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Jesenné slávnosti a Hubertova jazda
V sobotu 6.októbra 2018 sa na
námestí pred budovou Kohút
konal XIX. ročník jazdy svätého
Huberta
Mesto Revúca ,Mestské kultúrne
stredisko Revúca, Mestské lesy
Revúca v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, občianskym
združením Príroda-Láska moja
už tradične obohacujú toto podujatie o regionálne poľovníckorybársko-včelárske slávnosti ,ktorých VI.ročník sme si doslova vychutnali. Nechýbal poľovnícky guláš od poľovníkov, halászlé a kapor od rybárov, medovina a med od včelárov, špeciality regionálnej kuchyne- gemerské guľky od Národniarov a zamestnancov Súkromnej strednej
odbornej školy, či domáce koláče
a zákusky.
Kultúrny program bol nabitý vystúpeniami, prezentáciami, výstavami, súťažami a detskými
atrakciami. Videli sme prezentáciu poľovníkov a rybárov, včelích produktov, pestovateľských
produktov jesene, prezentáciu
TICu, mestských lesov, lesnú pedagogiku Lesov SR, ukážky sokoliarstva ,jazdecké ukážky ,
jazdeckú políciu, prehliadku plemien poľovných psov, výstavu

poľovníckych trofejí, detských
výtvarných prác s poľovníckou
a jesennou tematikou.
Veľkými atrakciami pre deti bola
obľúbená súťaž v pílení dreva, o
najkrajšiu maľovanú tvár,o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu a
súťaž o najlepší domáci koláč z
jesennej úrody. Ten naj, tekvicový muffin upiekla Oľga Hižnayová, odborná porota vyhodnotila aj najkrajšiu vyrezávanú
tekvicu. Mali ťažkú
úlohu, lebo
Záhrada
PSGz
krásy a kreativity tekvíc prechádzal zrak. Nakoniec naj cenu
získal Strašiak Niny a Šimona
Mišankovcov .Cena verejnosti
putovala Filipovi Hižnayovi.
Nesmieme samozrejme zabudnúť na jazdcov, ich dostih, súťaže a hon na líšku. Túto sobotu to
najlepšie jazdilo Martine Hrbálovej na koni Legenda ,ktorá
chytila líšku a stala sa celkovou
víťazkou Hubertovej jazdy. Ceny
odovzdávali primátorka mesta
Eva Cireňová a poslankyňa
mestského zastupiteľstva Tatiana Kršková.
K sviatočnej atmosfére prispeli
vystúpenia detí materských a
základných škôl,spevokolu Úsvit, Revúckych POzberancov,
detského folklórneho súboru Ly-

Armádny generál in memoriam Rudolf Viest
S najvyššími vojenskými poctami a za účasti hostí sme si v významného rodáka a otvorili sme stálu expozíciu o jeho
Revúcej pripomenuli 128. výročie narodenia nášho živote v Múzeu Prvého slovenského gymnázia.„
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Jesenné slávnosti
a Hubertova jazda
kovček a folklórneho súboru Lykovec.
Bohatý program so sprievodným akciami a nádherné počasie prilákali na námestie mnohých Revúčanov, ktoré sa začalo vyprázdňovať neskoro popoludní po vyhodnotení dostihu
a všetkých súťažných disciplín v
dozvukoch vystúpenia country
bandu Betliarske vidly.
Súčasťou Jesenných slávností
je už päť rokov aj Propagačnopredajná výstava drobných zvierat, ktorá oslávila 15. jubilejný

Rybári

ročník. Zvieratká drobnochovateľov sa tešia záujmu detí i
dospelých. Je dobrým zvykom,
že primátorka mesta každoročne navštevuje výstavu a odovzdáva Pohár primátora mesta
za najkrajšie vystavené drobné
zviera. Ocenenie tohto roku
získal Radoslav Kubej z Chyžného a jeho hus domáca. Čestné ceny a poháre ďalším vystavovateľom odovzdal zástupca
primátorky mesta Július Buchta.
Text a foto: K.Kvetková

Včelári

Armádny generál in memoriam

V roku 1939 som opúšťal Slovensko vtedy, keď na ňom bola
pečať hanby. Vraciam sa po viac
ako piatich rokoch a na Slovensku je pečať odvahy a hrdinstva,“ zapísal do svojho denníka
brigádny generál Rudolf Viest
po tom, ako ho po vypuknutí
Slovenského národného povstania prezident Beneš vymenoval za veliteľa 1. čs. armády
na Slovensku. Viest priletel do
Banskej Bystrice 7. októbra
1944, prevzal velenie od generála Goliana a tri týždne stál na

čele hrdinsky bojujúcich povstaleckých vojsk. Po potlačení
Povstania boli obaja slovenskí
generáli zajatí a odvlečení do
Berlína. Stopy po oboch sa strácajú na jar 1945 v nacistickom
koncentračnom tábore Flossenbürg.
Generál-hrdina Rudolf Michal
Viest sa narodil 24. septembra
1890 v Revúcej. Na Gemeri prežil svoje najkrajšie roky - detstvo
aj mladosť, vychodil ľudovú i
meštiansku školu. Rodina sa
odsťahovala, keď mal Viest 15

rokov. Z veľkej vojny sa vrátil ako
legionár a v 20. a 30. rokoch ako
dôstojník generálneho štábu
plnil v čs. armáde viaceré významné funkcie. V roku 1928 bol
povýšený na plukovníka, v júli
1933 na brigádneho a 1. januára
1938 na divízneho generála. Až
do zaniknutia prvej republiky bol
jediným Slovákom generálom v
čs. armáde. Vznik Slovenského
štátu prijal Rudolf Viest s nevôľou, a tak na jeseň 1939 emigroval do Francúzska, kde sa
stal členom Československého
národného výboru v Paríži. Do
denníka napísal: „Odchádzam
preto, aby som aj ja svojimi
slabými silami mohol prispieť k
víťazstvu pravdy. Moje svedomie, moje presvedčenie, moja
legionárska minulosť mi kážu tak
urobiť.“ Neskôr odišiel do Veľkej
Británie, kde zastával dôležité
politické funkcie v exilovej československej vláde v Londýne.
Mesto Revúca na podnet primátorky Evy Cireňovej pripravilo v spolupráci s Vojenským
historickým ústavom Bratislava
a Základnou organizáciou SZPB
gen. Viesta v Revúcej novú ex-

pozíciu venovanú svojmu rodákovi armádnemu generálovi in
memoriam Rudolfovi Viestovi v
Múzeu PSG. Spomienkové podujatie so slávnostným otvorením výstavy sa uskutočnilo 28.
septembra 2018 dopoludnia za
účasti pozvaných hostí. Vojenskú delegáciu 2. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS
SR v Prešove, ktorá nesie čestný názov Mechanizovaná brigáda generála Rudolfa Viesta,
viedol veliteľ brig. gen. Ing. Martin Stoklasa, MSc. Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov zastupovali: predseda Ing.
Pavol Sečkár, PhD., podpredseda ÚR SZPB Ing. Norbert
Lacko a predseda ZO SZPB v
Revúcej JUDr. Ján Kochan.
Súčasťou programu bol umelecký fíčer „Moje svedomie mi
tak káže“ a pietne akty pri symbolickom hrobe, rodnom dome a
buste generála Viesta na námestí pred Kohútom.
Juraj Genčanský, MsKS, foto:
Katarína Kvetková
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Jesenná kampaň 2018 za čisté mesto
Mesto Revúca oznamuje občanom mesta, že v spolupráci s firmou Brantner organizuje zber
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (konáre, lístie,
tráva) v jesennej kampani
„Čisté mesto 2018“.

Zber sa bude organizovať
v dvoch termínoch a to druhý
októbrový týždeň a štvrtý
októbrový týždeň podľa rozpisu uvedeného na konci tohto
oznamu. Žiadame preto občanov, aby tento biologicky rozlo-

žiteľný odpad zo záhrad umiestnili na zelený pás pred dom (IBV)
v stanovených termínoch tak,
aby nezasahoval do cesty a
chodníka.
Zároveň občanov dôrazne upozorňujeme na platnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Revúca č.133/2015 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi
na území Mesta Revúca, kde je
nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
(odpad zo záhrad) mimo kampaní vyhlásených mestom
upravené takto:„Pôvodca biologicky rozložiteľných komu-

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Druhý októbrový týždeň (08.10.2018
- 12.10.2018)
Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
Sídlisko stred 2 - SNP
Podskalka - Komenského, Generála Viesta
Sídlisko 1 -2 , Okružná, Železničná
Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Štvrtý októbrový týždeň (29.10.2018 - 02.11.2018)
Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
Sídlisko stred 2 - SNP
Podskalka - Komenského, Generála Viesta
Sídlisko 1 -2 , Okružná, Železničná
Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho

nálnych odpadov je povinný
zabezpečiť ich odovzdanie v
zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a
prepravu odpadov na území
mesta na Šafárikovej ul. č.
330/3, Revúca. Odovzdanie
tohto odpadu na zbernom dvore
je bezplatné. Táto povinnosť sa
týka odpadu zo záhrad a netýka
sa biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu. Je zakázané ukladať predmetný odpad
na verejných priestranstvách
uloženie alebo ponechanie
odpadu na inom miesto ako na
mieste na to určenom, je v
zmysle zákona priestupkom.“

Turistické informačné centrum oslávilo 10 rokov svojej činnosti
níkov privítal maskot TICu Tikáčik, ktorý im čo to porozprával o
činnosti centra, nechýbal ani
skrátený lektorovaný vstup múzeom, prechádzka v parku a samozrejme spomienka na tento
deň v podobe malého darčeka.
Starší návštevníci ocenili výstavu zo zbierky unikátnych dobových pohľadníc, možnosť vyraziť
pamätnú mincu, použiť príležitostnú pečiatku na pohľadniciach mesta a vychutnať si dobrú

Vo štvrtok 27.septembra 2017
do historických lavíc opäť zasadli deti a žiaci a priestormi budovy Prvého slovenského gymnázia sa po celý deň ozývali detský smiech a vrava. To Turistické
informačné centrum, ktoré sídli v
historickej budove PSG na Muránskej ulici oslavovalo 10.výročie svojho vzniku.
Infocentrum, člen Asociácie informačných centier Slovenska,

začalo vyvíjať svoju činnosť v
auguste 2008. Odvtedy prešlo
mnohými zmenami v oblasti poskytovaných služieb i materiálno-technického vybavenia a
vynovenia priestorov.
V deň svojich osláv organizátori
podujatia otvorili pre návštevníkov dvere priestorov TICu, expozícií Múzea Prvého slovenského gymnázia a Parku národovcov. Tých menších návštev-

kávu v historických priestoroch.
Počasie všetkým prialo a o vydarenej akcii svedčí vyše 300
spokojných návštevníkov. Nuž
poprajme Turistickému informačnému centru a jeho zamestnancom mnoho ďalších vydarených podujatí a spokojnosť
turistov a návštevníkov so službami, ktoré poskytujú.
Text a foto:Katarína Kvetková
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Začala vykurovacia sezóna. Ako je na tom váš komín?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a
skontrolovať Váš komín? Robíte
veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia
sezóna, ktorej treba venovať
značnú pozornosť. Vzhľadom
na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov
poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na
majetku, nehovoriac o tom, že
každoročne vyhasne niekoľko
ľudských životov.
Aby Vás nepostihlo niečo
podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku
požiarov priamo podieľajú. Viete
o ktoré chyby najčastejšie
ide?Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného
prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je
určený!
Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:ak sú
na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným
výkonom do 50 kW, raz za:4
mesiace - spotrebiče na tuhé
alebo kvapalné palivá,6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá
a ak ide o komín bez vložky,12
mesiacov - spotrebiče na plynné

palivá a ak ide o komín s vložkou,ak sú na komínové teleso
pripojené spotrebiče s celkovým
tepelným výkonom nad 50 kW,
raz za:2 mesiace - spotrebiče na
tuhé palivá alebo spotrebiče na
kvapalné palivá,6 mesiacov spotrebiče na plynné palivá.v
občasne užívaných stavbách
raz za 2 roky.
Inštalácia spotrebiča alebo
dymovodu mimo bezpečnej
vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé
palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
Zanedbanie konštrukčného
stavu komína (netesnosti,
špáry a pod.)!
Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny
technik komínov)!
Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu
venovať pozornosť a dôkladne
sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na
následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a
používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v
zmysle zákona NR SR č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších
predpisov až do výšky 331 €.
„Čas, ktorý budete venovať
preventívnym opatreniam sa
Vám určite oplatí a následne
ochráni zdravie a majetok Vás
a Vašich blízkych.“
OR HaZZ v Revúcej

Ako pracuje Centrum podpory
regionálneho rozvoja?
V rámci projektu Akčných plánov
pre málo rozvinuté okresy bolo
aj našom meste zriadené pracovisko Centra podpory regionálneho rozvoja. Informácie o zriadení a činnosti centra nám poskytla riaditeľka Ing.Gabriela
Ádámová.
Centrum podpory regionálneho
rozvoja n. o. v Tornali (Mierová č.
14, budova MsÚ Tornaľa) a v Revúcej (Remeselnícka č. 1/307,
budova Mestskej polície Revúca) poskytuje poradenské a
konzultačné služby pre implementáciu Akčného plánu okresu
Revúca schváleného Vládou
Slovenskej republiky dňa
13.9.2016.
Hlavné úlohy centra sú poskytovanie poradenských a konzul-

tačných služieb pri príprave projektov, získavanie štátnej investičnej pomoci pre podnikateľov,
pomoc pri zakladaní sociálnych
podnikov a rozvoja sociálnej
ekonomiky, podpora vytvárania
partnerstiev v rámci okresu aj
cez hranice - príprava strategických rozvojových materiálov.
Centrum podpory regionálneho
rozvoja zároveň poskytuje servis pre činnosť Výboru najmenej rozvinutého okresu, ktorý
pozostáva z 11-členného tímu
vrcholových predstaviteľov
miestnej štátnej správy a samosprávy. Skvelá spolupráca a
kontinuita v rámci Výboru je zabezpečená najmä vďaka predsedovi Výboru, ktorým je prednosta Okresného úradu Ing.
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Peter Balogh. O regionálny príspevok prejavilo záujem viacero
subjektov z rôznych oblastí ako
napr. z oblasti poľnohospodárstva to boli približne štyri
subjekty, z oblasti drevospracujúceho zamerania len jeden
subjekt, z oblasti cestovného
ruchu päť subjektov, z oblasti
sociálnych služieb 3 subjekty, z
oblasti miestnej a sociálnej
ekonomiky traja záujemcovia, z
oblasti potravinárstva tri subjekty.
Centrum podpory regionálneho
rozvoja ďalej úzko spolupracuje
s Okresným úradom v Revúcej a
Úradom vlády Slovenskej republiky a taktiež aj s vedením miest
a obcí okresu Revúca.
V súčasnosti je v okrese Revúca
14 podpísaných zmlúv, z toho 3
zmluvy sa týkajú priamo mesta
Revúca, 6 zmlúv sa týka obcí z
blízkeho okolia a zvyšné zmluvy
sú z okolia mesta Tornaľa.
Z regionálneho príspevku boli
realizované nasledovné projekty: v meste Revúca bola zrekonštruovaná umelá ľadová plocha
a bolo zriadené vysunuté pracovisko Centra podpory regionálneho rozvoja, Stredná odborná
škola v Revúcej použila regionálny príspevok na rekonštrukciu
odborných dielní a na nákup materiálno technického vybavenia,
v Revúckej Lehote bola zrealizovaná výstavba cyklotrasy Mokrá
Lúka Revúcka Lehota, v obci
Mokrá Lúka prebieha vybudovanie inžinierskych sietí, v meste Jelšava prebehlo dobudovanie prístupovej cesty a zníženie
energetickej náročnosti budovy
denného stacionára a ešte prebiehajúca rekonštrukcia pavilónu učební praktického vzdelávania základnej školy s materskou
školou.
Z podnikateľskej sféry má podpísanú zmluvu spoločnosť v Lubeníku, kde predmetom zmluvy
je nákup strojného zariadenia
pre šitie pánskej konfekcie.
V roku 2018 Výbor okresu Revúca schválil 8 projektov z rôznych oblastí, ktoré sa uchádzajú
o regionálny príspevok v celkovej sume 850.932,46€. Ide o
projekty: Mestský sociálny podnik v Jelšave, ktorý bude zameraný na vykonávanie drobných
stavebných prác, obec Muráň
plánuje rozšíriť služby cestovného ruchu. Z podnikateľskej
sféry sú Výborom schválené dva
projekty a to Domov sociálnych
služieb v obci Muráň a predajný
dvor v obci Mokrá Lúka.
Na základe novej Metodiky
prípravy návrhu ročných priorít
akčného plánu rozvoja najmenej

rozvinutého okresu zverejnenej
Úradom vlády Slovenskej republiky sa dňa 26.9.2018 uskutočnilo zasadnutie Výboru okresu Revúca, kde boli schválené
Priority na rok 2019.
Na zverejnenú Výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku
reagovalo 15 subjektov, z toho 5
subjektov samosprávy a 10
subjektov z podnikateľskej sféry.
Patria medzi ne napríklad projekt Mesta Revúca, ktoré plánuje rekonštrukciu malého letného bazéna, projekt Rozvojovej agentúry Banskobystrického
samosprávneho kraja, ktorý je
zameraný na vybudovanie „Domu kníh“ t. j. interaktívnej a zážitkovej expozície s využitím nových médií a tvorivých prvkov.
Cieľom ďalšieho projektu je
vybudovanie Tréningového centra miestnej a regionálnej zamestnanosti v meste Revúca,
ktorého úlohou bude začleňovanie vylúčených komunít do
pracovného procesu a ich postupné vzdelávanie a rekvalifikácia.
Jeden z projektov je z oblasti
poľnohospodárstva, ktorého zámerom je pestovanie okrasných
drevín a kvetov v obci Muráň.
Okres Revúca má obrovský potenciál predovšetkým vo svojich
ľuďoch, v nerastoch, v lesníctve, drevospracujúcom priemysle a oblasti poľnohospodárstva,
stavebníctva. Má úžasné a jedinečné kultúrne a prírodne bohatstvo, ktoré vytvára potenciál
pre rozvoj turizmu.
V máji tohto roku sa Centrum
podpory regionálneho rozvoja
podieľalo na založení Oblastnej
organizácie cestovného ruchu,
ktorého členmi sú mestá a obce
okresu Revúca, ako aj mesto
Rožňava, mesto Hnúšťa a obec
Jesenské z Rimavskosobotského okresu a podnikateľské
subjekty pôsobiace v týchto
okresoch. Vzniku Oblastnej organizácie cestovného ruchu
predchádzalo spracovanie strategického dokumentu Koncepcia rozvoja cestovného ruchu na
Gemeri, na ktorej sa okrem
zamestnancov Centra podpory
regionálneho rozvoja podieľali
externí konzultanti z odboru
cestovného ruchu.
Všetkých záujemcov o regionálny príspevok srdečne privítame v našej kancelárii na
Remeselníckej ulici č. 1/307 v
Revúcej (1.poschodie).
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Úcta by mala byť stála

Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok. Človek je
krásny podľa múdrosti, čo zračí
sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď sa
ponára v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek
je krásny vtedy, keď ho ľudia
majú radi, hovorí jedna ľudová
múdrosť.
Začal sa mesiac, kedy si na ľudí
a to, čo pre nás urobili viac všímame a myslíme. Však hodnoty, ktoré pre nás vytvorili a nám
odovzdali si vyžadujú našu pozornosť, vďačnosť a úctu každodennú. V tomto sa zhodli vo
svojich príhovoroch primátorka
mesta Eva Cireňová, zástupca
primátorky mesta Július Buchta
a predseda Základnej organizácie JDS Revúca Vlastimil
Chaba na oslavách Mesiaca úcty k starším v mestskom dome
kultúry v pondelok 1.októbra
2018.
Vrásky, biele vlasy ale aj múdrosť a skúsenosť sú atribúty
jesene života. Naša spoločnosť
si zvyká, že žijeme dlhšie, mení
sa životný štýl. Súčasní seniori
sa aktívne zapájajú do spolo-

čenského života, organizujú
športové podujatia, výlety, cesty
za kultúrou a poznaním. Mesto
Revúca dlhodobo spolupracuje
so seniormi a podporuje ich v
aktívnej činnosti. Lebo ako odznelo na oslavách, jediným elixírom mladosti je činorodosť.
Činnosť, ktorá nás zamestnáva
a nedovolí myslieť na naše bolesti,pomalšiu chôdzu, trasľavejšiu ruku, slabší zrak a sluch.
Počas spoločenského podujatia
si prítomní spomenuli na tých,
ktorí sa už tohto stretnutia nedožili a ocenili 60,70,80 aj 90ročných jubilantov. V závere v
kultúrnom programe vystúpila
šarmantná speváčka balkánskych piesní Jadranka Handlovská.
Po narodení všetci nastupujeme
na cestu, po ktorej sa nedá kráčať opačným smerom. Naše kroky sú často neisté ,niekedy padáme, znovu vstávame, kráčame, vzdorujeme alebo sa necháme unášať prúdom života. A
všetci sa raz unavíme, všetci raz
budeme starí. Tak nezabúdajme
a vážme si.
Text a foto: Katarína Kvetková

Kávičkové popoludnie
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„Žiadna káva neulahodí vašim
ústam, ak jej vôňa najprv nepošle svoj sladký pozdrav vášmu
nosu.“ Ward Beecher”.
Vône, ktoré inšpirovali amerického kňaza a aktivistu k tomuto
výroku, sme mali možnosť zažiť i
my, občania Revúcej. Vo štvrtok
20. septembra usporadúvalo
Mestské kultúrne stredisko v
spolupráci s Múzeom prvého
slovenského gymnázia a partiou
mladých iniciatívnych ľudí z
Revúcej i celého Slovenska ochutnávku kávy
cupping.
Parkom národovcov sa ožíval živý ruch, vrava dospelých, chichot detí. Návštevníci mali príležitosť sa pri stánkoch s ručnými výrobkami pokochať detailnosťou a šikovnosťou mladých
remeselníkov z Revúcej a okolia.
Veselá hudba, príjemné jesenné
počasie a chichot detí len posilňovali príjemnú atmosféru tohto
poobedia.

záležať na komplikovanejšej, no
o to zábavnejšej a kreatívnejšej
príprave filtrovanej kávy.Keďže
sme v sebe mali dostatok kofeínu, vášnivé rozhovory a ochutnávky trvali až do neskorých
večerných hodín. Po zotmení
sme si zahrali krátky, no veľmi
zaujímavý a najmä zábavný
kvíz, ktorého víťazi získali za
odmenu odrodovú kávu podľa
vlastného výberu celkom zadarmo.
Odozvy nie len na sociálnych
sieťach, ale i tie osobné boli
veľmi pozitívne a nás veľmi teší,
že sme i takouto nevšednou akciou mohli ľuďom priniesť nové
poznatky a zážitky, na ktoré budú v budúcnosti s úsmevom
spomínať.Týmto by sme sa
chceli poďakovať chalanom z
hurbanovskej pražiarne, Matejovi Hamranovi a Mirovi Kobyľákovi za účasť, profesionálny
prístup a vytváranie príjemnej
atmosféry počas celej akcie;
šikovným rukám, ktoré napiekli
domáce koláčiky; ochotným pomocníkom pri tvorivých dielňach; talentovaným remeselníkom za ich nádherné umelecké
výtvory rôzneho druhu; všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a v
neposlednom rade organizátorom, poskytovateľom priestorov a zabezpečenia Lýdii Bodnárovej, Petrovi Nagyovi a spol.,
Múzeu Prvého slovenského
gymnázia a Mestskému kultúrnemu stredisku. Ďakujeme za
príjemné popoludnie a dúfame,
že podobných akcií bude v našej
malebnej Revúcej stále viac a
viac. Diana Ivanová.

Popri tvorivých dielňach, domácich koláčikoch a čerstvých palacinkách konečne nastal hlavný
bod programu, ochutnávka kávy.
Ovzduším sa rozniesli vône korenia, citrusov i lahodnej čokolády. Milovníci naozaj dobrej
kávy si prišli na svoje. V ponuke
bolo niekoľko druhov výnimočných káv od slovenskej pražiarove.Moderátor vyhlásil cupping
a návštevníci sa zhŕkli okolo stola so vzorkami káv.Kávový nadšenec a zakladateľ pražiarne
Matej Hamran nám porozprával
o tom, ako si doma pripraviť čo
najlahodnejšiu šálku kávy. I pri
káve platí, sto ľudí sto chutí.
Niekto si rád pochutná na káve
zo stroja, niekto si ju nostalgicky Viac o organizátoroch tejto akcie
pripravuje vo svojom koťogó. Iní prinesieme v novinách koncom
sa zase radi hrajú, a tak si dajú tohto roka.
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ZUŠKÁRI NIE SÚ LEKVÁRi

Finále slávnostného koncertu k 65.výročiu školy
vlani v novembri
Revúcka najzákladnejšia umelecká škola začala svoj 66.
školský rok. Popri bežnom
vyučovaní a aktivitách ich
čaká aj veľké sťahovanie.
Základná umelecká škola v
našom meste nadväzuje na
najlepšie tradície revúckej Hudobnej školy, ktorá bola založená už v roku 1952. Vo svojom
prvom desaťročí bola v meste
jedinou kultúrnou inštitúciou a jej
učitelia mali hlavný podiel na
organizovaní a rozvoji kultúrnoosvetovej činnosti. Získavali pre
to i svojich žiakov aj ďalších nadšencov z radov amatérskych hudobníkov a ochotníkov.
Prvý riaditeľ školy založil sláčikový orchester a na scéne
ochotníckeho divadla v Kohúte
uviedli dokonca operety Gejzu
Dusíka či Mamzelle Nitouche.
V ďalších dekádach rokov postupne pribudlo k hudobnému
odboru vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom i literárno-dramatickom odbore.
Počas celého účinkovania školy
pedagógovia viedli žiakov k ve-

rejným prezentáciám na podujatiach v regióne či na umeleckých
súťažiach a prehliadkach.
Revúcka „hudobka“ jednoducho
mala cveng a jej učitelia skvelú
povesť.
Vo svojej najlepšej ére na začiatku deväťdesiatych rokov
mala škola takmer päťsto žiakov
a viac ako dve desiatky pedagógov všetko odborníkov na svojom mieste. To vďaka nim bola v
Revúcej aktívna veľká dychovka
či kvarteto, výtvarníci bodovali
na celoslovenských súťažiach a
pokračovali ďalej na vysokých
školách, deti hrali poetické i dramatické divadlo. Takmer každý
žiak základnej školy v našom
meste si to na ZUŠke aspoň
skúsil...
Nová doba síce rokmi znížila
počty na súčasných 355 žiakov
a 19 pedagógov, ale zároveň
priniesla novinky a úspechy napr. otvorenie nového audiovizuálneho študijného odboru.
Okrem domovskej budovy v
Revúcej učí škola aj na troch
elokovaných pracoviskách: Lu-

beník, Jelšava a Muráň.
V tanečnom odbore zaznamenali vlani celoslovenský úspech
v súťaži, bábkarsky súbor sa
prebojoval na krajskú prehliadku a výtvarníci majú za sebou
prvé pokusy s animovaným filmom. Malí i väčší muzikanti sú
pravidelnými sólistami na rôznych vernisážach, verejných
koncertoch, hrajú v ľudových či
tanečných kapelách.
Muzikantsky sú verejne aktívni
aj mnohí pedagógovia. Zborový
spev s úspechom prezentujú
detský kolektív Slniečka i zbor
dospelých Quirin, ocenený v
tomto roku Plaketou mesta Revúca za úspešnú reprezentáciu
na Slovensku i v zahraničí.
Počas letných prázdnin navyše
funguje už sedem rokov tematický detský denný tábor Slniečko.
Exkluzivitu v aktivitách školy si
drží celoslovenská súťaž vlastnej hudobnej tvorby žiakov základných umeleckých škôl
Talent Revúca, ktorú organizuje
škola od roku 1995. V odbornej
porote zasadajú hudobní skladatelia a pedagógovia konzer-

vatórií. Originálna súťaž dáva
priestor mladým tvorcom a pre
mnohých je odrazovým mostíkom do profesionálnej kariéry
hudobných skladateľov.
V tomto školskom roku bude
ZUŠ „prezliekať kabát“ na základe odsúhlaseného projektu
sa plánuje rekonštrukcia budovy
školy na Okružnej ulici pre zníženie jej energetickej náročnosti. Bude to znamenať dočasné
asi polročné vyučovanie v náhradných priestoroch, ale potom
sa vynovené triedy znova rozozvučia, roztancujú a zahrajú všetkými farbami.
Aj táto škola v meste vytvára
priestor pre voľný čas našich
detí a mladých. Svojím špeciálnym pôsobením na ušľachtilé
vlohy žiakov kultivuje ich intelekt
a takto azda zachráni to, čo sa
inde pokazí. Zachovajte priazeň
našej ZUŠ - v decembri si nenechajte ujsť tradičný Vianočný
koncert v Dome kultúry - a držte
palce, aby sa stavebná rekonštrukcia vydarila.
Šťastlivý nový školský rok!
Juraj Genčanský, učiteľ ZUŠ

O zuškársky letný denný tábor býva v meste
živý záujem

Matej Tóth po roku opäť navštívil našu školu
24. september 2018 sa stal pre našu školu významným dňom. Po
necelom roku k nám opäť zavítal výnimočný slovenský atlét,
olympijský víťaz a majster sveta, ktorý sa venuje chôdzi na 20 a 50
km Matej Tóth.
Hlavným cieľom jeho návštevy bolo odovzdanie grantu „Športovej
akadémie Mateja Tótha“, ktorý sme získali hlasovaním v súťaži O2
DOBRÁ VEC. Vďaka víťazstvu v tejto súťaži bude môcť aj tomto
školskom roku takmer 20 žiakov I. stupňa našej školy trénovať 2krát týždenne s vyškolenými trénermi podľa kvalitne prepracovanej
metodiky, zameranej na všestrannú pohybovú prípravu detí.
Stretnutie s olympijským víťazom prebehlo v príjemnej atmosfére.
Po odovzdaní grantu, ktorý z rúk Mateja Tótha prevzala Monika
Galovičová nasledovalo predstavenie knihy „Odchýlka“, potom
zaujímavá diskusia s Matejom a pekné ukážky z tréningov detí našej Športovej akadémie. Samozrejme, že na záver nemohla
chýbať autogramiáda a fotenie s olympijským víťazomSme nesmierne vďační, že môžeme aj v školskom roku 2018/2019 naďalej
pokračovať v tomto úspešnom projekte a takýmto zmysluplným
spôsobom viesť našich žiakov k pohybovej aktivite.
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Pohotovostné služby lekární- október 2018
Pohotovostné služby sú:Pondelok piatok : od 20.00hod22,30hod.Pohotovosť od 16.00-20.00hod. po.-piatok
zabezpečuje
lekáreň BENU /Revúca/Víkend: lekáren
BENU /Revúca/ otvorená od 7.00-20.00, pohotovosť v
ostatných lekárňach okresu, podľa rozpisu je zabezpečená
od 20.00-22.30hod.
V dňoch štátneho sviatku slúžia lekárne podľa rozpisu v
čase od 7.00-22.30hod.
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Simonka
Gem. Ves

2
U Ondreja
Tornaľa

3
Zafír
Lubeník

4
Azaela
TornaĽa

5
Benu
Tornaľa

6
Dr.Max
Revúca

7
NsP

8
Jelšava

9
Cannabis

10
Lianela

11
Dr.Max
Revúca

12
Dr.Max
Tornaľa

13
U Ondreja
Tornaľa

14
Dr.Max
Tornaľa

15
NsP

16
U Ondreja
Tornaľa

17
Cannabis

18
Dr.Max
Tornaľa

19
Dr. Max
Revúca

20
Lianela

21
Azaela
Tornaľa

22
Simonka
Gem. Ves

23
Lianela

24
Dr. Max
Revúca

25
U Ondreja
Tornaľa

26
Zafír
Lubeník

27
Cannabis

28
Benu
Tornaľa

29
Cannabis

30
Lianela

31
NsP

Lekáreň Lianela Muránska 1335/12, Revúca otvorená po.-piat. do
17,00hod,Lekáreň Dr. Max, M. R. Štefánika 1363/2A, Revúca
otvorená po-piat. do16,30 hod,Lekáreň Cannabis, M. R. Štefánika
1250, Revúca otvorená po.-piat. do 17,00hod,Lekáreň BENU, M.
R. Štefánika, Tesco,otvorená denne okrem štátneho sviatku do
20.00hod,Lekáreň pri NsP, Litovelská 26, Revúca, otvorená popiat. do 15,30hod,Lekáreň Zafír,Lubeník 152, otvorená po.-piat.
do 15.30hod,Lekáreň Jelšava, Tomášikova 481,otvorená po.-piat
do 15.30,00hod,Lekáreň AZAELA, Škultétyho 486/1 Tornaľa,
otvorená po.-piat do 16,00hod,Lekáreň Dr.Max, Sládkovičova
596/1 Tornaľa,otvorená po.-piat do 16,00hod,Lekáreň BENU, Hlav.
námestie 6, Tornaľa, otvorená po.-piat do 16.00hod
Lekáreň Simonka , Gemerská Ves,Lekáreň U Ondreja,Poštová
1038/11,Tornaľa otvorená po.-piat. do16.00 hod

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: 30.10-.,27.11.,18.12.,. na týchto
uliciach v daných časových inter-valoch:14.00-14.20 Kúpelná,
14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35
Hlinkova,15.40-16.00 Daxne-rova,16.05-16.25 Okružná,16.3016.50 križovatka Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčkapri kultúrnom dome. Kontakt: 0902 980 998, 0902 987 672
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.Je
potrebné zber zviazať!
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Zamestnanie

Stavebný a prevádzkový
elektrikár, Bytové hospodárstvo Revúca, Ing.M.Brdársky,-0905468034, stredné
odborné vzdelanie, plat od 480
€,
Pomocný pracovník údržby
budov a areálov, Bytové hospodárstvo Revúca, Ing.Mi.Brdársky,0905468034, stredné odborné vzdelanie, plat od 480 €,
Administratívny pracovník
,Nemocnica s poliklinikou Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, VŠ, plat od 480 €,
Lekár-pediater, Nemocnica s
poliklinikou Revúca, Gabriela
Magurová, 4833302, VŠ ,prax 4
roky, plat 2097 €
Lekár, Nemocnica s poliklinikou
Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, VŠ,plat od 1140 €
Všeobecná zdravotná sestra
Nemocnica s poliklinikou Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, úplné stredné vzdelanie, plat od 738 €,
Pôrodná asistentka, Nemocnica s poliklinikou Revúca,
Gabriela Magurová, 4833302,
VŠ I.st., prax 1 rok, plat od 738 €,
Agronóm,, PM , s.r.o Hucín, Jana Medveová,0905 741 127,VŠ,
prax 3 roky, plat od 1000 €,
Kuchár/ka, SMZ-SLUŽBY,a.s.
Jelšava, Hotel Hrádok ,
Ing.Peter Miko,0905 762 409,
stredné odborné vzdelanie, plat
od 700 €,

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

Životné križovatky
Lúčime sa
Ladislav Vranka
vo veku 57 rokov
Alžbeta Števková
vo veku 83 rokov
Milan Dacho
vo veku 70 rokov
Marta Mražíková
vo veku 67 rokov
Viliam Riemer
vo veku 77 rokov
Mária Hrbálová
vo veku 90 rokov
Ladislav Dorka
vo veku 79 rokov
Alois Sokol
vo veku 79 rokov

Vitajte
Viktória Ferencová

Znel svadobný
pochod
Ing.Lukáš Kojnok
a DiS.art. Zuzana Remperová
Martin Šturman
a Laura Čechová
dňa 22.09.2018

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám garáž pri Požiarnej
zbrojnici.Cena 6000 €.
0905 130 096.
Darujem krásne mačiatka.
0948 844 118
Predám 2,5-izbový čiastoč
ne prerobený byt s balkónom na 4.posch.,na Okružnej ulici, 2 pivnice.
Cena 25 000 €.
0915 863 654

REVÚCKE LISTY
Mestské noviny
vydáva MESTO Revúca
Sídlo vydavateľa
a adresa redakcie:
MsÚ Revúca, Nám.slobody 13/17
IČO: 00 328 693
tel./fax.: 058/28 51 553
mobil: 0940 602 928
e-mail: revuckelisty@revuca.sk
reg. číslo EV 350/08 dvojtýždenník
ISSN 1337-8120
Šéfredaktorka: Mgr. K. Kvetková
Uzávierky sú dvakrát v mesiaci
Tlač: MsÚ
Revúca

