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Divadelné dni s výnimočnou výstavou

Foto:Katarína Kvetková
Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota
v spolupráci s Mestom Revúca a
Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej usporiadalo od 2.
do 4. mája 2019 v našom Mestskom dome kultúry 45. ročník
krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla a divadla mladých ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA.
Dobre, že je to tak Revúca nie je
len kolískou osvety a vzdelanosti, ale aj nadregionálnym
strediskom ochotníckeho divadla. Veď prehliadky a súťaže divadelných súborov majú v našom meste viac ako polstoročnú
tradíciu. Prvý divadelný festival
Krajská prehliadka detských
divadelných krúžkov sa konal
už v marci 1968 v Dome kultúry
(vtedy Závodný klub ROH LTZ).
O dva roky nato sme hostili detské súbory už z celého Slovenska a pokračovaním boli krajské
súťaže ochotníckych súborov
kategórie C. Odvtedy sa každý
rok na niekoľko májových dní
stáva náš „Klub“ mekkou divadelných ochotníkov.Aj v tomto
roku sa na Zochovej divadelnej
Revúcej počas „troch dní nabitých divadlom“ na javisku MsDK
predstavilo 12 divadelných súborov. Okrem neveľkého počtu
vďačných divákov z verejnosti,
ktorí prišli oceniť výsledky ochotníkov z celého kraja niektoré výkony boli vskutku hodné
profesionálov!

na predstaveniach sa vystriedali početné skupiny žiakov revúckych základných i stredných
škôl.
Prísnejším okom sa na inscenácie dívala laická porota (Sofia
Bátoriová, Vanesa Mária Kulifajová a Volodymyr Maximov), ale
najmä odborná porota: Mgr.
Alžbeta Verešpejová, PhD.,
PhDr. Ľubomír Šárik a Ing. arch.
Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD.
Tí totiž museli čo najobjektívnejšie rozhodnúť o postupujúcich kolektívoch do vyšších súťaží.
A rozhodli sa takto: Kategória
„Divadlo mladých“Divadlo
ALTERNA pri ZUŠ v Rimavskej
Sobote s inscenáciou Nebojsa
zlaté pásmo s odporúčaním na
postup do celoštátnej súťaže,UNIS UMB z Banskej Bystrice s inscenáciou Fuj, baba,
femina! zlaté pásmo s postupom do celoštátnej súťaže divadla mladých FEDIM Tisovec.
Kategória I. „Prúdy súčasného divadla“Divadlo ČIPR-CHA pri ZUŠ J. L. Bellu v
Kremnici s inscenáciou Bože
odpusť zlaté pásmo a odporúčanie na postup,-Medzibrodské kočovné divadlo s inscenáciou Jeppe z vŕšku zlaté pásmo
a priamy postup do celoštátnej
súťaže.
Kategória II. „Prúdy tradičného divadla“Hriňovské divadlo s inscenáciou Sľuby zlaté
pásmo s postupom do

celoštátnej súťaže Belopotockého Mikuláš.
Súčasťou súťažnej prehliadky
boli rozborové semináre a sprievodnými podujatiami návšteva
Múzea Prvého slovenského
gymnázia v Revúcej a zaujímavá autorská výstava obrazov
pod názvom DVE VÝNIMOČNÉ
vo výstavnej sieni Mestského
kultúrneho strediska v Revúcej.
Vernisáž výstavy výtvarníčok
Evy Grendelovej a Kataríny Molnárovej sa uskutočnila v podvečer 2. mája za účasti oboch
autoriek, kurátorky výstavy Mgr.
Anetty Cvachovej a ďalších hostí. Okrem príhovoru kurátorky v
programe vernisáže vystúpili
žiaci ZUŠ Revúca, a to víťazi
celoslovenskej žiackej autorskej
súťaže Talent 2019, ktorí zahrali
svoje vlastné skladby. Autorky
vystavených diel prijali drobné
dary od GMOS a MsKS, ako
organizátorov podujatia, a potom množstvo gratulácií a kytičiek od priateľov a známych,
ktorí tak vyjadrili poďakovanie
za príjemný vizuálny zážitok.Kto
teda „dve výnimočné“ vlastne
sú...?
Eva Grendelová pochádza z
malej dedinky na východnom
Slovensku. Pred 15 rokmi sa
prisťahovala do Revúcej, kde
žije s rodinou a pracuje. Maľuje
zväčša veľkoformátové obrazy
na plátno. Uprednostňuje akrylové farby v kombinácii s inými
technikami. Vo svojej tvorbe sa

sústreďuje hlavne na ľudí, ich
tváre a pocity. Posledné tri roky
sa s úspechom zúčastňuje celoslovenskej postupovej súťaže
neprofesionálnych výtvarníkov
Výtvarné spektrum a pravidelne
sa zúčastňuje aj tvorivých plenérov, kde sa zdokonaľuje pod
odborným vedením skúsených
lektorov. Jej diela môžu obdivovať nielen na Slovensku, ale
aj v zahraničí.
Katarína Molnárová sa narodila
v Nových Zámkoch. Dnes žije v
Chyžnom, kde za veľkej podpory
svojich najbližších aj tvorí.
Okrem umenia zasvätila život
deťom a ich výchove pracuje
ako profesionálny rodič a za posledných 7 rokov poskytla domov už ôsmim deťom. Venuje sa
maľbe a jej doménou sú figurálne kompozície, portréty, ženy,
deti, zátišia a príroda. Maľuje od
útleho detstva a už v rokoch
1982-1984 vystavovala v rodnom meste ako členka spolku
výtvarníkov Csemadok. V Revúcej mala dve autorské výstavy
(2008, 2010) a mnoho spoločných s výtvarníkmi zo Slovenska, Česka, Maďarska či Srbska. Každoročne sa zúčastňuje
letného sympózia výtvarníkov
MLYN v Rožňave a stretnutia
Pod holým nebom v Lučenci.
Obe dámy výtvarníčky sú členkami výtvarného klubu PLÁNKA
Z GEMERA pri M sKSv Revúcej,
ktorý združuje takmer dve desiatky amatérskych výtvarníkov
regiónu.Juraj Genčanský
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Pozor na zmeny v autobusovej doprave v Banskobystrickom kraji.Platia od 28.apríla 2019

Od nedele 28.apríla 2019 pre
cestujúcich verejnou dopravou v
našom kraji nastali pozitívne
zmeny. Zmeny nastali na 56
autobusových linkách v kraji. Ide
o zmeny časov odchodov v rozmedzí pár minút, aby autobusy
na seba lepšie nadväzovali, prípadne, aby lepšie nadväzovali
na vlaky, do ktorých ľudia často
prestupujú.Do zmien cestovných poriadkov sa pretavili požiadavky od občanov a starostov obcí a tiež plánovaná spolupráca so susednými krajmi.Všetky zmeny budú aktualizované tu http://portal.cp.sk/News.aspx?c=7&mi=1.
Posilnili sa spoje z Brezna do
Liptovského Mikuláša, čo
zlepší nadväzovanie na vlaky
v smere na Žilinu a Košice.
Od nedele sa zlepší prepojenie

z Brezna do Liptovského Mikuláša, kde namiesto súčasného 1
autobusu v každom smere budú od pondelka do soboty chodiť
autobusy dvakrát denne. Časovo boli odchody autobusov nastavené tak, aby bolo možné
plynule prestupovať na vlaky v
Liptovskom Mikuláši v smere na
Žilinu a Košice a zároveň, aby
boli možné prestupy v Brezne
na ďalšie nadväzujúce autobusy.
Autobusy z nášho kraja pokračujú aj do susedných krajov, nekončia v malých obciach na hranici kraja.
Župan Ján Lunter v januári so
županmi z Košického a Prešovského kraja hovoril o budúcom integrovanom dopravnom
systéme medzi krajmi o možnosti, aby autobusy z Banskobystrického kraja idúce niekedy
z menších obcí nekončili v poslednej obci v kraji, ale pokračovali do väčšieho centra hoci aj
v susednom kraji. Cieľom je, aby
nevznikali „vnútorné periférie“ v
rámci kraja.Toto zlepšenie pocítia obyvatelia kraja, najmä
obyvatelia okresov Brezno,
Revúca a Rimavská Sobota, na

V máji a júni bude premávať
GEMERSKÝ EXPRES

Pre podporu a rozvoj turizmu v našom okolí zriadili dva subjekty Košice Región Turizmus a Železničná spoločnosť Slovensko mimoriadny osobný vlak na trase Košice-Plešivec - Revúca -Muráň a
späť v mesiacoch máj a jún GEMERSÝ EXPRES.
Vlak bude premávať vždy v sobotu.
Odchod z Košíc je o 8,00hod, z Revúcej cca o 10:36hod príchod do Muráňa o cca 10:50hod.Vlak z Muráňa odchádza o
15:45hod, v Revúcej je o 16:01hod a do Košíc príde o 18:50hod.
Cestovné lístky sa kupujú vo vlaku alebo online na rezervačnom
systéme TICKERWARE, viac na www.kosiceregion.com.Pre cestovateľov od Plešivca do Muráňa je cena lístka jednotná ako pre
cestovateľov z Košíc do Muráňa! Nával turistov z Revúcej do
Muráňa asi nebude. A tým pádom sa ani nenaplní základná myšlienka projektu - ekologická turistika- bez auta na turistiku cez víkend v Muránskej doline.
Maroš Detko,Revúca

svojom každodennom cestovaní. K výraznému zlepšeniu
dochádza na trase medzi Banskobystrickým a Košickým krajom, a to konkrétne na trase Rimavská Sobota Tornaľa Rožňava. Boli upravené odchody
autobusov tak, aby na seba
nadväzovali autobusy vychádzajúce z Tornale.
Zlepšilo sa tiež dopravné spojenie z Revúcej a Telgártu v
smere do Popradu, kde počas
pracovných dní pribudne jeden
priamy spoj a denne tak budú
namiesto 3 chodiť 4 spoje. Pribudnú tiež ďalšie 2 spojenia s
prestupom na zastávke Vernár,
,,čakáreň“. Dohromady tak v
pracovné dni dôjde k posilneniu
spojov z 3 na 6 denne v každom
smere.
Dochádza tiež k úprave spojov
na linke Brezno Telgárt tak, aby
bolo možné s prestupom na zastávke Šumiac, Červená Skala,
žel. st. cestovať do Popradu z
Brezna a celého Horehornia.
Pri aprílovej zmene grafikonu dochádza na dvoch linkách k
vypusteniu jedného autobusového spoja v každom smere, a to
v prípadoch, kedy existoval

súbeh autobusov v krátkom
čase po sebe.
Prestáva premávať ranný spoj o
7:35 z Revúcej cez Šumiac do
Telgártu a späť, keďže o 5
minút neskôr z Revúcej vychádza ďalší spoj, ktorý pokračuje na rovnakej trase až do
Popradu. Tento spoj bude obsluhovať aj zastávku Šumiac s
príchodom do Popradu o 9:13
ráno. Autobusové spojenie umožňuje plynulý prestup na
rýchlik do Žiliny a Bratislavy s
odchodom o 9:23, na vlak
InterCity do Košic o 9:40 a tiež
na električku do Smokovca a na
Štrbské Pleso o 9:27.
Kvôli súbehu a nízkemu vyťaženiu, sa ruší spoj o 13:20 medzi
Revúcou a Štítnikom, ktorý bol
zo zastávky Jelšava,,rázc.žel.st.
do Štítnika obsadený podľa informácií od dopravcov v priemere dvomi cestujúcimi v autobuse
Na trase Revúca-Jelšava,rázc.žel.st bez zmeny premáva autobus vychádzajúci z
Revúcej o 13:35, teda pätnásť
minút neskôr ako predošlý spoj.
Tlačová správa

Trieď kovové obaly-ušetríš prírodné zdroje
Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené
v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje
a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote
objavujú vo veľkej miere.
Aj plechovky od nápojov či iné drobné kovové obaly je potrebné
triediť, aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní. Materiál, z ktorého
sú plechovky a konzervy vyrobené, je odolný a v prípade ich vyhodenia vo voľnej prírode sa proces rozkladu odhaduje na niekoľko
desiatok rokov. Napríklad, spomínaná hliníková plechovka sa v prírode rozloží až za 60 rokov. Naopak, recykláciou kovov sa prírodné
zdroje a energia významne zachovávajú. Pred vyhodením plechoviek do zbernej nádoby by sa mal takýto odpad stlačiť, aby sa ich
objem zmenšil na čo najmenšiu možnú mieru.
Do zberných nádob nie je vhodné vhadzovať kovové obaly, ktoré sú
znehodnotené od farieb, chemikálií či lepidiel, ale aj obaly, ktoré sú
kombinované s iným materiálom, napríklad obaly od zubných pást.
Po vytriedení prejde kovový odpad rôznymi technológiami úpravy:
strihaním, lámaním, lisovaním, drvením, briketovaním. Dotriedené
kovové odpady putujú do hút, kde sa pretavia. To, čo v tomto odpade
zostalo (napríklad zvyšky potravín alebo farby v konzervách), zhorí
pri teplote 1700 °C.
Roztriedený a zlisovaný kov sa odváža na ďalšie spracovanie kde
dostane nový život v podobe kľúčov, rámov na bicykel či plechovky.
A nezanedbateľné je aj šetrenie prírodných zdrojov.
Napríklad na výrobu jednej tony ocele z recyklovaných materiálov
sa použije o 1,5 tony menej železnej rudy, ušetrí sa 500 kilogramov
uhlia, vody o 40% a energie o 75%. Zníži sa znečistenie ovzdušia o
86%, znečistenie vody o 97% a zníži sa i ťažobný odpad o 97%.
Preto je dôležité nezabúdať aj na triedenie kovových obalov o
všetko ostatné sa postará OZV ENVI - PAK.
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Predstavujeme oddelenia mestského úradu Obnovené detské dopravné ihrisko už v prevádzke
V Revúckych listoch budeme postupne predstavovať činnosť
jednotlivých oddelení a zamestnancov zabezpečujúcich plnenie
agendy oddelenia.Oddelenia sú základnými organizačnými
útvarmi MsÚ ,na ich čele je vedúci oddelenia, ktorý je podriadený
prednostovi úradu.Jednotlivé oddelenia medzi sebou úzko
spolupracujú pri plnení úloh,ktoré pre ne vyplývajú z platnej právnej
úpravy a obsahovej náplne činnosti jednotlivých oddelení.

Prednosta mestského úradu-Ing.Eva Kučeráková
Prednostka MsÚ riadi vedúcich oddelení a zamestnancov nezaradených v oddeleniach
.
MsÚ vedie a jeho prácu organizuje prednosta MsÚ.Prednosta je
zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť
primátorovi. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor. Prednosta
sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom
poradným a spolu s primátorom podpisuje zápisnice zo zasadnutia
MZ.
Prednosta najmä:
navrhuje primátorovi pracovnoprávne záležitosti MsÚ,
zastupuje navonok MsÚ,
v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh MsÚ zvoláva porady
vedúcich oddelení MsÚ,
ukladá konkrétne úlohy, ktoré pravidelne kontroluje, podľa potreby
vydáva pokyny, smernice a príkazy (spravidla písomne na
zabezpečenie činnosti a úloh MsÚ)
dbá o účelnú organizáciu práce jednotlivých oddelení MsÚ a
plynulý chod práce a o výmenu skúseností medzi oddeleniami,
zabezpečuje jednotný postup oddelení a spoluprácu pri plnení
úloh,
sleduje prenesený výkon štátnej správy a samosprávy najmä z
hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje
opatrenia na zlepšenie ich výkonu, dbá na materiálno-technické
vybavenie MsÚ,
plní ďalšie úlohy MZ a primátora,riadi, kontroluje a hodnotí prácu
vedúcich zamestnancov a určuje ich pracovné náplne.
Kontakt:Mestský úrad Revúca,Námestie slobody 13/17,050 80
Revúca,Tel.: + 421 / 58 / 28 515 11,Mobil:+4219089-38672,Fax:+421/58/2812011,Email: msu@revuca.sk,eva.kucerakova@revuca.sk.
Zamestnanci nezaradení v oddeleniach:
Referát kancelárie prednostu: Mgr. Martina Salayová, Námestie
slobody 13/17,Kancelária č. 40, 058/28 515 40, 0908 938 688,
Referát informačných systémov:Bc.Stanislav Búšovský,
Námestie slobody 13/17,Kancelária č. 7, 058/28 515 12, 0917 346
851, Referát personalistiky a dohôd:Bc.Anna Dufalová, Námestie
slobody 13/17,Kancelária č. 30, 058/28 515 14, 0948 874 118,
Referát pre servis MsZ:JUDr.Katarína Oravcová, Námestie
slobody 13/17,Kancelária č. 54, 058/28 515 23, 0908 943 398

Vo štvrtok 2.mája 2019 bolo za účasti primátora mesta Júliusa
Buchtu, zástupcov štátnej polície a zamestnancov mesta,
slávnostne uvedené do prevádzky obnovené dopravné ihrisko.
Práce obnovy ihriska a zakúpenie nových dopravných značiek boli
realizované v rámci projektu Obnova detského dopravného ihriska v
Revúcej, na ktorom sa podieľali Nadácia Alianz a Mesto Revúca
rovnakou sumou 2000 €. Detské dopravné ihrisko slúži širokej
verejnosti v čase otváracích hodín a pre organizované skupiny s
doprovodom sú dostupné k zapožičaniu bicykle, kolobežky a detské
odrážadlá. Text a foto: Katarína Kvetková

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.máj,-25.jún,-30.júl-,27.august,24.september,-29.október,26.november,17.december
na týchto uliciach v daných časových intervaloch: 14.00-14.20 Kúpeľná ,14.25-14.45 Štúrova, 14.50-15.10 Dobšinského,15.1515.35 Bodického,15.45-16.05 Križovatka Hlinkova-Komenského(bývalá budova SMZ),16.05-16.20 Daxnerova,16.30-16.40
Okružná,16.40-17.00 Križovatka Komenského-Krasku.
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je
potrebné, aby bol zber zviazaný! Ulicami bude prechádzať biela
dodávka s logom Brantner.
Kontakt na výkupcu:0904 645 645,0902 980 998,
email:brantnergemer@brantner.com
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Z kancelárie primátora...

Nezáväzné stretnutie ako impulz spolupráce Eduard a Denis Mikovci opäť na radnici

Na základe podnetu primátora mesta Revúca Ing. Júliusa Buchtu
sa 2. mája 2019 v priestoroch Mestského úradu stretli zástupcovia
najväčších ťažobných a spracovateľských magnezitových závodov
personálna riaditeľka SLOVMAG, a.s. Lubeník PhDr. Daša
Benková a riaditeľka Ekonomicko-finančného oddelenia SMZ, a.s.
Jelšava Ing. Anna Košinárová; riaditeľ Strednej odbornej školy
Revúca Ing. František Lukáš a riaditeľ združenia právnických osôb
Intech Žiar nad Hronom z.p.o. PhDr. Marcel Pecník, ktorí
diskutovali o problematike nedostatku absolventov odborných škôl
v našom meste, ako aj o možnostiach zavedenia systému
odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou
duálneho vzdelávania.
Združenie Intech je zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej
školy technickej v Žiari nad Hronom spoločne s ktorou vystupuje
ako líder v oblasti duálneho vzdelávania. Preto Marcel Pecník
informoval účastníkov stretnutia o stratégii vzdelávania, postupe
vytvárania partnerského vzťahu medzi zamestnávateľom a
žiakom, ako aj o úspechoch pri odovzdávaní svojich skúseností z
realizácie projektov duálneho vzdelávania iným stredným školám a
firmám. Už praxou osvedčená účinná a efektívna spolupráca
stredných odborných škôl so zamestnávateľmi bola inšpiráciou
zástupcom firiem, školstva i samosprávy, ktorí v závere stretnutia
prejavili záujem o aktívnu spoluprácu pri rozvoji nášho regiónu.

Cena Turist Propag pre Revúcu

Primátor mesta Revúca Ing. Július Buchta dňa 2. mája 2019 vo svojej
kancelárii prijal najúspešnejších členov Kulturistického oddielu Magnezit Revúca Eduarda Mika a Denisa Mika, ako aj predsedu Armwrestlingového klubu Magnezit Revúca Pavla Senka a viacnásobného majstra sveta, Európy a Slovenska v pretláčaní rukou Jána
Germánusa.
Toto výnimočné popoludňajšie stretnutie sa konalo vďaka celoslovenskému úspechu revúckych kulturistov na Majstrovstvá Slovenska v klasickom tlaku na lavičke RAW, ktoré usporiadala Slovenská asociácia fitness, kulturistiky a silového trojboja 6. apríla
2019 v športovej hale Slávia v Senci.
Reprezentant oddielu Denis Miko s výkonom 182,5 kg obsadil v
kategórii OPEN do 105 kg 1. miesto. Eduard Miko si s výkonom 215
kg vybojoval 1. miesto v kategórii OPEN do 120 kg, ktorý si zároveň
nielen vylepšil svoj výkon od posledných majstrovstiev o 5 kg, ale stal
sa aj absolútnym majstrom Slovenska.
Za progresívnym rastom športovej výkonnosti mladých majstrov
Slovenska stojí aj Ján Germánus, ktorý sa počas stretnutia vyjadril „K
dosiahnutiu veľkého úspechu v športe potrebujete aj šťastie„, na
základe čoho primátor mesta priblížil svoje rozbehnuté aktivity v
rámci získavania finančných prostriedkov od sponzorov pre športové
kluby, ako aj aktivity v rámci výstavby športovej haly, ktorá zabezpečí
systematickú a kvalitnú športovú prípravu pre členov športových
klubov a ktorá zároveň vytvorí základňu pre prípravu mládežníckych
reprezentačných tímov s kvalitnými podmienkami a športovo-technickým zázemím.
A ako svoj úspech vnímajú naši majstri? Začiatky boli pre nich ťažké,
ale ciele majú perspektívni športovci jasné. Sila, výdrž, vôľa, odhodlanie a doterajšie najväčšie úspechy budú na nasledujúcich majstrovstvách prekonané. P.Šefranová
V dňoch 11. 13. apríla 2019 prebehlo na Výstavisku v Lysé nad
Labem vyhlásenie výsledkov už
4. ročníka súťažnej prehliadky
turisticko-propagačných materiálov TURIST PROPAG. Tá sa
konala ako súčasť veľtrhu Regióny Českej republiky, organizovaného dlhoročným partnerom AiCES Asociáciou turistických informačných centier
Českej republiky (A.T.I.C. ČR).
Mesto Revúca sa do súťaže
zapojilo s kalendárom REVÚCA
V T V O R B E V I N C E N TA
BLANÁRA 2019, ktorému odborná porota udelila Zvláštnu
cenu A.T.I.C. ČR v kategórii
Turistická informácia roku 2019.

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať pánovi Vincentovi Blanárovi za spoluprácu
pri tvorbe tohto unikátneho
kalendára ako i grafikovi Martinovi Rolincovi, bez ktorých by
toto dielo nevzniklo.
Foto a text: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca
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KULTÚRA

Pozývame vás na výstavu
Ján Fiťma
KARIKATÚRY
Mestské kultúrne stredisko v Revúcej pozýva na výstavu Ján
Fiťma KARIKATÚRY vo výstavnej sieni MsKS v Revúcej.
Vernisáž sa uskutoční v piatok 10.5. o 17.00 hod. a výstava potrvá
do 12. júna 2019.
V súčasnosti Zvolenčan Ján Fiťma má záľubu vo výtvarnej tvorbe
odmalička. Inšpiroval ho už ako žiaka základnej školy v Revúcej
učiteľ výtvarnej výchovy Vincent Blanár.
Fiťma na to spomína: „Na prvej hodine nás zobral na námestie, kde
sme mali maľovať starú renesančnú budovu. Keď sme dokreslili,
začal on. Za päť minút dokázal s uhlíkom riadne divy. Bol som doslova fascinovaný a povedal som si, že to chcem vedieť. Odvtedy
som sa mu pozeral na ruky, na každý jeden pohyb a začal som
kresliť
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Jarná gruntovačka na Gemeri Hudobník sa vyjadruje hudbou
Gemer má svojim návštevníkom čo ponúkať. Aby sa ľuďom
na Gemeri páčilo, zapojili sa
dobrovoľníci z Rožňavy, Tornale
a Muráňa do upratovacej akcie
Jarná gruntovačka. Počas uplynulého víkendu sa nad Rožňavou vyčistilo od náletových drevín okolie Kalvárie. Toto miesto
poskytuje čarokrásne výhľady
na samotné mesto i celú Rožňavskú kotlinu. Rožňavská Kalvária je podľa Arpáda Görgeya,
ktorý už niekoľko rokov organizuje obnovu tejto pamiatky,
štvrtou najstaršou na Slovensku, bola postavená v roku
1741. Neďaleko Muráňa deti z
miestnej základnej školy zbavili
odpadkov okolie známeho sysľoviska na okraji Národného
parku Muránska planina a pri
ňom prameniacej riečky Muránka od jej prameňa až po obec
Muráň. Študenti Strednej odbornej školy Tornaľa pouprato-

vali okolie prameňa minerálnej
vody Gemerka, o ktoré sa
starajú už niekoľko rokov.
Gruntovačka je spoločný projekt
oblastných organizácií cestovného ruchu a Rozvojovej agentúry BBSK. Zorganizovaním
Jarnej gruntovačky nadviazala
Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer na minuloročné vyčistenie Serényiho cisterny v Národnom parku Slovenský kras a Gemerskej zelenej
cesty pri Revúcej. Cieľom gruntovačky je nielen upratať a spropagovať známe aj menej známe
turistické ciele, ale aj budovať
vzťah obyvateľov k hodnotám,
ktoré región ponúka. Z tej tohtoročnej jarnej sa lúčilo jej 50 účastníkov s predsavzatím, že sa
na jeseň opäť stretneme pri
zveľaďovaní pamiatok Gemera.
Ján Šmídt, výkonný riaditeľ
OOCR GEMER

Spoločne za čistú Muránku

Po ďalšom úspešnom ročníku súťaže umeleckých škôl
Talent Revúca 2019.
V priestoroch s úžasným geniom loci v historickej druhej budove Prvého slovenského gymnázia z roku 1873 sa v Revúcej
uskutočnilo mimoriadne umelecké podujatie. Celoslovenská
súťažná prehliadka vlastnej hudobnej tvorby žiakov základných umeleckých škôl TALENT
REVÚCA, ktorú usporadúva revúcka ZUŠ už 22 rokov, prebehla s úspechom 11. apríla
2019.
Opäť dala priestor malým i väčším talentom, potešila divákov
každého veku a inšpirovala ďalších, aby si nadanie v sebe nenechávali iba pre seba. Je to
predsa naším človečenským
poslaním, aby sme sa o svoje
duchovné dary delili nezištne s
inými a rozjasňovali náš malý i
dospelý svet.Pre historické porovnanie počas 22 ročníkov súťaže TALENT odznelo v Revúcej viac ako 520 autorských
skladieb malých autorov zo 75
umeleckých škôl z celého Slovenska. Viacerí víťazi minulých
ročníkov sú dnes hudobní skladatelia známi nielen u nás, ale aj
v zahraničí. Tohto roku sa v
štyroch hudobných kategóriách
melodické nástroje, harmonické
nástroje, skladby pre komorné
súbory a umelá pieseň predstavili žiaci v troch vekových kategóriách až do veku 19 rokov.
Do Revúcej pricestovali žiaci so
svojimi pedagógmi od Bratislavy až po Gelnicu. Devätnásť
nových pôvodných súťažných
skladieb od 15 autorov interpretovali buď autori sami, alebo
za spoluúčinkovania spolužiakov.

V rámci akcie Spoločne za čistú Muránku,ktorú organizujú Regionálne združenie miest a obcí stredného Gemera, Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Muránska planina, Živá planina,
Mesto Revúca,Slovenský rybársky zväz, Vodácky klub Hron a
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p správa povodia Slanej sa
do čistenia Muránky v Revúcej v piatok 26.apríla zapojilo 137 žiakov, študentov a pedagógov základných a stredných škôl. Spolu
vyzbierali z rieky 67 vriec komunálneho odpadu. Toto podujatie sa Celkovo sa predstavilo v konorganizuje už 15 rokov, posledné dva roky sa čistí celý úsek rieky od certnej sále ZUŠ 26 interpretov
pred odbornou porotou, ktorú
Muráňa až po sútok rieky Slaná. Text a foto: Katarína Kvetková

tvorili hudobné pedagogičky
Mgr. art. Mária Lenková a Mgr
art. Martina Kachlová za predsedovania hudobného skladateľa a pedagóga košického konzervatória Mgr. art. Norberta
Bodnára. Ten meria cestu do Revúcej a sleduje kvalitu súťaže od
jej začiatkov, takže tohtoročnú
úroveň súťaže pochválil nanajvýš kvalifikovane: „Tento ročník
priniesol až prekvapivo veľmi
veľa invenčných skladbičiek“.
A tak napokon porota, ktorá mala
v ten deň azda najťažšiu úlohu
zo všetkých zúčastnených, udelila a odovzdala dokopy 19 cien
vo všetkých kategóriách. Navyše
ocenila originálne spracovanie
ľudovej piesne od Kristíny Motyčkovej a cenu primátora získal
Alex Grlák, obaja z domácej ZUŠ
Revúca. Laureátom súťaže sa v
tomto ročníku stal Michal Pajtáš
zo ZUŠ Jozefa Kresánka v
Bratislave.Bol to veľmi príjemný
deň aj pre divákov, ktorí si našli
cestu do koncertnej sály ZUŠ.
Pod starobylou školskou strechou vládla slávnostná a priateľská atmosféra so skvelou
originálnou hudbou hýriacou nápadmi. Pri niektorých interpretoch hrajúcich vlastné skladby
nevdojak prichádzali na myseľ
virtuózni detskí hudobní géniovia
ako Mozart a spol.
„Podporovať tvorivosť a fantáziu
u detí je potrebné, pretože je to
určitý vyjadrovací prostriedok.
Pre niekoho je prirodzenejšie
vyjadrovať sa slovom, pre iného
farbou či pohybom a nám hudobníkom je najvlastnejšie vyjadrovať sa práve hudbou,“ uviedla
Monika Štepitová, riaditeľka
hostiteľskej ZUŠ Revúca na
záver ďalšieho úspešného ročníka súťaže TALENT REVÚCA
2019.
Juraj Genčanský
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100 rokov futbalu v Revúcej
MFK Revúca Vás všetkých srdečne pozýva na oslavy 100 rokov založenia futbalu v Revúcej.
Brány štadióna budú pre Vás
otvorené dňa 26.5.2019 už od
10.00 hod kedy odohrajú svoje
zápasy starší a mladší žiaci
nášho klubu,ako predzápas veľkej udalosti v našom meste a na
našom futbalovom štadióne
,veľkého popoludňajšieho zápasu v ktorom o 16.00 hod privítame minuloročného Majstra
Slovenskej Fortuna ligy 2017/2018 a ešte stále úradujúceho
majstra Slovenska a v tomto termíne už snáď aj víťaza Slovenského pohára pre rok 2019
SPARTAK TRNAVA.
tradičnú špecialitu Muránske
Od rána sa predstavia okolité buchty.Miestni kuchári Vám poobce vo varení našej špecia- núknu kotlíkový guláš,kapustlity....Gemerských guliek.Salaš nicu a poľovníci navaria guláš z
ZBOJSKÁ Vám predstaví špe- diviny.O občerstvenie sa pociality regiónu a úžasne bryn- starajú Bufet na štadióne , Podzové halušky.Obec Muráň hostinstvo u Čecha a TATRAVám ponúkne svoju dlhoročnú TEA.

Prekvapenie bude pre Vás pripravené firmou CITROEN Autostop RV. O Vašu dobrú náladu
sa budu starať aj hudobne skupiny,ktoré budú vystupovaťuž od
13.00 tej hodiny... Šumiačan,
Metalena, Dora, Kortina, Robo
PATEJDL,a GLADIÁTOR.

Všetko toto môžete zažiť na
našom futbalovom štadióne za
symbolických 5 eur. Menšie deti
budú mať vstup zdarma,ale s
platiacim rodičom.Všetci ste pozvaní a vítaní...Príďte sa zabaviť
a osláviť 100 rokov založenia
futbalu v Revúcej

Činnosť našich volejbalistov príkladom
pre iných
aj mladých hráčov. Vždy sa sna-

Už roky rokúce sa miestny volejbalový tím z Revúcej stará
o vynikajúce športové zážitky,
ktoré zaručene bavia každého
priaznivca tejto loptovej hry.
Fanúšik určite neoľutuje, keď
sa príde pozrieť na domáce
zápasy miestneho volejbalového družstva z Revúcej.
Vynikajúcu atmosféru chváli
každý jeden súper a vracajú
sa do Revúcej veľmi radi.
Vyspovedali sme teda jedného z
hlavných mužov fungovania revúckeho volejbalu Maroša Kumiho, aby nám prezradil pár
slov o majstrovskej sezóne
2018/2019 a aktuálnu situáciu
týkajúcu sa volejbalu v Revúcej.Po úspešnej celoročnej drine sa naši volejbalisti stali víťazmi I.ligy kategórie mužov s
celkovým počtom bodov 70 a s
bilanciou 24 víťazných zápasov
a 8 prehier postúpili do baráže o
postup do extraligy.Volejbalisti

do športu minimum peňazí a
mestá pomáhajú podľa svojich
možností. Keby nebolo Mesta
Revúca, šport by tu prakticky neexistoval. A je jedno, či by išlo o
kolektívny šport, alebo šport jednotlivcov. Naše mesto prispieva
na činnosť klubu dotáciami a
úhradou za používanie telocvične. Kým sa nezmení postoj štátu, Ministerstva školstva SR, bude šport stagnovať a veľa detí
skončí na uliciach. V Revúckom
volejbale sa snažíme vychovávať čo najviac detí. A to nielen
MVK Magnezit Revúca sú po pre šport, ale aj pre ich budúcprvom turnaji prelínacej súťaže nosť.
o postup do extraligy pre sezónu Aká je situácia a nálada v A2019-20 na čele trojčlennej sku- mužstve MVK Revúca?A-team
piny. Víťaz I. ligy vyhral v nedeľu hrá pravidelne v druhej najvyššej
v Starej Ľubovni nad VK Nové súťaži na Slovensku. Vždy boMesto nad Váhom 3:0 a večer jujeme o najvyššie priečky v
si poradil s domácim VK v pä- súťaži. Základom kádra sú vždy
ťsetovej bitke. Na priebežnom naši odchovanci. Proti nám hrajú
druhom mieste je Nové Mesto družstvá, ktoré hrávali v extranad Váhom, krok od vypadnutia lige a ich finančné možnosti sú
z najvyššej súťaže sú hráči Sta- proti našim v úplne inej rovine.
rej Ľubovne, ktorí doma prehrali Pre nás je dôležité hlavne to, aby
oba zápasy v piatich setoch. K sa v Revúcej hral dobrý volejbal
28 extraligovým prehrám tak a naši diváci radi chodili na zápridali ďalšie dve a vo všetkých pasy mužov. Nálada je po prvom
30 dueloch tejto sezóny tak turnaji baráže vynikajúca a hráči
ťahali za kratší koniec.
sa tešia na druhé kolo, ktoré sa

Aká je podpora mesta volejbalu
v Revúcej? Podmienky pre
fungovanie športu nielen v
našom meste, ale aj na celom
Slovensku sú veľmi zložité. Financovanie je úplne iné ako napr. v Česku, kde šport podporuje
napr. Tipos. Na Slovensku ide

odohrá v Novom Meste nad Váhom.
Aký je široký káder revúckeho
volejbalového družstva? Káder
u mužov sa každý rok darí dopĺňať mladšími hráčmi. Na súpiske figuruje približne 20 hráčov. Je zložená zo skúsených a

žíme mať čo najviac hráčov v kádri, aby sa mohli zapájať do prípravy a aj do súťažných zápasov. U žiakov je situácia približne
rovnaká. Vo vyššej kategórii sú
aj mladší hráči, aby naberali zápasové skúsenosti. Rozšírili
sme základňu, aby bol výber do
hlavného kádra čo najväčší. Len
takto sa dá udržať úroveň volejbalu na takej výške. Celkovo je
vo volejbale približne 95- 105 ľudí. Kolíše to pre to, že u detí je
normálne presúvať sa medzi
športmi, kým si nájdu ten vhodný
pre nich.
Aká je práca s mládežou? Je tu
nejaká perspektíva do budúcnosti? Mládež bola a vždy bude
hlavným pilierom našej práce.
Bez toho by volejbal už dávno
nefungoval na takej úrovni. Máme širokú prípravku, mladších a
aj starších žiakov. Budúci rok by
sme chceli prihlásiť do súťaže aj
dievčenské družstvo. Práca s
mládežou je pre nás prioritou, na
ktorej sme budovali, budujeme a
budeme budovať naše fungovanie v tomto športe v Revúcej a
budeme sa snažiť vychovávať
talenty.
Ako vidíte budúcnosť revúckeho
volejbalu?Naša budúcnosť záleží od financií. Nielen od podpory mesta Revúca, ale aj od
našich reklamných partnerov. Je
len škoda, že nie všetci podporujú športy v meste. .
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
PhDr.Renáta Ružinová
CIA
- INZERCIA - INZE
Nechajte si preplatiť kurz Úradom práce v plnej výške
RE-PAS. Akreditovaný, intenzívny OPATROVATEĽSKÝ KURZ
Výkup parožia
-pre záujemcov o opatrovateľskú činnosť na Slovensku 0904 834 937
alebo v zahraničí
- v domácnostiach alebo zariadeniach sociálnych
služieb
Administratívny pracovník,
Termín: 29.máj 2019, učebňa na Muránskej ul.Revúca
JUDr. Marko Rus exekútorský
úrad Revúca,Marcela Dzurová
Prihlasovanie: 0903 137 604

Zamestnanie

Rozpis lekární máj 2019
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 20.0022.30hod. V dňoch štátneho sviatku slúžia lekárne podľa
rozpisu v čase od 7.00-22.30hod
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1*
Cannabis

2
Benu
Tornaľa

3
Jelšava

4
Simonka
Gem Ves

5
U Ondreja
Tornaľa

6
Lianela

7
Dr.Max
Tornaľa

8*
Dr.Max

9
NsP

10
Simonka
Gem. Ves

11
Zafír
Lubeník

12
Panoráma

13
U Ondreja
Tornaľa

14
Zafír
Lubeník

15
Panoráma

16
Azaela
Tornaľa

17
Benu
Tornaľa

18
Azaela
Tornaľa

19
Lianela

20
Jelšava

21
Cannabis

22
Dr. Max

23
NsP

24
U Ondreja
Tornaľa

25
Dr.Max
Tornaľa

26
Jelšava

27
Simonka
Gem.Ves

28
Zafír
Lubeník

29
Lianela

30
Panoráma

31
Dr.Max

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 15.30hod,Lekáreň AZAELA, Škultétyho 486/1 Torňaľa,
otvorená po.-piat do 16,00hod,Lekáreň Dr.Max, Sládkovičova
596/1m 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,Lekáreň
Panoráma Železničná 21 Revúca

0905 937 475 USO,plat od 520€,
Administratívny pracovník v
zdravotníctve-asistent pre
DRG,Nemocnica s poliklinikou
Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, VŠ II.st., plat od 520 €,
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 €,
Asistent manažéra pobočky,
Ing.Peter Ondrúšek, Revúca,
Zuzana Kopčíková, 0915 826
703,USO, plat od 610 €,
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 €,
Pracovník v mliekarni,Agrodružstvo-S,Revúca,Bc.T.Gajdošová,0911173850, základné
vzdelanie, plat od 480 €,

Životné križovatky
Vitajte
Mathias Szilágyi
Jakub Černák
Vojtech Abrahám
Matúš Krštieň

Lúčime sa
Igor Matejka
vo veku 68 rokov
Emília Bartóková
vo veku 73 rokov

Znel svadobný
pochod
Michal Juššík
a Lucia Topercerová
dňa 4.5.2019
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa dňa
20.apríla 2019 zúčastnili poslednej rozlúčky s mojím synom
Arpádom Feketem
a prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi zmiernili náš žiaľ.
Smútiaca rodina.
Už nepočuť po dome otcov hlas,
už viac nepríde medzi nás a
nepovie drahí moji, mal som vás
všetkých rád. S kytičkou kvetov
budeme nad tvojim hrobom stáť
a len ticho spomínať...
Dňa 26.mája 2019 by sa bol náš
drahý manžel, otec a starký

Ján
Stano
dožil 80 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Manželka, dcéra a syn s rodinami.
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