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Malý ohnutý kov do tvaru U podkovy, je symbolom šťastia.
Nosíme ju na hrudi a dodnes
zdobí vchody domácností.
Šťastné boli aj detičky, ktorých
charakteristickým znakom v ich
veku je predviesť sa rodičom aj
publiku. Vďaka svojim pedagógom a vychovávateľom sa
mohli prezentovať v piatok
16.októbra 2015 v Mestskom
dome kultúry v Revúcej na
VIII.ročníku prehliadky detských
folklórnych súborov Gemerská
podkovička.
Folklórnu prehliadku organizovali Gemersko-malohontské
osvetové stredisko Rimavská
Sobota a Mestské kultúrne stredisko Revúca pod názvom Aj
my chceme na súkeníckom bále
tancovať. Na bálový tanec sa
pripravovali detské kolektívy domáceho Lykovčeka, Čížil<a z
Tisovca, Lieskovčeka a Hájika z
Rimavskej Soboty, Zorničky a
Mladosti z Klenovca. Večernému programu predchádzali tvorivé dielne pre žiakov základných škôl a pietna spomienka
na Evu Skalskú, známu folkloristku vštepujúcu lásku ku folklóru.
Program prehliadky otvorila
ľudová hudba súboru Lykovček
s plesňami zo Slrka a Muráňa. V
tanečno-speváckych obrazoch
sa vystriedalo siatie a rozkvet
maku ,pečenie makových buchiet, kovanie koni k odvozu na
Bál, pasenie húsok na pažiti,
mletie múky na pečenie dobrôt
a tkanie plátna. Divadelná sála
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sa počas večera stala svedkom
talentov od tých najmenších po
tých , ktorí sa pomaly stávajú
následovateľmi dospelých folkloristov na Gemeri. Rodičia detí
a milovníci ľudových tradícií sa
v spomienkach vrátili do detstva. Gemerskej podkovičky sa
zú-častnilo 166 mladých folkloristov, ktorí v závere programu
obdržali Ďakovné listy GMOS
Rimavská Sobota. Organizátori
a najmä mladí tanečníci a
speváci sa tešia na budúci ročník a na vašu účasť na ďalšom
Bále. Dušan Gacko,FS Lýkovec
Revúca, krátené a upravené
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200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra
Štúrovci a Revúca

r H
v októbri si revúcka kultúrna verejnosť pripomenula 140.výročie
úmrtia R e v ú č a n a Š t e f a n a
Maliaka, osvetového pracovníka, spolkového činovníka, ktorý odpočíva na revúckom cintoríne, ale jeho hrob sa nezachoval. To isté výročie sme oživili v
pamäti na jedného z najvýznamnejších revúckych rodákov, na
Samuela Ormisa ,evanjelického
kňaza, pedagóga, ľudový-

chovného pracovníka, spisovateľa, autora učebníc a dramatika, v rokoch 1863-1874 profesora revúckeho Slovenského
evanjelického a. v. gymnázia Prvého slovenského gymnázia.
Svojou tvorivou činnosťou výrazne prispel k rozvoju pedagogického myslenia u nás v 19.
Storočí,a tak sa natrvalo zapísal
do dejín slovenského školstva a
pedagogiky. Pri tejto príležitosti

SPRAVODAJSTVO
Revúčania spolu s primátorkou
mesta Evou Cireňovou a evanjelicl<ou zborovou farárl<ou Danicou Hudecovou 16. ol<tóbra
mu na lírob položili venček s
trikolórou a zapálili sviečky.
Taktiež sme si v tomto mesiaci 29. 10. 2015 - pripomenuli 200.
výročie narodenia Ľudovíta Štúra, kodifikátora spisovnej slovenčiny, politika, básnika, publicistu, jazykovedca, novinára,
redaktora, pedagóga, jedného z
najvýznamnejších predstaviteľov slovenského národného
života.
Pri tejto príležitosti je vhodné
spomenúť,že dejiny nášho
mesta, najmä prostredníctvom
jeho osobností, boli v 40.-70.
rokoch 19. storočia prepojené so
štúrovcami. Revúcky evanjelický kňaz Samuel Reuss, od
roku 1850 nestor slovenského
národopisu, patril medzi podporovateľov štúrovského programu. Svojou zberateľskou činnosťou ovplyvnil generáciu štúrovcov stretávajúcich sa na jeho
revúckej fare, medzi ktorými boli
Ján Francisici, A. H. Škultéty, Š.
M. Daxnera Peter Kellner-Hostinský. Reussovu zberateľskú a
výskumnú činnosť poznal a
vysoko ju hodnotil aj Ľudovít
Štúr. Ním založené Slovenskje
národňje novini v roku 1847
priniesli správu, že Reuss mieni
založiť spolok na zbieranie
ľudovej slovesnosti a mal by sa
pričleniťkŠtúrom vytvorenému
spolku Tatrín. Cenný doplnok o
šírke záujmov S. Reussa sa
našiel v rukopisnej pozostalosti
štúrovca Janka Kráľa,ktorý ho
navštívil v Revúcej v septembri
1844.
Z Revúčanov s Ľudovítom Štúrom spolupracoval práve Samuel Ormis. V Bratislave pripravil na vydanie f^osledné číslo
už spomínaných Štúrových novín, ktoré 9. 6. 1848 definitívne
zanikli.
Zaujímavé sú aj ďalšie prepojenia štúrovcov s našou Revúcou.
Medzi 13 študentov, ktorí v
dňoch 15.-17. 3. 1844 opustili
Bratislavu a odišli do Levoče,
aby tak protestovali proti zosadeniu Ľudovíta Štúra z funkcie
námestníka bratislavského Evanjelického lýcea, patrili aj dvaja revúcki rodáci Ľ. A. Reuss a
D. K. Hrenčík, neskôr evanjelický kňaz,profesor, osvetový
pracovník. Stali sa tak prvými
Revúčanmi, ktorí spoznali slová
v tom období Jankom Matúškom zloženej piesne - súčasnej
našej štátnej hymny. Pri otváraní nášho slávneho gymnázia sa
v Revúcej 16. 9. 1862 stretlo až
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7 štúrovcov a príslušníkov štúrovskej mládeže. Boli to spobudovať aj novú bežeckú či korluzakladatelia gymnázia Š.
čuliarsku dráhu.
M.Daxner,advokát,vedúci predRovnako zvažujeme, že by sme
staviteľ slovenského národnéupravili trávnatú plochu a začali
ho hnutia, publicista; P.KelInerju využívať na trénovanie mlaHostins ký, ekonóm, historik,
dých futbalistov. Pre deti aj robásnik, dramatik, publicista; edičov by bolo jednoduchšie, kevanjelickí kňazi
Ľ. A.Reuss,
by nemuseli na tréningy chodiť
zberateľ slovenských ľudových
na futbalové ihrisko. Najmä z
rozprávok a povestí, hudobný
pohľadu bezpečnosti. Verím, že
teoretik; A. H. Škultéty, pedaihrisko v centre mesta by pogóg, folklorista, jeden z najmohlo zviditeľniť futbal, záujem
výraznejších predstaviteľov
detí a predovšetkým aj prácu
slovenského emancipačného
trénerov.
hnutia v 19. storočí,Samuel
iVIesto Revúca piánuje inves(Samo) Tomášik, spisovateľ,
tovať do rekonštrukcie umeiej
publicista, národný pracovník;
ľadovej piochy. Na posleĽ. A. Gál, folklorista, publicista ...S Michalom
Zgravčádnom rokovaní mestského
ako i Ľudovít Gáber,národno- kom,poslancom MsZ, o športe
zastupiteľstva
poslanci
kultúrny pracovník, spisovateľ. a ľadovej ploche
schválili prenájom ľadovej
Jedinečné revúcke gymnázium Ako predseda komisie športu
plochy, o ktorý ste prejavili
počas jeho existencie podpo- ste v kontakte s predsedami aj
záujem, keďže máte blízko k
rovali ďalší štúrovci. Medzi nich čienmi jednotlivých športošportu a hokeju zvlášť. Viete
sa zaradil básnik Andrej Slád- vých kiubov. Ako vnímate sinám povedať niečo bližšie o
kovič, evanjelický kňaz v Rad- tuáciu v obiasti športu v mesvašich zámeroch, plánovanej
vani, ktorého syn Cyril na tomto te, čo by ste zmeniii, ziepšiii a
rekonštrukcii a kedy budeme
gymnáziu v roku 1869 matu- ako?
môcť umelú ľadovú plochu
roval.Evanjelický kňaz Samo Podľa mňa je situácia v revúcvyužívať?
Chalúpka, autor známej básne kom športe priam kritická. Mrzí
Áno, začiatok rekonštrukcie uMor ho!, v školskom roku ma, ak sa niekoho dotknem, ale
melej ľadovej plochy je naplá1868/1869 v jednom zo svojich už si nemôžeme dávať pred ústa
novaný na začiatok budúceho
listov oznámil, že jeho cirkevný servítku. Dennodenne počúvam
roka. Rozsah rekonštrukcie ešte
zbor v Čiernej Lehote posiela prejavy nespokojnosti od členov
nechcem veľmi konkretizovať,
100 zlatých "na rozmnoženia klubov, ako aj samotných špornakoľko stále prebiehajú rozákladiny Gymnasia..." Na zá- tovcov. Zabudlo sa na deti, zakovania a hľadajú sa nové možver vyslovil želanie: "Boh zveleb nedbala sa mládež, nedoceňujú
nosti získania ďalšej dotácie. S
ústav Váš a buď Vám, ktorí pri sa dospelí... Väčšina športových
istotou môžem povedať že pôjňom pracujete, stále svojou klubov dosahuje vynikajúce výde o výmenu chladenia , mantipomocou prítomný."
sledky, musia cítiť väčšiu pod- nelov aj osvetlenia.
Podporovateľom bol aj význam- poru a záujem aj zo strany mesRád by som získal dotáciu aj na
ný predstaviteľ slovenského ta. Najviac ma mrzí mládež, za
zastrešenie, to však ešte venárodného hnutia J. M. Hurban, uplynulé roky sme prišil o mnohé
rejne sľúbiť nemôžem, nakoľko
evanjelický kňaz v Hlbokom, talenty, ktoré nás mohli úspešne
sa ešte neuzavreli všetky možktorého syn Vladimír na ňom reprezentovať.
nosti, ako získať potrebné finanmaturoval v roku 1869. V tom Pomôcť našim športovcom bol
cie aby sme nezaťažili mestskú
období chcel prísť do Revúcej, hlavný dôvod mojej kandidatúry
pokladnicu.
ale sa mu to nepodarilo. V liste z na poslanca. Veľmi rád by som
Umelá ľadová plocha bude
19. júna A. H. Škultétymu okrem dopomohol k rozvoju športu a
samozrejme v prevádzke aj túto
iného napísal, že: "Do tejto vrátil ho minimálne na takú úzimu, žiaľ v podmienkach na aké
chvíle mal som nádeje, že bu- roveň, akú si všetci pamätáme.
sme boli zvyknutí počas uplydem sa môcť vystrojiť s fur- Snažím sa presadiť nový systém
nulých rokov. Musíme sa spomanom, ktorého stadialto po- financovania športu, ktorý by v
ľahnúť na to, že nám počasie busielam pre šuhajcov, no nádeje prvom rade pomohol všetkým
de priať a užijeme si čo najdlhšiu
ma sklamaly..." Násilné zatvo- športovým klubom a zároveň aj
sezónu.
renie gymnázia v auguste 1874 mestu, pretože by získalo lepšiu
odsúdil ostrými slovami v Cir- kontrolu nad financiami a po- Budúci rok by sme už podobné
problémy riešiť nemali, verím,
kevných listoch ako "Brutalitu skytnutými dotáciami.
gemerských lumpov". V tom Potenciál vidím napríklad y že zrekonštruovaná ľadová pločase spoluzakladateľ a patrón multifunkčných ihriskách pri ZŠ cha bude robiť radosť širokej
gymnázia básnik Ján Botto na Hviezdoslavovej ulici. Som verejnosti. Chcem vrátiť hokevyjadril ostrý protest proti za- toho názoru, že tam potrebuje- jové zápasy na domácu pôdu,
tvoreniu školy smelou básňou me vybudovať minimálne nové založiť novú hokejovú ligu a
"Im - Vrahomľ'Štúrovci, ktorí š a t n e , s p r c h y a t r i b ú n u . predovšetkým chcem začať s
formulovaním slovenských ná- Rovnako je potrebné upraviť tréningovým procesom u detí a
rodných požiadavok volali po systém riadenia ihrísk tak, aby mládeže.
Katarína Kvetková
spoločenských reformách, ná- boli viac dostupné aj pre
rodnej rovnosti a slobode, takto občanov. Máme nový športový
pozitívne vplývali na spolo- areál v centre mesta, tak nech sa
čenské vedomie pokrokových za neho nemusíme hanbiť.
Revúčanov.Dušan Dubovský.
Dnešná doba umožňuje získať
rôzne dotácie na podporu
športu, mohli by sme tam vy-
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o honirolórotfi mesta sažreftovalo G r a n t n a ľOZVOj t u r i Z M U
Mesto Revúca získalo dotáciu vo výške 2 000 eur na realizáciu
projektu „Rozvoj turizmu v regióne Gemer".Uvedený projekt a jeho
aktivity finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Mesto
Revúca prispelo zo svojho rozpočtu sumou 470 eur.
Zámerom mesta bolo vytvorenie podmienok pre ďalší rozvoj
cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania východiskového
bodu pre turistické trasy regiónu. Vhodným východiskových bodom
pre turistiku v rámci nášho regiónu je priestor za mestským úradom,
ktorý sa nachádza v centre mesta v blízkosti autobusovej stanice a
tiež v blízkosti obchodov, reštaurácií a kaviarní. Vďaka projektu sa
zakúpili a osadili stojany na bicykle, lavičky a informačná tabuľa s
mapou regiónu s vyznačenými cyklistickými trasami, ako aj ďalšími
zaujímavými informáciami a typmi na výlety.
Veríme, že aj týmto projektom prispejeme k rozvoju cykloturistiky v našom regióne. MsÚ
Dňa 15. októbra 2015 sa v Po vypočutí kandidátov obozmestskom dome kultúry konalo námila prednostka mestského
zasadnutie mestského zastupi- úradu Eva Kučeráková zúčastteľstva. Jediným bodom progra- nených s organizáciou a priebemu rokovania bola voľba hlavné- hom volieb v zmysle platnej leho kontrolóra mesta. Nakoľko gislatívy. Z celkového počtu 13
súčasnému kontrolórovi mesta poslancov mestského zastupiIng. Jánovi Brtáňovi končí 22.ok- teľstva volilo v tajnej voľbe 10
tóbra 2015 funkčné obdobie, poslancov, traja boli neprítomní.
mestské zastupiteľstvo vyhlásilo
Keďže v l.kole volieb ani jeden
v stanovenom termíne voľby pre kandidát nezískal nadpolovičný
nové funkčné obdobie.
počet platných hlasov, pristúpilo
Do výberového konania sa pri- sa k hlasovaniu v II.kole. Do
hlásilo 10 kandidátov, z toho ko- druhého kola postúpili kandidáti
misia na otvorenie a kontrolu pr- s najvyšším počtom platných
ihlášok pre voľbu hlavného kon- hlasov Ing.Diana Lamperová(4
trolóra mesta Revúca v zložení hlasy) a Ing.Ivan Rusnák (3
Ing.Dušan Dorčák,PhD, Ing.Mi- hlasy). Ostatní kandidáti získali
lan Poprocký a Ing.Július Buch- menej alebo žiadne hlasy. Pota, konštatovala,že kandidáti spl- dľa platných pravidiel II.kola
nili zákonom stanovené pod- kontrolórom sa stáva kandidát s
mienky voľby a boli pozvaní na vyšším počtom hlasov. Tentoraz
zasadnutie zastupiteľstva. Kan- obidvaja menovaní kandidáti
didátom bol na zastupiteľstve získali rovnaký počet hlasov 5.
poskytnutý priestor na krátku V prípade rovnosti hlasov v
ústnu prezentáciu.Túto možnosť II.kole sa o funkcii kontrolóra
využili siedmi kandidáti Ing.Ján žrebuje.Poslankyňa Adriana
Brtáň,Ing.Ladislav Čajko,Ph- Rusová vyžrebovala kandidáta
Dr.Jana Jakubejová,Ing.Ivan I.Rusnáka. Prijatým a schváRusnák,lng.Diana Lamperová, leným uznesením sa
dňom
Mgr.Gerhard Majling a Mgr.- 23.októbra 2015 Ing.Ivan RusLukáš Antalík. Kandidáti JUDr.- nák stáva hlavným kontrolórom
Jaroslav Galo,JUDr.Beáta Zem- Mesta Revúca na obdobie 6
ková a MVDr.Radoslav Serbák rokov.
Katarína Kvetková
sa na ústnu prezentáciu nedostavili.

Brána do srdca
Banskobystrický región

Minister ocenii našu niatrii(ári[u

Dňa S.októbra 2015 sa na Okresnom úrade v Banskej Bystrici konal
IV.Snem Združenia matrikárok matrikárov Slovenskej republiky.
Snem sa niesol v pracovnom aj slávnostnom duchu Pri príležitosti
120.výročia vzniku štátnych matrík na našom území podpredseda
vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák udeľoval Pamätné medaily.
Za dlhodobú a iniciatívnu činnosť matrikárky Slovenskej republiky si
Pamätnú medailu prevzala aj matrikárka Mestského úradu Revúca
Anna Vrbjarová. Medailu jej v zastúpení ministra odovzdali štátny
tajomník MV S R Marián Saloň a generálny riaditeľ sekcie verejnej
správy MV SR Adrián Jenčo.
Annu Vrbjarovú už 35 rokov stretávame pri významných medzníkov
v našich životoch, radostných ako sú narodenie dieťaťa a sobáš ale
aj smutných akou, sú úmrtia našich blízkych. Ako sama povedala
táto práca nieje pre ňu už povolaním, ale poslaním.
K oceneniu Anne Vrbjarovej srdečne blahoželáme a prajeme ešte
ďalšie sily pre výkon tohto povolania-poslania. Katarína Kvetková
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KULTURA

Z aktivít MC Gombíkovo
GoľiWKOW

Materské centrum Gombíkovo je občianske združenie,
ktoré v Revúcej v roku 2011 založili mamičky na materskej dovolenke. MC Gombíkovo je členom Únie materských centier,
ktorá sa snaží svojou činnosťou
chrániť záujmy matiek na materskej a rodičovskej dovolenke.
V júni 2015 sme boli ocenení
Cenou primátorky mesta Revúca za prínosnú prácu pre rodičov a deti. Poskytujeme priestor pre zmysluplné trávenie voľného času rodinám s malými
deťmi- vybavenú herňu. Podporujeme vzdelávanie rodičov
v MC formou rôznych kurzov z
oblasti psychológie,výchovy,
dojčenia,nosenia,zdravia a
zdravej výživy. Organizujeme
najväčšiu oslavu Dňa matiek na
Slovensku- Míľa pre mamu a
Minifestival rodičovstva „Mamy
mamám". Robíme osvetu v oblasti vzťahového rodičovstva a
ranej starostlivosti, poskytujeme služby pre budúce mamičl<ypredpôrodnú prípravu s pôrodnou asistentkou. Poskytujeme
psychologické a psychoterapeutické poradenstvo. Pravidelne sa stretávajú sa u nás
podporné skupiny rodičov zamerané na podporu dojčenia,
nosenia a rešpektujúceho výchovného prístupu k deťom.
Detičky sú na týchto skupinách
vítané, mamičl<y môžu v bezpečnom prostredí zdieľať svoje
radosti i starosti spojené s
materstvom, i rodičovstvom. V
októbri 2015 sme odštartovali
minikurz výchovy pre rodičov.
Organizujeme príležitostné akcie pre deti- Karneval, Mikuláš,
Halloween, veselé dni hier a
súťaží pre najmenších, tvorivé
dielničky pre veľkých i malých,
aj burzy detského oblečenia a
potrieb. Finančné prostriedky
na fungovanie a chod centra
získavame výlučne z darov,
grantov,dotácii,2% a pod. Bu-

deme veľmi vďačné, ak nás
nejakým spôsobom podporíte!
10. október 2015 pripadol na
medzinárodný deň materských
centier, kedy sa niekoľko stoviek materských a rodinných
centier sveta spojilo počas
osláv VI. ročníka tejto udalosti.
Mnohé slovenské materské
centrá, zastrešené Úniou materských centier, poskytli možnosť, aby počas týchto dní prišli
rodičia, deti, budúci rodičia, návštevníci, aby na základe vlastných zážitkov a skúseností zistili, prečo rodiny potrebujú svoju
„verejnú obývačku", priateľskú k
deťom, aby sa komunitný, susedský život stal (opäť) reálnym.
U nás v Gombíkove v Revúcej sme oslavovali celý týždeň od pondelka 5.10 do piatku
9.10. 2015. Na každý deň sme
si pripravili pre našich návštevníkov zaujímavé aktivity. Celkom zaujímavá náhoda bola, že
na tento týždeň pripadol aj
Medzinárodný týždeň nosenia
detí s mottom „objím svoj svet",
čo sme uvítali a rozhodli sa podporiť dobrú vec sprievodom nosiacich rodičov a priaznivcov
nosenia po meste Revúca,
ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 8.
10. 2015 v popoludňajších hodinách. Účasť bola 19 nosiacich
rodičov a iných priaznivcov nosenia, 4 staršie detičky a 9 drobcov, niektorí ešte v mamkinom
brušku.Táto účasť nás príjemne
prekvapila vzhľadom na to, že v
našom meste neregistrujeme
veľký počet rodičov s deťmi v
šatkách a nosičoch, skôr v
kočíkoch. Veríme, že sme svojou troškou prispeli k propagácii
a osvete toho nenahraditeľného
spôsobu starostlivosti o tých
najbezbrannejších. Po pochode
sme sa presunuli do priestorov
centra, l<de bolo dosť času na
výmenu dojmová pocitov, ukážku ďalších úväzov dieťatka do

šatky, a tiež na výbornú orecho- jenej s náročným obdobím navú štrúdľu s teplým čajom Všetci rodenia dieťatka a následnej
sme boli nadšení z toho, že sme starostlivosti oň. Ak môže byť
podporili krásnu myšlienku akcie mamka so svojím dieťatkom
a našim deťom bolo najlepšie, neustále v kontakte, je to fajn pre
ako im mohlo byť, a to pri oboch a my sa to snažíme svojou činnosťou podporovať v
mamkinom srdiečku.
Zorganizovali sme aj besedu maximálnej možnej miere.
Matersl<é centrum je vytvona zaujímavú tému „Ako odblokovať stres", ďalší deň sa detičky rené ako prostredie priateľské k
mohli zabaviť spolu s rodičmi deťom a rodinám, vytvára podpočas rozprávkového popolud- mienky pre sebarealizáciu matnia hier, súťaží a montessori ky a pomáha zmierniť spoloaktivít, rozvíjajúcich kognitivně čenskú izoláciu rodičov na rodischopnosti a motorické zručnos- čovskej dovolenke, otvorené pre
všetkých bez rozdielu veku, poti detí.
Konala sa tiež pravidelná hlavia, rasy, náboženského vypredpôrodná príprava. V piatok znania, zdravotného a sociál9.10.2015 sme úspešne odštar- neho znevýhodnenia a politickej
tovali minikurz výchovy a stretá- príslušnosti, uznáva a uplatňuje
vanie sa podpornej skupiny hodnoty spolupatričnosti, vzávýchovy- rodičov, ktorí chcú lep- jomnej pomoci, dobrovoľníctva,
šie porozumieť svojim deťom a svojpomoci a otvorenosti a podsebe samému. Témou prvého poruje viacgeneračné vzťahy.
stretnutia bolo: „Potreby detí vs.
Veríme, že naša aktivita bupotreby rodičov". Rodičia sa de pre mesto Revúca, našich
spoločne vzdelávali a mohli sa návštevníkov, mamky, ockov a
podeliť o svoje skúsenosti s iný- detičky naďalej užitočná, a pomi, aj za prítomnosti svojich, len čet ľudí, ktorí nás navštívia a buniekoľkomesačných bábätiek. dú nás p o d p o r o v a ť , bude
Týmto spôsobom sa snažíme stúpať.
umožniť maminkám predísť soPhDr. Romana Oravcociálnej izolácii a frustrácii, spo- vá,štatutárna zástupkyňa MC
Gombíkovo

Výstava drobnochovateľov

Sprievodnou al<ciou počas jesenných slávností a jazdy sv. Huberta
bola aj výstava drobnochovateľov. Propagačná výstava sa roky konala v júni počas Dní mesta ale teplo neprospievalo vystavenej hydine a vtákom. Králiky, vodná a hrabavá hydina i poštové holuby si
výstavu viac užívali v septembri. Každoročne výstavu navštívi aj
primátorka mesta, Eva Cireňová, ktorá ocení pohárom primátora
mesta jedného chovateľa a jeho chovateľský exemplár. Tohto roku
cena putovala Štefanovi Hanuštiakovi za králika nemecký obrovitý
strakáč. Ani ostatní vystavovatelia-chovatelia neobišli bez ocenení
za svoje drobnochovateľské úsilie. Organizátori podujatia ďakujú
všetkým chovateľom za poskytnuté zvieratá, podporovateľom a
priateľom za pomoc pri organizovaní výstavy. Katarína Kvetková
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KULTURA

Henry Tóth & Club 27

V knižnici si pripomenuli výročie ĽŠtúra

for the forewr 27 Club

13. NOVEMBER 2015 19:00
MsDK REVÚCA
V S T U P N É predpredaj 9 € na mieste 1 1 €
PREDAJ: MsKS č. dv. 5 alebo 058/ 28 515 73 alebo Skype: MsKS Revúca
f /msksr

HVIEZDOSLAVKA V M Ú z e u SNP

Celý tento rok je vspoločensko-kultúrnom
dianí rámcovaný 200.výročím narodenia Ľudovíta Štúra, jednej z najvýznamnejších osobností obrodeneckých snáh, humanistických ideálov, národného
sebaurčenia a jazykovej svojbytnosti, ako aj sociálno-kultúrnych a
duchovných snažení celej generácie našich národovcov, ktorým
praktický dosah a myšlienkový význam ich posolstiev splácame
dodnes.
Mestská knižnica Samuela Reussa v kontexte tohto výročia
pripravila pre žiakov základných škôl literárne podujatie, na ktorom
žiaci odhaľovali príbehy zo života štúrovcov. Štúrov život ako aj
život jeho súputníkov považujeme za veľmi inšpiratívny aj pre
dnešnú generáciu. K literárnemu dopoludniu prispeli úryvky z
knihy Po literárnych stopách na Slovensku. Hurban, Hodža,Sládkovič,Botto,Chalúpka., to je len zopár štúrovských mien. Narodili sa v
malých obciach Slovenska a pre náš národ dokázali veľké veci.
Štúrove ideály a sny sa neľahkými cestami a osudmi Slovákov
pretvorili v realitu, ktorú žijeme. Touto literárnou hodinou sme chceli
dať dôraz na skutočnosť, že táto časť histórie, ako aj osobnosť
Ľudovíta Štúra stojí za to, aby sme sa k nej vracali. M.Meriačová

K n i ž n é n o v i n k y z m e s t s i c e l icnižnice

M0Á
t'J

V tomto roku si pripomíname sedemdesiate výročie ukončenia
druhej svetovej vojny. Pri tejto
príležitosti Základná škola na
Hviezdoslavovej
ulici v Revúcej
zorganizovala
pre žiakov deviateho ročníka poznávaciu exkurziu do Múzea SNP v Banskej
Bystrici , metropoly stredného
Slovenska.
M ú z e u m j e architektonicky
impozantná stavba z roku 1969
symbolizujúca dejiny slovenského národa. Široké schody pod
pamätníkom nás doviedli do
pietnej siene so symbolickým
hrobom neznámeho bojovníka a
večným ohňom. Múzeum si pre
nás pripravilo vzdelávací program pre základné školy zameraný na 2. svetovú vojnu. Žiaci
sa vzdelávali prostredníctvom
obiektového učenia spoieného s

lektorovaním v expozícii Múzea
SNP. Prezreli sme si dokumentárne filmy súvisiace so židovskou problematikou na Slovensku, krátky nemý dokument o 2.
svetovej vojne a vybrali sa na
prehliadku múzea. Počas nej
sa nám do rúk dostali historické
predmety z uvedeného obdobia. Prezreli sme si vystavené
exponáty a na záver nás čakala
prehliadka lietadla. Umožnila
nám zoznámiť sa s jeho technickými parametrami a priestorovým vybavením. Súčasťou
vyučovania v našej škole je aj
zážitkové učenie. Vytvára nám
skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie, ako len
„nabiflené vedomosti". Dojmy z
tejto exkurzie budú v našich
žiakoch ešte dlho rezonovať.
Mqr.Ondrei Bafia

Durica,Katarína: Preč! Svieži príbeh delagátky v Egypte o inej
stránke dovoleniek. Hlavná predstaviteľka potrebuje zabudnúť na
omyl v láske. A z a b ú d a veľmi rýchlo...
Foley,Lucy: Kniha strát a nálezov. Mladá fotografka Kate sa spamätáva zo smrti matky v starom dome. Objaví tu záhadnú kresbu
ženy, ktorá sa podobá na jej matku. Kto to môže byť? A kto nakreslil
portrét, z ktorého vyžaruje energia a láska?
Gard,Sveen: Posledný pútnik. Autor predstavuje vo svojom debute vyšetrovateľa Tommyho Bergmanna, ktorý sa snaží nájsť
vzťah medzi vraždou významného člena nórskeho odboja a
nálezom troch kostier z II.svetovej vojny
Krausová,Karin: Babinec. Ako to naozaj chodí medzi babami, keď
ide o chlapa? Navyše chlapa, ktorý stojí za to? Dozviete sa v tomto
príbehu.

í Kalendár podujatí mesta Revúca -november 201%^
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Deň detskej raďosti w Základnej škole Komenského

Základná škola J. A. Komenského spolu s Výborom Rodičovského združenia pri ZŠ a celým
radom sponzorov zorganizovala
pri príležitosti 35. výročia založenia základnej školy dňoch 14.
až 16. októbra Dni detskej radosti. Ich hlavnou myšlienkou
bolo rozdávať radosť všetkým ,
ktorí sú priateľmi školy.
Začínali sme 14.10. filmovým
predstavením pre žial<ov II.
stupňa a pokračovali tanečnou
zábavou v telocvični školy. Hlavným tanečníkom bol Miroslav
Žilka.M.Žilka je členom tanečnej
skupiny Old School Brothers,
ktorá v roku 2008 zvíťazila v súťaži Slovensko má talent. Miro
nám predviedol efektné tanečné
choreografie v rôznych štýloch
ako napr. poppin', lockin', break
dance či electric buggy. Nechýbala ani mini tanečná škola, do
ktorej sa zapojili dobrovoľníci z
radov žiakov. V telocvični vládla
super nálada. Vyvrcholením
žiackych ukážok bola súťaž 4
žiakov v tanci. Vyhrala ju Kristínka Kiselová zo 7.B triedy,
ktorá nám predviedla svoje tanečné kreácie a odniesla si za
ne Mirovo DVD. Žilka žiakom
dokázal, že tancovať sa dá aj na
upravenú klasickú hudbu W.A.Mozarta, J.S.Bacha či L.Beethovena, ktorú perfektne doplnil
dobovým oblečením.
Dňa 15. októbra
sa školou
ozýval smiech a výskanie, školský deň sa zmenil na skvelú šou
pre žiakov 1. stupňa.
Namiesto učenia sa zabávalo a
súťažilo. Žiaci prvého stupňa a
pozvaní malí hostia z materských škôl zažili určite neopakovateľnú atmosféru radosti a nadšenia. Učitelia pripravili pre deti
množstvo atral<tívnych súťažných disciplín, v ktorých si mohli
všetky deti vyskúšať svoju šikovnosť, ale aj bystrý um. Triedy
si merali sily na nasledovných

stanovištiach: kopanie lopty do
futbalovej bránky, triafanie floorbalovej loptičky do brány, prekážková dráha, hod loptičkou na
cieľ, tenisový slalom, podávanie
lopty v družstvách, skladanie
puzzle, hádanky a mnoho iného. Príjemnou medzizastávkou
bolo sladké občerstvenie v
stánku s goframi, no najväčším
lákadlom od najmenších detí po
najväčšie bola veľká nafukovacia včielka na skákanie, kde
sa vyšantili všetci do spotenia.
Na deti tiež čakalo veľl<é prekvapenie, šašo- žonglér, ktorý
predviedol nevídané kúsky, až
sa niektorým občas zatajil dych,
veď žonglovať s horiacim náradím nie je m a l i č k o s ť .
Na záver tohto nádherného
dopoludnia si deti z prípravných
ročníkov zo všetkých troch mestských materských škôl prevzali milé darčeky veľké stavebnice Lego,ako pamiatku na
výnimočný deň základnej školy
a perníkové slniečka, vlastnoručne upečené a vyzdobené
zmenšeniny nášho maskota
Amoska, ktorý sprevádzal deti
počas celodennej zábavy. Deti
základnej školy sa dočkali aj
tomboly s krásnymi hodnotnými
cenami. Napriek tomu, že všetci
nemohli vyhrať, veríme, že sme
spolu strávili jedno fantastické
dopoludnie plné detskej radosti.
A čo zaželať našej základnej
škole k narodeninám? Nuž,
nech má ešte toľko vynikajúcich
žiakov, koľko kvapiek spadlo
počas tohto dňa zo zamračenej
oblohy. Všetko najlepšie, milá
naša školička!
16.10.2015-Deň detskej radosti
3 sa niesol v znamení riaditeľského voľna pre žiakov školy.
Terajší i minulí zamestnanci
školy sa v tento deň stretli, aby si
spoločne pripomenuli 35 rokov
základnej školy. Na oslavách sa
zúčastnili najvyšší predstavitelia
nášho mesta, primátorka Eva

Cireňová, zástupca primátorky
Július Buchta, prednostka Eva
Kučeráková a vedúci školského
úradu Igor Kvetko. Nechýbali ani
členovia Výboru RZ pri ZŠ a členovia Rady školy pri ZŠ a sponzori školy.Po prekrásnom tanečnom úvode našich malých tanečníkov sme sa v rytmoch skupiny ABBA presunuli do rokov
80-tych, presnejšie do 1.9.1980.
Práve v tento deň sa pre žiakov
školy otvorili jej brány. Riaditeľ
školy vo svojom príhovore pripomenul celý rad úspešných
historických medzníkov školy od
vzniku šl<oly až po dnešné dni.
Primátorka vyzdvihla úspechy

školy v oblasti pedagogickej, výchovnej,materiálnej i personálnej,šikovnosť,tvorivosť a obetavosť všetkých zamestnancov
školy, pripomenula slová pána
ministra, l<torý počas svojej návštevy skonštatoval , že v tak
peknej a úspešnej škole už dávno nebol. V závere svojho vystúpenia popriala škole ďalších
úspešných 35 rokov. No a po
spoločnom fotografovaní nasledovala prehliadka školy, vynikajúci guláš a voľná zábava. Krásne popoludnie končilo zápasom
v KIN- BALLE najmladších
kolegov v školskej telocvični. ZS

U
živote človeka to nie je veľa, v
živote školy stovky žiačikov a
žiakov, ktorí tu privoňali k základom vedomostí zásluhou mnohých učiteľov i ďalších pracovníkov. Tí ich svojím elánom, trpezlivosťou a tvorivosťou formovali
a ukazovali cestu ďalej. Pekného jubilea sa dožila jedna zo
základných škôl v našom meste
Základná škola J.A Komenského.
Vek jej na kráse neubral, odela
sa do moderného šatu. Zmeny
sú tu viditeľné, no duch tvorivosti, pracovitosti, pekných vzťahov
v kolektíve ostal. Pri vstupe do
školy sa spomienkam neubrániš, nechtiac myslíš na kolegov.

vzácnych ľudí, ktorí už nie sú
medzi nami, ale boli dušou tejto
školy. V spomienkach sa objavujú mená i tváre žiakov, s ktorými sme prežívali ich radosť z
úspechov, ale i plač a nezdary.
Jubilantka v piatok 16.októbra
otvorila svoje dvere hosťom,
súčasným i bývalým pracovníkom školy. Najmä tí spomínali,
porovnávali, hodnotili.
Milí kolegovia, v našom hodnotení ste dopadli na výbornú. Cítili
sme sa v škole príjemne ako
doma. Prajeme vám ešte veľa
úspešných rokov, hodne pozorných a vďačných žiakov, viditeľné oceňovanie práce učiteľov v
spoločnosti. Milina Molnárová

SPORT
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v sobotu 10. októbra 2015 sa
otvorili brány ZŠ Ivana Branislava Zocha, aby už po piaty raz
privítali účastníkov Európskeho
dňa školy a rodičov.
V školskom roku 2015/2016
prišli organizátori s mnohými
novinkami. Celé podujatie sa
nieslo v znamení myšlienky:
„Poznaj svoj kraj, zmeň ho na
raj!" Cieľom bolo, aby cez poznanie minulosti a tradícií regiónu získali účastníci podnety a
impulzy k novým aktivitám. Ivan
Branislav Zoch, ktorého meno
škola nesie, sa logicky stal prvou inšpiráciou. Myšlienka prezentácie baníctva, geológie, mineralógie ajaskyniarstva oslovila viacerých. Ani nepriazeň počasia neodradila organizátorov,
a tak sa celá akcia konala predovšetkým vo vnútorných priestoroch. Kto sa zúčastnil, určite
potvrdí, že ponuka aktivít bola
obrovská. Zabaviť a poučiť sa
mohli malí i veľkí. Stánky si rozložili SMZ Jelšava a.s.. Lesy SR
odštepný závod Revúca, TIK
Revúca, OZ Rastúca, obe revúcke základné umelecké školy,
dôchodcovia, Mary Kay a ich
zmenáreň. Maľovali sme na
tvár, piekli a zdobili si palacinky,
hľadali sme poklady, v tvorivých
dielňach sme vytvárali krásne
predmety.
Nebola núdza o sprievodné
akcie ako: Pasovanie prvákov;
výstava minerálov pod názvom
„Záhneda, známa neznáma",
výtvarná súťaž „Aký si, permoník revúcky?", škola ľudo-
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Prišiel náš očakávaný októbrový pondelok. Od rána bola obloha
zatiahnutá a mnohí seniori zostali doma. Tí, ktorým kvapky dažďa
neprekážali sa prepravili autobusom ku vstupu do Národného parku
Muránska planina a odtiaľ pešo do oddychovej zóny seniorov z
Muráňa. Pahreba už horela, nad ohňom sa zvŕtali slanina s
opekačkami a slinky tiekli. Hladní a netrpezliví jedli obhorenú slaninu aj špekáčky priamo z pahreby. Niektoré ražne to proste nevydržali a zhoreli. Trávenie požívatín podporili pivečko, prechádzka
do Hrdzavej doliny ale hlavne smiech a dobrá nálada. V krásnej
prírode sme si užili vzácne chvíle oddychu s vôňou lesa. Ďakujeme
Romanovi a Jánovi Gabajovcom za bezpečnú prepravu.
Ľ.Ďurďáková.ZO JDS Revúca. foto:M.Hromada

vého tanca, tombola. Symbolické odovzdávanie skúseností
podporili aj bývalí kolegovia,
učitelia, ktorí prijali pozvanie a
priložili ruku k dielu a postarali
sa o prípravu vynikajúceho guláša pre všetkých účastníkov. O
hladné žalúdky sa starali i ďalšie
stánky, ktoré ponúkali lángoše,
klobásu, nápoje a koláčiky.Týždne príprav sa pretavili do úžasného podujatia, ktoré všetkým, ktorí sa ho zúčastnili, utk- Ciei'om projektu je zlepšenie postavenia znevýhodnených nezavie na dlho v pamäti
mestnaných na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti, podpora
Pozitívne reakcie hostí svedčia rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
o tom, že smerovanie Základnej Oprávnenížiadateiia príspevl^u sú:
školy Ivana Branislava Zocha je Mimovládne organizácie,príspevkové organizácie,rozpočtové
správne, a že škola má obrovs- organizácie.
ký potenciál, ktorý chce a vie Zamestnávatelia môžu zamestnať znevýhodnených uchádzačov o
využiť pri príprave mladej gene- zamestnanie podľa § 8 ods. 1) zákona o službách zamestnanosti
rácie. Veď práve spojenie školy bez stanovenej podmienl^ydoby vedenia v evidencii UoZ.
a rodiny, spojenie minulosti a Úrad práce, posl^ytuje finančný príspevol^ zamestnávateľovi,
súčasnosti, spojenie mladých a ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru
starších, to všetko sú základy, znevýhodneného UoZ na plný pracovný úväzok alebo na polovičný
na ktorých bude škola i naďalej pracovný úväzok na dobu minimáine 3 mesiace, pričom finančný
stavať.
príspevok sa zamestnávateľovi poskytuje najmenej počas 3 a
Poďakovanie patrí všetkým najviac počas 9 l^aiendárnych mesiacov. Po uplynutí podpornej
sponzorom, rodičom, žiakom doby nieje zamestnávateľ povinný pracovné miesto udržať.
súčasným i bývalým, učiteľom Finančný príspevol^ sa bude posl^ytovať zamestnávatei'ovi :súčasným i bývalým za to, že 5. na úhradu 95 % ceil^ovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo
ročník Európskeho dňa rodičov výške predpokladanej minimálnej celkovej ceny práce na rok 2016.
a škôl ukázal, že „U ZOCHÁ- Mesačná výška príspevku je maximáine 513,76€.
- jednorazovo na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich
ČOV To Žije". Čo dodať na zázamestnávania ako napr. na osobné ochranné
ver? No, že to vôbec nie je ko- s výkonom
niec, ale len začiatok celej série pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie vo
podujatí. Sledujte nás na našom výške 56,65€, poskytnutý jednorazovo.
webe www.zsibzochare.edu.sk i Poskytovanie finančného príspevku počas 3 mesiacov a maxifacebooku ZŠ I.B.Zocha Re- máine počas doby 9 l^aiendárnych mesiacov.
vúca - pátranie pokračuje, zá- Vymedzenými obiasťami zamestnávania súitvorba, ochrana,
hady budeme odhaľovať. Kedy? udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia,ochrana pred
Ako? ... Uvidíte. Tešíme sa na prírodnými a ekologickými katastrofami a odstraňovanie následkov
prírodných a ekologických katastrof,aktivity sociálneho typu
skoré stretnutie.
(pomoc starším, chorým, občanom v domovoch dôchodcov, soRNDr. Eva Vidová
ciálnych zariadeniach zriadených obcou, V Ú C alebo iným
oprávneným subjektom),poskytovanie sociálnych služieb a ďalších
činností v sociálnej oblasti,starostlivosť o odkázané osoby vrátane
-Irma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
detí,starostlivosť o domácnosť,podpora ochrany a zachovania
papiera výmenou za toaietný papier prípadne hotovosť (vykultúrneho dedičstva, historických pamiatok,rozvoj a ochrana
Dlácané nad 200 kg) v týchto dňoch: 27.10., 24.11.,29.12.,na
duchovných
a kultúrnych hodnôt,doplnkové vzdelávanie detí a mlá:ýchto uliciach v daných časových intervaloch:-14.00-14.20
deže,rozvoj športových aktivít,l<uitúrne aiebo zbierl^ové chari<úpeľná, 14.25-14.45 Štúrova, 14.50-15.-10-Dobšinského, 15.15tatívne alície,podpora ochrany verejného poriadku, občianske
15.35 Hlinková,15.40-16.00,Daxnerova,16.05-16.25 Okružhliadky,oblasťkomunitnej práce.
ná, 16.30- 16.50 križovatka Jesenského a B. Némcovej,-16.55Podrobnejšie informácie :Bc. Ivana Klobušníková, PhDr. Rita
17.15 Revúčka pri kultúrnom dome.Je potrebné, aby bol zber
Hreňová, 4.posch. č.dv. 407, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
7viazaný!!Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom
Revúca.
Brantner.Kontakt na výkupcu: 0902 980 995

Pravidelný výkup papiera v Revúcej

Šanca na zamestnanie
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INZERCIA

INZERCIA-INZERCIA
CIA-INZERCIA-INZE
Predám 3-izbový byt v O V bez
balkóna v centre mesta na Daxnerovej ul.Čiastočne prerobený-plávajúce podlahy,plastové
okná,bezpečnostné dvere. Cena 24 000€.Dohoda možná
0918 085 862,
S.posch
Predám 1-izbový byt na UI.Jilemnického, slušný dom,pekný
byt,výborná lokalita. Cena dohodou.0905 600 880
Predám zateplenú UNIMOBUNKU na pevnom ráme rozmery 3x7 m. 0915 831 662

Rozpis pohotovostnýich služieb lekární-november
Pondelok

utorok

Streda

štvrtok

Piatok

Sobota

ŽIVOTNE KRIŽOVATKY
v mesiaci olctober
L ú č i m e sa
vI '
Ľubica Belánová
vo veku 69 rokov
Jozef Hlačiua
vo veku 71 rokov
Emiivýbošťok
vo veku 81 rokov
Micbal Gažúr
vo veku 77 rokov

Nedeľa
1
Lianela

2
NsP

3
Cannabis

4
Dr.Max

5
Liane la

6
Sunpharma

7
Cannabis

8
Sunpharma

9
Liane la

10
Sunpharm

11
Cannabis

12
Sunpharma

13
Dr.Max

14
Lianela

15
Dr.Max

16
Sunpharma

17
NsP

18
Dr.Max

19
Cannabis

20
Lianela

21
Dr.Max

22
Sunpharma

23
Cannabis

24
Dr.Max

25
Cannabis

26
Dr.Max

27
Sunpharma

28
Cannabis

29
Dr.Max

30
NsP

Predám garáž pri kotolni s
jamou a pivnicou. Cena 5 500
€.0902 409939

Zamestnanie

Lara Balagová

Hľadáme kuchára do pizzerie
TPP doiioda.Novovytvorená
prevádziia v Revúcej.
Výiiodné piatové podmieniiy.
Vyučený, prax nie je

Znel svadobný
pochod
Peter Kontra
a Zuzana Kováčova
dna 17.10.2015

0949185000

Mám ae
lbo prenajmi
DuioiinaTiiásilHívej
ulici (KvitinárstiolVEn).
BIÍ8Íl!O;09fl!i655H9

Dňa 12.novembra 2015 si pripomenieme prvé výročie úmrtia
nášho milovaného manžela,
otca, deda a brata

otvarame
i3.Í0.20iS

fiŤŕ Vťí/n pffjřte fo/fto, kcikt
PoMŽitt viuitný fŕ/cfrci íakúpcnv wAcf/
Dro^ríaje nn 50 -

KAMENARSTVO
^moAL

KESOVKÄ
TAAOICNÝ POSKYTOviTei; PôiiCieK

AKCIOVÁ PONUKA
II

teL: 0T8/442 65 83
mobil: 0908 230 638
uranska 399
Murans

Nové úvery aj pre
podnikateľov

; Revúca

=^^l«HTOntrTSfvo @ l o gat.sk

Ľudovíta
Profanta

www.kesovka.sk info: 0850166 666

Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím,tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka
Katka, dcéry Mirka a Ľubka s
rodinami.

Múzeum Jelšava
Snow film fest
6.november2015
www.muzeumleslava.sk
^ REVÚCKE LISTY ^

K a m e n á r s t v o Ulický s.r.o.
Revúca,
Muránska 366, 050 01
Mobil: 0907 528 039
0917 724 483
www.kamenarstvo-ulicky.sk

/Í<KC\A

Kvalita overená 25 roknni praxe g spokojnosťou zákazníkov
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