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Fasiangv sme oslávili sprievodom.
šiangové tradície z minulosti. Z
námestia sa na sprievod mestom vybrali originálne masky, za
ktorými sa skrývali najmä deti z
revúckych materských a základných škôl. O zábavu sa na
uliciach svojím spevom a hrou
na harmonike postaral učiteľ ZŠ
na Hviezdoslavovej ulici Ondrej
Baran. Podujatie obohatili krátkym fašiangovým programom aj
folkloristi z detského folklórneho súboru Lykovček.
Na záver porota odmenila 6
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~
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Maškarné plesy, karnevaly a zábavy také je obdobie fašiangov,
ktoré trvá od Troch kráľov do
Popolcovej stredy, kedy začína
40 dňový pôst. Toto obdobie
bolo kedysi v slovenských
dedinách časom veselia a hodovania. Oslavovalo sa spevom,
tancom, dobrým jedlom a pitím.
Každý mal možnosť nielen vytancovať a vyspievať sa, ale aj
najesť sa do sýtosti a pripraviť
sa tak na nadchádzajúci pôst
trvajúci až do Veľkonočnej nedele. Fašiangové zvyky na Slovensku tvorili rozličné zábavné
obrady, sprievody a stretnutia,
pravdepodobne súvisiace s vyháňaním zimy, smrti a príchodom jari. Veľmi obľúbené boli
najmä fašiangové sprievody v
maskách, ktoré mali v závislosti
od regiónu rozličné podoby.
Líšili sa nielen spôsobom maskovania, ale aj organizáciou
sprievodu a obsahovou nápl-

ňou. V každom kúte Slovenska
však uvoľnili lavínu zábavy,
veselia a bláznivých komických
situácií. Práve tieto momenty
boli dôležitou formou duševnej
hygieny. Neklesajúca obľuba
fašiangových podujatí potvrdzuje, že masky a možnosť prestrojenia sa zohrávajú určitú
spoločensko-psychologickú úlohuaj vsúčasnosti.
V našom meste sme vrcholiace
fašiangové obdobie oslávili tradičným fašiangovým sprievodom, ktorý organizovalo Mesto
Revúca v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom.
V piatok 13.februára 2015 to na
námestí pred budovou Kohút aj
napriek pochmúrnemu počasiu
hýrilo farbami. Po úvodnom
privítaní a príhovore viceprimátora Júliusa Buchtu zarecitovali
deti z katolíckej materskej školy
fašiangové básničky a v krátkosti sa zaspomínalo na fa-

najkrajších masiek sprievodu:Alžbetka Elizeušová
„Včielka" Katolícka MŠ,Daniela
Ganajová,Čert-ZŠ J.A.Komenského,Filip Hižnay „Snehuliak"
MŠ na Ul. VI. Clementisa,Saška
Hižnayová „Múdra sova" ZŠ
J.A.Komenského,Saskia Liptáková, Vodníček- Katolícka
MŠ,Dominik Tamáš „Kominár"
Špeciálna ZŠ.
Všetkým maskám srdečne blahoželáme. Text:MsÚ
foto:P.Poboček

Znova je čas karnevalov, zábavy a veľkých bálov. Fašiangy sú v
plnom prúde a s nimi aj čas veselia a zábav. Do MŠ Sládkovičovej
zavítali tiež a priniesli každoročný karneval, na ktorý sa deti veľmi
tešili. 13. februára 2015 opäť ožili rozprávkové a fantazijné postavy,
ktoré mali nesmiernu chuť sa zabávať a v maske predviesť svoje
tanečné umenie. Snaha rodičov, veselá muzika a dobrá nálada
spríjemnili piatkové popoludnie všetkým, ktorí prijali pozvanie na
náš karneval. Prekvapením, najmä pre tých malých, bol Lišiak z
Prvej stavebnej sporiteľne, ktorý deti pozdravil, zatancoval si s nimi
a pre každého doniesol odmenu. Nechýbala ani tradičná tombola a
v nej veľa darčekov. Na záver si odmenu odniesla každá maska a
určite aj radosť a spokojnosť z roztancovaného a rozprávkového
karnevalov^hQ ooDoludDia.
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iMesiac február sa v našej vymiesili , vyvaľkali a povykraMaterskej škole na Ul. VI. Cle- jovali cesto a šišky boli hotové,
mentisa niesol tiež v znamení už len ich usmažiť. Tety kuchárzvykov a tradícií. S deťmi sme ky to urobili a poviem Vám, boli
pripravili veselý týždeň, plný fa- výborné. Počas fašiangov sme
šiangových edukačných aktivít. v y r á b a l i papierové masky,
Formou prezentácií a rozho- pripravovali výzdobu, spievali,
vorov si deti osvojili fašiangové recitovali, tancovali, zdobili
zvyky.. Pripomenuli sme si jeden priestory MŠ a veľmi sa tešili na
zo zvykov a piekli sme šišky. dlho očakávaný deň. Vo štvrtok
Deti za pomoci pani učiteľky 5. februára bol ten kúzelný deň.

Ako vidia ies nase detiP
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keď sa Základná škola J. A.
Komenského premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú rozprávkových postavičiek. Všetci
sa radovali, boli šťastní a veselí.. Toto fašiangové obdobie
sme zavŕšili 05. februára popoludní karnevalom v ZŠ J.A.
Komenského, na ktorom sa zúčastnili aj rodičia detí, babičky,
starší i mladší súrodenci. Známou ľudovou piesňou, ktorá
bola motiváciu nášho karnevalu
"FašiangyTurice ..."smeotvorili
náš karneval. Na karnevale boli
prítomné
rôzne rozprávkové
bytosti. Všetky deti boli prezlečené do masiek a predstavili sa.
Medzi nimi boli princezné, spidermann, baletka, kráľovné, ježibaba, čertica, dobrá víla, popoluška, vodník, pirát, policajta
nechýbali ani zvieratká. No
skratka široká paleta masiek.

Celé popoludnie sa nieslo v
radostnej atmosfére, deti boli
spokojné a všetci prítomní sa tešili spolu s nimi. Deti sa zabávali, tancovali, spievali a mali
radosť z masiel<, ktoré deťom
priniesli a zhotovili rodičia. Keďže všetky masky boli nádherné,
tak boli odmenené rovnakou
cenou, aby nebol nikto smutný.
Keď sa vyšantili, vytancovali pomaly sa porozchádzali domov
so svojimi rodičmi.
Poďakovanie patrí rodičom za
prípravu prekrásnych masiek a
všetkým ktorí sa podieľali na
príprave karnevalu. Bol to deň
plný radosti, spokojnosti a
dobrej nálady v kruhu detí a
rodičov, a preto si fašiangové
tradície v MŠ
zachováme
naďalej.
Bc. Alena Klimešová, MŠ Ul. VI.
Clementisa, Revúca

na odvodoch sa neoplatí
OCAMI DETI
SĽťožré fetegrofie

J p^rcdŕ

Fotografovanie je vzrušujúca a
mnohostranná záľuba. Či už s
klasickým alebo digitálnym fotoaparátom môžeme svojimi zábermi druhých informovať, pobaviť alebo dokonca obalamutiť.
Už dávno sa vedú diskusie o tom
či fotografovanie možno zaradiť

medzi umenie alebo nie. Napriek tomu fotografia vie umelecky zobraziť pulzujúci a svetlom hýriaci život. Vznik umeleckého diela sa aj vo fotografii
z a č í n a správnym výberom
témy, pričom je dôležitý pozorovací talent autora. Tému Les
očami detí vybrala Mestská
knižnica Samuela Reussa do
rovnomennej fotografickej súťaže pre deti vo veku 8-15
rokov. Súťaže sa zúčastnili žiaci
zo ZŠ Hviezdoslavova pod
v e d e n í m učiteľky Kataríny
Šimkovej. Dôkazom toho, že v
našej krásnej prírode je čo
fotografovať boli práve ich
fotografie. Všetky sa nám páčili
a ich autorky sme odmenili malou pozornosťou. Z fotografií
sme pripravili výstavku, ktorú
môžu čitatelia obdivovať v
priestoroch
knižnice.
M.Meriačová, foto RL

Dajte si pozor na výšku vymeriavacích základov a odvodov, vyhnete sa nižším sociálnym dávkam či penáie
Snaží sa vás zamestnávateľ
presvedčiť, že vám oficiálne
prizná len časť platu a zvyšok
vám vyplatí „na ruku"? Dajte si
pozor, pretože takáto dohoda sa
vám nemusí vyplatiť. Je totiž zásadný rozdiel v tom, aký vymeriavací základ za vás vykazuje
váš zamestnávateľ. Ak neprizná
celý plat, ale len jeho časť, môže
vám do budúcnosti spôsobiť
veľké problémy. Nehovoriac o
tom, že za zamestnávanie „načierno" by mohol dostať pokutu
nielen on, ale aj vy ako zamestnanec. Pretože ten, kto vykonáva neiegáinu prácu, dopúšťa sa priestupku, za ktorý
možno uložiť pokutu do výšky
331 €. Pokuta za nelegálne
zamestnávanie pre právnickú
osobu alebo fyzickú osobu.

ktorá je podnikateľom, sa povinne ukladá vo výške od 2 000
€ do 200 000 €. Rovnaká situácia je pri samostatne zárobkovo
činných osobách, kde je veľký
rozdiel v tom, z akého vymeriavacieho základu si vypočítajú a
zaplatia odvody
Aké dopady má práca „načierno"?ZAiVIESTNANEC
Prihlásiť zamestnanca v Sociálnej poisťovni musí zamestnávateľ. Zamestnávateľ je tiež
povinný vykazovať vymeriavací
základ zamestnanca (hrubú
mzdu) a odvádzať za neho
poistné na sociálne poistenie do
Sociálnej poisťovne. Ak sa tak
nestane, dopad môže byť rozsiahly odrazí sa na nemocenských dávkach, na prípadnej
dávke v nezamestnanosti, na
výške dôchodku či na možnej
úrazovej dávke. Konkrétne
príklady
NEMOCENSKÉ:
Zamestnanec
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oficiálne zarába 652 €. Ak
zamestnávateľ prizná v Sociálnej poisťovni len časť mzdy vo
výške 352 €, výška jeho nemocenskej dávky (tzv PN-ky) je
197,40 €. V prípade, že zamestnávateľ prizná celú mzdu 652 €,
výška dávky bude 365,50 €.
Rozdiel v nemocenskej dávke
bude mesačne až 168,10 €
DÁVKA
V NEZAMESTNANOSTI: Ak pracovníkovi, ktorý
dva roky pred zaradením do
evidencie uchádzačov o zamestnanie zarábal 1 000 €a za
ktorého odvádzal zamestnávateľ poistné z plnej výšky platu,
vznikne nárok na dávku v
nezamestnanosti 590,60 € mesačne. Ak zaňho zamestnávateľ
odvádzal odvody len z časti
mzdy napríklad z 380 €, vznikne mu nárok na dávku v nezamestnanosti vo výške 193,70 €.
Rozdiel je v takomto prípade
za jeden mesiac 396,90 €,
pričom za šesť mesiacov to
predstavuje až 2 381,40 €.
Dôchodok: Ak bol pracovník
dôchodkovo poistený 45 rokov a
120 dní a zamestnávateľ priznal
Sociálnej poisťovni jeho príjem,
a teda aj vymeriavací základ na
úrovni minimálnej
mzdy vo
výške 380 €, starobný dôchodok
bude mať vo výške 248,30 €. Pri
priznanej priemernej mzde 837
€, jeho dôchodok bude 489,70
€, čo je mesačne o 241,40 €
viac. Za rok tento rozdiel
predstavuje 2 896,80 €. Ak zamestnanec zarábal pred odchodom do dôchodku 1,3-násobok
priemernej mzdy teda 1 088 € a
zamestnávateľ priznal v Sociálnej poisťovni len časť jeho príjmu vo výške 494 €, jeho vypočítaný starobný dôchodok bude
293,60 €. Pri priznaní celej mzdy 1 088 € by bol dôchodok vo
výške 628,20 €, čo je mesačne o
334,60€
viac.Ročne
tento
rozdiel predstavuje 4 015,20
€.
ÚRAZOVÉ
DÁVKY:
Poškodený zamestnanec poberal plat v rozhodujúcom období
1 000 € mesačne. V prípade, že
zamestnávateľ priznáva mesačne len časť mzdy vo výške 450
€, úrazový príplatok za 30 dní je
230,80 €. V prípade, že zamestnávateľ priznáva mesačne celú
mzdu vo výške 1 000 €, úrazový
príplatok je 512,90 €. Rozdiel
na úrazovom príplatku Je teda
mesačne 282,10€.
Medzi ďalšie problémy, ktorými
môže poistencovi „skomplikovať" život čierna práca alebo
práca s nepriznanou plnou
výškou mzdy, patria problémy
pri poskytovaní úverov, keď
nebude schopný preukázať
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dostatočnú výšku príjmu potrebnú na splácanie, hoci by
mu v skutočnosti jeho príjem
postačoval na poskytnutie
úveru. Takisto bude mať problém s nízkymi, resp.nijakými odvodmi do II.piliera.Samostatne zárobkovo činná
osoba alebo živnostník
Kým odvádzať poistné na
sociálne poistenie včas, v
správnej výške a správne
identifikovanou platbou je v
prípade zamestnancov povinný zamestnávateľ, v prípade SZČO je tak povinná spraviť sama SZČO. Ak si SZČO
umelo upraví príjmy alebo neplatí poistné vôbec, s oneskorením alebo v nesprávnej
výške, ktorákoľvek možnosť
ju môže dostať do problémov
stane sa dlžníkom SC, narastie jej penále, nepochodí ani
pri vybavovaní úveru alebo
dotácie.Konkrétne príklady
NEMOCENSKÉ: SZČO reálne
zarobí mesačne 652 €. Ak
mala umelo znížený vymeriavací základ v roku 2014 na
402,50 €, nemocenské v roku
2015 za 31 dní bude mať vo
výške 225,70 €. Ak SZČO
prizná celý reálny vymeriavací základ v roku 2014, teda
spomenutých 652 €, nemocenské za 31 dní bude 365,50
€. Mesačný rozdiel Je 139,80
€.
Dôchodok:
Ak SZČO platí
dôchodkové poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu, bude mať dôchodok vo výške 246,60 € mesačne. Ak platí
odvody z maximálneho vymeriavacieho základu, bude mať
dôchodok 1135€ mesačne.Odvody
sl môžete skontrolovať
Zamestnanec si môže overiť, či
jeho zamestnávateľ vykazuje
SC celú mzdu. Ak má podozrenie, že zamestnávateľ vykazuje
len časť príjmu (nemusí vždy ísť
len o dohodu, že časť mzdy mu
vyplatí tzv. na ruku), môže
navštíviť príslušnú pobočku SC,
kde dostane informáciu o skutočne vykázanom vymeriavacom základe, príp. môže sledovať stav svojho individuálneho účtu. SZČO si na overenie
platieb môže aktivovať elektronickú službu Saldokonto, ktorá
mu umožní prístup k informáciám o reálne zaplatených
odvodoch. Rovnako sa môže
prísť informovať do pobočky,
príp., ak má dlh, nájde sa v zozname dlžníkov SC.

Z vašich listov....
Nie sme spolcoiní s odpratávaním sneliu

Koncom januára dostalo aj naše
mesto svoj prídel snehu. Husté
sneženie akoby nám chcelo
vynahradiť doterajšiu absenciu
snehovej nádielky. Na jednej
strane krásna zasnežená krajina, na strane druhej potreba
sprejazdniť cesty a vyčistiť chodníky. Do redakcie nám v tom
období prišiel list a my vám prinášame jeho obsah s vyjadrením Mesta Revúca.
Vážená redakcia RL
Chceli by sme vyjadriť svoj názor
na niektoré veci okolo zimnej
údržby našich sídlisk. Auto, ktoré
posypuje chodníky má široký
záber rozmetávania soli. Autá
parkujúce pri chodníku sú obsypané soľou. Netreba nám ísť na
posolené cesty, soľ máme aj keď
stojíme na jednom mieste celú
zimu. Pred naším bytovým domom máme vytvorené pekné
prostredie. Vysadili sme si
šípové ruže, posadili živý plot z

buzbanov, máme rôzne okrasné
kvetiny, ktoré nám krásne kvitnú
celé leto. Ale čo? Príde odpratávač snehu UNC,, čistí cestu
okolo obchodu a vysype všetko
na kvety, ruže a aj malý plot.
Jemuje jedno, kde a na čo to naloží, kolesami ide po rozmočenom trávniku, takto je naša
snaha zmarená v okamihu
nezodpovedným vodičom nakladača. Viete si predstaviť ako
to bude vyzerať, keď sa roztopí
sneh ? Niekde sa dá sneh vyvážať autami za mesto ale asi je
radšej ľahšie zmariť ľudské
úsilie v snahe o pekné prostredie.
Prosím o vyjadrenie kompetentných na prácu vodiča nakladača. Vidieť to môžete na ulici
J.Bottu pred slušovickým obchodom.
Za celú našu bytovku, ktorej sa
to týka domový dôverník
OliverŽiak.

Vyladrenle
Mesta Revúca
Je veľmi ťažké odpovedať na chcete sťažovať na konkrétneho
takýto typ pripomienok, pretože
v niektorých častiach poukazujú
nato, čo Mesto urobilo zle a pritom sú priznané aj chyby, ktorých sa dopúšťajú občania.
K systému posypu chodníkov:
mesto vykonáva posyp len v
nevyhnutných prípadoch, pretože či soľ, či inertný materiál
poškodzujú životné prostredie aj
chodníky. Posypové stroje majú
svoju rozmetovú šírku , ktorá sa
nedá meniť a pokiaľ parkované
vozidlá zasahujú do chodníka,
tak sú zákonite obsypané.
K odpratávaniu snehu: úplne
bežne sa aj pri rodinných domoch odpratáva sneh na zeleň (
robíme to tak v celom meste ) a
drobné rastlinstvo to nepoškodí,
šírku odhŕňania na stroji nedokážeme zmeniť a kvôli parkujúcim autám sa stane, že sa
zasiahne do zelene. Keď sa

vodiča, bolo by na mieste uviesť
presný dátum a čas, pretože od
piatku do pondelka sa na piatich
strojoch striedalo sedem vodičov.
K odvozu snehu: sneh odvážame len z najfrekventovanejších ciest a chodníkov, kde
nie je možné odpratať ho na
verejnú zeleň.
K poškodeniu zelene: mesto je
veľmi povďačné občanom, ktorí
sa starajú o verejnú zeleň v okolí
svojho bydliska, táto starostlivosť však nemôže byť nadradená prvotným záujmom mesta
a to je zabezpečiť zjazdnosť
ciest a schodnosť chodníkov,
preto by bolo vhodné výsadbu
zelene robiť aspoň meter od
chodníka.
Ing. Michal Kysel,referent OŽP
a VP

KULTURA

Patril k uznávaným
učiteľom

Prvá škola v Revúcej bola zriadená pravdepodobne koncom
16. storočia. Evanjelická škola
bola slovenská
a latinská.
Podrobnejšie informácie o nej
poznáme len od školského roku
1833/1934, odkedy sa začali
písať školské zápisnice. Obsahovali učebný plán, menoslov
žiakov, ich klasifikáciu a správanie a koncoročný program skúšok, ktoré boli každoročne v
evanjelickom kostole na PetraPavla.
Jedným z uznávaných pedagógov školy bol Ján Majba.
Narodil sa 21. 10. 1776 vo
Vyšnej Slanej, kde dostal základné vzdelanie. Študoval v
Dobšinej a v Prešove. Počas
prípravy na učiteľské povolanie
zároveň absolvoval aj trojročné
štúdium teológie. Ako učiteľ
pôsobil od novembra 1800 v Brdárke, v roku 1801 v Slavošovciach, od marca 1807 v Jelšavskej Teplici, od decembra 1808
v Nižnom Skálniku a od júla
1811 v Revúcej. Jeho vyššie
vzdelanie malo blahodarný
vplyv na školu. Keď ju okolo
roku 1830 rozdelili na nižšiu a
vyššiu, učil 6-9 ročných žiakov v
nižších ročníkoch. Hneď po príchode do Revúcej vyriešil finančné problémy pre 12 mendíkovchudobných žiakov, pomocníkov na evanjelickej fare, ktorým
cirkev nevedela zabezpečiť
stravu a ošatenie. Bol členom
Učenej spoločnosti malohontskej, združujúcej evanjelických
vzdelancov regiónu, v ktorej pomáhal pri zriaďovaní a udržiavaní knižnice. V Revúcej mal
veľký podiel na zvyšovaní vzdelanosti mládeže. Pomáhal pri
zakladaní evanjelickej knižnice, prvej slovenskej knižnice v
meste, ktorú určitý čas aj viedol.
Vznikla 21. 4. 1822 zásluhou
evanjelického kňaza Samuela
Reussa, zakladateľa slovenského národopisu. On bol vedúcou osobnosťou revúckych

slovenských vlastencov a mal
blahodarný vplyv na prácu učiteľov. Prostredníctvom svojich
synov sa zoznámil aj s Ľudovítom Štúrom.
Ján Majba patril medzi znamenitých učiteľov. Mešťania ho
chválili ako nadaného, výborného a veľmi usilovného učiteľa.
Vraj si sám zostrojil klavír. Keď v
roku 1846 zriadili tretiu triedu,
mal 70 rokov. Keďže miloval
školu, poprosil, aby mohol v nej
ostať. Dostal výpomocného
učiteľa, ktorému ponúkol, že mu
poskytne ubytovanie a stravu.
Majba potom vyučoval len spev
a naďalej vypomáhal v kostole
pri bohoslužbách a pri pohreboch. Pri 50. výročí jeho pôsobenia v školstve dostal strieborný záslužný kríž od panovníka Františka Jozefa I.Svoju
učiteľskú dráhu ukončil v roku
1854. Pri ňom a pri učiteľovi
Matejovi Hudačikovi získali základné vzdelanie revúcki rodáci,
neskôr významní vzdelanci, napríklad evanjelickí kňazi Samuel
Ormis, pedagóg, ľudovýchovný
pracovník,Štefan Václav Homola, učiteľ, osvetový pracovník,
Augustín Šulek, národný buditeľ,kultúrnoosvetový pracovník,
evanjelickí kapláni Rudolf Homola, pedagóg, ľudovýchovný
činiteľa Drahotín Karol Hrenčík,
profesor, osvetový pracovník.
Medzi nich patrili bratia Reussovci,zberatelia slovenských
ľudových rozprávok: Ing. Július
Gustáv, hudobný teoretik, Ľudovít Adolf, evanjelický kňaz,
hudobný teoretik, Adolf Titus,
ekonóm, a MUDr. Gustáv Maurícius,národopisec, botanik, historik, etnograf, ako aj nádejný
štúrovský básnik Ján Jaroslav
Tomes.
Ján Majba, uznávaný učiteľ,
národnokultúrny činiteľ, rodoľub
zomrel 18. 2. 1860 v Revúcej.
Pochovaný je v starom cintoríne, ale miesto jeho odpočinku,
tak ako jeho podobizeň, nepoznáme.

Z revúckeho maturanta
superintendent

Počas existencie Slovenského
evanjelického a. v. gymnázia v
Revúcej - Prvého slovenského
gymnázia (1862-1874) sa naň
zapísalo a študovalo 566 študentov. Medzi nimi bolo aj 20
študentov z Čiech, z ktorých 8 tu
maturovalo. August Horislav
Škultéty napísal, že prišli sem,
lebo ich nútil "úplný nedostatok
svojských a národných gymnázií". Bolo by ich tu študovalo
viac, ale podľa nariadenia rakús-
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keho ministerstva,
maturitné
vysvedčenia z uhorských škôl
považovali v Čechách za neplatné.
Medzi českých študentov patril
aj Ferdinand Císař. Narodil sa
pred 165. rokmi - 28. 2. 1850 v
Ledčiciach na Podripsku. Základné vzdelanie dostal vo Veľkom Újezde. V štúdiách pokračoval na nemeckých evanjelických školách - na reálke v Prahe
a na vyššom gymnáziu v Těšíně, no maturoval v Revúcej,
kde študoval v školskom roku
1868/1869. O tom sa v českej
odbornej literatúre takmer nepíše. V matrike školy je zapísaný
ako evanjelik helvétskeho vierovyznania. Triednym profesorom mu bol Samuel Ormis,
Ôsma trieda mala 14 študentov,
z toho 3 z Čiech. Medzi jeho
spolužiakmi boli neskôr dejatella, napríklad Samuel Bodlcký
- evanjelický kňaz, spisovateľ,
prekladateľ, historik, Vladimír
Hurban - evanjelický kňaz, osvetový činiteľ, publicista, Dušan Viliam Lichard - advokát,
verejný pracovník, či Pavel
Mudroch-pedagóg,klasický filológ, stredoškolský profesor pôsobiaci v Rusku. Medzi spolužiakmi bol aj Cyril Braxatoris,
syn Andreja Sládkoviča,neskôr
notára župný účtovný radca. Po
maturite študoval teológiu na
univerzitách vo Viedni, Halle a
v Edinburgu. Potom ako kňaz
pôsobil v Krabčiciach, Vanoviciach, v Novom Meste na Morave a od 29. decembra 1877 až
do júna 1922 v evanjelickom
reformovanom zbore v Klobou-

koch u Brna. V roku 1897 sa stal
seniorom a 5. apríla 1899 superintendentem moravskej diecézy. V roku 1919 bol úrad superintendeta zrušený. Čestný
doktorát získal na ženevskej
univerzite.
Ferdinand Císař patril k významným osobnostiam južnej
Moravy. Bol výnimočný rečník
dokonale ovládajúci latinčinu,
gréčtinu, hebrejštinu, nemčinu,
angličtinu a francúzštinu. Pri
príležitosti 50. výročia jeho
kňazskej práce založili na
podnet vsetínskeho továrnikaa
starostu pána Bubelu štipendijný fond nesúci Císařovo
meno pre podporovanie chudobných bohoslovcov. Od roku
1878 mal celoživotné priateľstvo
s Tomášom G. Masarykom,
ktorý sa 1 4 . 1 1 . 1 9 1 8 s t a l
prezidentom novovzniknutej
Č e s k o s l o v e n s k e j republiky.
Císařovou zásluhou v Kloboukoch postavili novú modlitebňu,
faru a kostol, ktorý posvätili 4.11.
1883. Na ňom je pamätná tabuľa
venovaná jemu a T. G. Masarykovi, ktorú odhalili v roku 1950,
pri storočniciach ich narodenia.
Dr. h. c., ThDr. Ferdinand Císař,
kňaz, superintendent, náboženský spisovateľ, publicista,
mysliteľa podporovateľ školstva
je na Slovensku známy svojimi
kázňami, ktoré vyšli v jeho
postilách Chléb života. Slová
víry a Od srdce k srdci. Zomrel
14. 6. 1932 v obci Loučeň. Na
jeho želanie ho pochovali v Kloboukoch u Brna.
D u š a n
D u b o v s k ý

Novinky z mestskej knižnice
Afsharová, Tessa : Perla v piesku.
Príbeh Rachab a jej manžela Salmona na pozadí biblického
príbehu. Vzťah dvoch ľudí-prekážky, ktoré museli prekonať a
radosti, ktoré to prinieslo.
Khidayer, Emire: Dubajské tajomstvá. Biznis, láska a vzťahy v
najkozmopolitnejšom meste Blízkeho východu. Ambiciózna Emma
prichádza do Dubaja presadiť slovensko-českú IT firmu. Všetko
vám rozpovie v tomto príbehu.
Redondová, Dolores: Neviditeľný strážca.
Detektívka, ktorá rozhodne zaujme. V navarrskom údolí objavia
nahé telo dievčaťa vo zvláštnej polohe. Prípad zarážajúco
pripomína nedávnu vraždu. Aká bytosť má na svedomí smrť
mladých dievčat a prečo ich zabíja?
Grantová, Cecília: Prebudená iáskou.
Očarujúca historická romanca plná emócií a dych vyrážajúcej
zmyselnosti.
Bradlyová,Jane: Zábiesky nádeje
Je to román založený na skutočnom príbehu únosu a vraždy. Je to
kniha o strate blízkeho človeka, o bezmocnosti, zúfalstve a o nádeji
tých, čo veria v šťastný koniec. Ukáže sa však, že pravda, hoci je
krutá, je napokon lepšia než neistota.
Dahl,Arne:Z/áícřv
Príbeh o nezastaviteľnej, vojnou vyvolanej brutalite, ktorá sa šíri
viacerými generáciami.
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KULTURA
Marek

Mesto Revúca
a
Múzeum Prvého slovenského gymnázia
Vás srdečne pozývajú na výstavu

MAJESKÝ

Lenka BARILlKOVÄ

alt.

Lucia

JASKOVA

Martin

MŇAHONČAk\

NAVRATY

i
autor: Murray SCHISGAL I réíia: Michal SPlSÄK

rĽoEUT
Most.
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Janka Stašková - Klimentová

A
í SXAU'

Umi.

PoíiivH rw Aom 9lr«tiiubvv«ti nwiiclMMill •Elm ^KhiivottnM niK^jkpUľCa ketrv >• prnhilcn k KEHvrálrit?
prtkafiu rHtUutrWk H*rrv, kror«niu Mift kš&fu na most* lafcranil
Ča k*by mu tak nrar k tomu skoku xmoM?

piatok o 18h

v dňoch od 26.2.2015 do 20.3.2015
v budove Prvého slovenského gymnázia
Muránska 18, 050 01 Revúca
v čase otváracích hodín

20.3.2015

Mestský dom kultúry
Revúca

predpredaj: 11€, MsKS Revúca, č.dv. 5, 0 5 8 / 2 8 515 73

Kalendár podujatí mesta Revúca- marec 2015 ľudovej
Mesto Revúca/Múzeum PSG-Výstava obrazov Janky Staškovej
Klimentovej z cyklu Návraty-26.2-20.3.2015 v priestoroch budovy Prvého slovenského gymnázia,MAC Ferrari RevúcaMajstrovstvá SR-Slovakia cup,1.3.2015 o 8.00 hod.,CVČ Revúca-Vystúpenie pre seniorov pri príležitosti osláv MDŽ6.3.2015 v Z O S Cilka,Mesto Revúca/JDS Revúca Koncert Otta
Weitera pri príležitosti osláv MDŽ-divadelná sála MsDK,Mestský úrad Jelšava Regionálna prehliadka programov
ZPOZ-12.3.2015 o lO.OOhod., KST Dúbrava-Turistická vychádzka-Cerová vrchovina-14.3.2015,Mestská knižnica- Deň

rozprávky-16.3.2015,CVC Revúca Kukučínova Revúca- Hviezdoslavov Kubín-19.3.2015,MsKS Revúca-Láááska,bláznivá divadelná komédia-20.3.2015o 18.00 hod.v divadelnej
sále MsDK, REVOLI-Volejbalové zápasy-21.3.2015 o 13.30
,15.00, 16.30 hod. v telocvični ZŠ Hviezdoslavova, MAC Ferrari
Revúca-IWajstrovstvá SR-Slovakia cup,22.3.2015. Mesto Revúca/MsKS Revúca/GMOS-Detská divadelná Revúcaregionálna súťažná prehliadka detských divadelných súborov
24.3.2015 o 8.00 hod.v divadelnej sále MsDK,Mesto Revúca/MsKS
Revúca/GMOS- Divadlo očami detí výstava výtvarných prác
25.3.- 10.4.2015 v priestoroch MsDK,KST Dúbrava-Turistická
vychádzka-Poľana 28.3.2015,

SIMPLY CLEVER

Nová SKODA Fabia už od 8 940 €!
Navá ŠtíODA Fabia 5i vás získa dynamickým dizajnom, najnovšími technológiami a množstvom farebných kombinácii^ ktoré
5Í teraz výberieteza polovicu, a navy&eväm pribalíme balík výbavy Plus zadarmo, Asistenenésýstŕmy a komfortná prvky
zvyĚujCí va^u bezpeŕnosf a pohodlie na cestách. Dynamickŕ [jspornŕ motory do mesta aj mimo neho sa postarajú o úspornú
jazdĽ. Nechajte sa získat Nová ŠKODA Fabia bude vaSa teraz už od 8 940 €!

www. skod a -a ut o. sk
Väí autorizovaný predajca vozidiel SKODA;

im »lail ledmí

fombinovaná-

spotreba a emisie CQ^ automabilov Fabia: 3A - 4r8 1/100 Ajtv SS - TIO gVkm. ilustračně •fain.

AUTORIS s.r.o.vTornali
predajné miesto: CARRERA s.r.o., Francisciho 10,982 01 Tornaľa,
tel. 047/ 552 3717,0905 751 225, ladislav@carrerasro.sk
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SKOLSTVO

s v o j u
I n i s t ó r i u
Naše mesto sa hrdí bohatou históriou , do l<torej sa zapísalo aj
oslobodenie počas druhej svetovej vojny. Práve tento rol< si
pripomíname 70. výročie. Deťom sme priblížili túto časť dejín nášho
mesta súvisiacu s oslobodením spod nemecl<ej okupácie vojakmi,
ktorí bojovali za nás , našu slobodu. Na mestskom cintoríne v
Revúcej sú hroby padlých vojakov. Boli to hrdinovia ktorým
ďakujeme, že dnes žijeme v mieri a šťastní. Ich pamiatku sme si
uctili položením kytičky k pamätníku na Námestí slobody a minútkou
ticha.
Hilda Puterová

Pod týmto názvom sa nieslo súťaživé dopoludnie v MŠ na
Sládkovičovej ulici. Předškoláci
zo slniečkovej a lienkovej triedy
sa 2.februára stretli, aby si zmerali sily v poznatkoch o našom
meste a najbližšom okolí. Dve družstvá na čele so svojimi kapitánmi dol<ázali zodpovedať na všetky vylosované otázky a
vyhľadať daný obrázok. Ich ruky vystreľovali na zvončeky, ktoré
určovali rýchlosť a šikovnosť družstva. Spestrením boli hudobné
hádanky, ktoré sme si medzi odpoveďami všetci spolu aj s divákmi
zaspievali. Súťaž skončila remízou a potlesk učiteliek a kamarátov
z iných tried svedčil o tom, že naši předškoláci majú poznatky
nielen o Revúcej, ale aj o okolitej prírode. Príjemné dopoludnie
zavŕšila radosť z poznania, obálka s prekvapením - rozprávkovým
pexesom, záložkou a samozrejme sladkou odmenou.
Mgr. Jana Lenártová

Poznáme naše mesto

V utorok 3. februára si předškoláci z Materskej školy na Ul. VI.
Clementisa zmerali sily v tom , kto lepšie pozná naše mestoRevúcu a našu vlasť- Slovenskú republiku.. Celý týždeň sa s pani
učiteľkami rozprávali o histórii i súčasnosti nášho mesta a jeho
okolia. Pozornejšie sme sa prechádzali mestom, všímali si budovy,
sledovali obrázky mesta i Slovenska a pozorne počúvali o ich
minulosti. Pripravení boli vynikajúco, ale súťažiť mohli len tí
najlepší. Neverili by ste , že aj předškoláci už vedia to, kto je Martin
Kukučín, že máme Prvé slovenské gymnázium, aké závody sú v
okolí mesta, kto je našou primátorkou, prezidentom a že koníky,
ktoré chovajú na Veľkej lúke sú huculy... Všetci předškoláci strávili
príjemné dopoludnie v súťaživej atmosfére a ukázali, čo je v nich.
Súťažiaci dostali krásnu odmenu. Poďakovanie patrí pani učiteľke
Hilde Puterovej a Dánke Cikrayovej za to, že súťaženie bolo naozaj
zábavné a poučné pre všetkých. Našu vedomostnú súťaž ukončili
povesťou o skale Cigánke na Muránskom hrade.
Mgr. Ivana Zajaková

Nikdy by sme nemali zabúdať
v našich dejinách sa objavujú
momenty, l<toré by sme z nich
najradšej natrvalo vymazali. No
práve tieto momenty by sme si
mali pripomínať, uvažovať o
nich a snažiť sa temné a tienisté
stránky týchto udalostí správne
sprostredkovať mladším generáciám.Vzhľadom na významné
70. výročie oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime a
oslobodenia nášho mesta nás v
Základnej škole J. A. Komenského navštívili členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí žiakom
ôsmeho ročníka autenticky opísali ťažké dni na Slovensku a v

'A

Európe počas 2. svetovej vojny.
Na svojom osude a osudoch
svojich najbližších zdôraznili
nehumánnosť, krutosť ľudí tej
doby a snahu slovenského národa o jeho zomknutie nevyhnutné
pre boj s fašizmom na Slovensku, ktorý vyvrcholil vypuknutím Slovenského národného
povstania.
Chceli by sme touto cestou srdečne poďakovať pánovi Pavlovi Hruškovi, Jánovi Debnárovi, Štefanovi Haviarovi a pánovi Hiciarovi za výnimočnú
diskusiu, ktorá v nás bude dlho
rezonovať.
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Den venovaný naslm láskam v ZS l.B.Zoclia

14-teho februára nájdeme v kalendári meno VALENTÍN. Tento
deň je venovaný našim lásl<am.
Svätý Valentín má vo svete dlhú
tradíciu. Prvé valentínske priania boli vyrobené v 19. storočí,
keď Ester Howland predala
vlastnoručne vyrobené valentínske pohľadnice. Dnes sa
odhaduje, že po celom svete sa
každý rok zasiela jedna miliarda
zaľúbených valentínok.
V tento deň sa rozdávali valentínky aj v našej škole. Dievčatá z
VIII.A triedy Janka, Saška a
Dominika kreslili krásne maľované srdiečko na líčko. Valentínsky sviatok nám ponúka príležitosť povedať našim blízkym, že ich máme radi. Aj diev-

čatá z tanečného krúžku vymenili hudbu za tvorivé ručičky v
tvorivých dielňach s tematikou
Valentín. Vytvorili krásne pestrofarebné srdiečka z rôznych
materiálov. Fantázii sa medze
nekládli - tvorili z papiera, z látky
i z dreva. Radosť a potešenie z
práce vykúzlili na ich tvárach
nadšenie aj úsmev. Svoje výrobky prezentovali na nástenke
v našej škole, aby potešili a
inšpirovali všetkých žiakov i
učiteľov našej šl<oly. Láska je
najkrajší, najnežnejší a zároveň
najvášnivejší ľudský cit. Preto
venujme aspoň v tento deň čo i
len malý darček, úsmev či
pohladenie.
M. Pirochová, I. Sviežená

Biatlonistka Ema Kapustová
víťazkou Siovenskéiio poiiára

AA

techem

Dukla.
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VAS POZÝVA
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VYHLÁSENIE
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MESTA REVÚCA
ZA ROK 2014

Zimná biatlonová se- ných pretekoch po tri nezostrezóna pol<račovala tretí februá- lené terče. U oboch to stačilo na
rový víl<encl v Osrblí II. kolom 10., resp. 11. priečku.Medzi
Slovenského
pohára žiakov. mladšími žiačkami absolvovala
Pre nemoc neštartovali René zimnú premiéru Deniska KašChrápán ani Libor Mladšia tako šaiová. Prekvapila veľmi dobrou
body bojovali len piati Revú- streľbou (tri a dve rany mimo) a
čania. Trate boli po výdatnej obsadila 21. a 18. miesto.Vo
snehovej nádielke a nedávnej výbornej forme sa predstavila
univerziáde vo výbornom stave Ema Kapustová, vsobotujuod
a skvelé podmienky doplnilo aj stupňov pre trojicu najlepších
slnečné počasie a teploty tesne delilo napriek trom trestným
pod nulou.V sobotu sa súťažilo kolám len 9 sekúnd (5. miesto), v
v rýchlostných pretekoch (za nedeľu však nedala súperkám
každý nezostrelený terč sa beží žiadnu šancu, na oboch strelectrestné kolo), v nedeľu vo vytr- kým položkách „vybielila" všetky
valostných pretekoch (za nezo- terče a s prehľadom zvíťazila.
strelený terč je polminútová pri- Je to jej premiérové víťazstvo v
rážka a bežecl<é trate sú dlh- pretekoch Slovenského pohára
šie).Medzi žiakmi štartoval len v biatlone.Zimná sezóna poAndrej Mladší. Nedarilo sa mu kračuje III. kolom prvý marcový
strelecky, sobotňajších päť a víkend v Národnom biatlonovom
nedelňajšie štyri nezostrelené centre v Osrblí. Príďte povzbudiť
terče ho odsunuli na 13. pozíciu. našich pretekárov.Viac inforStaršie žiačky Anka Fujdiarová mácii a kompletné výsledky na
a Emma Petalíková v silnej www.biathlon.sk.
konkurencii strieľali takmer rovKB Revúca
nako, v rýchlostných pretekoch
im ostali po dva a vo vytrvalost-

moderátori:

Účinkujúci;

Ján Žgravčák (RTVS)

OLD SCHOOL BROTHERS

Martina Urbanová

® íL®o(
v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Revúcq
^

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ - marec
Pondelok

utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa
1
Cannabis

2
Lianela

3
Cannabis

4
Dr.Max

5
Sunpharma

6
Dr.Max

7
Cannabis

8
Lianela

9
Sunpharma

10
Lianela

11
NsP

12
Cannabis

13
Sunpharma

14
Dr.Max

15
Sunpharma

16
NsP

17
Dr.Max

18
Sunpharma

19
Lianela

20
Cannabis

21
Lianela

22
Dr.Max

23
Cannabis

24
Sunpharma

25
Cannabis

26
Dr.Max

27
Lianela

28
Sunpharma

29
NsP

30
Dr.Max

31
Lianela

Pohotovostné služby:
. do 18.00 hod.. Sobota.nedeľa.sviatok:8.00-I8.00 hod .

8
INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE
Predám 1-izbový byt v O V s balkónom v centre,plávajúce podlahy,plastové okná,nízke mesačné náklady. Cena: 12 900 €.
0 9 1 5 5 3 3 002
Prenajmem garáž pri požiarnej
zbrojnici. 0 9 0 5 7 5 4 1 3 5

fKominárstvo ponúka ^

V

Revúcke listy č. 4|26.február 2015
Gynekologická ambulancia MUDrAdriana Rusová
ŽIVOTNE KRIŽOVATKY
Od februára prevádzkujeme gynekologickú ambulanciu
v mesiaci február
aj v Revúcej na Daxnerovej ui.1397/15 v budove nad 101 drogériou
Ordinačné bodiny; Pondelok,utorok,štvrtok; 13.00-10.00,
Bianlia Hanuštialiová
piatok; 7.00-14.00. V uvedonýcb dňocb je zdravotná sestra
Lulias Lamper
prítomná od 7.30.bod.Prijímame aj nové pacienky, k registrácii
Dávid Hudec
je nutná iba karta poistenca.
0902 935 337.058732 59 85
L ú č i m e sa
INZERCIA

FIREFLI

čistenie komínov
Kontrola komínov bezstarostné cestovanie po
Frézovanie dechtu ?a í^:raktívne ceny (úspora 30-70'
Vložkovanie komínov
Rezervácie z pohodlia domova:
Výstavba komínov Dovolenky
nasucbúajmokrú Lyžovačky
Pracovné cesty
prevádzku
Poznávacie zájazdy
Www.kominarik.sk
Wellness pobyty
0903534118
y Exotika ' ^ 5 .

Predám záhradu v lokalite Kúpele, 12 árov. Cena dohodou
0915 804410
Predám kvalitnú jedálenskú
zostavu vo farbe wenge z masívneho dreva,rozkladací stôl
135x90 cm(185x90),5 ks čalúnené stoličky so vzorom.
Cena260€. 0904970212

^

'l'l

Viac informácií na:
0 9 ^

« 5 7

7 5 9

Predám 100 kg, 40 kg prasatá a
8-týždňové prasiatka. Odvoz v
prípade odberu viac kusov.
0907212278

K a m e n á r s t v o

GATIAL

Trqdíčrié jarné

Ubytovanie

Letenky

O

l^sfery

Linka na c^tách
Lístky na
miestne
pragcamy

Bolesťou unavena tisko si zasp a l a , z a n e c h a l a si v š e t kých,ktorých si mala rada. Spi
sladko, snívaj svoj večný sen , v
spomienkach sme pri tebe každý deň. Dňa IS.februára 2015
uplynul rok, čo nás navždy opustila mama,stará mama,svokra a p rastarká
Mária

ZĽAVY

Kočišova

s láskou spomínajú dcéra Eva s
manželom Jánom, synovia
Ondrej, Martin,Alexander, Miloš
manželkou Violou, vnúčatá
tel.: 058/442 65 8;; sJanko
s priateľkou Dáškou a jej
synom
Kristiánom, vnučka Evka
mobin:a9D8 230 638
s deťmi Viktorkou a Maťkom,
j "
mobil 2:0907 431 391 vnukmi Miloškom, Jankom a
Muránska 399 (oproti cintorínu); Revúca Dankom, vnuci Ľubko, Martinko,
Marián s manželkou Milicou a
-^--k<Hn«fiaíSfvo@ logat.sk synom Mariánkom, rodina Ľubo•^míra Liptáka

Zlatica Jamniclíá
v0vel(u82r0l(0v
Jánlubálí
v0vel(u69r0l(0v
Matilda Rozenbergová
v0vel(u76r0l(0v
Dezider Kuchta
v0vel(u65r0l(0v
Viliam Zubálí
vovel(u50rol(ov
Anna Pribolová
v0vel(u77r0l(0v
ingJldela Relienová
v0vel(u79r0l(0v
Zuzana Fabiánova
v0vel(u82r0l(0v
Jarmila Drugová
v0vel(u58r0l(0v
Pavel Marget
v0vel(u75r0l(0v

^ ň a S.februára 2015 sa v ^
znamného životného jubilea 90
rokov dožila pani

Mária Brezovská.

Všetko najlepšie, veľa zdravia,
šťastia a radosť z každého prežitého dňa prajú syn Peter s rodinou, svatkovci Stromplovci a
rodina Švihlová. Sme radi, že ťa
máme.

'fuY
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Kamenárstvo Ulický s.r.o.
Revúca,
Muránska 366,050 01
Mobil: 0907 528 039
0917 724 483

www.kamenarstvo-ulicky.sk

AKCIA Jar 2015

Kvalita overená 25 rokmi praxe a spokojnosťou zákazníkov
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