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Film o Prvom slovenskom gymnáziu

Posolstvo Slovenského evanjelického a. v. gymnázia vo Veľkej
Revúcej pretrváva dodnes.
V súčasnosti chcú tvorcovia filmu toto posolstvo zachytiť formou polohraného dokumentu,
ktorý sa v Revúcej začal točiť od
konca októbra tohto roka.
Zámerom je poskytnúť divákovi
možnosť vytvoriť si celkový
obraz o pomeroch, v ktorých
gymnázium vzniklo, o jeho profesoroch, žiakoch, okolnostiach
jeho zrušenia a o význame gymnázia, aký dnes zaujíma v dejinách slovenského školstva.
Snahou tvorcov bude čo najvernejšie zachytiť históriu gymnázia od jeho vzniku po jeho nútené zavretie, ako aj atmosféru
danej doby, a to prostredníctvom
vybraných udalostí a príbehov,
spojených s významnými
postavami.
Tvorcovia filmu nechcú predstaviť onú dobu prostredníctvom
nezáživného mentorského de-

jepisného dokumentu, ale aby
dosiahli čo najpútavejší a najpríťažlivejší výsledok si preto
zvolili formu polohraného dokumentárneho filmu. Spracovať
historickú tému do podoby dokumentárneho filmu je vždy lákavou výzvou. Tvorcovia prikladajú
v dokumente veľký význam
obrazovému stvárneniu, svetelným atmosféram, citlivej skladbe
hraných, obrazovo dokumentárnych častí, ale aj účinkovaniu
odborníkov. V obrazovom spracovaní budú kompozične odlíšené hrané sekvencie so súčasnosťou, budú využité možnosti
farebných korekcií, strihová
skladba bude rešpektovať históriu a súčasnosť. O tvorbe filmu
budeme širokú verejnosť priebežne informovať prostredníctvom sociálnej siete a regionálnych médií.
Text: Lucia Oravec Koreňová,Foto: Maroš Detko
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Informácia o projekte: Výmena skúseností a šírenie
dobrej praxe v oblasti riadenia kvality služieb pre
užívateľov psychoaktívnyh látok.

Poskytovateľ finančnej dotácie:Ministerstvo zdravotníctva SR.Poskytnutá dotácia:31 424,00 €
Účel použitia finančnej dotácie:Využitie predchádzajúcich
skúseností slovenských a zahraničných renomovaných pracovísk
zaoberajúcich sa diagnostikou a liečbou závislostí na zvýšenie
predliečebnej, liečebnej a následnej starostlivosti o závislých a
rozvoj odboru adiktológie na Slovensku
Realizácia projektu:8/2018 3/2019.
Cieľ projektu:Hlavným cieľom projektu je vypracovanie metodického materiálu štandardov odbornej spôsobilosti pre
zariadenia a programy poskytujúce odborné služby problémovým
užívateľom a závislým od návykových látok pomocou odborovej a
medzinárodnej spolupráce špecialistov.
Prioritné oblasti: aktivity zamerané na odborne garantovanú
liečbu, harm-reduction a resocializácie analýza súčasného stavu adiktologických služieb na Slovensku a stretnutie pri okrúhlom
stole na adiktologické témy, odborné stretnutia pracovníkov
pôsobiacich v drogovej problematike výmena odborných
skúsenosti na medzinárodnej úrovni (Klinika adiktológie 1. LK a
VFN Praha, Psychiatrická liečebňa Červený Dvúr), organizovanie
cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej
problematike, šírenie protidrogovej osvety odborné stretnutie
pracovníkov pôsobiacich v drogovej problematike na Slovensku,
prepojenie štandardov a súčasnej legislatívy, certifikácia a
akreditácia využívania štandardov
Cieľová skupina projektu: odborníci OLÚP, n. o. Predná Hora a
odborníci zahraničných zariadení s podobným zameraním (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Praha, Česká republika a Psychiatrická liečebňa Červený dvúr, Česká republika), zástupcovia
špecializovaných zariadení na primárnu prevenciu závislosti
(OZ Odyseus Bratislava, OZ Prima Bratislava, OZ Storm Nitra),
zástupcovia špecializovaných psychiatrických zariadení
(CPLDZ Košice, CPLDZ Hraničná Bratislava, CPLDZ Banská
Bystrica, CPLDZ Žilina), zástupcovia odborných tímov
zameriavajúcich sa na doliečovacie aktivity (resocializačné
zariadenia, chránené bývanie, A-kluby).
Miesto realizácie projektu: OLÚP, n. o., Predná Hora, okres Revúca, Banskobystrický kraj, Klinika Adiktologie 1. LF a VFN Apolinárská 4, Praha, Psychiatrická liečebňa Červený dvúr, Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR, Psychiatrická klinika LF. UPJŠ
a FNLP v Košiciach, OZ Odyseus Bratislava, Prima Bratislava,
Storm Nitra, CPLDZ Košice, Hraničná Bratislava, Banská Bystrica,
Žilina,
Kontaktné údaje:OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť
Predná Hora 126, 049 01 Muráň,Tel.: 058/4866 111, Fax: 058/4866
200, olup@olup-prednahora.sk, www.olup-predna-hora.sk
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.“

Ministerstvo zdravotníctva SR
Pravidelný výkup papiera
Firma Brantner Gemer ,s.r.o bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier, prípadne hotovosť( vyplácané
nad 200 kg) v týchto dňoch: 27.11.,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,15.4016.00 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!

Revúcke listy č.20|28.november 2018

SPRAVODAJSTVO

3

VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Deň vojnových veteránov

Krása vo výšivke zdedená
Jeseň je na stretávanie ideálna a tak sme sa v rámci cyklu regionálnej výchovy opäť stretli v októbri i v novembri v Zariadení opatrovateľskej služby „Cilka“ s nadšenými seniorkami, tentoraz na
aktuál-nu tému „Gemerská výšivka“.
Jeseň, to nie sú len hmly, krátke dni, ale aj nostalgický pocit z definitívne skončeného leta. Sú to nádherné jemné pastelové farby,
ktoré už možno vonku nezažiaria, ale zase ich možno pretvoriť do
výšivky, ktorá neustále dokáže pohladiť oči a dušu celé generácie.
Nejde to vždy a nejde to ľahko. Na tvorivú prácu musí jednoducho
vzniknúť ideálne rozpoloženie ducha i mysle - a my kreatívni tvoríme stále, dennodenne čosi vytvárame, pretvárame, dotvárame a
neprekáža nám ani to, že dni sa skracujú, slnka je pomenej a
naopak dažďa pribúda. Človek je proste bytosť tvorivá. O tom sme
sa všetci presvedčili pri prezeraní nádherných výšiviek a
spoločnom rozprávaní, či spomínaní.
Téma výšivky sa stretla s veľkým záujmom, preto sa už teraz
tešíme na tretiu hodinu, na ktorej budeme vyšívať.Text: Oddelenie
regionálneho rozvoja MsÚ Revúca,Foto: ORR, ZOS Cilka

Unikátne fotografie na mestskom úrade
Počas celého mesiaca október sme mali možnosť pozrieť si vo výstavnej sieni Mestského domu kultúry v Revúcej úspešnú výstavu
fotografií od autora Miqa Cash, mimoriadne talentovaného revúckeho rodáka a fotografa, ktorý sa vo svojej tvorbe venuje umeleckej,
reklamnej a svadobnej fotografii.Sériu vystavovaných fotografií, na
ktorých sa prelína história a súčasnosť nášho mesta nazval „Návrat
do súčasnosti“. Fotografie originálnym spôsobom zachytávajú dávnu históriu a modernú súčasnosť na jednej snímke. Počas vernisáže venoval autor tieto unikátne fotografie Mestu Revúca. Práve
preto sa po skončení výstavy fotopanely natrvalo nainštalovali do
budovy mestského úradu, kde skrášľujú priestory zasadacej miestnosti.Autorovi aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme.Text a foto:
Oddelenie regionálneho rozvoja, MsÚ Revúca

Skončenie bojov v prvej svetovej vojne (1914-1918) si pripomíname 11. novembra ako Medzinárodný deň veteránov. Prímerie medzi krajinami Dohody a
Nemeckom bolo podpísané v
reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku Compiegne vo Francúz-sku
11. novembra 1918. V tomto
roku si pripomíname sté výročie
konca prvej svetovej vojny.
Prvá svetová vojna vypukla 28.
júla 1914, keď Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku. Ako
zámienka poslúžil atentát na následníka rakúskeho trónu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajeve. Počas vojny sa Slováci v
rakúsko-uhorskej armáde dostali do mnohých nielen európskych, ale i exotických oblastí.
Priame frontové udalosti na území dnešného Slovenska prebiehali len od decembra 1914 do
konca apríla 1915. Koniec vojny
znamenal koniec monarchií, napríklad Rakúsko-Uhorska, Osmanskej ríše, Nemecka i Ruska,
naopak vznikli nové štáty ako
Československo, Maďarsko,
Rakúsko, Poľsko, neskôr Juhoslávia. Straty na oboch predtým
znepriatelených stranách predstavovali približne desať mi-

liónov mŕtvych, asi 21 miliónov
zranených a 7,7 milióna nezvestných.Kanadský vojenský
lekár John McCrae zložil v máji
1915, keď sa v oblasti západného Flámska zúčastnil na bitke
o belgické mestečko Ypres,
báseň o divých makoch na
hroboch padlých. Dnes kvety
červeného divého maku symbolizujú utrpenie a bolesť vojakov
vojnového konfliktu, ktorého
rozsah a dôsledky na začiatku
nikto nepredpokladal.
V našom meste sme si Deň červených makov pripomenuli spomienkovou slávnosťou, ktorú
organizovali Mesto Revúca, Základná organizácia JDS Revúca
a SZPB ZO generála Viesta v
Revúcej na miestnom cintoríne.
Presne o 11.hodine a 11 minúte
v nedeľu 11.novembra sa na
počesť padlých a ranených vojakov v prvej svetovej vojne rozozvučali kostolné zvony. Primátorka mesta Eva Cireňová, zástupca primátorky Július Buchta a
predstavitelia spoločenských
organizácií zapálili sviečky na
hroboch padlých, pri pamätníku
padlých a pri buste generála
Viesta. Text a foto: Katarína
Kvetková, zdroj: wikipédia
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Vianočný koncert ZuŠky
Základná umelecká škola, ktorá vlani oslávila 65. výročie vzniku,
pripravuje tradičný decembrový koncert svojich žiakov zo všetkých
piatich vyučovacích odborov. Všetko sa už varí, mieša a pripravuje
tak, aby sa mohlo čerstvé podávať v utorok 11. decembra od
16.30 v divadelnej sále Domu kultúry v Revúcej.
Z našich zdrojov sa nám podarilo získať kľúčový recept na podávaný hlavný chod:Vianočka dobrej nálady.
Počet porcií: každý sa nasýti. Čas prípravy: 60 minút. Čo potrebujeme: všetky noty, vybrané hudobné nástroje, niekoľko párov
šikovných rúk, usilovnosť, trpezlivosť, lásku, pozornosť, úsmev a
dobré slovo.
Postup: Najprv vezmeme noty, jednotlivé hudobné nástroje a šikovné ruky, a s poriadnou dávkou usilovnosti trpezlivo vypracujeme
základný korpus, ktorý budeme neskôr potrebovať. Medzitým
nezabudneme nachystať milé slová a úsmevy na konečné
ozdobenie. Keď máme všetko starostlivo pripravené, na nejaké
teplé miesto s láskou usadíme všetkých budúcich konzumentov a
môžeme začať. Základný korpus rozdelíme na jednotlivé úhľadné
rovnaké dieliky, ktoré potom pomaly a s citom postupne opatrne
navzájom prepletáme. Občas pridáme dávku milého slova, trochu
úsmevu a za neustálej pozornosti láskavých konzumentov
prekladáme potleskom. Keď je všetko hotové, uložíme do vopred
pripraveného vyhriateho srdiečka. Necháme pôsobiť, a potom
vždy, keď máme chuť, po kúskoch odkrajujeme a pochutnávame si
pre dobrú náladu svoju i našich blízkych. Nuž, príďte. Nech si všetci
pochutnáme!

Revúcke listy č.20/28.november 2018

7

ŠPORT

Deň školy s ozajstným šéfkuchárom Štátny sviatok u Zocháčov
V poradí druhý DEŇ ŠKOLY sa v Základnej škole J. A. Komenského
niesol v skvelej atmosfére prípravy úžasného obeda. Už od skorých
ranných hodín sa útrobami školy šírila príjemná, jazyku lahodiaca
vôňa, ktorá mala svoj pôvod v školskej kuchyni. A čo sa tam dialo?
Naše pani kuchárky pripravovali ďalší skvelý obed pod dozorom a
za aktívnej pomoci výnimočného kuchára šéfkuchára, tatranského hotela Andreja Hurajta. A čo pripravovali ? Vynikajúcu „domácu„ kuraciu polievku, ale hlavne rybu s orechovou krustou, opekanými zemiačikami a dusenou zeleninou. Chutilo všetkým. Našim
deťom, našim učiteľom, našim prevádzkovým zamestnancom a
tiež návštevníkom školy našim rodičom, ktorí v tento deň k nám
zavítali. Všetci si obedové menu pochvaľovali, bolo úžasné vynikajúce. A to vďaka netradičnému spojeniu chuti vlašských orechov a tresky, ale tiež aj vďaka našim šikovným tetám kuchárkam,
ktoré viedol a ktorým pomáhal ozajstný šéfkuchár. To všetko sa
podarilo zrealizovať vďaka podpore firmy RYBA KOŠICE. Ukázalo
sa, že Deň školy nemusí byť len o žiakoch, učiteľoch, rodičoch, ale
môže byť aj o kuchárkach a stravníkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa podieľali na tomto úžasnom gastronomickom zážitku, ďakujeme
našim kuchárkam, že nás tak zdravo a chutne stravujú. Škola nie je
len o dobrom učení, škola je aj o dobrom jedle. Sme hrdí na našu
školu, sme hrdí na naše kuchárky. Dobrá škola je aj o dobrých
kuchárkach. Ďakujeme.

Deň nevidiacich v Hviezdoslavke
Medzinárodný deň nevidiacich si verejnosť pripomína každoročne
od roku 1946. Slávi sa na počesť Valentina Haüya, francúzskeho
priekopníka systematického vzdelávania nevidiacich, ktorý sa
narodil 13. novembra 1745. Haüy v roku 1784 založil v Paríži prvú
školu pre nevidiacich, kde neskôr získal vzdelanie aj Louis Braille,
vynálezca slepeckého písma. Práve v tento deň si deti zo Školského klubu na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej mohli skúsiť vnímať
svet iba podľa zvukov. Ich vychovávateľky pre nich pripravili rôzne
aktivity. So zaviazanými očami museli zvládnuť množstvo úloh. Pomocou hmatu identifikovali rôzne predmety. Mali si vybrať správne
oblečenie a poobliekať sa . Potom využili svoj čuch na rozpoznanie
korenín. Museli sa spoľahnúť jeden na druhého, navzájom sa nachovať a dokonca navigovať pri kreslení obrázkov. Pri plnení úloh
sa deti zabávali, ale zistili, aké je ťažké, keď jeden zo zmyslov chýba. Cieľom aktivít bolo, aby deti dokázali byť empatické. Tým, že sa
deti učia empatii, zmenšuje sa ich miera egoizmu, nevyžadujú všetko len pre seba. Uvedomujú si, že aj iní ľudia majú svoje potreby.Vychovávateľky ŠKD pri ZŠ, Hviezdoslavova 1

Vraj sobota a ešte k tomu štátny
sviatok! A v ZŠ Ivana Branislava
Zocha sa to od skorých ranných
hodín len tak mlelo.Práve 17. november si totiž Zocháči zvolili za
deň, kedy sa brány školy otvoria
veľkým i malým. Tradičný Európsky deň rodičov a školy sa konal
v netradičnom termíne. Že to bola dobrá voľba, potvrdilo najprv
krásne počasie a v závere aj
naozaj rekordná účasť.

ciálne pre predškolákov bola
pripravená tvorivá dielňa, v ktorej si mohli zarobiť svoje prvé
„zocháčiky“ špeciálnu menu vytvorenú v rámci projektu finančnej gramotnosti.
Pri toľkých aktivitách návštevníkom poriadne vytrávilo, Ale
organizátori mysleli aj na to. O
hladné brušká sa starali v bufete, kde ponúkali čajík, kávičku a
k tomu zákusok, všade rozvoniavali čerstvé langoše i pečená
klobása a z dvoch kotlov sa
valila vôňa gulášu a kapustnice.Presne na poludnie sa rekordný počet návštevníkov sústredil pred pódiom. Dôvod bol
prostý. Začínalo sa žrebovanie
tomboly. Pripravených bolo 67
cien. Tie hlavné poskytla Rada
rodičov, ale za ceny a tiež materiálnu a finančnú podporu patrí
vďaka i ostatným sponzorom:
SMZ a. s. Jelšava, Tesco Revúca, Mestské lesy Revúca, rodičia, zamestnanci školy, partneri školy.A ešte jedno obrovské
poďakovanie patrí žiakom, ktorí
boli ochotní prísť už ráno o
siedmej a pomáhať pri príprave,
žiakom, ktorí sami alebo s pomocou rodičov i starých rodičov
prezentovali svoje majstrovstvo.Nedávno sme publikovali
článok „Škola plná majstrov“,
ktorý bol prezentáciou športových úspechov Zocháčov na
Majstrovstvách Slovenska a
zároveň pozvánkou na sobotu.Teraz môžeme hrdo konštatovať, že máme úžasných žiakov, ktorí sú naozaj zručnými
majstrami. Sme hrdí na každého
žiaka, ktorý sa snaží presadiť či
už v škole, športe alebo v niečom, čo ho baví. Lebo úspech je
tou najlepšou motiváciou a my
Zocháči chceme vychovávať
úspešných ľudí s veľkým srdcom.

Pedagógovia, žiaci, rodičia i starí rodičia spojili sily a pripravili
bohatý a najmä príťažlivý program. Po slávnostnom otvorení
podujatia sa konalo pasovanie
prvákov. Po nich sa predstavili tri
triedne divadelné súbory so svojimi malými divadielkami. Za
predvedené výkony zožali zaslúžený potlesk a ten znamenal
otvorenie všetkých stánkov a
tvorivých dielní.Pre návštevníkov boli pripravené dielne, kde si
mohli vyskúšať prácu s drevom a
kožou, privoňať ku kováčskemu
remeslu, naučiť sa robiť tradičné
gágoríky, ozdoby na torty či
rôzne šperky. Ako si možno poradiť nielen so stresom, sa viedli
debaty pri prezentácii metódy
One Brain. Nával bol aj pri stánku, kde sa maľovalo na tvár, v čajovni, zmenárni a pri prezentácii
automodelárskej dráhy. Blížiace
sa Vianoce pripomínala dielnička zameraná na výrobu ozdôb z
dreva použitím servítkovej techniky. Niečo pod zub ponúkal nielen stánok s názvom „Ozdob si
svoju palacinku“, ale aj stánok
„Kváskovanie“, kde sa záujemci
oboznámili s metódou prípravy
kváskového pečiva, ktoré mimochodom mohli účastníci ochutnať už pri vstupe do budovy,
lebo boli vítaní chlebom a soľou.
Predškoláci a školáci sa mohli
zabaviť aj v „Zochovni“, na ktorú
sa premenila telocvičňa, a ktorá
ponúkala športové aktivity a
súťaže od výmyslu sveta. Špe- RNDr. Eva Holéczy Vidová
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CIA - INZERCIA - INZE

Životné križovatky

Predaj pozemkov. Lokalita Revúca, orná pôda p.č.3340 s
rozlohou 1535 m2,lesné pozemky p.č.3574 s rozlohou 3861
m2

Lúčime sa
Zuzana Štullerová
vo veku 77 rokov
Ján Bárdy
vo veku 82 rokov

Cena dohodou. Kontakt:0919
168 983

Znel svadobný
pochod

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

Peter Emodi
a Janka Andrášiková
dňa 14.11.2018
Marek Hoger
a Martina Madžová
dňa 17.11.2018

Lekárne december 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.
P o n d e lo k

Knižné novinky z mestskej knižnice
Steel, Danielle: Vyznamenanie. V roku 1940 obsadí nemecká
armáda Francúzsko a 26-ročná Gaelle sa stáva svedkom vojnových hrôz. Karty zamieša aj nemecký veliteľ okupujúci ich dom.
Spolupráca s Nemcom však Gaelle na dlhé roky poznačí a ona je
nútená odísť po vojne do Paríža.

U to ro k

S tre d a

Štv rto k

P ia to k

S o b o ta

N e d e ľa

1
Azaela
Tornaľa

2
Benu
Tornaľa

3
D r.M ax
R evúca

4
Dr.M ax
Tornaľa

5
NsP

6
Sim onka
G em .V es

7
U O ndreja
Tornaľa

8
C annabis

9
D r.M ax
T ornaľa

10
Zafír
Lubeník

11
Dr.M ax
Revúca

12
B enu
T ornaľa

13
C annabis

14
Dr.M ax
Revúca

15
Lianela

16
Dr.M ax
Revúca

17
Lianela

18
D r.M ax
T ornaľa

19
Jelšava

20
C annabis

21
Zafír
Lubeník

22
Jelšava

23
C annabis

24
U O ndreja
T ornaľa

25
NsP

26
Sim onka
G em .V es

27
Lianela

28
D r.M ax
T ornaľa

29
D r.M ax
R evúca

30
Lianela

Cook,Robin:Šarlatáni. Fakultná nemocnica urobila z niekoľkých
31
A zaela
miestností hybridné operačné sály budúcnosti. Tento progres sa
T ornaľa
zdá pozitívny až dovtedy, kým počas bežnej operácie nepríde o
Lekáreň
Lianela Muránska 1335/12, Revúca otvorená po.-piat. do
život inak zdravý muž.
17,00hod,Lekáreň Dr. Max, M. R. Štefánika 1363/2A, Revúca
Walshová, Rosie: Keby zavolal.Predstavte si, že spoznáte skve- otvorená po-piat. do16,30 hod,Lekáreň Cannabis, M. R. Štefánika
lého muža, strávite spolu sedem nádherných dní a zamilujete sa. 1250, Revúca otvorená po.-piat. do 17,00hod,Lekáreň BENU, M.
Pred odletom na plánovanú dovolenku vám sľúbi, že z letiska za- R. Štefánika, Tesco,otvorená denne okrem štátneho sviatku do
volá. Ibaže už sa neozve. Uplynú týždne a obavy oňho vás zrazia 20.00hod,Lekáreň pri NsP, Litovelská 26, Revúca, otvorená pona kolená.
piat. do 15,30hod,Lekáreň Zafír,Lubeník 152, otvorená po.-piat.
do 15.30hod,Lekáreň Jelšava, Tomášikova 481,otvorená po.-piat
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