-14.00

3
Lianela
8,00-14.00

4
BENU

5
BENU

6
BENU

7
BENU

8
BENU

9
Lianela
8.00-14.00

10
BENU

11
BENU

12
BENU

13
BENU

14
BENU

15
NsP
8.00-18.00

16
Cannabis
8.00-14.00

17
Dr.Max
8.00-14.00

18
BENU

19
BENU

20
BENU

21
BENU

22
BENU

23
Lianela
8.00-14.00

24
NsP
8.00-14.00

25
BENU

26
BENU

27
BENU

28
BENU

29
BENU

30
Dr.Max

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

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: 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,15.1515.35 Hlinkova,15.40-16.00 Daxnero-va,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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KULTÚRA

31.augusta 2017 o 17.00 hod. Vatra SNS
futbalový štadión Revúca
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Remeslo ešte nevymrelo.Šup ho s kožuchom cez plecia!

Kušnieri, blanári, grznári, fošníci, švači, garbiari, barbari takto sa v minulosti nazývalo remeslo kožušnícke. Ako sa remeslo vyvíja v obci Muránska
Zdychava?
Na označenie výrobcov, ktorí sa
zaoberajú výrobou kožušín sa
používa v nárečí viacero pomenovaní. V dávnej minulosti to bol
termín kušnier. Okrem názvu
kušnier, nachádzame v literatúre aj názvy ako blanár, grznár.
Obec Muránska Zdychava leží v
juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v blízkosti mesta
Revúca.
Mojím prvým podnetom pre výskum boli kroje. Kroje z Muránskej Zdychavy sú zachované,
kdežto v okolitých obciach sa toho veľa nezachovalo. Pri ďalšom bádaní som natrafila na zaujímavé poznatky o výrobe kožuchov a kožených káps. Neskôr som sa dozvedela o ľudovom výrobcovi z Muránskej Zdychavy a hneď si dohodla stretnutie. Do svojho príbytku ma
vrelo privítal jeden z výrobcov v
Muránskej Zdychave pán R. K
(59). V živote ľudu bolo kožušníctvo neoddeliteľnou súčasťou žitia. Kožušníci sa delili na
výrobcov riadne vyučených a
oficiálne potvrdených výučným
listom alebo na výrobcov, ktorí
vyrábali a šili kožuchy podomáckym spôsobom, pričom
svoje vedomosti a zručnosti
nadobudli tradíciou v rodine.
Všeobecné rozšírenie chovu
oviec ako základnej podmienky
vzniku kožušníckej výroby, ako
aj podnebné podmienky si
vyžadovali teplé oblečenie.
Pán R. K. nám tieto informácie

častejšie to bola výšivka, alebo
zdobenie koženými vystrihnutými tvarmi.
V oblasti Gemera sa používali
najmä rastlinné a kvetinové
motívy ako stonky, lístočky, klinčeky, ruže. Farby zelená, modrá,
biela, červená. Pri vyšívaní sa
používal plochý, stonkový a retiazkový steh. Vývoj výzdoby sa
menil u žien s rozširovaním
sukní a skracovaním kožuštekov. Nevesta musela mať kožuch oblečený až do čepčenia.
Ojedinelý kožuch svojho druhu
nachádzame na Gemeri. Má
prišitý opasok z červenej irchy,
uväzoval sa iba po zapnutí predných dielov kožucha. S kožušinou súviseli aj rôzne obradné
úkony ako napr. ukladanie
dieťaťa na kožuštek aby malo
kučeravé vlasy.
Úpadok
remesla nastal koncom
potvrdil. Z hľadiska funkcie,
19.
storočia
a pred prvou svestrihu, celkovej povrchovej úpravy poznáme kožuchy, ko- tovou vojnou, kedy stále viac
žušteky, mentieky a bundy. Od- domácich remeselníkov utláčali
lišnosti môžeme hľadať v porov- tí cudzí. Výroba kožušín pozosnávaní regiónov Slovenska. táva z máčania a čistenia suroKožuštek (kamizol, brusliak, vých koží, z procesu ich zmäkčosedak). Kožuštek bol väčšinou vania a konzervovania chemicjednoduchý, vystrihnutý z jed- kou cestou, mechanického
ného kusa baraniny. Variant 2 zmäkčovania, čistenia a vydielneho kožušteka kožušino- ťahovania hotových kožušín, prívá vesta, zapína sa na bočnom padne z ich ďalšej úpravy, najmä
ramennom švíku, aj s kratším farbenia. Kožušníci spracúvali
kože poväčšine z vlastného
prestrihom pod krkom.
U nás na Gemeri ozdoby nedominovali. Kožuch strihom i výzdobou bol náročnejší zväčša s
rukávmi. Dĺžkou do pása, alebo
po päty šité z jedného kusa
kože. Najstarší dochovaný strih
veľkého bieleho kožucha máme
z roku 1856 z Rejdovej. Dlhé
kožuchy sa pre pohodlie upínali
vzadu pomocou koženého
gombíka. Bunda ( šuba) veľká
kožušinová pelerína bez
rukávov,zhotovovaná zo 6-12
kožiek. Využívaná v horských
oblastiach, pri pasení oviec.
Mentieka ( kudmen, kynteš, dolomán, jubka, špencer) baranie
kožušinové kabáty obtiahnuté
súknom, krátke aj dlhé. Zruční
kožušníci vyrábali taktiež kožušinové čiapky, zápästky, miešky
na tabak, remienky, klobúky,
prikrývky. Pre porovnanie kožucha alebo mentieky podľa
dĺžky rozhoduje, či časť pod
pásom je dlhšia ako časť nad
pásom. Vtedy ide o mentieku
dlhú, naopak o krátku.
Veľmi dôležitou súčasťou výroby kožucha bola aj výzdoba.
Výzdobou sa v spoločnosti rozoznávala národnosť, vierovyznanie a mnohé iné. Naj-

chovu. Nástroje potrebné pre
vyrábanie kožušín boli: rám na
upevnenie kožky pri vyrábaní,
oberučný nôž na oškrabávanie
kožiek, nôž na oškrabávanie a
mäkčenie a vyťahovanie kožiek,
kaďa na máčanie kožiek, lavica
s kosou a klinom na mäkčenie a
vyťahovanie kožiek, rázsocha s
vsadeným nožom a strmeňom
na mäkčenie a vyťahovanie
kožiek, klin na mäkčenie a vyťahovanie kožiek. Pri všetkých
úkonoch získavala koža na
mäsovej strane zamatovú mäkkosť a hladkosť, stala sa nielen
mäkkou a pružnou, ale zvyčajne
aj dostatočne bielou. V Gemeri
sa kožky bielili pšeničnou alebo
kukuričnou múkou, resp. kriedou. Pán R.K. kožu spracúva zo
svojho vlastného chovu a samozrejme, vyrába kožuchy s
láskou. Toto zachované remeslo
si vyžaduje veľkú trpezlivosť a
cit.
Veľmi sa teším na ďalšie stretnutie s týmto výnimočným ľudovým výrobcom z Muránskej Zdychavy. Prednáška na tému kožušníctva bude plánovaná v
jesenných mesiacoch. Budeme
sa tešiť ak k nám do Prvého slovenského gymnázia zavítate.
Mgr. Petra Oravcová
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Úrodnost Hané se odráží i v litovelském pivu
Tradice trvající již přes 120 let,
úcta k poctivému řemeslu,
ruční práci a kvalitním surovinám. To jsou hlavní zásady,
kterých se dodnes drží v Pivovaru Litovel, jenž vznikl v
roce 1893 jako ryze český
vlastenecký Rolnický akciový
pivovar se sladovnou v Litovli.
Samotný pivovar leží v chráněné krajinné oblasti Litovelského
Pomoraví na Hané. V tomto
úrodném kraji je velmi kvalitní
voda a pěstují se zde nejkvalitnější ječmeny. V takzvané tršické pánvi se pěstuje také jedinečný chmel. „V Litovli dlouhodobě vaříme 200 tisíc hektolitrů
za rok. Taková velikost pivovaru
je ideální k tomu, abychom uplatnili klasické technologie, jež
dělají české pivo českým pivem,
tedy vaření na danou stupňovitost, kvašení v otevřených spilkách a zrání v ležáckých tancích,“ vysvětluje sládek Pivovaru Litovel Petr Kostelecký. Na
současných postupech nehodlají litovelští pivovarníci nic měnit. „Když vaříte klasickou technologií a se vším, co k tomu patří, pak má takové pivo svůj
charakter a typickou osobitost.
Europivo se vyrábí na kvantitu,
mnohdy se liší jen etiketou. Lidé

ani nepoznají, odkud to pivo
vlastně pochází. A to my rozhodně nechceme, my jsme na tu
naši hanáckou kvalitu hrdí,“ říká
sládek Kostelecký. Portfolio
Pivovaru Litovel tvoří piva vařená tradičními postupy na předem danou stupňovitost a také
pivní speciály či pivní mixy. Spolu s pivovary Zubr a Holba patří
do skupiny PMS (dříve Moravskoslezské pivovary).
Historie i současnost pivovaru
jsou lemovány četnými úspěchy
a oceněními z mnoha anonymních degustačních soutěží.
Letos se mu dařilo na příklad na
Zlatém poháru PIVEX, kde získala zlato piva Lirovel Dark a
Litovel Pomelo, stříbro pak
Litovel Moravan a bronz Litovel
Premium Dark, Litovel Premium
nebo Litovel Červený pomeranč. Samotný Pivovar Litovel
se pak ze stejné soutěže pyšní
druhým místem v kategorii Pivovar čtvrtstoletí. Pivo Litovel
Moravan zvítězilo také ve Zlaté
PIVNÍ PEČETI a společně s
Litovlí Dark uspělo i na loňském
Českém pivu. Pivovar Litovel
udržuje nejčistší linii českého pivovarnictví, což oceňují odborníci i milovníci dobrého pěnivého moku.

Nebuď lekvár

V tomto humornom duchu a názve sa niesla športovo relaxačná
akcia , ktorú zorganizovala
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Revúcej
v piatok 11.augusta 2017 v areáli
Základnej školy Komenského.
Keďže pohyb by nemal byť len
výsadou mladých a pravidelná
fyzická aktivita prospieva nielen
kostiam a svalom ale všetkým
sústavám ľudského tela, rozhodli sa naši seniori zašportovať

si a hlavne stretnúť a pobaviť
sa.
Podujatie sa konalo pri príležitosti osláv 20. výročia založenia Základnej organizácie v
Revúcej dňa 13.augusta 1997.
Nechýbal ani zakladateľ a prvý
predseda okresnej a základnej
organizácie Ján Galovič, ktorému primátorka mesta Eva Cireňová odovzdala malý darček
v duchu prebiehajúcej aktivitybalenie lekvárov. Súčasná

predsedníčka Olinka Kuchtová
obdržala kyticu kvetov od zástupcu primátorky Júliusa Buchtu.
Po krátkych oficialitách sa šlo
športovať. Súťažilo sa v kategóriách ženy, muži v disciplínach
hod šípom, hod loptičkou do koša, hod budzogáňom, hod loptičkou do plechoviek, kop na malú bránku a mini golf. Aj v horúcom dni preukázali naši seniori snahu a športové zanietenie a
svojimi výkonmi dosiahli nasledovné výsledky.Celkové hodnotenie
ženy-1.miesto Elena Lúčová,
2.miesto Anna Jurštáková-

,3.miesto Emília Švecová
muži-1.miesto Vojtech Szoke,2.miesto Ján Šturmankin,
3.miesto Vladimír Hlačina.
Kompletné výsledky vo všetkých kategóriách na webovej
stránke ZO JDS.
Základná organizácia JDS
Revúca ďakuje: Mesto Revúca,
MVDr.Eva Cireňová, Ing.Július
Buchta ,MVDr.Ján Šeševička,
Ing.Július Laššan, ZŠ Komenského, lekárne Cannabis,Lianela Dr.Max, Lekáreň pri nemocnici,predajne Zdravá výživa, Revital
Text a foto: Katarína Kvetková

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Dám do dlhodobého prenájmu
3-izbový byt.
Informácie: 0918 566 540
Predám rodinný dom č.103
v Revúčke. Pred dokončením
Opráv. Cena 12 000 €.
0905 304 067

NECHAJTE SI PREPLATIŤ
KURZ ÚRADOM PRÁCE
V PLNEJ VÝŠKE. RE-PAS
PhDr.Renáta Ružinová
Akreditovaný,intenzívny
OPATROVATEĽSKÝ KURZ
-pre záujemcov o opatrova
teľskú činnosť na Slovensku
alebo v zahraničí
-v domácnostiach alebo
zariadeniach sociálnych
služieb
Termín: SEPTEMBER 2017
Miesto: učebňa Muránska ul.
Prihlasovanie:
0903 137 604

INZERCIA
Dňa 6.augusta 2017 sme sa
navždy rozlúčili s našim milovaným synom, manželom, otcom a bratom

Jánom
Mužíkom
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s
ním prišli rozlúčiť na poslednej
ceste životom a snažili sa
zmierniť náš veľký žiaľ slovami
útechy a kvetinovými darmi.
Smútiaca matka,manželka s
deťmi,brat s rodinou,svokra a
švagriná s rodinou a ostatná
smútiaca rodina.
Ja pôjdem tam, kam všetky
pokolenia odišli. A lesy budú
stále v slnku sniť a vody driemať
v lesku bielych hviezd.
Dňa 27.júla 2017 uplynulo 5 rokov od úmrtia

Rudofla
Peniaka
Spomíname s láskou. Manželka Helena, dcéra Janka a syn
Marcel s rodinami.

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

Dňa 27.júna 2017 oslávila svoje
88.narodeniny

Zuzana
Pavlovičová
rod.Pašková
Veľa zdravia do ďalších rokov jej
želá syn Miloš s rodinou. Všetky
vnúčatá a pravnúčatá starú
mamu bozkávajú

Revúcke listy č.14/23.august 2017

Dňa 9.augusta 2017 uplynuli 4
roky od úmrtia milovanej manželky, matky a starej mamy

Anny
Cvoligovej
S láskou spomína manžel, dcéra Evka, syn Ferko s manželkou
Jankou, vnúčatá Miška a Maxík
a ostatná blízka rodina. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Už Ťa nič nebolí, odpočívaj v
pokoji. Dňa 10.augusta 2017
uplynulo 5 rokov čo nás navždy
opustila manželka, matka a
stará matka-babka

Taťjána
Tardová
S láskou v srdci spomínajú manžel, syn Radoslav s rodinou,
dcéra Tatiana s rodinou a vnúčatá Veronika, Marek ,Kubko,
Katka a malý Radko.
Dňa 1.septembra 2017 uplynú 4
roky od úmrtia nášho milovaného manžela, otca a deda

Dušana
Čonku
Po tmavej noci, keď svitol deň,
odišiel si snívať svoj večný sen.
S láskou spomína manželka,
dcéra, syn a vnúčatá Maťko,
Duško, Simonka, Vivien

Životné križovatky
Vitajte
Lara Bystránová
Martin Lopušek

Lúčime sa
Viktor Rapavý
vo veku 70 rokov
Miroslav Pašiak
vo veku 80 rokov
Etela Šramková
vo veku 84 rokov
Ružena Huráková
vo veku 74 rokov
Zuzana Simanová
vo veku 78 rokov
Peter Varga
vo veku 91 rokov
Mária Kuchtová
vo veku 62 rokov
Marian Gomori
vo veku 65 rokov
Milan Štitnický
vo veku 83 rokov

Znel svadobný
pochod
Ing.Igor Ftáček
a Ing.Lenka Mihalková
24.06.2017
Ing.Pavel Koniar
a Mgr.Simona Lesnická
01.07.2017
Miroslav Haluška
a Katarína Molnárová
Ivan Francisty
a Beáta Gonová
Norbert Bodnár
a Erika Farkašová
Ladislav Rus
a Eva Farkašová
05.08.2017
Bc.Marian Pašiak
a Ing.Andrea Borosová
12.08.2017
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