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Zbohom škola, a dovidenia v septembri!

Záhrada PSG

Ocenenie za športové
výsledky z rúk vedúceho
odd.školstva Ing. Igora
Kvetka,PhD

V piatok 30.júna 2018 si 1120 žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Revúca prevzalo výsledky svojej celoročnej práce vysvedčenia, mnohí z nich ďalšie ocenenia a pochvaly za úspechy na rôznych olympiádach, vedomostných i športových súťažiach, za reprezentáciu školy a mesta. Vysvedčenie a
ocenenia potešia, ale čože je to oproti dvom mesiacom prázdnin,
voľna, leta a sladkého ničnerobenia, na ktoré žiaci mysleli pri
opúšťaní brány školy. A na záver slová jedného riaditeľa všetkým
žiakom, pedagógom a tým, ktorí vstupujú do výchovno-vzdelávacieho procesu našich ratolestí.
Veľké ďakujem patrí našim učiteľom, ktorí doviedli žiakov školy k
skvelým výsledkom, ďakujeme našim rodičom, ktorí nás chápali a
pomáhali nám, sponzorom za pomoc a podporu a tiež vedeniu
mesta Revúca za celoročnú pomoc a vynikajúcu podporu. Ostáva
už iba na záver zaželať Vám : žiakom - leto, aké má byť s nezabudnuteľnými zážitkami, rodičom aby ste si naplno užili svoje
deti, pokiaľ možno bez stresu a v rodinnej pohode, učiteľom - príjemné nastávajúce dni, nabratie veľa energie, aby mali z čoho o 2
mesiace rozdávať žiakom , ktorých vzdelávanie baví,a snáď ešte
jedno , zázračný prameň, v ktorom vždy nájdeme dostatok odhodlania a síl do našej skvelej ,ale ťažkej práce!
Stretneme sa 3. septembra 2018, v školskom roku 2018/2019, v
ktorom na nás čaká celý rad noviniek a výziev, aj vďaka ktorým
verím, že budeme aj naďalej skvelou školou v našej Revúcej.
Mgr.Emil Valko, riaditeľ ZŠ Komenského

Posledný pozdrav a zamávanie tomuto
školskému roku.

Lúčili sa aj školkari, budúci školáci
Ubehli tri roky odkedy nastúpili do škôlky deti, ktoré teraz
odchádzajú do základnej školy. Začínali slzičkami a ťažkým
lúčením sa s mamičkou. Dnes sú to už zrelí šesťroční škôlkari, ktorí
v septembri nastúpia do prvej triedy. V škôlke sa naučili tráviť čas
bez rodičov, sami sa najesť, obliecť, veľa nových piesní, básní,
tancov. Našli si tu dobrých kamarátov. Teraz nastal čas, kedy sa
treba so škôlkou rozlúčiť. Peknú básničku deti venovali pani
riaditeľke, tetám upratovačkám, pani učiteľkám aj tetám
kuchárkam......Prešlo zopár rokov, teraz máme šesť...... Touto
pesničkou sa s nami predškoláci rozlúčili .Prajeme Vám milí budúci
školáci, aby sa Vám v škole darilo, a nech Vám na škôlku ostanú tie
najkrajšie spomienky .Mgr. Ivana Zajaková, MŠ Vl. Clementisa 12,
Revúca
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Stretnutia, ktoré potešia
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va v meste,zamestnanosť ,platy
,osobné príplatky.Na jeho otázky dostal odpoveď od vedúceho
referátu školského úradu
Ing.I.Kvetka PhD.,ktorý sa tiež
zúčastnil tohto stretnutia.
Po prijatí u primátorky sme sa
presunuli do mestského kultúrneho strediska kde nás už v
hojnom počte čakali členovia aj
nečlenovia ZO OZ.Predseda OZ
PŠaV na Slovensku hovoril o
aktuálnej situácii v školstve,o vyjednávaniach,ktoré majú pomôcť upraviť platy nepedagogických zamestnancov ,predstavil návrh platovej tabuľky.
Zmienil sa aj o zvyšovaní
platov pedagogických zamestnancov, o percentách zvýšenia
platových taríf a termínoch zvýšenia. Pozornosť venoval aj problémom pracovníkov v ŠKD o
zjednotení dĺžky výchovnej a
vyučovacej hodiny.
RNDr.I.Gamčíková podala
informácie z činnosti Združenia
ZŠ, dotkla sa novej reformy škostva,ktorá má využívať prvky

číková, predseda KR ZZŠ OZ
PŠaV Košice a Mgr.Martin
Mikluš, právnik OZ PŠaV.
Funkcionári odborového
zväzu boli pred stretnutím prijatí
primátorkou mesta MVDr.E.Cireňovou.Predsedu OZ PŠaV na
Slovensku Ing.P.Ondeka zaujímali pracovné podmienky týkajúce sa zamestnancov školst- Dobrým zvykom Gymnázia Martina Kukučína býva koncoročná
slávnostná akadémia, spojená s
odmeňovaním najlepších študentov školy. Tradíciu sme dodržali aj posledný týždeň tohto
školského roka. Dňa 25. júna
sme sa všetci študenti aj učitelia
- stretli v spoločenskej miestnosti, kde sme sa navzájom
potešili krátkym kultúrnym programom. Po ňom sme sa v spomienkach vrátili na začiatok školského roka, do septembra 2017,
ktorý bol pre našu školu výnimočný. Pripomenuli sme si 155.
Dňa 16. júna 2018 sa v neďalekej Jelšave konali oslavy 775. vý- výročie založenia 1. slovensročia prvej písomnej zmienky o meste - Dni mesta Jelšava. Na tom- kého gymnázia, pretože na svoju
to podujatí už tradične nesmela chýbať ani súťaž vo varení ge- históriu by sme nemali zabúdať.
merských guliek.Mesto Revúca na súťaži reprezentovalo súťažné Vplyvom rôznych spoločenských
družstvo v tomto zložení: Vojtech Szöke, Mária Michalová, Marika a politických okolností prešlo
Mogyorodiová a pod kotol prikladal Alexander Gyenes.V kon- gymnázium niekoľkými zmekurencii jedenástich súťažných tímov sa naše družstvo umiestnilo nami. V roku 1987 sa presťana peknom 2. mieste v hlasovaní verejnosti. A čo nás mimoriadne hovalo do súčasných priestorov.
teší, naši súťažiaci získali cenu o najsympatickejšie družstvo vo Tento rok bol však významný aj
varení gemerských guliek.Súťažiacim touto cestou ďakujeme za tým, že mu bolo udelené čestné
účasť a reprezentáciu nášho mesta, blahoželáme víťazom a pevne pomenovanie Gymnázium Marveríme, že sa o rok zúčastníme opäť.Text: MsÚ Revúca Oddelenie tina Kukučína. Od tejto udalosti
uplynulo už 31 rokov. Do príprav
regionálneho rozvoja,Foto: ZO JDS Revúca
osláv sme sa zapojili všetci . V
deň „D“ sa udialo mnoho vecí.
Najzaujímavejšou z nich bolo
stretnutie absolventov našej školy. Spolu sa tu zišlo 800 bývalých
študentov a 100 pozvaných -kde
neformálnej zábave predchádzal
aj sprievod mestom a slávnostná
akadémia v MsDK. Úvodná
divadelná scénka vtiahla divákov
aj do minulosti a predviedla , ako
by to vyzeralo, keby sa slovenskí
národovci prebudili v 21. storočí.
Pri príležitosti osláv bola v

Rada ZO OZ PŠaV v okrese
Revúca pripravila dňa 30.5.2018 stretnutie s funkcionármi OZ
PŠaV na Slovensku v priestoroch mestského kultúrneho
strediska. Pozvaní boli členovia
odborového zväzu ako aj neodborári.Stretnutia sa zúčastnili :
predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing.P.Ondek,RNDr-.I.Gam-

Naše družstvo je najsympatickejšie

fínskeho školstva.Mgr.M.Mikluš
upozornil na postup pri uzatváraní Kolektívnej zmluvy a informoval o dobe platnosti kreditov.Po vystúpeniach nastala
diskusia.Bol záujem o výklad
častí pracovného poriadku,o
tom, či aj učitelia budú mať v
práci také podmienky ako vo
Fínsku. Riešilo sa, ako postupovať v prípade, keď na škole sú dve odborové organizácie
ZO OZ PŠaV a NŠO.
Na záver predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV v okrese
Revúca PaedDr.B.Sabolová
poďakovala všetkým za účasť,hosťom za to,že si našli
čas a prišli do Revúcej. RNDr.I.Gamčíkovej a Mgr.M.Miklušovi
,že nás zastrešujú a vždy sú
ochotní nám pomôcť.Ďakujem
pani primátorke mesta,že si
našla čas na stretnutie.Ďakujem
zamestnancom MsKS za prípravu a ozvučenie priestorov,za
vytvorenie príjemnej pracovnej
atmosféry.PaedDr.B.Sabolová

Školský rok v GMK
priestoroch gymnázia nainštalovaná galéria úspešných absolventov „ Cesty z mladých
liet“ a výstava, ktorú pripravili
súčasní žiaci na základe aktivít
sa počas školského roka. Zoznámili sme sa s novými primánmi, ktorí si svoj uvítací zoznamovák poriadne užili. Neboli
však jediní, ktorých sme v tomto
školskom roku prijali pod svoje
krídla. Boli nimi aj prváci, ktorí sa
na chvíľu zmenili v rozkošné
batoľatá. Jedna decembrová
noc sa niesla v duchu už tradičnej 24 hodinovky, kde sme
športovali od poobedia až do
skorého rána. Mnoho nových
informácii z rôznorodých oblastí
sme sa mohli dozvedieť na školskej vedeckej konferencii, kde
žiaci prezentovali svoje koníčky
prostredníctvom spracovaných
prezentácií. Dievčatá a chlapci
sa na 12. Gymnaziálnom bále
zmenili na džentlmenov a dámy.
Triedy mladších ročníkov si zaspomínali na rozprávky spisovateľa Pavla Dobšinského počas akcie Noc v knižnici. Naši
žiaci vynikajú v rôznych oblastiach. Či už je to šport, spev, divadlo, tanec či kreslenie alebo
rôzne iné voľnočasové aktivity.
Zúčastňujú sa na mnohých akciách, v ktorých sa snažia podať
čo najlepšie výkony. Študenti a
učitelia GMK si preto za svoju
usilovnú prácu plne zaslúžia
oddych.Zaželajme si teda navzájom ničím nerušené leto a
veľa pekných a slnečných dní

Revúcke listy č.12|9.júl 2018

SPRAVODAJSTVO

3

VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 28.júna 2018 sa v
mestskom dome kultúry konalo
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Predtým, než sa aj mestskí poslanci rozcestujú na dovolenky stihli na rokovaní zastupiteľstva schváliť a určiť rozsah
výkonu funkcie primátora mesta
Revúca na volebné obdobie
rokov 2018-2022, ktorý sa nemení, počet volebných obvodov
2 Revúca a Revúčka a počet
poslancov 13 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku
2018.
Takisto schválili uvoľnenie prostriedkov v sume 11 tis.€ z rezervného fondu na dofinancovanie rekonštrukcie veľkého
bazéna na letnom kúpalisku v
meste. Predbežný odhad a pôvodne schválená suma vyše 130
000 € sa po ukončení verejného
obstarávania ukázali nepostačujúce. Disponibilný stav prostriedkov na rezervnom fonde
mesta bol k 1.6.2018 120 439 €,
po presunutí prostriedkov 109
439 €.
Keďže téma prevádzky letného
kúpaliska je vysoko aktuálna a
obyvateľov zaujíma prinášame
vám vyjadrenie Mesta Revúca
ku krokom, ktoré viedli k rekonštrukcii a jej súčasnému stavu.
Revúcke kúpalisko mala viac
rokov v prenájme od Mesta Revúca súkromná osoba, ktorá ho
prevádzkovala a starala sa o
základnú údržbu. Súkromný
prevádzkovateľ zrušil nájomnú
zmluvu v marci 2018 a kúpalisko
prešlo znova pod správu mesta.

Zo strany Regionálneho úradu
vereného zdravotníctva v Rimavskej Sobote boli však zistené závažné nedostatky v
stave veľkého bazéna, ktoré
nedovoľovali jeho ďalšiu prevádzku bez rozsiahlej rekonštrukcie. Po následnom odbornom detailnom posúdení technického stavu tohto bazéna a s
ním súvisiacej potreby finančných prostriedkov bolo dňa
16.4.2018 Mestským zastupiteľstvom v Revúcej schválené
použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 137.000 € na
projektovú dokumentáciu a
rekonštrukciu veľkého bazéna
.Následne bolo zabezpečené
vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie, v ktorej
sú riešené stavebné úpravy bazéna a nová bazénová technológia .
Po vypracovaní projektovej
dokumentácie bol zabezpečený
proces verejného obstarávania
pre výber zhotoviteľa stavby, po
ktorom bola s víťazným uchádzačom podpísaná zmluva o
dielo
. V súčasnosti je uskutočňovaná
rekonštrukcia veľkého bazéna s
ukončením v termíne 07/2018
a následným uvedením do
prevádzky.
Mesto urobilo všetky potrebné
kroky,aby sa rekonštrukcia
urobila čo najskôr a kúpalisko sa
pustilo do prevádzky ešte túto
letnú sezónu.

4

SPRAVODAJSTVO

Revúcke listy č.12/9.júl 2018

Revúcke listy č.12/9.júl 2018

KULTÚRA

5

Život medzi obrazmi
Sú obrazy, okolo ktorých človek
len prebehne, bez toho aby ho
oslovili. Sú obrazy, ktoré nás prinútia sa zastaviť, popremýšľať
nad nimi, a až potom pokračovať ďalej. Sú ale aj obrazy, od
ktorých sa nedá odtrhnúť. Rozprávajú príbehy.O prírode, o jej
nádhere, o živote, rozprávajú
príbehy i o autorovi samom.
Mgr. Vincent Blanár významná
osobnosť nášho mesta Revúca
a gemerského regiónu, je aktívny výtvarník a dlhoročný pedagóg žijúci a tvoriaci umelec
medzi nami Revúčanmi. Narodil
sa 14. februára 1934 v Čakanovciach, okres Košice. Maturoval na Pedagogickej škole v
Košiciach a bol poslucháčom
Vyššej pedagogickej školy v
Prešove, kde študoval aprobáciu výtvarná výchova ruský
jazyk. Výtvarné umenie absolvoval u prof. Štefana Hapáka,
doc. Jaromíra Hlavsu a doc.
Júliusa Mušku.Pôsobil a učil v
Zlatej Idke, v Nižnej Slanej, na
základných školách v Revúcej a
od roku 1991 až do nástupu do
dôchodku pôsobil v Základnej
umeleckej škole v našom meste. Je zakladateľom Pamätnej
izby povstaleckého básnika
Jána Brocku, ktorá bola nainštalovaná v priestoroch Základnej školy na Hviezdoslavovej
ulici, kde bol riaditeľom.Bol
verejne činný, vykonával rôzne
funkcie. V rokoch 1991 1994
bol zástupcom primátora mesta.
Spoluorganizoval detské výtvarné súťaže a výstavy.Riadiaca pedagogicko-organizačná
práca bola jeho prioritou, maľovanie preferovaným koníčkom a
kreatívnou sebarealizáciou.Vo
sfére výtvarnej autor uplatňuje
rozmanité výtvarné disciplíny a
umelecké štýly, od tvorby reál-

nej po abstraktnú, najčastejšie
zastúpenú krajinárskymi scenériami. Využíva kombinované
a inovačné techniky. V roku
2001 sa uskutočnila jedna z
najväčších autorových výstav v
Mestskom dome kultúry v Revúcej pod názvom: „Výber z
tvorby“, ku ktorej bol spracovaný
i repre-zntatívny katalóg. V roku
2013 v Jelšave bola sprístupnená výstava obrazov Vincenta
Blanára, kde sa tematicky zameral na zachytenie Muránskej
doliny a špeciálnu kapitolu tvorby venoval aj mestu Jelšava.
Inšpiráciu nachádza v dominantách nášho mesta Revúca,
v prírodných krásach Gemera a
podieľal sa aj na výtvarnom
spracovaní náučných chod-níkov v Chránenej krajinnej oblasti
Slovenský kras a Chránenej
krajinnej oblasti Muránska planina (v súčasnosti sú to národné
parky). Je autorom loga Národného parku Muránska planina.Vydal niekoľko súborov kresieb historických pamiatok regiónu Gemer, ilustroval viacero
publikácii, vytvoril návrhy pre
plagáty, kalendáre, ďakovné listy, pútače, ale aj medaily a plakety. Mnohé z jeho obrazov sa
stali trvalou súčasťou umeleckej
výzdoby interiéru Mestského
domu v Revúcej.
Za aktívnu pedagogickú a
riadiacu prácu školy mu boli udelené vyznamenania Ministerstva školstva SSR Vzorný
učiteľ v roku 1970 a Zaslúžilý
učiteľ v roku 1984. Najvyššie
vyznamenanie mesta Revúca
Zlatý Quirin, Mgr. Vincent Blanár
dostal v roku 1997 za celoživotnú výtvarnú tvorbu, angažovanosť v spoločenskom a
kultúrnom živote a za úspešnú
pedagogickú činnosť v meste

Mgr.V.Blanár v rozhovore s V.Kasperovou bližšie
predstavil niektoré etapy svojho života a tvorby

1. Mesto Revúca prešlo za
posledné roky veľkými premenami. Nie ste rodákom, ako ste
si zvykli na naše mesto, čo
Vás najviac oslovilo v gemerskom prostredí a u revúckych
obyvateľov?
Do Revúcej som prišiel vďaka
mojej manželke Revúčanke.
Študovali a zoznámili sme sa v
Prešove. Učiť začali v Nižnej
Slanej. Do Revúcej sme prišli v
roku 1971 v najväčšom rozkvete
bytovej výstavby. Ubytovanie
bolo vyriešené k našej spokojnosti. Prijali sme učiteľské miesta v Základnej škole na Jilemnikého ulici, kde som bol menovaný za zástupcu riaditeľa školy.
Vedenie školy a kolegovia nám
vytvárali priateľské prostredie,
dobré vzťahy boli aj s funkcionármi mesta. Našiel som tu veľa
priateľov aj so spoločnými záujmami umenia ako bol výtvarník
Ján Kasper, ktorý sa neskôr stal
riaditeľom Ľudovej školy umenia
v Revúcej, a Michal Studený,
akademický maliar. V trojici sme
urobili prvú výstavu. Za to všetko
úprimné a priateľské som sa
snažil odvďačiť aktívnou prácou
v škole aj vo verejnom živote.
Revúca ma zaujala svojou prírodnou scenériou, obklopená
horami, literárnymi osob-

nosťami, kultúrno-historickými
pamiatkami. Revúca mi prirástla
k srdcu ako keby bola mojim
rodným mestom
2. Aká bola Vaša cesta k
výtvarnému umeniu i maľovaniu a čím Vás obohatila?
Maľovanie sa začalo v mojom
detstve atramentovou ceruzou a
fialovými ústami. Pomaľoval
som spolužiaka aj seba vápnom
na tvári aj po celom tele. Následkom mojej „tvorby“ bola reakcia
červené bolestivé ozdoby a k
tomu aj výprask otcovým remeňom. Výsledkom môjho záujmu
bolo rodičia mi kúpili farebné
pastelky. Maľoval som vrabce a
sliepky na dvore. Na Pedagogickej škole v Košiciach ma
očarili výstavy akademických
maliarov Majkúta jeho farebné
zákutia Slovenského raja a Hornádu, Felda precízneho maliara
a grafika. Boli pre mňa inšpiráciou. Po ukončení štúdia v Prešove moju tvorbu obohatila gemerská krajina. Maľovanie sa mi
stalo životnou prioritou, aktívne
vypĺňa čas a dáva zmysel
môjmu životu aj na dôchodku.
3. Môžete našim čitateľom
prosím, priblížiť Vašu prácu
napr. na knižnej ilustrácii a
ktoré etapy svojej tvorby pokladáte za najúspešnejšie?
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Prvé moje kresby boli uverejnené v roku 1958 v publikácii
„Vysokoškolské prvotiny“, a to v
rámci štúdia na Vyššej pedagogickej škole v Prešove. Ďalšie
ilustrácie mi vyšli v monografii
Jána Gallu „Muránska Zdychava“ (1983). Najviac mojich ilustráciií (232) je uverejnených v 8ich knihách poľovníckych príbehov, ktoré napísal Rudo Strinka
z Revúcej. Prvá má názov
„Zelený svet pod Kohútom“
(1997) a posledná „Katarínsky
diviak“ (2011). Doplnkom k
poľovníckym príbehom boli aj
kresby v kalendári „Listy pre Devanu“. Niektoré moje ilustrácie
dopĺňali knihy Dušana Dubovského. Spoločne sme urobili
napr. súbor kresieb kultúrnohistorických pamiatok Revúcej,
pohľadnice Revúcej; ja kresby a
Dušan texty. Podobne som ilustroval pamiatky Jelšavy. Ďalej to
boli ilustrácie kníh „Žmeň rozprávok spod Muráňa“ od Bystríka Muránského a „Semienka
pre život“ od Juraja Kochjara.
Niekoľko mojich kresieb je v
knihe „Revúcke kapitoly 1.“ od
Emila Gočála a jeho dcéry Annamárie. Pre časopis „Reussia“,
ktorý vydávala Správa Národného parku Muránska planina,
som navrhol obálku.Ktoré etapy
mojej knižnej tvorby sú najúspešnejšie to presne povedať
neviem, ale každé obdobie bolo
niečím zvláštne.
4. Z Vašich obrazov vyžaruje
harmónia, pohoda a pokoj. Je
radosť mať doma Vaše dielo, z
ktorého sa šíri pozitívna energia. Tvoríte, len keď aj Vy máte
pokojnú myseľ a dušu?
V mojej maliarskej tvorbe prebieha neustále proces hľadania
ako skvalitniť formu i obsah. V
kultúrno-historických pamiatkach, kde dominovala architektúra, som uplatňoval viac popisné realistické hľadisko. V
novšej tvorbe uplatňujem zjednodušenú formu, tvarovú premenlivosť skoro po hranicu abstrakcie. Začiatok tvorby obrazu
vyžaduje sústredenie, vizuálnu
pamäť a zdravotnú pohodu. Do
obrazu vkladám svoje nápady,
vhodnú kompozíciu a expresívnu farebnosť.Keď z obrazov vyžaruje pozitívna energia a u
konzumentov môjho umenia vyvolajú uspokojivý zážitok, obrazy sa im páčia, pre mňa je to
inšpirácia do ďalšej tvorby.
5. Čo s odstupom času hodnotíte ako najťažšie a čo Vám
dalo najviac práce?
Čo je najťažšie na mojej tvorbe
sa nedá jednoznačne povedať.
Skôr je zložité vyjadriť, čo chcem
realizovať na čistom plátne.

ŠKOLSTVO
Dôsledne využívam kresbu,
ktorá je základom kompozície a
farba je citový doplnok môjho
obrazu.Najviac práce a času
som venoval ilustráciám „Poľovnícke príbehy“ od Ruda Strinku a
viacrozmernému obrazu „Revúca s pohľadom na Kohút“ (dar
Mestskému úradu v Revúcej), aj
obrazu „Revúca trip-tych“.Najideálnejšie pri tvorbe je, keď robíte obraz v pohode, bez časového obmedzenia a pre svoje
vlastné potešenie.
6. Uskutočnili ste mnohé
výstavy obrazov. Ako vnímate
tieto stretnutia a na čo sa Vás
najčastejšie návštevníci výstav pýtajú? Ovplyvnilo Vás to v
ďalšej Vašej tvorbe?
Uskutočnil som 11 samostatných
výstav a zúčastnil sa na 46
kolektívnych doma aj v zahraničí, najviac v Revúcej Revúcky
salón s výtvarnou skupinou
PLÁNka. Cením si aj domáce
vernisáže, najmä hudobné emócie mojich kolegov zo Základnej
umeleckej školy v Revúcej.Stretnutia s účastníkmi výstav a ich
vyjadrenia na tvorbu sú rozdielne. Pri samostatných tematických a kolektívnych výstavách
ich zaujímal spôsob umeleckého
myslenia a vyjadrovania, rozmanitosť techník, tvarová premenlivosť, abstrahujúca štylizácia aj
farebná sviežosť... Vyjadrovali
svoje pocity o kráse, o živote aj
estetike prostredia vo vlastnom
interiéri. Vyjadrenia účastníkov
výstav, záznamy v knihách návštev sú mojou podporou pre ďalšiu tvorbu. Každá výstava posúva tvorcu obrazov o stupienok
vyššie.
7. Aké sú Vaše ďalšie záľuby
okrem maľovania a Vaša obľúbená farba?
Moje záľuby boli rôzne, najviac
športové a kultúrno-spoločenské. V študentských rokoch som
reprezentoval školu v ľahkej atletike (beh na 100 m), súťažne
hrával basketbal.Štyri roky som
spieval v školskom spevokole.
Sedem rokov tancoval vo folklórnych súboroch 4 roky na Pedagogickej škole v Košiciach, 2 roky
v útvarovom vojenskom súbore,
pozdejšie v Dome armády v
Opave, jeden rok v súbore pri
Slovenskej sporiteľni v Prešove.V Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici som bol spoluzakladateľom volejbalového strediska a s volejbalovým oddielom
Telovýchovnej jednoty ISKRA
Revúca sme usporiadali dva krát
Majstrovstvá Slovenska a tri krát
Majstrovstvá ČSSR starších
žiakov.Pokiaľ ide o obľúbenú
farbu v procese mojej tvorby, tak
tá sa menila. Mal som dve obdo-
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bia modré a červené a nevylúčil
som ani ďalšie zelené a doplnkové farby v rôznych odtieňoch
.8. Ako vyzerá Váš bežný deň a
máte doma svoje obľúbené
miestečko?
Zdravotný stav v mojom veku
ubral pohodlie z mojej tvorby.
Maliarsky stojan som obmedzil,
venujem sa viac kresbám a ilustráciám. Dokončil som ilustrácie
ku knihe: „Piesne z Nováčan a
okolia“ od Pavla Baču, ktorá
bude pripravená pre tlač. Prezerám si výtvarne monografie, na
ktoré som nemal čas. Pripravil
som obrazový materiál pre výtvarný kalendár 2019, ktorého vydavateľom je Mestský úrad Revúca. Chcem dokončiť rozpracované „grafické návrhy“ realizované v rámci mesta Revúca.
Okrem bežných prác v domácnosti je mojim relaxom aj záhrada. Sledujem masmédia ale
najviac športové a kultúrne podujatia. Potešia ma aj stretnutia s
priateľmi. Moje obľúbené miesto
je v ateliéri, medzi knihami a v
miestnosti, kde si môžem pohodlne odpočívať.
9. Pre mladých ľudí ste iste
veľkou inšpiráciou v tom, čo a
ako tvoríte. Kde stále beriete
inšpiráciu Vy?
Inšpiráciu nachádzam v každodennom živote a v prírode. Keď
som bol v škole, boli to deti a ich
výtvarný svet. Inšpiráciou sú pre
mňa aj prečítané texty a k nim
ilustračné myšlienky a vhodné
nápady. Žriedlom mojej inšpirácie sú predovšetkým prírodné
krásy, malebné pohoria, hlboké
doliny blízkeho okolia. Drevenice, senníky, stodôlky sú studnicou ľudovej architektúry a jedinečné pre výtvarnú tvorbu.
Obľúbenou inšpiráciou sú Muráň
a Muránska Huta, nad ktorými sa
vypína bralo Cigánka s povestným Muránskym hradom, a Muránska Zdychava s drevenicami
a nádhernou panorámou pohoria
Kohút.Novou inšpiráciou sú pre
mňa rastliny, huby, lišajníky a
machorasty (miniatúry), ktoré
kreslím pod lupou.Príroda je
jedinečná a krásna, len si z nej
treba vybrať to najkrajšie.
10. Litografia ako výtvarná
technika sa po jej znovuobjavení v 90. rokoch 19. storočia dostala na vrchol záujmu
umelcov, pretože bola najpoužívanejšou technikou v plagátovej tvorbe tohto obdobia.
Keďže aj Vy ste autorom návrhov plagátov, aký je Váš
názor?
Vaša otázka o litografii je aj s
časti zodpovedaná. Používa sa
aj dnes, len do toho vstupuje

počítačová technika a výsledky
sa skvalitňujú. Väčšie skúsenosti s touto technikou nemám,
ja využívam pri tvorbe kombinované techniky a tlač je dnes už
kvalitná. Najviac návrhov som
urobil k ochrane životného prostredia. Ďalšie boli pre kultúrne a
športové podujatia (napr. Zochova divadelná Revúca, Majstrovstvá vo volejbale starších
žiakov, 38. Slovenský zimný zraz
turistov (Muráň Revúca), grafické návrhy k významným výročiam v našom meste a i.).
11. Vybavíte si ten okamih,
keď ste po prvýkrát pocítili, že
musíte maľovať a ktorý je Váš
najobľúbenejší obraz?
Na taký okamih a pocit, že musím maľovať sa nepamätám.
Proste som začal. Priťahovala
ma príroda, jej farebná menlivosť počas roka, najviac jar a
farebná jeseň. Táto nostalgia
môjho detstva ma v tvorbe
sprevádza dodnes.Najobľúbenejší obraz to presne neviem...
Každý má niečo svojské a neopakovateľné. Rozhoduje farebnosť, kompozícia a jednoduchosť, v ktorých je krása. Ale ktorý môj obraz je najlepší, to by
musel ohodnotiť niekto iný. Myslím si, že to bude taký, ktorý najviac osloví svojou tvorivosťou.Páčia sa mi tie moje obrazy,
ktoré som maľoval už na dôchodku, napríklad „Úcta k ženám“, „Ranený strom“ a „Usilovnosť“. Zaujímavé aj pre mňa sú
Revúcke kostoly štvorcového
formátu, v ktorom dominujú žlté
a červené farebné variácie.
12. Ako by
ste charakterizovali svoje obrazy? A ako
vznikajú ich názvy?
Počas štúdia som sa venoval
rôznym výtvarným žánrom, najviac portrétnej tvorbe a modelovaniu. Urobil som niekoľko reliéfov a sadrových odliatkov. Tu
na Gemeri dominovali krajinárske motívy, neskôr ateliérová
tvorba, kde vznikali moje najnovšie olejomaľby.Charakterizovať svoje obrazy na to je treba
výtvarného poznania a sebakritiky. V mojich obrazoch v krajinomaľbe je neustály zápas zbaviť sa popisného hľadiska, aby
sa obrazy stali vodítkom k zjednodušenej forme, expresívnej
farebnosti vo vlastnom rukopise.Názvy obrazov vznikali od
prostredia, kde bol obraz realizovaný a tvorivých nápadov, na
ktoré som obraz maľoval. Napríklad: „Zdychavské drevenice“, „Chlieb každodenný“,
„Ples motýľov“, „Cigánka v
závoji“, „Odchod do večnosti“ a
ďalšie.
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13. Ako sa stalo, že ste začali
maľovať obrazové triptychy?
Že som začal s obrazovým triptychom to bol len pokus o niečo
nové. Keď som sa venoval kultúrno-historickým pamiatkam
mesta, chcel som mať revúcku
históriu vcelku na jednom obraze. Ten som nedokončil. Namaľoval som však obraz „Revúca
triptych (skrátené ročné obdobia) na rozmernom plátne
(160 × 105 cm). Pre triptych som
využil aj folklórne figurálne motívy a rôzne panoramatické
náčrty s krajinným výsekom.
14. Ako si spomínate na svojich talentovaných žiakov, je
dnes z nich niekto známym?
Počas môjho pedagogického
pôsobenia som učil niekoľko talentovaných žiakov, ktorí sa stali
profesionálmi vo výtvarných
odboroch ako sú rôzne umelecké priemyslovky, výtvarní pedagógovia, architekti, akademickí
maliari, aj umeleckí dizajnéri.V
Nižnej Slanej, kde som najprv
pôsobil, boli mojimi žiakmi Dušan Genčanský a Ján Rusnák,
ktorí sa stali architektmi. Ján
Rusnák sa podielal na rekonštrukcii a obnove novšej budovy
Prvého slovenského gymnázia.
Zo žiakov Základnej školy na
Hviezdoslavovej ulici v Revúcej
spomeniem Jána Fiťmu (venuje
sa portrétnej karikatúre), Alenu
Adamíkovú (v súčasnosti je
akademická maliarka a stvárňuje portrétnu a figurálnu maľbu), Sylviu Kochovú a Marianu
Geržovú (sú učiteľky s kombináciou výtvarná výchova; výtvarná tvorba je ich koníčkom) a
absolventa umeleckej priemyslovky Jozef Kostič (v súčasnosti
výtvarne tvorí).V Základnej
umeleckej škole v Revúcej, kde
som zavŕšil učiteľské povolanie,
bolo výtvarne nadaných žiakov
viac. Na príprave talentovaných
žiakov sa podieľala aj PaedDr.
Mária Labošová, ktorá v čase
môjho pôsobenia bola na materskej dovolenke. Všetkých
spomenúť nie je možné, aspoň
niektorých: architektúru promoval Ivan Németh, architektka
pôsobiaca v USA Janka Hutková, záhradná architektka Lucia Házyová alebo interiérová
dizajnérka Lucia Simanová.
15. Vaše želania, túžby a plány
do budúcnosti?
Na prvom mieste je zdravie
moje a mojej rodiny. Chcel by
som skompletizovať a dokončiť
rozpracované rukopisy: „Pamäti
môjho detstva“, dokončiť a vydať: „Kresby a návrhy grafickej
tvorby“, uskutočniť výstavu: „Výber z celoživotnej tvorby“.Mal

ŠPORT

som v pláne navštíviť Paríž kolísku moderného umenia a galériu Louvre to sa mi ale nepodarilo. V súčasnosti nezaháľam,
mám k dispozícii rukopis na
ilustráciu „Zvuky môjho srdca“ od
Pavla Baču z východného Slovenska.
16. Pohľad do minulosti nám
často pomáha správne pochopiť prítomnosť, udržať rovnováhu a urovnať myšlienky.
Hovorí sa, že za každým úspešným mužom stojí silná žena. Súhlasíte s touto myšlienkou?
S kladenou otázkou môžem len
súhlasiť. Rodinné zázemie, najviac manželka, synovia a vnučky
podporujú moje záujmy a výtvarnú tvorbu. Manželka, učiteľka
matematiky a telesnej výchovy,
má zmysel pre poriadok, ktorý s
maľovaním súvisí. Vie ohodnotiť
čo sa jej na obraze páči a čo treba
vylepšiť. Synovia a vnučky aspoň
niečo z výtvarného umenia zdedili starší syn je textilný návrhár,
mladší botanik s veľkým vzťahom
k prírode, ale aj k umeniu. Počítačovou technikou a grafickou
úpravou dopĺňa moju tvorbu.
Staršia vnučka maturovala vo
výtvarnom odbore šperkárstvo,
mladšia pracuje v súkromnom
tetovacom štúdiu v Prahe.
Ďakujeme za rozhovor a autorovi prajeme ešte veľa tvorivých síl a hojnosť zdravia do
ďalších dní jeho života.S
doterajšou autorovou tvorbou
sa môžete zoznámiť aj prostredníctvom reprezentatívneho nástenného kalendára na
rok 2019, na ktorom spolupracoval s Oddelením regionálneho rozvoja Mestského
úradu v Revúcej a ktorý si
môžete kúpiť v našom Turistickom informačnom centre v
Revúcej.
Autor: Viera Kasperová, Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ
Revúca TIC, Úprava textu: Ing.
Bi-biana Jankóšiková, Foto:
Mgr. Patricia Šefranová, Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ
Revúca.
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Majster Slovenska zo ZŠ Komenského

Dňa 19. júna sa v Trnave uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky v atletike v rámci Kalokagatie. Výprava športovcov zo Základnej školy J. A. Komenského bola malá, ale za to veľmi úspešná.
Náš žiak deviateho ročníka Roman Krokavec, ocenený počas Dní
mesta Revúca, si bezkonkurenčným šprintom vybojoval zlatú medailu v behu na 60 m. Svojím skvelým víťazstvom úspešne zavŕšil
reprezentáciu našej školy a stal sa majstrom Slovenskej republiky.
Vekom stále iba mladšia žiačka Nina Natália Vavreková sa tiež
nestratila a v konkurencii 29 dievčat sa vo vrhu guľou prebojovala do
finále, kde skončila na skvelom 7. Mieste.
Po zlate v atletike prišli aj ďalšie skvelé výsledky pre našu školu z
Kalokagatie 2018 v Trnave. V pretekoch letného biatlonu v kategórii
žiačok ročník narodenia 2005 - 2006 obsadili všetky medailové
pozície žiačky školy . Zlatú medailu získala Nina Na-tália
Vavreková, striebro vybojovala Tamara Molentová a bronz
Alexandra Štempelová.
Blahoželáme všetkým našim úspešným športovcom, ďakujeme im
za super reprezentáciu našej školy, nášho mesta, biatlonu a atletiky
v našom meste. Poďakovanie patrí učiteľom, trénerom za ich prípravu a rodičom za skvelú podporu. Sme hrdí na našu školu, sme
hrdí na našich žiakov. ZŠ

Kalokagatia 2018

Dňa 15. júna 2018 sa v našom meste opäť športovalo. Základná
škola Ivana Branislava Zocha organizovala v spolupráci s Mestom
Revúca a s Centrom voľného času v Revúcej už 18. ročník atletickej
olympiády revúckych základných škôl „Kalokagatia“. Otvárací
ceremoniál prebehol za zvukov olympijskej hymny, vlajkonosiči
pripevnili olympijskú zástavu a zažali olympijský oheň. Samozrejme, nechýbali ani sľuby športovcov a rozhodcov.Po slávnostnom úvode sa 94 športovcov - žiakov piatich revúckych škôl
(ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ Komenského, GMK, ŠZŠ a ZŠ I. B. Zocha)
presunulo spolu so svojimi učiteľmi na športoviská, aby súťažili v
piatich ľahkoatletických disciplínach. Už tradične sa súťažilo v
behoch na krátke vzdialenosti (60m), v behoch na stredné vzdialenosti (600, 800 a 1000m), v hode kriketovou loptičkou a v skoku
do diaľky. Záver Kalokagatie patril kolektívnej atletickej disciplíne
štafete chlapcov i dievčat.
Najviac bodov tohto roku získali a Putovný pohár primátorky mesta
si prevzali atléti zo ZŠ Komenského. Na druhom mieste sa
umiestnili žiaci ZŠ I.B.Zocha a ako tretí skončil kolektív žiakov ZŠ
Hviezdoslavova. Podrobné výsledky jednotlivých disciplín a kategórií nájdete na Facebooku ZŠ I. B. Zocha.Mgr. Andrea Tokárová
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Rozpis lekární júl 2018
Pon delok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
BENU

2
Dr.Max

3
BENU

4
BENU

5
BENU

6
BENU

7
BENU

8
BENU

9
Cannabis

10
Dr.Max

11
BENU

12
BENU

13
BENU

14
BENU

15
BENU

16
NsP

17
Lianela

18
BENU

19
BENU

20
BENU

21
BENU

22
BENU

23
Cann abis

24
Dr.Max

25
BENU

26
BENU

27
BENU

28
BENU

29
BENU

30
Lianela

Pohotovostné služby: pondelok-piatok BENU do 20.00
Víkend: 8.00-14.00, BENU do 20.00
Štátne sviatky: 8.00-18.00, BENU zatvorená

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: 31.7.,-28.8,25.9.,30.10.,27.11.,18.12.,. 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. Kontakt:
0902 980 998, 0902 987 672
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.Je
potrebné zber zviazať!

Predám čiastočne prerobený, zateplený 3-izbový
byt s balkónom na Ul. T.
Vansovej
0904 837 650.

Zamestnanie
Mestské kultúrne stredisko,
Námestie slobody 14/18, 050
01 Revúca,oznamuje voľné
pracovné miesto na pozí-ciu:
Kultúrny referent(pozícia
počas zastupovania rodičovskej dovolenky)-Predpokladaný termín nástupu 01.
09. 2018.
Základné požiadavky:úplné
stredné vzdelanie,znalosť
práce s PC (Word, Excel,
internet) nutná,schopnosť
samostatne tvoriť,schopnosť
pripraviť scenár podujatia,schopnosť moderovať, recitovať a sprevádzať kultúrnymi podujatiami,znalosť
administratívy v oblasti verejnej správy,schopnosť pracovať pod stresom,schopnosť organizovania a menežovania celého kultúrneho
podujatia, vrátane propagácie a PR,ochota pracovať
počas víkendov, popoludní a
večer,flexibilita, kreativita,komunikatívnosť, zodpovednosť,bezúhonnosť.
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je potrebné doručiť písomnou formou do 18.07.2018 na adresu: Mestské kultúrne stredisko Námestie slobody
14/18,050 01 Revúca
Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš
súhlas na spracovanie osobných údajov.

Životné križovatky
Lúčime sa
Miroslav Bukoci
vo veku 53 rokov
Ondrej Stanko
vo veku 76 rokov
Iveta Liptaiová
vo veku 60 rokov
Jozef Rogožník
vo veku 83 rokov
Ing.Štefan Uličný
vo veku 79 rokov
Oľga Virusová
vo veku 59 rokov

Vitajte
Miroslav Breznaník

Znel svadobný
pochod
Rastislav Čech
a Renáta Kmeťová
Ján Krajňák
a Renáta Matušková
Martin Šándor
a Dominika Dinajová
dňa 16.06.2018
Ľubomír Siman
a Mgr.Zuzana Godušová
dňa 23.06.2018

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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