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GEMERSKO-MALOHONTSKE OSVĚTOVĚ STREDÍSK
V RIMAVSKEJ SOBOTE
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V REVÚCEJ
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41. ROCNIK KRAJSKEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY
AMATÉRSKEHO ČINOHERNÉHO DIVADLA
A DIVADLA MLADÝCH
3C.ÄPDÍL-2.MAJ2C13
V
M K T s r ť rurCii^NE S T i x D i s r c
VCEVÍlCCJ

Predstavia sa vám divadeiné súbory z Lučenca,Rimavsi(ei Soboty, Rimavsiiei Píiy,Vei kého Krtíša,Zvoiena
TisovcaJarnovice. Modrého Kameňa a Siovenskei Lupče. Začiatok predstavení vždy o 9.00 hod.

Prežili sme krásne chvíle v súťaži hudehnej tvorivost

Dňa 16.apríla 2015 privítala riaditeľka Zál<ladnej umelecl<ej
šl<oly Revúca Renáta Brezovsl<á v priestorocli šl<oly účastníl<ov celoslovensl<ej súťaže vlastnej hudobnej tvorby žial<ov
Talent Revúca. ZUŠ Revúca v
spolupráci s ministerstvom šl<ol-

stva vyhlasujú túto súťaž už 18
rol<ov. Vo štvrtok ráno sa v našom meste zišli mladí umelci zo
slovenských miest od Bratislavy po Michalovce, aby pred odbornou porotou predniesli ukážky vlastnej hudobnej tvorivosti.
Žiaci rôznych vekových kategó-

rií súťažili v rôznych hudobných
kategóriách- melodické nástroje, harmonické nástroje a umelá pieseň. Ich hudobnú tvorivosť
a interpretáciu posudzovali členovia odbornej poroty, hudobný
skladateľ Norbert Bodnár, hudobný skladateľ Jozef Podproc-

M

ký a učiteľka ZUŠ Revúca
Henrieta Hamarová. V porote
od počiatku tejto súťaže zasadal
hudobný skladateľ Milan Novák,
ktorý sa však tohto roku zo
zdravotných dôvodov súťaže
nezúčastnil. Tretieho člena,
pedagóga ZuŠ, organizátori
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vyžrebovali priamo na súťaži. Čestné uznanie:Daniela DurNaše želiezl<a v olini zažiarili v jančíková, ZUŠ Revúca, Terel<ategóriách melodické a harmo- za Štrbková, ZUŠ Revúca. Launicl<é nástroje.KATEGÓRIA - reátom súťaže Talent Revúca
MELODICKÉ NÁSTROJE: a) 2015, teda súťažiaca s najvyšdo 11 rokov,1. miestoiNIna ším počtom bodov sa tohto roku
B e n d u l o v á . Z U Š R e v ú c a , 2 . stala Eva Sajanová zo ZUŠ
Bratislava. Za prímiestoiMilan Bukóci, ZUŠ Re- Kresánka
vúca,2. miestoilereza Frande- jemný hudobný umelecký zálová ZuŠ Revúca .KATEGÓRIA žitok patrí poďakovanie predov- HARMONICKÉ NÁSTROJE šetkým súťažiacim žiakom, ich
a) do 11 rokov:1. miestoiKevin pedagógom a organizátorom
Gerhard Lázok ZUŠ Revúca,2_. tohto už historického podujatia v
miesto: Oxana Senková,ZUŠ našom meste.
Revúca,3. miesto:Martin Anner Katarína Kvetková-, foto: RL,ZUŠ Revúca,3. miesto: L e o - ZUŠ
nard Erik Gombár ZUŠ Revúca,

Q

Náš roziiovor s Ingilanom Popnckp, pKilseiloin Komisie vístaviiii a územného pianovania pri lllsl

Ing. Milan Poprocký, 37 rokov,
ženatý, dve deti.
Patríte k novým poslancom
mestského zastupiteľstva.Prečo ste sa rozhodil
kandidovať a čo chcete ako
poslanec MsZ urobiť pre naše
mesto?
Odpoveď na túto otázku treba
začať vnímať v súvislosti s
mojím vzdelaním, prácou a
rodinou. Moje štúdiá začali tu v
Revúcej na miestnom Gymnáziu Martina Kukučina, pokračovali na Technickej univerzite v
Košiciach na Stavebnej fakulte.
Po ukončení štúdia som sa
rozhodol, že sa vrátim späť do
Revúcej, aj keď nebolo jednoduché nájsť si „doma" prácu vo
vyštudovanom odbore. Vzhľadom na to, že v našom regióne
neboli voľné pracovné miesta,
kde by som sa mohol uplatniť so
svojim vzdelaním, začal som sa
venovať projektovaniu stavieb
ako živnostník.
Z Revúcej pochádza aj moja
manželka, žijeme a pracujeme
tu už niekoľko rokov a nieje nám
ľahostajné smerovanie a rozvoj
nášho mesta i jeho napredovanie a preto som sa rozhodol ísť
kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva, priložiť
ruku k dielu, podeliť sa o svoje
skúsenosti, poznatky a prezentovať svoje názory i postrehy

získané ako občan počas života v našom meste. Ja ako
osoba sa chcem hlavne podieľať na smerovaní a určovaní
priorít výstavby mesta.
Ste predsedom Komisie výstavby a územného plánovania pri MsZ v Revúcej. Aké
Investičné zámery v oblasti
výstavby sa plánujú realizovať v najbližšom období,
resp. v období rokov 20152018?
Všetky investičné zámery sú
podmienené zabezpečením
finančných prostriedkov na ich
realizáciu. Z môjho pohľadu má
mesto prioritne zveľaďovať
nehnuteľnosti v majetku mesta.
To sa v minulom období čiastočne podarilo, máme však stále dosť ciest a chodníkov, ktoré
sú už pred koncom ich životnosti, máme nefungujúcu ľadovú plochu, chýba nám bezpečný chodník pre cyklistov či oddychová zóna v okolí mesta. V
centre mesta máme park, ktorý
už naše mesto nereprezentuje.
Takýchto vecí je v meste veľa,
no znova zdôrazňujem, že investičné aktivity sa dajú realizovať len v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov.
Začiatkom volebného obdobia sa kreuje spoločný volebný program MsZ. Niektoré
zámery ste už spomenuli aj
Ich podmlenenosť finančným zabezpečením. Môžete
nám povedať, čl už je program na nasledovné volebné
obdobie spracovaný a aké sú
jeho ďalšie priority?
Spoločný plán mestského zastupiteľstva ešte nemá finálnu
podobu, napriek tomu sme sa
spoločne s ostatnými nezávislými poslancami zhodli na niektorých bodoch, ktoré sú pre nás
všetkých spoločné a chceli by
sme zabezpečiť aj ich realizáciu. Z nich sú to najmä:
- Sprevádzkovan i e zimného

štadióna
-Doriešenie lokality pre oddych
a relax, vybudovanie oddychovej zóny v okrajovej časti mesta
s vybudovaním prístreškov,
lavičiek... varenie, grilovanie a
opekanie v prírode, s pieskoviskom, voľnou plochou pre loptové hry
Spracovanie projektovej dokumentácie na zastrešenie a opláštenie zimného štadióna
-Zvýšenie podpory detí a mládeže v kultúre a športe
-Digitalizácia kina s nasledovnou rekonštrukciou interiéru výmena sedačiek, oprava pódia,
-Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Námestia slobody
pred MsKS,
vyhlásenie architel<tonickej súťaže, hlasovanie občanov za
najlepší návrh
-Analýza potreby nových bytov
v meste Revúca s ohľadom na
členenie nájomné byty vs. sociálne byty
-Postupná rekonštrukcia domu
smútku Revúca
-Zníženie energetickej náročnosti vykurovacích systémov
materských a základných škôl
prebudovaním kotolní na blomasu ušetrené prostriedky použiť každoročne na nákup športových a kultúrnych potrieb
klubov mesta
-Zvýšenie efektivity práce nezamestnaných pri verejnoprospešných prácach zavedením rajonizácie
-Zlepšenie a skvalitnenie triedenia odpadov obyvateľmi mesta
-Vypracovanie
plánu rekonštrukcií mestských ciest a chodníkov
-Zistenie možnosti opráv brehov
a prehĺbenia koryta vodného
toku Zdychavka v rámci protipovodňových opatrení
-Obnova mosta pre peších v
lokalite Vlnlčky
-Spracovanie návrhu zmeny do-

pravného značenia niektorých
ulíc mesta z dôvodu neprejazdnosti ciest v čase špičky
osadením značiek zákazu státia
a zastavenia v spolupráci s dopravným inšpektorátom OPZ.
Som toho názoru, že na to, aby
sme mohli v meste niečo dosiahnuť, je dôležitá vzájomná
komunikácia a spolupráca. Je
podstatné, aby sme sa všetci
spoločnými silami pokúsili o
rozvoj a napredovanie nášho
mesta, aby sme úspešne mohli
dosiahnuť ciele, posúvať sa
ďalej spoločne a robiť veci, ktoré
majú zmysel a ktorými sa nám
podarí vytvoriť podmienky pre
spokojný život našich obyvateľov.
A otázka, ktorá nám prezradí
viac o Ing. Milanovi Poprockom ako človeku, nie poslancovi. Ako trávite voľný čas?
Som v práci dosť vyťažený a
voľného času už veľa neostáva,
keď sa dá, snažím sa venovať
čo najviac mojej rodine.
Rád
chodím do prírody, príroda pre
mňa znamená relax, miesto,
kde môžem načerpať energiu,
silu
Mojou srdcovou záležitosťou je
jasl<yniarstvo. Som členom
Speleoklubu Muránska planina
už niekoľko rokov, venujeme sa
objavovaniu nesprístupnených
jaskýň na Muránskej planine a
zároveň sa podieľame na čistení studne v areáli hradu Muráň.
Ďakujeme za rozhovor.
Katarína Kvetková
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miesto za esej, kde odmenou bol hlavne pre nás, tak trochu
týždenný pobyt v bruselskom
asociálnych ľudí, ktorí majú koPo vzájomnej dohode Mesta Revúca , Základnej organizácie sídle E Ú. V dálšom ročníku som pec záujmov, ale málo času na
Zväzu protifašistických bojovníkov a Bytového hospodárstva , sa už dostala až do Veľkého budovanie priateľstiev je OĽP
ktoré je správcom mestského cintorína sa od 20.apríla 2015 začne finále, kde som sa prebojovala
skvelou „zoznamkou", kde sa
s revitalizáciou vojnových hrobov. Hroby z čias druhej svetovej na 9. miesto. Tento rok sa to ko- vytvárajú. A čo by vzala? To je
vojny sú vekom a poveternostnými vplyvmi značne poškodené a nečne podarilo a vybojovala som asi bezpredmetná
otázka.
vyžadovali si obnovu. Ako nám potvrdil konateľ Bytového si zlatú medailu. Okrem hmot- Patríš k nadaným, cieľahospodárstva Milan Brdársky, jedná sa o šesť hrobov, kde sa ných darov som opäť dostala aj s vedomým mladým ľuďom.
vykonajú lokálne terénne úpravy, osadenie prvkov identifikácie p. profesorkou pobyt v Európ- Reprezentovala si školu aj v
hrobov a lemovanie územia hrobov. Revitalizáciou bude skom parlamente, od Kancelárie
iných súťažiach 7Súťaží sa
zabezpečená dôstojná pamiatka pre budúce generácie. EPv Bratislave.
zúčastňujem v podstate už od
Rekonštrukčné práce, podľa vyjadrenia konateľa, plánujú ukončiť Ceioštátne l^oio Oiympiády škôlky. Najvýznamnejšími
úsdo májových osláv ukončenia druhej svetovej vojny.
i'udsl^ých práv je l^aždoročne pechmi v rámci pôsobenia na
Katarína Kvetková, foto RL
príležitosťou pre učiteľov a strednej škole je niekoľkonáštudentov stretnúť zaujíma- sobné umiestnenie na celokole Timravina
vých ľudí, lítorí sa profesio- slovenskom
nálne venujú problematike o- studnička, súťaži v přednese
chrany ľudských práv, stret- pôvodnej slovenskej prózy, nienúť sa s politikmi, predstavi- koľko výhier celoslovenských
súťaží v oblasti
teľmi občianskych združení, či literárnych
europoslancami.. Ktorá osob- poézie a drámy. S charakterom
nosť bola svojimi názormi pre školy súvisí aj vyučovanie réteba príťažlivá, zaujímavá, toriky, ktorá bola ďalšou oblasinšpiratívna 7Je veľmi náročné ťou, kde som dosiahla celovybrať jednu osobnosť, keďže sú slovenský úspech, minulý rok
to tri dni, ktoré trávite v spo- som vyhrala celoštátne kolo.
ločnosti úžasných ľudí, ktorí sú Rovnako som postúpila do cevo svojej oblasti pôsobenia dosl- loslovenského kola SOČ, so
ova „celebritami". A nech sa s svojou prácou o ženskom odeve
vami taký človek rozpráva o v roku 1620.
čomkoľvek, určite je to inšpi- Dovoľ ešte poslednú otázku.
do oiympiády s tematil^ou,
rujúce. Títo ľudia vám ale dajú Ovplyvnila Olympiáda ľudsl^torá pre mnohých miadých
pocítiť niečo, čoho sa bežne, v kých práv tvoje budúce ciele,
i'udí nie je až tal^á príťažiivá
škole nedočkáte vypočujú si váš smerovanie 7Rozhodne áno.
Motivovala ma profesorka Brnázor, sú ochotní o probléme Práve v tejto oblasti by som
dárska, ktorá za mnou prišla s
diskutovať. A taká diskusia s neskôr chcela pracovať. Keď
tým, že ma s jednou tretiačkou
pánom profesorom Kusým, je som bola vďaka OĽP prvýkrát v
zapísala
do krajského kola
veľmi zaujímavá.
Bruseli, zamilovala som sa do
OĽP. Nakoniec mohla ísť len
Simonka, čo ti dala a naopak, toho mesta a som rozhodnutá sa
jedna z nás a p. profesorka poči ti vzala Olympiáda ľudských tam vrátiť ako pracovníčka v
slala mňa. Bol to pre mňa taký
Európskom parlamente. Budem
práv 7Okrem už spomínaných
dobrý pocit, ale zároveň istá
osobností, s ktorými som mala sa snažiť urobiť všetko, aby som
zodpovednosť. A tak sme sa
možnosť sa rozprávať, obrov- dokončila štúdium, mala slušný
spolu pustili do príprav a zistila
ského množstva učebných ma- jazykový základ a naďalej mala
som, že ma to veľmi baví. Čoraz
teriálov, skvelej atmosféry a in- priestor venovať sa všetkému čo
viac času som trávila čítaním
formácií, ktoré sa asi inde získať ma baví.
Koncom marca 2015 sa v Mod- článkov s touto tematikou a po- nedajú, mi dala hlavne priateľov.
Ďakujem za rozhovor a želám
re Harmónii l<onal 17. ročníl< stupne sa pre mňa stalo sa- Je to jedno z mála miest, kde sa
veľa
ďalších úspechov. RL.
mozrejmosťou, že na správy a
Celoštátneho l<ola Olympiády
koncentrujú mladí, cieľavedomí,
udalosti okolo seba nahliadam
ľudských práv žiačok a žiakov
inteligentní a kultivovaní ľudia.
stredných škôl. V súťaži preu- cez ľudské práva a potrebu ich Práve preto tieto priateľstvá funkázalo svoje schopnosti 64 ochrany.
gujú aj po skončení olympiády a
Cesta [^víťazstvu neboiajedsúťažiacich z celého Slovenska. Absolútnou víťazkou sa noduchá. Na oiympiáde si sa
zúčastniia už štvrtýl^rát. Al^é
^
^
M
stala Simona Albertová, žiačka
boii tvoje predchádzajúce
4. ročníka Prvého slovenského
úspechy 7Išlo to v podstate tak
literárneho gymnázia v RevúPondelok Utorok
Streda Štvrtok
Sobota
Nedeľa
Piatok
ukážkovo
keď som sa OĽP
cej. Požiadali sme ju o krátky
1
2
3
zúčastnila prvýkrát nepostúpila
rozhovor
NsP
lianela
Cannabis
Simonka, predstav sa prosím som do vyššieho kola. Už vtedy
5
6
10
4
7
som však na krajskom kole
čitateľom ... Som študentkou
Dr.Max
lianela
Cannabis Sunphamia Dr.Max
Sunpharma
Dr.Max
spoznala
veľmi
inteligentných
a
Prvého slovenského literárneho
11
12
16
13
14
15
17
gymnázia a pochádzam z Ci- na svoj vek kultivovaných ľudí a
Lianela
Cannabis
NsP
Cannabis Sunpharma
lianela
Sunpharma
vedela som, že toto je tá správnobane pri Lučenci. Od malička
18
20
21
22
19
23
24
sa venujem recitácii, divadlu a na súťaž, toto je kruh ľudí, v
ktorom
sa
chcem
pohybovať.
V
Cannabis
Sunpharm
Dr.Max
Lianela
NsP
Sunpharma
Dr.Max
písaniu a preto bolo prirodzené,
15. ročníku som sa už zúčastže som zamierila na túto školu.
26
28
25
27
29
30
31
A tu som objavila svoje ďalšie nila celoštátneho kola v LiptovSunphamia
NsP
Cannabis
Dr.Max
Lianela
Cannabis
Lianela
vášne. Rada skúšam nové veci skom Jáne a síce som sa nea stále sa niečo nové učím. Od dostala do Veľkého finále, kde
ručných prác po klasické teo- medzi sebou bojujú o prvé
Pohotovostné službv:
miesto najlepší 12 z 64 posturetické znalosti.
do 18.00 hod., Sohota,nedeľa,sviatok:8.00-18.00 hod
pujúcich,
ale
získala
som
3.
Čo ťa motivovalo zapojiť sa

OBNOVA VOJNOVÝCH HROBOV

Ľudské

SÚ mi ľahostajné

iokáreň Sunnharma otvorená do 20.00 hod.

,
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Kalendár Doduiatí mesta Revúca - máj 2015
30. 4. - 2. 5, 2015

Mesto Revúca/MsKS Revúca/GMOS

Zochova divadelná Revúca
41. ročník krajskej divadelnej prehliadky činoherného

Su sucosťou liistorie Revucoi

Nebol len botanikom..

m

divadla a divadla mladých
divadelná sála MsDK
30. 4. - 20. 5. 2015; 8:00 - 15:30

MsKS Revúca/GMOS

Attila Gecse — M o j a o p t i k a
autorská výstava
v priestoroch MsDK
30. 4. - 20. 5. 2015; 8:00 - 15:30

MsKS Revúca/GMOS

Benátske masky M a r t y Kanálovej
autorská výstava
v priestoroch MsDK
3. 5. 2015 - 15:00, 18:00

MsKS Revúca

Kol lá r o v c i
koncert
divadelná sála MsDK
3. 5. 2015; 16:30

MFK Revúca

F u t b a l o v ý z á p a s , 20. k o l o , m u ž i
Revúca - Badín
4. 5. 2015

ZO SZPB Revúca, CVC Revúca

M e d z n í k y 2. s v e t o v e j v o j n y
súťaž
7. 5. 2015; 11:00

ZO SZPB Revúca, Mesto Revúca

Oslavy Dňa víťazstva nad f a š i z m o m
spomienková slávnosť
7. 5. 2015

CVČ Revúca

Súťaž o n a j k r a j š i u v á z u p r e m a m u
9. 5. 2015

MC Gombíkovo/Únia materských centier

M í ľ a p r e m a m u - celoslovenská oslava Dňa matiek
symbolický pochod mestom a bohatý sprievodný program
10. 5. 2015

MAC Ferrari Revúca

M a j s t r o v s t v á SR — S l o v a k i a c u p
11. 5. 2015; 14:00

Mesto Revúca/ZO JDS Revúca

Oslavy Dňa matiek
v priestoroch MsDK
14. 5. 2015; 9:30

OO JDS Revúca

„ U k á ž čo v i e š , n a u č a j n á s "
kultúrny dom Jelšava
* do uzávierky kalendára nebol termín podujatia upresnený

Milí labažníci
s radosťou oznamajizrnř, žiz \?ás opať radi privítaroř v našgj

Kaviarničke Národovcov.
piliř kávy si príďtř vychutnať

o d 20. 04. 2015
v! priřstoroch

p r v g h o slovgnskgho gymnázia.
Muránska !S, Revúca

y apríli si pripomíname 165. výročie narodenia Samuela Kupčoka, pedagóga, botanika, veršovníka, publicistu, národného
buditeľa.
Svetlo sveta uzrel 21. 4. 1850 v
Brezne. V školských rokoch
1862/1863-1869/1870 študoval
a maturoval na Prvom slovenskom gymnáziu. Z 15 ôsmakov,
maturantov gymnázia, počas
štúdia 10 bolo literárne alebo
divadelne činných a neskôr 12
aktívne pracovalo vo verejnom,
kultúrnom a v cirkevnom živote.
Okrem Kupčoka medzi nimi boli
ev. kňaz, básnik a prekladateľ
O. M. Bella, garbiar a spisovateľ
J. J. Čajka, teológ, filológ, pedagóg a osvetový pracovník J.Ďalak, učitelia a osvetoví pracovníci J. Kollára F. Krafta, právnik
a národovec S. K.Kutlík, pomocný profesor gymnázia, ev. kňaz
a hudobný skladateľ E. B. Laciak
a ev. kaplán a národovec M. Roháček. Patrili k ním aj spolkoví a
cirkevní činitelia v ev. a. v. zbore
učiteľ J.Beniač, právnik a publicista JUDr. G. Lehockýa notár
Medvecký. Kupčok bol synom
chudobného čižmára. Preto mu
niekoľkokrát odpustili, alebo znížilili didaktrum - školné. Keďže
na ďalšie štúdium nemal finančné prostriedky, chcel ísť učiť.
Oznámil správcovi gymnázia A.
H. Škultétymu, že 30. júla mal
"próbu na učiteľskú stanicu"
(skúšku) v Hornej Lehote, kde
bol farárom Samo Chalúpka.
Nakoniec sa usadil v Pukanci.
Tu v rokoch 1870-1913 učil v evanjelickej škole.Učiteľskú
skúšku urobil na učiteľskom ústave v Leviciach. Na revúcke
gymnázium nezabúdal. Napríklad v liste v.r. 1871 poslal 10
zlatých na výstavbu novej budovy gymnázia, ktoré jeho zásluhou vyzbierali najednej svadbe. V júni 1873 písal správcovi,
aby mu poslal žreby vecnej
lotérie pre výstavbu novej budovy. Predpokladal, že ich predá
okolo 150-200 kusov. V roku
1874 bránil gymnázium proti inkvizícii. V Národných novinách 5.
mája okrem iného napísal, že

"...tam zas vo V. Revúci sberba
bez Boha, bez vlasti, pokútne
neumytou rukou siaha po
existencii Slovenskými mozoľami udržovaného nášho veľgymnasiuma." Taktiež vyzýval: "Vy
ale,bratia moji,po postatiach
svojich roztratení! ktorí Ste predo mnou a so mnou na veľgymnasiume tom VeľkoRevúcl<om
študovali, bojujte zaň..." Zároveň oznámil že na gymnázium
doživotne každoročne daruje 5
zlatých. Kupčok začal botanizovať už ako študent na Muránskej planine a vrchu Kohút. Stalo
sa tak pod vplyvom svojich profesorov Kovalevského a Holuba. V správe gymnázia 1868/1869 sa píše, že prírodovedeckú
zbierku obohatil o 123 kusov
"sušených rastlín". Neskôr bol
významným odborníkom na odrody ruža a ostružina. V roku
1907 uverejnil štúdiu o ostružinách z okolia Pukanca, v ktorej
uvádza až 107 druhov, poddruhov, variet a foriem ostružín.
Viaceré z nich pomenovali jeho
menom, napríklad
ostružina
(Rubus Kupčokii Rubus a Kupčokianus). Jeho menom pomenovali aj niektoré rastliny - matu
(Mentha Kupčokiana),fialku
(Viola Kupčokiana) či nevádzu
(Centaurea Kupčokiana).Bohaté osobné a písomné styky udržiaval s botanikmi zo strednej
Európy. Medzi nimi bol V. Borbás, najvýznamnejší maďarský
botanik svojej generácie. Zoznámil sa s A. Kmeťom a v písomnom styku bol aj s V. Vraným, s ktorým sa spoznal počas
štúdií v Revúcej.Udržiaval kontakty aj s R. Geschwindom, významným šľachtiteľom ruží v
Európe. Kupčok zo svojich zberov založil v roku 1894 herbár.
Dopĺňal ho aj syn MUDr. S.l Teodor,s ktorým botanizoval. (Poznal som ho v roku 1958, bol školským lekárom v Banskej Štiavnici.) Herbár mal asi 27 000 exemplárov a v roku 1933 ho syn
predal. Nachádza sa v Národnom múzeu v Prahe. S. Kupčok
nebol len botanikom, ktorý je autorom viacerých
odborných
článkov o flóre. V Pukanci pracoval v rôznych spolkoch.V roku
1873 založil spevokol. Do 2.
zväzku Slovenských spevov
1890-1896 prispel 24 piesňami.
Písal do rôznych periodík
Cirkevné listy. Národné noviny.
Černokňažník, Slovenské listy.
Dom a škola. Dennica a inde.
Zomrel 26. 7. 1914 v Pukanci,
kde mu26.12.1928odhalili pamätnú tabuľu. D.Dubovský
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STREDISKA V REVÚCEJ
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GENERÁLNY PARTNER

Jozef Banáš opäť hosťom PSLG
charakteru je jeho najnovšia
kniha Velestúr, čo je názov vrchu
neďaleko Kremnice. Takže tentoraz ostal doma, na Slovensku.
Prináša silný príbeh o hľadaní
skutočného z m y s l u života.
„Zmyslom
našich životov Je
predsa snažiť sa tento svet
zlepšovať. A ja nechcem, nič iné.
Na pôde PSLG sa už vystriedalo Chcem ľuďom otvárať oči a tak
mnolio známycii tvárí našej lite- trochu im mojimi piesňami ukaratúry. Tentoraz to bol už po tretí- zovať cestu. Aby sa odvážili niekrát, no stále rovnako vítaný, len podskakovať, ale vyskočiť,
najviac predávaný a prekladaný vyletieť, pokiaľ možno rovno ku
slovenský spisovateľ v súčas- hviezdam. Aby sa nesnažili len si
nosti, Jozef Banáš, autor best- zlepšovať podmienky v tých
sellerov Idioti 1/ politil<e, Zóna svojich väzeniach, ale, aby z
nadšenia, či Kód 7. N leje nezau- nich vyšli," tvrdí hlavný hrdina
jímavé, že je jediným slovens- príbehu. Jozef Banáš nezabudol
kým politikom, ktorý sa nedal na ani na svoje dve predchádzajúce
dráhu „grafomanstva „ a spiso- knihy Kód 9 a Kód 1, v ktorých sa
vania svojich pamätí, či politic- pri hľadaní pravdy snaží rozlúštiť
kých prejavov, ale venuje sa pí- jedno z najväčších tajomstiev
saniu beletrie.Jozef Banáš je vy- kresťanstva, skutočného Ježinikajúci rozprávač, a tak kaž- šovho hrobu. Študentky PSLG
dého zaujal svojimi zážitkami zo doplnili jeho pútavé rozprávanie
svojich ciest po exotických kra- čítaním vybraných ukážok zo
jinách, kde čerpal námety pre spomínaných diel. V závere besvoje predchádzajúce knihy. sedy nechýbala autogramiáda a
Študentov zaujal aj svojím roz- žiaci v uvoľnenej atmosfére ešte
právaním o stretnutí s Danom živo diskutovali so vzácnym
Landom, českým spevákom a hosťom. Mgr.Lacjaková
príležitostným hercom. Iného

V našej MŠ okrem iného rozvíjame aj jazykovú a rečovú kultúru detí. Jednou z takýchto činností je aj prednes básničiek, riekaniek,
krátkych príbehov. Svoj recitačný talent nám v piatok lO.apríla
2015 v školskom kole prednesú poézie a prózy prednieslo 9 detí z
veľkých a strednej triedy. Malých recitátorov po celý čas povzbudzovali potleskom ich kamaráti, pani riaditeľka i ostatné pani
učiteľky, ktoré boli zároveň i porotou. Tá sa na základe veľmi dobrej
pripravenosti detí, ktoré recitovali bez chýb rozhodla udeliť len 1. a
2. miesta. Každý súťažiaci obdržal od p. riaditeľky sladkosť, krásnu
rozprávkovú knižku a diplom. Našim víťazom srdečne blahoželáme
a prajeme veľa úspechov z prednesú i do budúcnosti.1 .miestoM.Halaj,A.Tvrdoň,E.Dorčáková,E.Štelbaská,P.Melich.
2.miesto.-M.Ondríková,T.Egedová,B.Hrbáľová,V.Antalová, TEgedová.
MŠ Sládkovičova
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Ú s p e c h y ž i a k o v n a š i c h s k o l za h r a n i c a m i m e s t a

Príprava na celoslovenskú súťaž „Vitajte v našom regióne"bola viac ako náročná. Vybrať zaujímavú tému o našom regióne,
spracovať ju, pripraviť propagačné materiály, pripraviť prezentáciu... Joio a ešte veľa iného
predchádzalo samotnú súťaž.
Cieľom súťaže je podporiť u
žial<ov schopnosti a zručnosti
potrebné pre prípravu prezentácií vlastného regiónu, jeho
l<ultúrnych, historicl<ých, prírodných a turistických zaujímavostí
a taktiež podporovať a rozvíjať
prezentačné a komunikačné

S

zručnosti žiakov, ako aj schopnosť reagovať na otázky návštevníkov veľtrhu. V tomto ročníku sa do súťaže „Vitajte v našom regióne" prihlásilo 30 súťažných tímov, prevažne zo
stredných škôl a dve základné
školy. Uspieť v takejto náročnej
konl<urencii nie je ľahké, ale
skvelí žiaci dokážu aj nemožné.
Odborná porota hodnotila každý tím v troch kategóriách: 1.
Najlepší prezentačný tím;2.
Najzaujímavejšia prezentácia
regiónu; 3. Najlepší regionálny
produkt cestovného ruchu.V ka-

<11
íHiir.iftsíi
ÍT
J citíiao

Dňa 16. apríla 2015 sa v Žiline konal 13. ročník celoslovenskej
súťaže žiakov zapojených do vzdelávacieho programu Podnikanie
v cestovnom ruchu. Na súťaži „Vitajte v našom regióne" reprezentovali náš región žiačky 9. ročníka ZŠ Hviezdoslavova (Romana Gérecová, Adriana Tamášová, Radoslava Dachová, Soňa
Serbáková a Martina Abrahámová) s témou zameranou na hrad
Muráň a jeho históriu. Dievčatá odeté v historických odevoch, ktoré
vo vkusne upravenom stánku prezentovali podnikateľský zámer
fiktívnej cestovnej kancelárie „Muránska Venuša" sa na tomto
podujatí viac než vyrovnali podstatne staršej konkurencii.Žiačkám
ZŠ Hviezdoslavova ďakujeme za prezentáciu nášho regiónu a
prajeme veľa úspechov v ďalšej práci. MsÚ,foto: PTrembuš

tegórii o najzaujímavejšiu prezentáciu regiónu sme porotu
zaujali najviac práve my, žiaci
Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej a získali sme
cenné víťazstvo. Veď ako žiaci
ôsmeho ročníka sme boli najmladšími aktérmi súťaže. Je to
úspech nielen samotných prezentátorov, ale aj všetkých žiakov navštevujúcich predmet
Podnikanie v cestovnom ruchu.
Každý prispel svojou troškou a
dopomohol tak k víťazstvu. Žiakom školy sa v tvrdej konkurencii stredných škôl podarilo
uspieť už po niekoľkýkrát. Prirodzenosť, spontánnosť a výborná znalosť problematiky - to
boli bonusy nášho súťažného
tímu, ktorý si ako hlavnú tému
vybral putovanie po Gemerských spojkách. Všetko sa to
začína v Slavošovciach, ktoré
sú síce známe ako rodisko
Pavla Dobšinského, no my sme
sa zamerali aj na nedostavaný
2400 metrový tunel v tejto obci.
Postavený bol ešte v časoch 2.
svetovej vojny, ale vlaky ním nik-

dy neprechádzali, lebo tesne
pred položením koľajníc bola
stavba zastavená. Podobne sú
na tom aj 245 metrový tunel v
Kopráši a 120 metrový viadukt v
Mníšanoch. Dnes tieto stavby
slúžia ako turistické atrakcie, len
ešte trochu málo známe.Súťaž
už niekoľko rokov organizuje Junior Achievement Slovensko,
profesionálna nezisková organizácia, ktorá je lídrom v oblasti
podnikateľského vzdelávania.
Jej poslaním je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné podnikateľské,
ekonomické a finančné vzdeiávanie prostredníctvom praktických programov. Jedným z
nich je aj Podnikanie v cestovnom ruchu. Týmto ďakujeme
spoločnosti JA Slovensko za
možnosť zúčastniť sa nielen
tejto súťaže, ale aj vzdelávacieho programu Podnikanie v
cestovnom ruchu, ktorý naďalej
zostáva súčasťou učebných osnov našej školy. Učíme našich
žiakov pre život.

P e d a g ô g o i f i a
i f B r u s e l i
V dňoch 29.3.-1.4.2015 dostala nančnou podporou European
naša ZŠ I. B. Zocha od Žilinskej Schoolnet, 30 ministerstiev a
univerzity neodmietnuteľnú partnerov. Trieda pozostáva zo
ponuku zúčastniť sa medzi- šiestich zón rozdelených podľa
národného seminára v Bruseli. rôznych foriem učenia a je vyTento workshop bol zameraný bavená najmodernejšou techna učiteľov, ktorí chcú učiť v trie- nikou. V čom vidíme najväčší
de 21. storočia a zistiť, ako čo prínos pre našu školu a našich
najviac integrovať IKT do svojej žiakov? Pred pár mesiacmi sme
pedagogickej praxe. Workshop v rámci jedného projektu dostali
bol ideálny pre učiteľov zapoje- do školy tablety, ktoré už využíných do programu eTwinning, v vame počas vyučovacieho proktorom je spolupráca postavená cesu, aj počas exkurzií a výlepráve na využívaní moderných tov. Počas seminára v Bruseli
informačných a komunikačných nám bolo poskytnuté množstvo
technológií. Seminár bol zame- aplikácií a webstránok využiteľraný najmä na inovatívne prístu- ných počas rôznych častí hopy k učeniu a spoluprácu, ale po- diny ktoré sa budú dať veľmi
pri tom sa nedalo nenadviazať vhodne využiť aj pri práci s tanové medzinárodné priateľstvá bletmi. Dve konkrétne sme si už
a kontakty. Zúčastnili sa ho uči- spolu so žiakmi na hodinách antelia zo škôl z Portugalska, Se- glického jazyka aj vyskúšali a
verného írska, Bulharska a Ta- reakcie boli viac ako pozitívne.
lianska. Počas seminára bola Žiaci pracovali veľmi aktívne,
tiež predstavená Trieda budúc- bavilo ich to, niektorí dokonca
nosti (Future Classroom Lab), vyhlásili, že tá hodina bola „najktorá je v Bruseli zriadená s fi- lepšia na svete. K.Krištofová

Trieda budúcnosti
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Úspechy zaväzujú Naši hokejisti víťazmi Turnaja styrocli

stále platí, že talent a svedomitá
príprava sú základom pre dosiahnutie úspechu. Vedia to aj
žiaci a ich učitelia v Základnej
škole J. A. Komenského. A t u j e
niekoľko tých najvýznamnejších
za posledných pár mesiacov : V
regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína v Rimavskej Sobote dosiahla najvyššiu priečku
Tamarka Molentová a postúpila
do krajského kola. Pochvalu poroty si v regionálnom kole Rozprávkového vretienka vypočul
aj Adam Palušák. Po ťažkých
bojoch v krajskom kole v Detve
vo volejbale chlapcov prišlo 1.
miesto a postup našich volejbalistov /Matúš Ďuriška,Matej Lábaj,Jakub Ovšonka,Filip_ Ovšonka, Erik Šoltýs, David Širilla,
Filip Vavrek kapitán / na Majstrovstvá Slovenskej republiky,
ktoré sa uskutočnia koncom mesiaca apríl v Liptovskom Mikuláši. Na krajské kolo geografickej
olympiády sa pripravuje naša
žiačka Kristínka Uličná aj Lenka
Trajteľová. Prvý krát na krajskom kole dejepisnej olympiády
na stupňoch víťazov naši reprezentanti / Lenka Trajteľová, Filip
Vavrek a Kristína Uličná /
nestáli,no dôstojne nás reprezentovali. Darilo sa aj našim
matematikom, ktorí v okresnom
kole Pytagoriády obsadili tri prvé
miesta / Viktória Zatrochová,
Roman Pavlikovský, Nina Bendu lová /, jedno druhé / Petra

Mlad-šia/a jedno tretie miesto/
Matúš Poprocký / pričom tí
najlepší postupujú na celoslovenské kolo. 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády patrí Romanovi Pavlikovskému v kategórií žiakov 5.
ročníka. Úspechy slávili aj naši
umelci. Divadelníci obsadili
veľmi pekné 3. miesto v Detskej
divadelnej Revúcej a súčasne
prebiehajúcej výtvarnej súťaži
Divadlo očami detí. 1. miesto
patrí Martine Kováčikovej a 2.
Nine Bendulovej. A
Daniela
Ďurove,ktorá úspešne reprezentovala našu školu v regionálnej výtvarnej súťaži " Fašiangy na Gemeri a Malohonte"
a svojou výtvarnou prácou obsadila 3. miesto v I. kategórii.
Samozrejme, že všetkým spomínaným úspechom predchádzalo víťazstvo menovaných aj
nemenovaných žiakov školy v
školských a obvodných kolách.
Dúfame, že ďalšie úspechy ešte prídu, veď súťaže sú v plnom prúde. Potvrdzuje sa, že
talent žiakov, ich svedomitá
príprava a vedenie i pomoc zo
strany pedagógov školy, trénerov a rodičov prináša úspech. Všetkým patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy a šírenie dobrého
mena školy aj nášho mesta.

Už pravidelne na konci sezóny
dostávame pozvanie od našich
priateľov, účastníkov Popradskej hokejovej ligy, družstva HC
CCCP Poprad na tradičný Turnaj štyroch. Tak bolo aj tento rok
a pozvanie na už 14. ročník bolo
ťažké odmietnuť,aj keď zabezpečenie účasti po hráčskej i materiálno-finančnej stránke bolo
zložitejšie ako doteraz. Samozrejme aj vzhľadomna uplynulú
sezónu, v ktorej sa niektorí
chlapci dostali na ľad len sporadicky, aj to v Rožňave alebo
R.Sobote. Ale o tom a podmienkach pre hokej je zbytočné opakovať sa...Na pravidelne výborne zorganizovanom turnaji sme
nastupovali po tréningu na-šich
reprezentantov na zápas s Bieloruskom proti družstvu ŽHK
Poprad, kde na naše prekvapenie nastúpilo i niekoľko dievčat z
popradského prvoligového družstva 1 reprezentantiek Slovenska.. Aj keď dlho bol priebeh
vcelku v y r o v n a n ý (niektorí
chlapci korčuľovali po mesačnej
pauze),nakoniec sme zápas
zvládli víťazne 5:1. Vzápätí po
úprave ľadu sme nastúpili proti
domácemu tímu HC C C C P
Poprad a po pár minútach sme
prehrávali 3:0.Chlapci sa však
otriasli, vyrovnali sme hru 1 výsledok. Keď sme krátko pred
koncom dali na 5:4 pre nás,
zdalo sa že to udržíme,domáci

4

Na foto hore zľava HK Magnezit Revúca:Sterbák,Tomečko,Magura,Vojčík,Skybjak,Žgravčák,Lunter,dolu zľava: Prtko,Tatarko,Špak.Just. Andraščík

Pravidelný výkup papiera v Revúcej
Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch: 26.5., 30.6., 28.7., 25.8.,
29.9., 27.10., 24.11., 29.12., na týchto uliciach v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpeľná,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
JesenskéhoaB.Némcovej,16.55- 17.15 Revúčka pri kultúrnom
dome.Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby,
kartóny.Je potrebné, aby bol zber zviazanýľ.Ulicami bude
prechádzať biela dodávka s logom Brantner.Kontakt na výkupcu:
0902 980 995

však vyrovnali, no samostatné
nájazdy rozhodli o našej výhre
6:5. Záverečné, prakticl<y finálové stretnutie neporazených
družstiev prinieslo súboj Revúčanov s tímom HC ČSSR Kežmarok.Vo vyrovnanom, trochu
nervóznom stretnutí sme síce
inkasovali ako prví. Po vyrovnaní a ďalšom góle ešte v prvej
tretine sme si udržiavali náskok
a umnou a zodpovednou hrou
podloženou spoľahlivým brankárom sme porazili obhajcov
minuloročného prvenstva po výsledku 5:3. Takže po štyroch
rokoch sme zopakovali triumf na
Turnaji štyroch v Poprad aréne.
Medzi individuálne ocenenými
bol najlepším útočníkom turnaja
vyhodnotený náš Dávid Tomečko. Vo všetkých tímoch sa predstavilo aj viacero hráčov z vyšších súťaží SZĽH.Skutočne
vydarená športovo-spoločenská akcia po vyhodnotení priniesla i pozvanie na budúci rok,
kde by sme ako obhajca trofeje
nemali chýbať. Poďakovanie
patrí usporiadateľovi, všetkým
našim chlapcom, za podporu
SMZ, a.s. Jelšava a spoľahlivému prepravcovi MK Tour
Muráň. Konečné poradie: 1. HK
Magnezit Revúca 8 b, 2. HC
ČSSR Kežmarok 6 b, 3. HC
CCCP Poprad 4 b,4.ŽHK Poprad O b. Takže priatelia hokeja
dovidenia snáď r
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INZERCIA

Q e vŤt a 1
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru !
Sme spolu už 20 rokov !

v mesiarah april, máj a jún za každý
nákup nad 30 € ste automaticky
zaradení do žrebovania
o 20 darčekových poukážok
v hodnote 50 €.
Hlavná výhra:
Počas celého roka,
mesačný nákup
v hodnote
20€ grátis

Viac informácii v predBíii
Revilal VZP
alebo telefonicky r a

Predám záhradu v lokalite Kúpele, 12 árov. Cena dohodou
0915 804410
Predám murovanú chatu v tichej
lokalite záhradkárskej osady
Nad jazerom v Revúcej.
0911125735
Predám kompletne zrekonštruovaný 2-izbový byt.Nasťahovanie možné ihneď.Cena dohodou
0903 254 309
Predám chatu za Chyžným po
Rekonštrukcii-80m2.Cena12000€.0918 500 727
Predám sadbové zemiaky.Cena
0,40/kg. 0907 212 278

_GATIAL

'Zlá chvíľa má vraj nádych ne-'
konečna, spomienka je stále
večná, prázdnota po milovanom
človeku v srdci zostáva, otázka,
prečo práve on, myseľ stále
nahlodáva. V závoji tmy si svoj
život vzdal, oči plné sĺz v našich
životoch zanechal.
Dňa 26.apríla 2015 uplynulo 10
rokov od smutnej chvíle, čo nás
naveky opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec

Tradičné jarné ZĽAVY
tel.:
058/442 65 8c
mobin:a9D8 230 638
mobil 2:0907 431 391
uránska 399 (oproti cintorínu); Revúca
=^_J«HiwnaTStvo @ lo gat.sk

Zoltán
Gyongyosi
vo veku 54 rokov
. s láskou spomínajú manželka
Hilda a dcéra Hilda so synom
\^rikom.

MUDr.ElemírDemjan
vo veku 83 rokov
Jozef Štrompi
vo veku 79 rokov
Margita Hrudáiová
vo veku 89 rokov

Ten, ktorého sme milovali neumiera, ale stále žije v našich srdciach spomienkami s nami.
Dňa 28.apríla 2015 uplynul rok
čo nás navždy opustil náš drah^
zosnulý manžel, otec, starý e
prastarý otec

Hľadáme kuchárov na TPP
do pivovaru v Bratislaveslovenská, česká kuchyňa,
jedlá na grile .Nástup možný
ihneď
s
Kontakt: 0914 332140

Jflra Hézyovä

Kamenárstvo

w

L ú č i m e sa

É;É

František
Krivda

úctou a láskou spomínajL
manželka Eleonóra, synovie
František a Ján s manželkam
Martou a Alenou,vnučky Martina, lvana,Andrea,Monika a Janka s rodinami a vnuk Ján s priateľkou Viktóriou. Spi sladko, náš
drahý, svoj dlhý sen a odpočíva
v pokoji. Kto ste ho poznali, venujte mu prosíme tichú spomienku. Ďakujeme. Smútiaci
^odina.
.
^
N
č a s plynie, nezastavíme ho.
Dňa 27.apríla 2015 uplynulo 11
rokov ako odišiel snívať svoj
večnýsen

Pavel
Švoííavec
z Mokrej Liíky
s úctou a láskou spomínajú
manželka, dcéra Ľubka a syr
Pavel s rodinami,Janka s rodí
ynou a ostatná rodina.
^

^ R E V Ú C K E LISTY ^

Kamenárstvo Ulický s.r.o.
Revúca,
Muránska 366,050 01
Mobil: 0907 528 039
0917 724 483
www.kamenarstvo-ulicky.sk

a k c i a Jar

2015

Kvalita overená 25 rokmi praxe a spokojnosťou zákazníkov
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