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Hasiči súťaziii o Poiiár primátoricy m e s t a

v sobotu 1.8.2015 sa v miestnej
časti Revúčl<a usl<utočnilo 1.
l<olo Regionálnej hasičskej ligy
Spiš ,ktoré bolo zároveň aj Putovným pohárom primátorky
mesta Revúca a Memoriálom
Ján Šepíka.

vúčka, ktorá je minuloročným
víťazom tejto ligy. Tento ročník
sú na priebežnom 4. mieste
tabuľky.

Súťažilo sa na 2 pokusy v požiarnom útoku. Fantastickú akciu chutného guľášu či čapovaPred samotnou súťažou sme ného piva doplnilo aj mnoho
usporiadali al<ciu pre deti, l<toré návštevníkov a fanúšil<ov tohto
sa naplno vžili do hasičsl<ých športu a všetci boli zvedaví ako
rolí. Po rôznych disciplínách to dopadne. Na prvý pokus v
sme súťaž vyhodnotili a všetl<- požiarnom útoku sa postavili domáci, no čas zastal na hodnote
ých zúčastnených ohodnotili.
15,10 sekundy čo nepatrí medzi
Po detsl<ej súťaži nasledovala
najlepšie časy, no lepší terč bol
hlavná udalosť dňa. Súťaže sa
už na hodnote, ktorá patrí medzi
zúčastnilo 17 mužsl<ých a 7
tie najlepšie, a to je 13,94 s.
ženských družstiev. Za pekného
Ďalej odštartovali iné mužstvá,
počasia bola na pripravenej trati
a to aj favoriti súťaže či aktuálny
popoludní, po slávnostnom nálíder D H Z Ž a k o v c e , D H Z
stupe, súťaž otvorená. V lige
Bijacovce, DHZ Štóla alebo aj
RHLS súťažia najkvalitnejšie
aktuálny majster Slovenska v
družstvá východného Slovenska
kategórii Dobrovoľná požiarna
a medzi nich patrí aj DHZ Re-

ochrana DHZ Spišský Štvrtok.Kedže liga sa behá na dva
pokusy, po prvom kole nebolo
nič isté. Znovu sa na štart
postavili domáci a dosiahli čas
14,66 na lepšom terči svietilo
13,97. Aj o tomto je tento šport
mierne zaváhania na terčoch
domácich odsunulo na celkové
4. miesto v tabuľke. Na 3. mieste
skončili hasiči zo Štóle s časom
14,64 sekundy na druhom DHZ
Bijacovce s časom 14,49 sekundy a víťaz sa stal aj aktuálny
líder tabuľky DHZ Žakovce s
časom 14,43. Domácim teda
chýbalo 23 stotín do prvého
miesta! Nesmieme zabúdať ani
na kategóriu žien ,ktoré ukázali,
že vedia aj ony zabehnúť perfektné časy. Na prvom mieste sa
umiestnili ženy z DHZ Spišský

Štvrtok s časom 17.86 a lepším
terčom neuveriteľných 17,37
sekundy. Na druhom mieste sa
umiestnili ženy zo Šalkovej s
časom 18,67 a na treťom ženy z
Odorína s časom 19,20. Zhruba
o pol siedmej večer už mali
všetci 2 pokusy za sebou a
nasledovalo vyhodnotenie súťaže. Krásne trofeje a ceny boli
odovzdané najlepším zároveň
najrýchlejším. Po ocenení prvých troch družstiev mužov i
žien nasledovalo ohodnotenie
najrýchlejšieho zostreku. U žien
patril s časom 17,37 sekundy z
ľavej prúdarky z DHZ Spišský
Štvrtok a u mužov aspoň jedna
trofej putovala na Revúčku ,a tú
získal ľavý prúdar s časom
13,94sekundy.
M.Kilik-

Chráňme úrodu a prírodu pred požiarmi
ko podarí bez problémov. Niekedy ich sužujú suchá, inokedy
dažde, záplavy a určite medzi
negatívne faktory patria aj požiare.

Letný čas si väčšina z nás spája
s oddychom, dovolenkou a slnkom. Je to aj čas zvýšenej aktivity poľnohospodárov pri zbere
a naskladňovaní úrody ktorú
dopestovali. Nie vždy sa to všet-

Najčastejšie vznikajú požiare
najmä z neopatrnosti pri fajčení,
pri nesprávnej manipulácii s
otvoreným ohňom, s horľavými
kvapalinami, od poškodenej žatevnej techniky, trenia slamy
natočenej na rotujúcich častiach zberacej techniky a od závad na elektrickej inštalácii

strojných zariadení.
V roku 2014 vzniklo na území
okresu Revúca spolu 81 požiarov s celkovou priamou škodou
118 665 €. Pri týchto požiaroch
boli tri osoby zranené. Z celkového počtu požiarov vzniklo 5 v
odvetví poľnohospodárstva s
priamou škodou 7 930 €. Z toho
5 požiarov s priamou škodou 80
€ z celkového množstva požiarov bolo spôsobených vypaľovaním suchých trávnatých porastov, takže aj napriek neustá-

lemu upozorňovaniu je nedovolené vypaľovanie suchých
trávnatých porastov a kríkov
najčastejšou príčinou vzniku
požiarov.
Pre právnické osoby a samostatne hospodáriacich roľníkov,
ktorí sa zberom úrody a poľnohospodárskou činnosťou
zaoberajú platia najmä tieto
predpisy v oblasti ochrany pred
požiarmi: zákon č. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi v

Dokončenie str.4
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Kedy budú žiaci v škoie a Keúv doma v škoisi(om roku 2015/2016

školský úrad v Revúcej v súlade
s platnou legislatívou vydáva
organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení v
územnej pôsobnosti Mesta Revúca.
Organizačné pol<yny pre šl<oly a
šl<olsl<é zariadenia sú usmerneniami zo strany ŠI<olsl<ého úradu
v Revúcej a vychádzajú z Pedagogicl<o-organizačných pol<ynov pre šl<oly, šl<olsl<é zariadenia, orgány štátnej správy v šl<olstve a orgány územnej samosprávy na šl<olsl<ý rol< 2015/2016, l<toré sú v plnom znení

Prázdniny
Jesenné
Vianočné
Polročné
Jarné
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj.
Trenčiansky kraj
Veľí<onočné
Letné

uverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky.
Organizácia šl^oisl^ého rol^a
2015/2016
Školský rok 2015/2016 sa zač í n a 1. s e p t e m b r a 2 0 1 5 .
Školské vyučovanie sa začína
2. septembra 2015 (streda).
Školské vyučovanie v prvom
polroku školského roka sa končí
29. januára 2016 (piatol^).
Školské vyučovanie v druhom
polroku sa začne 2. februára
2016 (utorol^) a končí sa 30.
j ú n a 2016 (štvrtol^).

Poznámka: Prázdniny
sú ur- zácii školského roka na základčené pre školy okrem maters- ných školách, na stredných
kých škôl. O organizácii činnosti školách, na základných umeleca prevádzke materskej školy kých školách, na praktických
počas školských prázdnin roz- školách, na odborných učilišhoduje riaditeľ v spolupráci so tiach a na jazykových školách.
zriaďovateľom, pričom rešpek- Pre ďalšiu informovanosť odpotuje oprávnené
požiadavky
rúčame sledovať oficiálne
zákonných zástupcov.
stránky ministerstva školstva,
V prípadoch potreby mimoriad- jeho priamo riadených organineho prerušenia obdobia škol- zácii, krajských školských úraského vyučovania sa postupuje dov, ako aj ďalších inštitúcii,
v zmysle ustanovenia § 3 ods. 8 ktoré sa podieľajú na výchove a
a 9 vyhlášky MŠ S R č. 231/2009 vzděláváni.Ing.l.Kvetko,PhD
Z. z. o podrobnostiach o organiŠkolský úrad Revúca

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin
28. október 2015 (síredaj
22. december 2015 (utorok)
29. január2016 (piatok)

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

29. október 30. október2015
23. december 2015-7.
január 2016
1. február 2016
(pondelok)

2. november 2015
(pondelok)
8. január 2016
(piatok)

26. február 2016
(piatok)

29. február 4. marec 2016

23. marec 2016
(streda)
30. jún 2016
(štvrtok)

24. marec 29. marec 2016
l.júl 2. september 2016

2. február 2016 (utorok)
7. marec 2016
(pondelok)
30. marec 2016 (stredaj
5. september 2016
(pondelok)

Revúcania. využite aplikáciu CITY MONITOR

Mesto Revúca
sa začleňuje
medzi moderné slovenské samosprávy ktoré na komunikáciu
so svojimi občanmi používajú
najnovšie mobilné technológie.
Dôkazom toho je aj fakt, že v júli
z á s t u p c a primátorky mesta
Revúca Ing. Július Buchta spustil na komunikáciu s občanmi
mobilnú aplikáciu City Monitor.
Občania Revúcej môžu odteraz
samospráve mesta priamo zo
svojich telefónov posielať postrehy a podnety na zlepšenie
cez bezplatnú mobilnú aplikáciu
City Monitor, ktorá prináša pre
obyvateľov nášho mesta možnosť hlásiť neželané stavy a situácie v meste pohodlne, rýchlo
a jednoducho zo svojho mobilného telefónu, tabletu, alebo cez
web stránku www.citvmonitor.sk. Odtiaľto si ju môžete aj
bezplatne stiahnuť pre mobilné
zariadenie s operačným systémom Android (Google Plaví
alebo iOS (z Apple APP Store 1 a
ihneďju začať používať.
Takže keď ste v meste postrehli
neporiadok, výtlky, poškodené
dopravné značenie, či nefunkčné verejne osvetlenie, neváhajte a nahláste to mestskému

úradu cez túto mobilnú aplikáciu, ktorá vaše hlásenie
zaeviduje spolu s fotografiou
problému a informáciou o
presnej adrese miesta, kde
bolo vytvorené. Následne bude podnet spracovaný povereným zástupcom samosprávy a pridelený kompetentnej
osobe, ktorá sa postará o jeho
vybavenie. Celý proces riešenia svojho podnetu môžete
sledovať v ľubovoľnom mobilnom zariadení, kde máte
nainštalovaný City Monitor.
V Ý H O D Y OBOCH STRÁN
Služba prináša výhody nielen
obyvateľom, ktorí môžu priamo vo svojom mobile sledovať
priebeh riešenia ich hlásení,
ale i predstaviteľom samosprávy. Poverený pracovník
môže v mene mesta hromadne posielať push-notifikácie s
aktuálnymi informáciami o
všetkých spoločenských, kultúrnych, či športových podujatiach a udalostiach, dočasných zmenách v otváracích
hodinách úradov, ako aj o
ďalších novinkách o dianí v
meste.

„Aplikácia City Monitor nám
umožní zdokonaliť
vzájomnú
komunikáciu medzi samosprávou a občanmi. Občania budú
môcť rýchlo a jednoducho hlásiť
problémy v meste, s ktorými sa
stretnú a naopak, samospráva
získa ďaiší komunikačný kanál
na informovanie občanovo dianí
v meste prostredníctvom
posielania
bezplatných
pushnotifikácií. Záverom dúfame, že
si vďaka tomuto riešeniu spoločne vybudujeme krajšie mesto
a príjemné prostredie, v ktorom
žijú spokojní občania," i/yjadril
sa Ing. Július Buchta, zástupca
primátorky mesta Revúca.
Aal^o naliiasovať podnety cez
mobiinúapiil^áciu?
Občan pridá požiadavku jednoduchým stlačením tlačidla zobrazeného v spodnej časti
aplikácie IOS. Pri Androide je to
tlačidlo + v pravej časti obrazovky.
Vytvorí fotografiu, ku ktorej sa
automaticky priradí čas a GPS
lokalizácia, následne kliknutím
tlačidla
odošle svoj podnet.
Následne si vyberie Kategóriu,
ku ktorej sa viaže daný podnet

(napr. čierna skládka, nebezpečný terén, atď.).
Pridá krátky komentár a podnet
odošle kliknutím na tlačidlo
„Odoslať" alebo na šípku.
Všetky zadané podnety spolu s
vyjadrením pracovníka mesta k
ich riešeniu si môže prezerať v
sekcii „Moje hlásenia". Farba
podnetu na ľavej strane predstavuje štádium riešenia podnetu.
Mgr.M.Urbanová
-Upravené-

CITY MONITOR
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Júnové zasadnutie mestského zastupiierstva

v pondelok 3. augusta 2015 sa v
zasadačke mestského úradu
poslanci zišli na 7. zasadnutí
mestského
zastupiteľstva.
Vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra
V zmysle §18 zákona 369/1990
o obecnom zriadení určili rozsah výkonu funkcie hlavného
kontrolóra a vyhlásili voľby
hlavného kontrolóra mesta
Revúca. Súčasnému kontrolórovi Ing.Jánovi Brtáňovi končí
funkčné obdobie dňa 22.októbra 2015. Všetci prítomní poslanci odsúhlasili výkon kontrolóra na nasledujúce obdobie v
rozsahu 60 %, čo predstavuje 3
pracovné dni a v zmysle zákona
stanovili požiadavky a náležitosti prihlášky do voľby. Zároveň
si z poslancov zvolili komisiu ( v
zložení Poprocký, Hanesovská
.Dorčák), l<torá otvorí obálky ,
posúdi náležitosti prihlášok a
posunie zastupiteľstvu na voľbu. Tá sa uskutoční dňa 15.októbra2015.
Počas víkendov sa pochovávať bude
Poslanci prehodnotili Doplnok
Č.1 Prevádzkového poriadku
pre pohrebisko v Revúcej a
Revúčke a hlasovaním ho zrušili. Posedenia a pohreby sa
budú opäť konať aj počas víkendov.
Zastupiteľstvo rokovalo aj o
financiách
Ďalej poslanci schválili modernizáciu detského Ihriska na

UI.VL.CIementIsa z prostriedkov účelovej dotácie Ministerstva financií SR vo výške
13 500 € a prostriedkov mesta
Revúca vo výške 1500 €, výstavbu multifunkčného Ihriska v Revúčke z prostriedkov
finančnej dotácie z Úradu vlády
SR vo výške 40 000 € a prostriedkov mesta Revúca vo
výške 46 000 €, spolufinancovanie mesta Revúca vo výške 56 520 € pri realizácii digitalizácie kina v mestskom dome kultúry a poskytnutie dotácie vo výške 3000 € pre MFK
Revúca na zabezpečenie chodu klubu a súťaží futbalových
družstiev. Zároveň schválili zámer priameho nájmu areálu
umelej ľadovej plochy a zrušili
uznesenia mestského zastupiteľstva ohľadom výstavby bytových domov s 17 bytovými
jednotkami na Ul.Ormisovej so
spoločnosťou PUR-STAV Lieskovec. Napriek výzvam zo strany Mesta Revúca o predloženie požadovaného rozpočtu
stavby firma nereagovala, naopak výstavbu podmienila pre
mesto neprijateľnou podmienkou. Realizácia bytových domov naďalej zostáva v zmysle
územného plánu .avšak prieskumom sa prehodnotí záujem
obyvateľov o takýto druh bytov
vzhľadom k predpokladanej
výške nájmu.
-Katarína Kvetková-, úplné
znenie uznesení na webovej
stránke mesta

áoZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNI a u g u s t
Rondelok Utorok

Streda

Štvrtok

Piatak

Sotiata

Nedeľa

1
Ckmalis

ĽÍ-.MK

2

3
DCMK

4
Cknabis

5
Sunphanm

6
Ckmalšs

7
lianela

8
Sunphanm

9
lianela

10
lianela

11
DCMK

12
Ckmalis

13
Sunphanm

14

ĽfcMK

15
Ckmalis

16
Sunphanm

17
Sunphanm

18
lianela

19

20
NsP

21
Sunphanm

22
lianela

23

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej uznesením č. 124/2015zodňa
03.08.2015

v y h l á s i lo

voľbu hlavného kontrolóra mesta Revúca
Voľba hlavného kontrolóra mesta Revúca, vyhlásená v zmysle §
18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Revúcej dňa 15. októbra 2015.
Kvalifikačné predpoldady a požiadavity:
kvalifikačné predpoklady
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v
§ 1 8 ods. 2/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znen
neskorších predpisov
- bezúhonnosť
Náležitosti písomnejprihiášl(y:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
(mail, telefón)
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou
fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, resp. iné
doklady o ďalšom vzdelávaní
-čestné prehlásenie kandidáta, že nevykonáva funkciu uvedenú v §
18 ods. 21 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znen
neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu funkcie
hlavného kontrolóra mesta Revúca
-štruktúrovaný životopis výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace
-súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov v zmysle
zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znen
neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra mesta Revúca na rokovaní MsZ
'
Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr
do 30.09.2015 do 16.00 hod. v zalepenej obálke s označením
„Voľba hlavného kontrolóra NEOTVÁRAŤ" prostredníctvom pošty
alebo osobne na adresu: Mestský úrad. Nám. Slobody 13/17, 050
01 Revúca;
Osobne: do podateľne mestského úradu kancelária 1. kontaktu
(rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne mestského úradu
osobne alebo prostredníctvom pošty) Revúca, 05.08.2015
MVDr. Eva Cireňová primátorka mesta

Dočasné presťahovanie prevádzky

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že činnosť
prevádzky Turistického informačného centra na IVIuránske
ulici č.18 je z dôvodu rekonštrukčných prác na budove
Prvého slovenského gymnázia dočasne presťahovaná nč
Námestie slobody č. 13/17 (budova Mestského úradu)
kancelária č. 48 na 1. poschodí od 10.07.2015 do ukončenie
prác. Za pochopenie ďakujeme. Aktuálne telefónne ČÍSIÍ
TIC: 0917 346 852.
Zároveň Vám oznamujeme, že muzeálna expozícia Prvéhc
slovenského gymnázia bude z toho istého dôvodí
zatvorená. O znovuotvorení expozície Vás budeme včas
informovať
.

Pravidelný výiiup papiera v Revúcej

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vy
plácané nad 200 kg) v týchto dňoch: 25.8., 29.9., 27.10
D-.MK
ĽÍ-.MK
24.11.,29.12.,na týchto uliciach v daných časových intervaloch:24
25
26
27
28
29
30
14.00-14.20 Kúpeľná,14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.-10-Doblianela
QMix
Sunphanm
DCMK
NiP
Ckmatás
NsP
šinského,15.15-15.35 Hlinková, 15.40-16.00,Daxnerova, 16.05
31
16.25 Okružná, 16.30- 16.50 križovatka Jesenského a B. Ném
DCMK
covej,-16.55-17.15 Revúčka pri kultúrnom dome.Je potrebné, ab^
bol zberzviazaný!!Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom
Pohotouostné služby:
do 18.0J1 hod., Sobota,nedeľa,sulatok:8.00-18.00 hod Brantner.Kontakt na výkupcu: 0902 980 995
lekáreň Sunpharma otuorená do 20.00 hod.
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KULTURA

mali byť maďarsko-slovenské,
Chráňme úrodu a prírodu pred požiarmialebo
nemecko-slovenské. Dňa

znení neskorších predpisov;
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.
z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; Vyhiáška iWV SR č. 258/2007 Z. z.
o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii a tuhými horľavými
látkami. Tieto predpisy musia
podrobne poznať a pri výl<one
zberovýcli a žatevnýcli prác aj
dodržiavať.V l<rátl<osti upozorňujeme na povinnosti aj ostatnýcli občanov, l<torí uvedené
práce vyl<onávajú v menšej miere, pri icli vyl<onávaní im tal<tiež
lírozí nebezpečenstvo vznil<u
požiaru. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť teclinicl<ému stavu tral<torov, miáťačiel< a rôznycii zberačiel<. Pri
l<ontrole je potrebné zamerať sa
liiavne na palivový systém, jeho
tesnosť a čistotu. Na elektroinštalácii kontrolovať najmä akumulátor, alternátor, štartéra stav
izolácie káblov.
Dôležitá je kontrola tesnosti
výfukového potrubia a čistota
motora. Pri sušení sena, zvážaní, skladovania pri žatevných
prácach dodržiavať zákazy fajčenia a manipulácie s otvoreným
ohňom. Pri ukladaní sena a
slamy do rôznych skladov prípadne povalových priestorov
dbať, aby v uvedených priestoroch bol vyhovujúci stav elektroinštalácie. Ďalej je potrebné
dodržiavať zákaz skladovania
horľavých kvapalín a plynov v
blízkosti uskladnenia sena a
slamy. Pri skladovaní sena kontrolovať, aby bolo dostatočne
suché a nedošlo kjeho samovz-

nieteniu. Na miestach stohovania slamy a sena zabezpečiť
minimálne 500 I vody, najlepšie
v sudoch alebo iných nádobách. K dispozícii je potrebné
mať aj vedrá, prípadne aj iné
vecné prostriedky na hasenie
požiarov. Dôležité je tiež zabezpečiť dodržanie bezpečných
vzdialeností pokosenej slamy,
alebo obilia, prípadne stohu od
železničnej trate, t.j. min. 30 m
od krajnej koľaje. Tiež je
potrebné skontrolovať, či deti
hrajúce sa v blízkosti stohov a
poľnohospodárskych objektov
(senníkov atď.) nemajú zápalky,
zapaľovače.
Ak dôjde ku vzniku požiaru, je
potrebné snažiť sa uhasiť ho už
v zárodku. Ak sa to nepodarí
okamžite, treba privolať hasičskú jednotku
na známu linku
tiesňového volania 150.
V záujme nás všetkých chráňme úrodu i našu prírodu pred
požiarmi, majme na mysli životy
a zdravie ľudí. Nespôsobujme
svojou ľahostajnosťou a neopatrnosťou zbytočné škody!
Ing.S.Šuhajová

Sú súcosťou mstórle Revúcel
Lúke, v roku 1848 v Rimavskom
Brezove a potom od 18.2.1849
až do svojho skonu v Ratkovej.
Už ako študent sa zúčastňoval
na národnom živote organizovaním ochotníckych divadelných predstavení. V rokoch
1845-1847 bol dopisovateľom a
mecénom Štúrových Slovenských národných novín. Popri
Patril k rodoľubom
pastorácii v ratkovskej cirkvi a
Medzi významných revúckych
fíliách sa intenzívne zapájal do
rodákov, o ktorých sa veľa nezápasov o slovakizáciu školpíše, patrí Augustín Šulek, estva. Je autorom spisu Náhľady
vanjelický kňaz, národný budio tom, podľa ktorých pravidiel
teľ, organizátor slovenského
by sa mali vyššie evanj. školy v
školstva. Narodil sa pred 195
Uhorsku a zvlášť v superinrokmi - 19.5.1820 v rodine učitendencii potiskej, podľa
miteľa. Študoval v Rožňave a v
nisterského návrhu usporiadať
Prešove, teológiu v rokoch
(1852). Evanjelické školstvo
1845-1846 na univerzite v Hachcel usporiadať na základe
lle. V rokoch 1840-1845 bol učinárodnej tolerancie. Presadzoteľom, v rokoch 1846-1847 kaval, aby sa na nižších gymnáplánom v Ratkovej, v roku 1847
ziách vyučovalo v materinskom
bol 3 mesiace farárom v Mokrej
jazyku a úplné vyššie gymnázia

4.9.1858 vypracoval prosbu pre
seniorálny zbor konaný v Slavošovciach s požiadavkami na
zriadenie slovenských stredných škôl. Zároveň žiadal, aby
sa na teologickej fakulte v Prešove a na učiteľskej akadémii v
Nyiregyháze vyučovalo aj v
slovenskom jazyku. Môj priateľ
básnik a publicista MUDr. Miroslav Ďurinda zistil, že tento
dokument je totožný s Ratkovským memorandom podaným
27. 7. 1864 dištriktuálnemu konventu potiskej superintendencie
v Rimavskej Sobote. To znamená, že ho nemohol skoncipovať
Š.M. Daxner, ako je to uvedené
na s. 41 v Encyklopédii Slovenska. Memorandum okrem toho
zahŕňalo aj odpor k pripravovanej únii evanjelikov a kalvínov
v Uhorsku, lebo išlo o pokusy
maďarizácie. Zmad'arizovaní
predstavitelia cirkvi ho odmietli a
označili panslavistickou akciou.
V pamäti ostal Šulekov postoj
proti Karolovi Madayovi, úhlavnému odporcovi protestantského patentu z roku 1859. Pre
jeho maďarské nacionálne záujmy ho Šulek a dekanát ratkovskej cirkvi v roku 1861 nepodporili pri voľbe za superintendenta
potisského dištriku. Aj preto bol
tento nebojácny rodoľub často

diskriminovaný cirkevnou administratívou a nemohol
funkčne postúpiť. Z j e h o
iniciatívy bola v Ratkovej v 50tych rokoch postavená nová fara
a v roku 1867 obnovený "Čítací
spolok", ktorý rok po jeho smrti
(1891) zanikol. Augustín Šulek
bol neustále v kontakte s rodnou
Revúcou, najmä s evanjelickou
farou, kde sa radil so superintendentem Samuelom
Reussom.
Spolupracoval s
jeho nasledovníkom, evanjelickým farárom Ľ. A. Reussom. Stal sa členom prípravného výboru pre založenie
Slovenského evanjelického a. v.
gymnázia v Revúcej - Prvého
slovenského gymnázia. Podieľal sa na príprave výzvy Nám
teda treba lacná a Slovenská
škola zo 6. 3. 1862. Ako zakladateľ gymnázia už pri jeho
zrode prispel naň sumou 100
zlatých. A. H. Škultéty ho zaradil
medzi štedrých podporovateľov
a verných zberateľov v prospech
gymnázia. Šulek patril k zakladateľom Matice slovenskej a
po roku 1865 v nej pôsobil ako
jednateľ pre Gemer-Malohont. V
roku 1870 stál pri zrode Nakladateľského spolku pre vydávanie slovenských kníh v Revúcej.Augustín Šulek,zomrel
pred 125 rokmi - 21. 9. 1890 v
Ratkovej.
D. Dubovský

f]

Rýchla pôžička
na predplatenej
karte.

Dôvera
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Bez nutnosti založenia účtu
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www.provident.sk
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0850 184 639
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Kalendár podujatí mesta Betfúca -august 2015
24. 8. - 28. 8. 2015

ZUŠ Revúca

Detský denný tábor SLNIEČKO, IV. ročník
v priestoroch ZUŠ v Revúcej a na verejnom priestranstve
HMTESCO
29. 8, 2015

SPAS, OLÚP n,o. Predná Hora

Memoriál Juraja Marianiho, VIII. ročník
výstup na hrad Muráň
KST Dúbrava

29. 8. 2015
Turistická vychádzka - Stolické vrchy
Kohút
* Spomienkové oslavy SNP

ZO SZPB Revúca

pri pamätníku na Námestí slobody

8 . 9 . 2 0 1 5 o 19,30 hod.
MsKS Revúca

KURZ'paličkovaní A

Predpredaj:

MsKS dv. č. 5 alebo 058/28 515 73 alebo skype: MsKS Revúca
Vstupné 15€
KEDV: od 14. s e p t ^ i ^ B p i S
KDE: v budove MsDK
AKO DLHO: 20 vyučovacích hodín
ZA KOĽKO: 65 €
ČO JE VCENE; 35€ sada na paličkj
účastníkom, 30 € kurzovné
DOKEDY SA HLÁSIŤ: do 31. augusta
XOMU SA HLÁSIŤ: MsKS č. dv. 5 alebc
alebo skype: MsKS Revúca
Otvorenie kurzu je podmienené mi nii
účastníkov-10 ľudí.

MestsKá Knižnica Samuela Reussa
letnv uvnožlčnv čas/ lúl.august
PondeloK 7.30-16.00
UtoroK
7.30--IB.00
streda
7.30-13.00
SturtoK
zatvorené
PlatoK
7.30-1B.00
Obednalsla nrestáuKa 11.00-11.30

Knižné novinky z mestskej knižnice

Karika,Jozef: Strach. Mysteriózny thriller plný hrôzy. Vyhorený
tridsiatnik sa po rokoch vracia do prímestskej štvrte na úpätí hory
ukrývajúcej mrazivé tajomstvo , vo výnimočne studených zimách
sa tam strácajú deti...
Kiassenová, Juiie: Učitei'ova dcéra. Kniha vás zavedie na
juhozápadné pobrežie Anglicka, do Cornwallu známeho častými
stroskotaniami lodí- kde hrdinku príbehu čaká nebezpečenstvo,
skúška viery a láska.
Wurm, iVIonika: Sizy predaných dievčat. V románe sa dozviete o
osude mladého filipínskeho dievčaťa, ktoré sa za katastrofálnych
podmienokdostane do Dubaja.
Pronská, Jana: Kiiatba. Slovenská historická romanca ponúka
strhujúci príbeh opradený tajomstvom, v ktorom nechýba láska,
vášeň a intrigy.

Ochotnícky d i v a d e l n ý súbor

írcy
hľadá

'U%^ž<D09d omtmt vmeuec
SĹ3(B
ZÁÍiCidhd umélec^

v ^Rpvúc^ opäť organizuje^

pif &ti vo o^SáÍ3l3
Oígmicám:
Termín: 24. - 28. at^ast 2015.
Čas:
S.OO-nOOSci£
Mieito:
príeíiaty
umíCec^ 0(ni£nd 11, Itfwcit
CeruĽ

5.- ť m ifrí ^a£sapoíet StístrkienýcÁ v (etnem táhere),
cerujt zahrjwtý oSed, píjiý nim, ftdmeny za súťaže, Trmtmáí
<Progrcaji: tvorivé činitosti, pohySavé kfy v äfamatk^pm a taiteinom umení,
výtvarné nápady, rozvoj ^x'ativity dietí, výCet atitoĚusom mimo Itfvúcg

nad 21 rokov z Revúcej a okolia
Súbor sl<úša s t r e d y a p i a t k y o 18:00 h o d .

ífjiiíí pw&imť aj detízje&tvy, £«ŕŕn%, íMuráiía a o^lk.
V

V

o n t a k t : MsKS č. dv. 5 a l e b o o r a v e c @ m s k s r e v u c a . s k a l e b o
<PnÁ£itStMrfíitíttía4J^iikínpo úitňem iúSottSĹiSľEÍSÍp: 'Sfnáta ř,i,KOÍCHZSlSf,
0 5 8 / 2 8 5 1 5 73 alebo Skype: ÍVIsKS Revúca
i-maiC žStSrW/uiů&gjbtItícam
í4«rřMKa.j^ {(fínamy)

J
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SKOLSTVO

Centrum voľného času pripravilo pre deti počas prázdnin zaujímavý program
I \*

-

Denný letný tábor
iníSilSÍk

C e n t r u m

0

v o f n č h o

S M f e , lMr%

c n s u

r«l«i

MlIMlfeCí

CAMŕ
24. august - 28, august 2015
Denný program
od 8,00 do 16,00 hod.

Cena tábora
40 €
Vedúca tábora:

4 ^

bain,hi¥

Mgr. Iveta W Á Z O V Á

liliiciiik

Email - ivinilcy@gmaiLc.om

K o n t a k t - 0 9 1 7 338745

S®*" f *
Centrum voľného času v Revúcej v uplynulých dňoch zorganizovalo pre deti do 15 rokov letné
tábory s dennou dochádzkou.

čas nielen tenisovou hrou,
Počas 15 dní sa v nich vystriedalo vyše 200 detí. V prvom ale aj ďalšími pohybovými aktivitábore s názvom Ral<etka si tami. Tenis, florbal, futbal, stolný
mladí adepti tenisu vypĺňali svoj tenis, stolný futbal, šípky, biliard

a rôzne súťaže nedali šancu
nude. Ďalšie dva tábory boli viac
zamerané na turistiku, plávanie
a návštevy zaujímavostí v okolí.
Za 10 dní deti navštívili vodný
svet na Prednej Hore, kúpalisko
v hoteli Hunter, rekreačné stredisko na Hrádku, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, mestské kúpalisko v Revúcej, zahrali si
bowling v Lubeníku, prezreli si
exponáty v železničnom múzeu
v Lubeníku, podnikali výlety po
okolí spojené s opekačkami. V
prípade, že počasie nebolo
priaznivé, nehrozilo „ničnerobenie", v budove centra voľného času si účastníci táborov
zahrali divadlo, spoločenské hry
a športové hry.
Vedúci táborov. Mgr. Miroslav
Murko a Mgr. Iveta Mrázová tak
spolu s dobrovoľníkmi pripravili
deťom príjemné prežitie časti
prázdnin. Viac informácií a mnoho fotiek z táborov a iných akcií
centra voľného času môžete
nájsť na s t r á n k e C V Č http://www.cvcra.estrankv.sk/

Z našich výletov

i

n

J
A našich exkurzu
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FRAGARIA CUP-Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj v Prešove
Rimavská Sobota, MESTSKÉ
L E S Y Revúca, TESCU, Ondrejovi Furmanovil a INTAL PEKÁREŇ Lopušeková, bez ktorých
by sa deti nemohli zúčastniť,
tohto fantastického turnaja a v
neposlednom rade patrí vďaka
aj rodičom. Ďakujeme a tešíme
sa už na ďalší ročník FRAGARIACUP2016 v Prešove.

budúcnosť našich detí. Sprievodný l<ultúrno-spoločensl<ý
program vyvrcliolil vo štvrtol< 2.
júla podvečerným vlajl<ovým
sprievodom všetl<ýcli účastnícl<ycli družstiev liistoricl<ým centrom mesta Prešov, boliatým
l<ultúrnym programom a na
záver nádlierným oliňostrojom.
Veľl<é ďal<ujem patrí trénerom
Mgr. Miroslavovi Repiskému,
Mgr. Karolovi Mátému ml. a Ing.
Cyrilovi Simanovi, ktorí venujú
svoj voľný čas deťom, aby rozvíjali ich talent, sponzorom
BRANTNER G E M E R s. r. o.

„Pri deťoch človek potrebuje
pohár plný múdrosti,súdok obozretnosti a more trpezlivosti."
(František Saleský)
Bc.Sviežená
RevĎta

Prvýjúlový týždeň sa v Prešove
konal Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj FRAGARIA CUP 2015.
Na štrnástom ročníku turnaja sa
zúčastnilo 200 družstiev zo 16
krajín, pre ktorých bolo pripravených šestnásť prírodných trávnatých ihrísk a dve ihriská s umelým trávnatým povrchom. Jeho súčasťou sa stali na päť dní
aj naše deti z MFK Revúca Prípravka. Plné očakávania nastúpili v prvom zápase proti súpe-

(SK)

rovi, ktorého úspešne zdolali.
Každý deň sa hrali 2 zápasy,
kde deti bojovali veľmi húževnato s cieľom dosiahnuť čo
najlepší výsledok, no nie vždy
sa im to podarilo. Vo svojej
vekovej kategórii U9 bolo prihlásených 28 družstiev, ktoré
boli rozdelené do 3 skupín.
Aj keď deti nepostúpili do osemfinále, odnášali si domov bohaté skúsenosti, ale aj nezabudnuteľné zážitky na turnaj, ktorý
je veľkou školou pre futbalovú

V kategórii do 85 kg ľavou rukou
obsadil 4. miesto a pravou rukou
obsadil 7. miesto.
Výbor A W K Magnezit touto
cestou ďakuje nášmu generálnemu sponzorovi SMZ, a. s.
Jelšava za podporu a sponzorstvo oboch našich reprezentantov.Pavol
Senko.

Bronz z bulharskej Sofie

Prvý júnový týždeň sa v bulharskej Sofii konali 25. majstrovstvá Európy mužov a juniorov Vyše 800 pretekárov zo 47
krajín starého kontinentu si prišli
zasúperiť o nových majstrov Európy. Po prvýkrát vysielali finálne súboje v priamom prenose, aj
v televízii. Aj náš divák na Slovensku mohol finálové súboje
sledovať v priamom prenose, na
športovom kanáli Slovak šport 1.
Náš armwrestlingový klub A W K
Magnezit Revúca mal zastúpenie v juniorovi Marekovi Emerícim. Slovenskom reprezentantovi. Ako prví na šampionáte do
bojov nastúpili juniori do 18
rol<ovado21 rokov.
Náš juniorský reprezentant do
18 rokov, Marek Emeríci, štartujúci v kategórii do 75 kg si po
prvýkrát na takých veľkých pretekoch počínal výborne. Hneď

na úvod nastúpil na ľavú ruku a
obsadil pekné 3. miesto. Na
druhý deň pokračovala súťaž
pravou rukou a Marek potvrdil
svoje kvality a obsadil tiež 3.
miesto. Ako sa nakoniec ukázalo, boli to jediné medaily v
mužských kategóriách z celej
našej výpravy.
Výbor A W K Magnezit Revúca
svojmu pretekárovi za pekný
výsledok srdečne blahoželá a
zároveň chcem poďakovať
nášmu generálnemu sponzorovi vedeniu SMZ, a.s. Jelšava
za sponzorstvo a prípravu
nášho pretekára. Výbor A W K
Magnezit Revúca ďakuje mestu
Revúca a mestskému zastupiteľstvu za finančnú pomoc na
účasti nášho pretekára, na tomto šampionáte.

Striebro zo Slolfensica
Dňa 27. 06. 2015 sa v kultúrnom
dome v Bratislave - Rusovce konali 23. majstrovstvá Slovenska
v pretláčaní rukou.
Na týchto majstrovstvách sa
mohli zúčastniť len pretekári,
ktorí v súťažnom ročníku 20142015 získali body z jednotlivých
kôl slovenskej národnej ligy.
Fanúšikovia tohto športu mohli

aj tieto semifinálové a finálové
zápasy sledovať v priamom
prenose na kanáli Slovak Šport
I.Klub A W K Magnezit Revúca
reprezentovali naši úspešní
pretekári Ján Germánus a
juniorsky reprezentant Marek
Emeríci. Obaja naši pretekári
štartovali v kategórii do 85 kg.
Ján Germánus na tomto šam-

pionáte bojoval nielen so súpermi, ale aj s vírusovým ochorením, čo sa podpísalo na jeho
výkone a v kategórii do 85 kg
obsadil pravou rukou 2. miesto.
Náš mladý pretekár Marek Emeríci si chcel zmerať sily po prvý
krát v mužskej kategórii a ako sa
sám presvedčil, výkonnosť medzi juniormi a mužmi je veľká.

Rozpis pohotovostnýcli sluineb lekární-SEPniliBEl
Pohotovostné služby
Pondelok-piatok: 16.00-18.00 hod.
Sobota, nedeľa, sviatok: 8.00-10.00 hod
Ptandeiok Utorok

7
MP
14
D:Mk

21

Streda

Štvrtok

Piatok

SdtxŔa

Nedeľa

1

2

3

4

5

6

Cknahis

DdVfex

lianela

SunpbamE

liatEla

ĽfcNfix

8

9

12

13

Smfterm Cknahis

15
M'

10

11

ttlVfe

liaiela

16

17

18

Sun[ámm

lianela

Ckmalás

Cknahis Sun[áiamB

19
D-.Mk

22

23

24

25

26

Cknahis

DdVfex

lianela

ttlVÍK

Sinfámm

28

29

30

Ckmáás

ttIVfe

20
lianda
ZJ
ĽfcNfix

yUikáreíi Sunpharma otvorená každý deíi do 20.00 hody
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INZERCIA

INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE

Predám garáž pri kotolni s
jamou a pivnicou.
0902409 939
Predám l<lavír P E T R O F , v ý borný stav,tmavý lesl<lý maliagón,3-pedálový, výborný zvul<,prvý majiteľ, žiadne opravy.Potrebné naladiť. Cena dohodou.
0908 046 655
Predám 3-izbový byt v štvorbytovke v Lubeníku .Cena dohodou
0944135444
Vykonávam opravy LCD, LED,
P L A Z M A a C R T televízorov,
DVD, CD a kazetových prehrávačov a veží, satelitov, počítačov, notebookov, monitorov, rádií, autorádií, spotrebnej elektroniky, bielej techniky - mikrovlnky, vysávače a pod., štartrov,
alternátorov, opravy elektronických hračiek, elektroinštalácie a inej elektroniky a elektrotechnických zariadení.
Kontakt 0910942394.
Ponúkam masérske služby a
terapie rôzneho druhu.
Kontakt 0910942394 alebo
www.laska3r.sk

Zamestnanie

Zamestnanie
Murár,maliar, F.N. STAV Revúca,Oto Francan,nižšie stredné vzdelanie,prax6 mesiacov
0907 379 359
Personálny konzultant s maďarským jazykom, A T E N A PERSONAL CONSULTING,s.r.o R e v ú c a , I n g . K . H r n e č k o vá,od stredného odborného vzdelania
0 9 0 5 6 7 0 348
Personálny manažér pre anglicky hovoriacich partnerov, ATÉNA P E R S O N A L C O N S U L TING,s.r.o Revúca,Ing.K.Hrnečková, od stredného odborného
vzdelania
0 9 0 5 6 7 0 348

ŽIVOTNE KRIŽOVATKY
v mesiaci júl.august

Skladový majster-vedúcl
skladu, A D A M Slovakia,s.r.o
Lubeník, R.Košút,USO,prax 6
mesiacov
0948 213 842
Recepčná/ý,SMZ -Služby ,a.s.
Jelšava, hotel Hrádok,lng.PMiko,USO
0905 762409
Upratovačka,UNICORNESK,s.r.o Tornaľa, L.Kurhajec,
základné vzdelanie
0 9 0 5 393 8 9 5
Autolektrlkár T R A N S T A V Revúca, MarekČupka,USO, prax2
roky
0905 356327

J.

Angela Šteinerová
vo veku 85 rokov
Ilona Balciarová
vo veku 69 rokov

Katarína Kalejová
RadkaZubákováVeronáková
Amelia Charlotte
Kaniowskl

Znel s v a d o b n ý
pochod

NECHAJTE SI PREPLATIŤ KURZ ÚRADOM PRÁCE
AUPLNEJUÝŠKE RE-PAS
PhDrRenáta Ružinová
OPATROVATEĽSKÝ KURZ
Získanie odbornej spôsobiiosti pre zviádnutie výkonu
opatrovatei'skej siužby poskytovanej v domácom prostredí kiienta a v zariadeniach sociáinych siužieb v EÚ.
Termín: tseptember 2015, Miesto: učebíía na Ui.Muránskei
^rihiasovanio: 0903137 604

•í

KAMENARSTVO
y

Mestské múzeum Jelšava
vás pozýva na turistickú
vychádzku prieiomom
Muránkydíía 22.0.2015
www.muzeumjeisava.sk
v

ŮKOOVÁ PONUKA
^
I I 1 1 I I
Mutanska 399

t e L : 0 W 4 4 2 65 83
mobil: 0908 230 Ó38
: Revúca

L ú č i m e sa

Emil Dudič
a Bc.Andrea Páliášová
díía24.7..2015
Peter Belko
a Simona Ivanova
díía 24.7.2015
Tomáš Siman
a Mária Petalíková
díía 25.7.2015
Márie Čataj
a Jana Hochelová
díía 8.8.2015

Dňa 9.augusta 2015 uplynuli 2'
roky od úmrtia milovanej man
žeky, matky a starej mamy

>

Predám novú solárnu
zostavu na ohrev vody
Super Heat Pipe 20 trubíc
plus všetky pripojovacie
Cena 1000 €
0905744555

Anny
Cvoligovej

s láskou spomínajú manžel,
dcéra Evka, syn Ferko s manželkou Jankou, vnúčatá Miška a
Maxík a ostatná blízka rodina
Kto ste ju poznali, venujte jej tic h ú
s p o m i e n l < u

^ REVÚCKE LISTY ^

Kamenárstvo Ulický s.r.o.

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

AKC\A

Kvalita overená 25 rokmi praxe a spokojnosťou zákazníkov
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