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Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní...

PF 2015
Táto typická vianočná pieseň,
pretkaná melanchóliou sa v
tomto období často ozýva z
pódií,kultúrnych podujatí, kostolov a médií.
Blíži čas Vianoc, najkrajších
kresťanských sviatkov na svete.
Čas, kedy spomaľujeme životné
Osem
žien
tempo,
eliminujeme
stres a túžime stráviť pokojné a pohodové
chvíle so svojimi najbližšími.
Čas, kedy sa viac zamýšľame
nad pojmami láska, rodina, priateľstvo, súdržnosť a vzájomné
porozumenie a pochopenie. Tak
prepotrebné v tejto dobe kultu
negatívnych informácií a násilností.
Do Vianoc nám zostáva zopár
dní. V našom meste, tak ako to
býva zvykom, Mesto Revúca v
spolupráci s mestským kultúrnym strediskom a ďalšími spoločenskými organizáciami a
školami pripravilo kolotoč po-

dujatí pod názvom Revúcke
Vianoce, ktoré nám spríjemnia
odpočítavanie do Štedrého
dňa.
Revúcke Vianoce otvorila primátorka mesta Eva Cireňová v
piatok 4.decembra predpoludním na námestí pred Kohútom.
Privítala všetkých návštevníkov
na predvianočnom jarmoku a
deväť súťažných družstiev v
súťaži vo varení vianočnej kapustnice. Neskôr sa už spod
gaštanov tiahol dym a aróma
tradičných i netradičných kapustnicových ingrediencií. Na
neďalekom pódiu sa vo svojich
vystúpeniach striedali deti a
žiaci škôl, tesne popoludní
nastúpili zástupcovia súťažných družstiev. Porota nominovaná na ochutnávanie chutnala
a ešte chutnala a rozhodla, že
všetky kapustnice boli dobré,
ale niektoré predsa boli lepšie.

PF 2014

Tanečníci z Happy Dance

Tretia lepšia bola od družstva
strany SNS, druhá lepšia družstva miestnej časti Revúčka a tá
najlepšia chutila od družstva ZO
JDS Revúca
Popoludní už deti netrpezlivo
očakávali príchod Mikuláša a
rozsvietenie vianočného stromčeka. Dospelých pri sledovaní
programu venovanému najmä
deťom zahrieval
primátorkin
vianočný punč. Tohto roku sa na
námestí nerozsvietil len stromček, ale aj prekvapenie v podobe
svetelných snehových gúľ, ktoré
budú dotvárať vianočnú výzdobu
mesta.
Jarmok pokračoval aj v sobotu,
kedy sme mohli ochutnať zabíjačkové špeciality a započúvať
sa do piesní v podaní speváckych súborov.
Presne napoludnie náš zrak a
naše zmysly potešili práce výtvarného klubu Plánka, ktoré

pod názvom Plánka v advente
vystavujú výtvarníci vo výstavnej sieni mestského domu kultúry.
Prežime ešte tých zostávajúcich
pár dní aj návštevou ďalších
podujatí v meste, naplňme svoju
dušu krásnom, duchovnom, láskou a pokojom, aby sme tak
spirituálne naladení zasadli so
svojimi blízkymi k štedrovečernému stolu.
Text a foto:Katarína Kvetková

Príjemné prežite
vianočných sviatkov
praje
redakcia RL
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Otvorenie Revúckych Vianoc

A už sa dymí a varí...
Spod Kohúta

Allan Mikušek
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Vitajte, deti, v dopravnom kútiku
Dňa 3.12.2015 sa v našej materskej škole na Sládkovičovej ulici
za účasti primátorky mesta
Revúca Evy Cireňovej, vedúceho odboru školstva Ing. Igora
Kvetka PhD., členov policajného
zboru a hasičského zboru, všetkých detí našej MŠ, pedagogického i nepedagogického personálu konalo
slávnostné otvorenie interiérového dopravného ihriska s názvom „ Vitajte
deti v dopravnom kútiku“.
Finančnú pomoc na realizáciu
nám poskytla Nadácia Volkswagen Slovakia. Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná organizácia, ktorá každoročne vyhlasujerôzne vzdelávacie projekty pre rôzne typy škôl,
detské domovy a neziskové
organizácie.
Témou grantového programu
pre rok 2015 bola podpora zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na
realizáciu,alebo dobudovanie
dopravného ihriska exteriérového i interiérového.
Naša materská škola disponovala voľným,nevyužitým priestorom,kočikárňou, ktorý sme už
dlhodobo plánovali zveľadiť.
Chopili sme sa príležitosti a
vypracovali projekt. S radosťou
sme prijali správu, že naša žiadosť o grant bola schválená a
podporená sumou 1845,60€.

Cieľom nášho projektu bolo
vybudovanie interiérového /
vnútorného / dopravného ihriska
a jeho následného využitia deťmi, pedagogickým kolektívom a
rodičmi. Našu „bývalú kočíkáreň“ sme v priebehu mesiaca
premenili na úžasné dopravné
ihrisko, vymaľovali sme steny
križovatkami, rušnou ulicou,
stavbou, dopravnými značkami,
kruhovým objazdom, hasičskou
stanicou, záchranárskymi dopravnými prostriedkami.
Z finančnej podpory od Nadácie
Volkswagen Slovakia sme zakúpili detské dopravné prostriedky na vozenie, štvorkolky,
kolobežky, stojanové dopravné
značky, semafory, dopravné
textilné koberce, rôzny didaktický materiál na edukačnú
činnosť a magnetickú tabuľu.
Preto chceme aj touto cestou
poďakovať Nadácii Volkswagen
Slovakia za finančnú podporu
vybudovania nášho dopravného
ihriska, i za darovanie detských
odrážadielok, detských bezpečnostných vestičiek a rozprávkovej knižky o dopravnej výchove. Naše poďakovanie patrí
i mestu Revúca, za podporu a
podanie našej žiadosti.
G.Kubasková

Foto:K.Kvetková

Kancelária riaditeľky škôlky

Karnevalové masky

Primátorka a jej punč

Zabíjačkové špeciality
Vernisáž výstavy Plánka v advente
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Modernizácia Jilemnického ulice

V októbri a novembri tohto roku bola na ulici Jilemnického v
Revúcej zrealizovaná modernizácia uličného priestoru,v rámci
ktorej bola uskutočnená rekonštrukcia chodníka zhotoviteľom
Eva Kilíková,Revúca v hodnote
24 500 eur, a to v úseku od križovatky ulíc Hviezdoslavova - Jilemnického po križovatku ulíc
Jilemnického - Sládkovičova v
dĺžke 160 m.
Pôvodný asfaltový
povrch
chodníka bol v nevyhovujúcom
technickom stave, pričom bol
jeho priechod značne problémový. Realizáciou zámeru bola odstránená časť betónového
podkladu, osadené boli nové
obrubníky,uložená zámková
dlažba a upravený bol priľahlý
zelený pás. Rekonštrukcia
chodníka zabezpečí bezproblémový pohyb chodcov na
tomto frekventovanom úseku,
ktorý,využívajú obyvatelia danej lokality, ako aj žiaci a
zamestnanci dvoch základných škôl.

Opravený chodník taktiež esteticky dotvorí predmetnú lokalitu.
V uvedenom úseku bolo zrealizované aj nové verejné osvetlenie firmou Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota v
hodnote 17 300eur,ktoré pozostáva z nového elektrického
káblového rozvodu a oceľových stožiarov so svietidlami.
Osvetlenie je riešené tak, aby
sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenosť
miestnej komunikácie a chodníkov, čo v minulom období
nebolo zabezpečené. Zároveň
sa zníži energetická náročnosť
osvetľovacej sústavy na riešenom území.
Realizácia daného projektu
nadväzuje na rekonštrukciu
verejného osvetlenia, ktorá už
bola uskutočnená na uliciach
Sládkovičova a Hviezdoslavova. Pre modernizáciu ulice
boli použité vlastné prostriedky
mesta Revúca.
Katarína Kvetková, zdroj:
M.Varga, MsÚ, foto :RL

Finančná dotácia pre Mesto Revúca
Mesto Revúca získalo finančnú dotáciu v sume 2 000 eur na
základe podanej žiadosti na zabezpečenie realizácie aktivít
projektu pod názvom: „Učíme sa bezpečnosti na cestách“.
Mesto participovalo na spomínanom projekte finančnou čiastkou
515 eur. Cieľom projektu bolo prispieť k rozvoju výchovy, vzdelávania a praktického výcviku dopravnej výchovy na Detskom
dopravnom ihrisku v Revúcej prostredníctvom zakúpenia materiálneho vybavenia pre praktický výcvik v oblasti dopravnej
výchovy a bezpečnosti v cestnej premávke.
V rámci projektu sa podarilo zakúpiť 10 ks detských bicyklov, 10 ks
detských prilieb, 30 ks detských reflexných viest a 100 ks
reflexných prvkov rôznych druhov.
Zvýšením kvality technického vybavenia ihriska sa zároveň zvýšila
kvalita výchovy a praktického výcviku žiakov, ako aj bezpečnosť
premávky na pozemných komunikáciách.
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality.
Text. MsÚ
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Poslanci schválili rozpočet

Vo štvrtok 10.decembra sa v
mestskom dome kultúry konalo
posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto
roku.
Hlavným bodom programu rokovania zastupiteľstva bol rozpočet Mesta Revúca na najbližšie
tri roky. Rozpočet zo strany Mesta Revúca bol navrhnutý ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 8 517 000 €.
Po pripomienkach zo strany
poslancov, ich schválení a zapracovaní je rozpočet pre budúci rok prebytkový v príjmovej
časti 8 517 000 € a výdavkovej
časti 8 495 900 €, pričom prebytok financií predstavuje sumu
21 100 €.
Pripomienky sa týkali znížení vo
výdavkovej časti a to v programe
Propagácia a marketing o 5000
€,v programe Komunikácie o 15
000 € a v programe Šport o 1
100 €.
Ďalšími bodmi rokovania boli
návrhy a schvaľovanie všeobecno-záväzných nariadení,
ktorých vypracovanie si vyžiadali najmä zmeny legislatívy a
následne zosúladenie VZN s
novou legislatívou. VZN o vymedzení miest pre umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste
Revúca určuje kandidujúcim politickým stranám alebo koalíciám
dve miesta: tabule na upravenej
ploche pri mestskom úrade a
tabulu v Revúčke pri vodnom toku rieky Zdychava. Každej kandidujúcej politickej strane bude
poskytnutá plocha o rovnakej
výmere. Pre každú kandidujúcu
politickú stranu, koalíciu, alebo
kandidáta bude vyhradená rovnaká plocha podľa zásady rovnosti. Politickej strane, koalícií,
alebo kandidátovi patrí plocha
označená číslom zhodným s
číslom, ktorým je označená zaregistrovaná kandidátna listina
politickej strany, koalície, alebo
kandidáta.
Legislatívou sa menil aj zákon o

nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi. Nový zákon ustanovuje rozšírenú zodpovednosť
výrobcov vyhradených výrobkov, ktorými sú výrobcovia elektrozariadení, výrobcovia batérií
a akumulátorov, výrobcovia
obalov a neobalových výrobkov,
výrobcovia vozidiel a výrobcovia
pneumatík. To znamená, že
výrobca vyhradeného výrobku
znáša všetky finančné náklady
spojené s nakladaním oddelene
vyzbieraného odpadu pochádzajúceho z jeho výrobku počas
všetkých fáz jeho životného
cyklu.
Novým zákonom sa tiež ustanovuje povinnosť obce zaviesť
od 1.1.2016 množstvový zber
drobného stavebného odpadu,
ktorý musí byť zo zákona zároveň spoplatnený. Zákon stanovil výšku poplatku za 1 kg
drobného stavebného odpadu v
rozpätí od 0,015 € do 0,078 €.
Poslanci schválili výšku poplatku
v sume 0,04 € za 1 kg tohto
odpadu.
Doposiaľ mal každý obyvateľ
,
mesta v rámci
vyrubeného ročného poplatku za odpady zaplatenú aj likvidáciu drobného stavebného odpadu do množstva 1
m3 (1100 kg) na osobu a rok.
Všeobecne záväzného nariadenia mesta o nájme navrhuje
zníženie sadzieb nájomného za
neobsadené priestory, ktoré sa
nachádzajú
na Ul. Jilemnického 92/36 z 32 € za 1 m2 za rok
na 25 € za 1 m2 za rok a
doplnenie sadzieb nájomného
za garáže v sume 20 € za
mesiac, ktoré sa nachádzajú na
Ul. Litovelskej.
Zároveň došlo ku doplneniu
sadzieb nájomného aj v extraviláne mesta, upresnenie sadzieb nájomného.
Schválením posledných dvoch
VZN poslanci určili výšku podielových daní na jedného žiaka,
mzdu a prevádzku v školách a
školských zariadeniach v meste
Revúca z originálnych kompetencií a termín zápisu žiakov do
1. ročníka základných škôl, ktorý
bude prvý aprílový týždeň v
utorok a stredu.
Úplné znenie uznesení na webovej stránke mesta.
Katarína Kvetková

Pravidelný výkup papiera v Revúcej
Firma Brantner bude vykonávať pravidelný výkup papiera
(vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch:29.12.,na týchto uliciach
vdaných časových intervaloch:-14.00-14.20 Kúpeľ-ná,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
Jesenského a B. Němcovej,-16.55-17.15 Revúčka .
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Prerušené rozjímanie

Choroby si ľudí nevyberajú.
Navštívia nás,pohrozia,odídu,alebo sa usadia a dlhšie
potrápia.
Tie jeho sa v lete 2014 rozhodli,
že ho budú sužovať, navždy.
Janko Bendo sa nevzdával,hoci
mu postupne ubúdali sily. Pri ich
zdolávaní mu pomáhali ošetrujúci lekári a s pozoruhodnou
starostlivosťou ho obklopovali
najbližší. Dušu mu aspoň trochu
pohladili a úľavu prinášali jeho
stretnutia s priateľmi, ktorí ho
navštevovali. Tak to bolo aj s
nami. Vždy pri tradičnej káve
sme si zaspomínali a rozjímali o
tom, čo nám bolo najbližšie - o
kultúrnom, spoločenskom, či
športovom živote v meste. Veď
Revúca bola jeho.
Narodil sa síce 29.8.1946 v
Mokrej Lúke, ale od detstva žil v
Revúcej.Tu získal základné
vzdelanie,navštevoval ľudovú
školu umenia a v roku 1964
absolvoval gymázium.
Hovoril o štúdiách na Lekárskej
fakulte Univerzity P. J. Šafárika.
Hoci mal vynikajúci prospech,
fakultu v roku 1967 opustil. Zistil, že by ťažko znášal utrpenie
pacientov. Krátku dobu bol
členom spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Ešte v tom istom roku začal študovať na Filozofickej fakulte
UPJŠ,ktorú ukončil v roku 1972.
Zároveň bol externým členom
spevohry, a tak si privyrábal na
štúdium. Po rigoróznej skúške
bol v roku 1982 promovaný na
doktora filozofie. Pospomínali
sme jeho rôzne riadiace funkcie
- v Závodnom klube ROH LTZ,
na podnikovom riaditeľstve LTZ,
v školstve, v štátnej správe, v
rôznych firmách a nakoniec v
mestskom kultúrnom stredisku.
Nezabudli sme ani jeho súkromné podnikanie. Pousmial
sa nad tým, ako sme vymysleli
čestný titul "Baťko kultúry" a udelili mu ho v decembri 2011 pri
odchode do zaslúženého dôchodku. Dali sme mu ho, lebo
ako divadelný ochotník, hudob-

ník, spevák, fotograf, kameraman, osvetový a kultúrny pracovník, verejný činiteľ a podporovateľ spoločenského a športového diania jej bol verný po
celý svoj plodný život. Aj preto
v roku 2005 dostal najvyššie
ocenenie mesta - Zlatý Quirin
mesta Revúca.
Väčšina ľudí ho spájala s účinkovaním v dychovke. Tí skôr
narodení aj s tanečným orchestrom Rytmus 60, ktorý viedol už
v roku 1980, možno aj skôr.
Orchester mal vo svojom repertoári viac ako 250 skladieb.
A tak sa vynorila otázka: Pamätáš sa, keď Československá
televízia nakrúcala televízny
program Návšteva v klube,
ktorý odvysielala 13. 6. 1976?
Pamätal sa, ale obidvaja sme si
už nevedeli spomenúť na dátum verejnej rozhlasovej nahrávky silvestrovského Maratónu. Orchester dobre poznali aj v
družobnom meste Litovel.
Myšlienky sa nám zatúlali k estrádam, ktoré by bez rytmusákov nemohli mať premiéry. A
hneď sme o nich hovorili Debna dobrej nálady (1969),
Pesničky okolo nás (1971) a To
je náš Rytmus (1980). Ako zo
zásuvky vyberal jeho účinkovanie v divadielku poézie v roku
1963, ale aj v divadelných
premiérach. V Príbehu na brehu
rieky, ktorým sa 28. 2. 1964
slávnostne otváral spomínaný
závodný klub, dnešný mestský
dom kultúry, prvé slová na novom javisku povedal práve on!
V roku 1966 hral v rozprávkovej
hre O Jankovi a Zlatovláske a v
roku 1991 stvárnil postavu rechtora Šípika v Kubániho zdramatizovanej poviedke Mendík.
Patril k organizátorom niektorých krajských divadelných prehliadok. Vedeli sme, o čom hovoríme, veď mnohé aktivity sme
vyvíjali spolu, alebo sme ich
spoločne podporovali. V roku
1978 sme stáli pri zrode podnikových novín Spravodajca LTZ,
v ktorých bol viac ako polroka
redaktorom. Pripomenul som
mu, ako tvrdo presadzoval,aby
mestské noviny Revúcke listy
vychádzali ako dvojtýždenník. A
od januára 2001 sa to podarilo.
Aby sa mu aspoň trochu uľavilo,
keď už bol pripútaný k posteli,
bolo si treba pripamätávať najmä niečo príjemné, či pohundrať nad tým, čo sa nevydarilo.
Tak sa pri každej neodmysliteľnej káve odvíjal film nekonečných spomienok na jeho
činnosť a na priateľov a známych. Ako filmoval a fotogra-
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foval život a premeny Revúcej a
fotografie uverejňoval v novinách. Ako konferoval na rôznych
kvízoch a besedách, či podieľal
sa na družobných vzťahoch
Revúcej s mestami Litovel a
Kazincbarcika Českej a v Maďarskej republike.
Prišlo aj na jeho podporovanie
vydávania kníh o Revúcej.
Nevynechali sme ani šport. Mal
záujem o rozvoj telovýchovy a
športu v meste. Pracoval v
Centrálnom výbore TJ Iskra Revúca. V roku 1989 bol členom organizačného štábu XXIII. slovenského zimného zrazu turistov v Revúcej. Smiali sme sa,
keď ako riaditeľ stredného odborného učilišťa textilného, školy plnej dievčat, sa rozhodol
zakúpiť hokejový výstroj, aby tak
podporil revúcky hokej. No vtedy
mu do smiechu nebolo. Veď musel nadriadených presviedčať,že aj dievčatá môžu hrať
hokej, čo na tú dobu bolo nevídané.
V rokoch 1994 - 2002 bol poslancom Mestského zastupiteľ-

stva v Revúcej a začas aj členom mestskej rady. Dlhšiu dobu
viedol zbor pre občianske záležitosti. Nemohli chýbať ani spomienky na rôzne spoločenské
organizácie. Na dôchodku bol do
už spomínaného leta mimoriadne činný najmä v miestnej
a okresnej organizácii Jednoty
dôchodcov Slovenska, ako i v
Základnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Revúcej, či v Oblastnom výbore SZPB v Rožňave.
Tých návštev u neho bolo dosť a
vždy pri neodmysliteľnej káve.
Tá, ktorú sme spolu vypili 2. novembra, bola posledná, ale vtedy sme to nevedeli. Potom nás
spájal už len telefón, žiaľ nie
dlho. Po zhoršenom zdravotnom
stave prišla z rožňavskej nemocnice nečakaná smutná správa.
V skorých ranných hodinách 21.
11. 2015 nás PhDr. Ján Bendo
navždy opustil... Naše rozjímanie bolo definitívne prerušené, ale spomienky ostali. A ostanú navždy!D.Dubovský

10 rokov spevu

Je málo dní, kedy naše mesto ožije a pookreje kultúrou. V sobotu 28. novembra 2015 o 16.00
sa naplnili miesta v divadelnej
sále Mestského domu kultúry v
Revúcej a stretli sa všetci tí, ktorí
milujú spev a umenie, aby mohli
svoje ucho a srdce pohladiť jubilejným koncertom, ktorý pri príležitosti 10.výročia založenia zorganizoval Spevácky zbor QUIRIN pri ZUŠ v Revúcej a občianske združenie SRDCOM K
UMENIU.
Spevácky zbor QUIRIN bol založený pred 10 rokmi na jeseň roku 2005. Združuje predovšetkým učiteľov a bývalých absolventov základnej umeleckej školy. Vedie ho roky dirigent Jaroslav Petr. Zúčastňuje sa rôznych slávností, prehliadok či festivalov veľakrát aj na medzinárodnej úrovni, má v súčasnosti
približne 30 členov. Vystúpenia a
akcie na pôde rodného mesta, v
blízkom okolí, súťažné dni v
Košiciach, Bratislave, Olomouci,
z ktorých sa skoro nikdy ne-

vrátia bez ocenení, svedčia o
hodinách trpezlivej práce, dolaďovaní detailov a chuti spievať.
Spievať v Paríži, to je spomienka, ktorou sa nemôže pochváliť
každý....PIE JESU,DOBYTIE
RAJA,ADIEMUS,či ZBOR ŽIDOV a hádam každá jedna
skladba ma objala svojím prevedením a čarom. Zimomriavky
som mala neraz a užívala som si
ich naplno. Bol to nádherný večer plný emócií, skvelých výkonov a ukážky toho, že i v malom
meste môže vzniknúť a fungovať niečo veľké. Malý zbor s velikánskou chuťou, skúsenosťami a silou prenikol do našich
sŕdc a dokázal v nás rozpáliť
plamienok kultúry, dovolil nám
načrieť pomedzi tento rýchly
svet do nádherne pokojného
sveta umenia. Chcem zo srdca
poďakovať za úžasný zážitok a
popriať všetkým členom zboru
do ďalšej desiatky veľa síl, chuti
a energie spievať.
MUDr.A.Jolšvaiová
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Služby Božie a aktivity v Cirkevnom zbore ECAV Revúca
počas NOVOROČNÝCH a VIANOČNÝCH SVIATKOV
24.12.2015-17.00 Štedrý večer, 25.12.2015 - 9.30 1.slávnosť
vianočná, 25.12.2015 - 14.00 Služby Božie Reformovanej cirkvi
s Večerou Pánovou,- 16.00 Nešporné Služby Božie s
Vianočným programom detí a posedením,26.12.2015 - 8.15
Večera Pánova,26.12.2015-9.30 2.slávnosť vianočná,27.12.2015-9.30 Nedeľa po Vianociach,27.12.2015- 15.00 SB
v ZOS s Večerou Pánovou,31.12.2015 - 17.00
Silvester,1.1.2016 - 9.30 Nový rok,3.1.2016 - 9.30 Nedeľa po Novom
roku- SB s Večerou Pánovou,4.1.2016- 17.00 Slávnostné
stretnutie Zborového presbyterstva, Spevokolu, MOS a
služobníkov,6.1.2015- 9.30 Zjavenie Krista Pána mudrcom.
Soli Deo Gloria!

Kalendár podujatí mesta Revúca-december 2015
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Dobré ľudské vlastnosti nezostávajú na okraji
V sviatočnom adventnom čase
2. decembra 2015 sa v obradnej
sieni Mestského úradu v Revúcej uskutočnilo slávnostné
prijatie bezpríspevkových darcov krvi, na ktorom odovzdali
diamantové, zlaté, strieborné a
bronzové plakety prof. MUDr.
Jana Janského.
Primátorka Eva Cireňová vo
svojom príhovore povedala, že
stále potrebnú nedostatkovú krv
nemožno ničím nahradiť. Je
zvlášť cenné, že v tejto neľahkej
dobe,keď sa dobré ľudské vlastnosti dostávajú na okraj záujmu
spoločnosti, sú medzi nami ľudia skromní a obetaví. Tento humánny čin je posolstvom a zároveň apelom i pre mladšiu generáciu.
Odvtedy, čo ľudstvo spoznalo
možnosť záchrany života transfúziou krvi, potreba darovať krv

Ocenení Zlatou plaketou

je vždy aktuálna. Práve v tom je
osobná veľkosť darcov.“
Vyjadrujem svoj obdiv a vďaku
za toto humánne konanie.
Chcem sa darcom poďakovať
za to, čo robia pre zdravie iných i
pre záchranu ľudských životov.“
Plakety prof. MUDr. Jana Janského odovzdala primátorka
mesta primárka Hematologickotransfuziologického oddelenia
NsP v Revúcej MUDr. Eva
Sucháčová a predseda MS SČK
Pavol Pásztor : 14 darcom krvi
bronzovú plaketu, 12 darcom
krvi striebornú plaketu, 7 darcom krvi zlatú plaketu a diamantovú plaketu za 80 bezpríspevkových odberov krvi Vladimírovi Olexákovi z Revúcej.
Krásnym kultúrnym programom
pozdravili prítomných žiaci ZUŠ
v Revúcej.
R.Ružinová

Diamantová plaketa pre V.Olexáka

PRE SEBA A SVET DETÍ
výstava kreatívnej činnosti

V pondelok 30.novembra 2015
sa vo výstavnej sieni mestského
domu kultúry stretli účastníčky
Kurzu kreativity a hostia , ktorých si pozvali na otvorenie výstavy kreatívnej činnosti Pre
seba a svet detí.
Kurz kreativity je iniciatívnym
pokračovaním projektu z minulého roka a pracovalo v ňom
desať členiek Základnej organizácie JDS z Revúcej pod vedením Mgr. L.Németovej.
Aktivity kurzu boli rozdelené do
dvoch etáp-jarnú a jesennú.
Jarná etapa bola zameraná na
výrobu produktov s veľkonočným motívom, jesenná s vianočným motívom. Obe boli ukončené výstavou, ktorá bola sprístupnená širokej verejnosti.
Členky kurzu sa prezentovali aj
na okresnej akcii v Jelšave a v
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Základnej škole I.B.Zocha v
Revúcej.
Účastníčky sa v každej etape
stretávali 2x týždenne po dobu
10 týždňov. Pracovali s rôznym
materiálom ako prútie, špagát,
papier sklo, textil, modelovacia
hmota a plast. Časť výrobkov
môžeme zaradiť k recyklácii,
pričom na ich zhotovenie boli
použité staré noviny, plastové obaly, zvyšky použitého textilu, či
okenných žaluzií.
Členky kurzu ďakujú ZO JDS v
Revúcej,primátorke mesta Eve
Cireňovej, MsKS v Revúcej a
najmä svojim rodinám za podporu v tejto záľube. L.Németová,- upravenéFoto: RL

Slovenské mamičky, učte deti naše pesničky
Aj takto by sa dala pomenovať
hlavná idea spoločenského podujatia STRETNUTIE TROCH
GENERÁCII pri PESNIČKÁCH,
ktoré spája tri generácie,tri rôzne
vekové kategórie, tri rôzne pohľady na život, tri rôzne životné
skúsenosti ale najmä láska k
našim slovenským pesničkám a
snaha o ich zachovanie pre
budúce generácie.
V stredu 2. decembra 2015 sa v
divadelnej sále mestského domu kultúry konal už XI.ročník
tohto podujatia, ktoré organizuje
Okresná organizácia JDS v spolupráci s Mestom Revúca. Medzi
pozvanými hosťami nechýbali
predseda JDS Slovenska Ján
Lipiansky, predseda krajskej organizácie JDS v Banskej Bystrici
Ján Hlaváč, primátorka mesta
Eva Cireňová,starostovia okoli-

tých obcí a zástupcovia spoločenských organizácií v meste.
V kultúrnom programe najmladšiu generáciu zastupovali deti z
materskej školy z Jelšavy a žiaci
ZUŠ Revúca, generácia mám,
starých mám a otcov sa prezentovala vo vystúpení 13 speváckych súboroch z Banskobystrického samosprávneho
kraja.
Okresná organizácia JDS a
predsedníčka Zuzana Homoliaková ďakujú: poslancom BBSK Eve Cireňovej, Jánovi
Šeševičkovi,Júliusovi Laššanovi,Ing.J.Demianovi,Mgr.M.Baga
čkovi,Ing.J.Buchtovi,Mestu Revúca,MsKS Revúca,SMZ Jelšava,Slovmag Lubeník, Smer-SD
Revúca,Mestské lesy Revúca,Mestu Jelšava, Komateq Revúca, Balaton Revúca

Text a foto: K.Kvetková
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Pracovné stretnutie seniorov so starostami obcí Keď boli revúcke Vianoce pochmúrne

Pred kultúrnym podujatím sa predseda JDS Slovenska J.Lipiansky
stretol so zástupcami samospráv okresu Revúca. Informoval ich o
dohode o spolupráci s vládou, konkrétne s ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny, ministerstvom zdravotníctva , o zlepšení
kvality seniorského života. Témami diskusie bolo zvýšenie vianočného príspevku, zvýšenie starodôchodkov, nový model valorizácie dôchodkov, budovanie stacionárov a zvýšenie možnosti
života seniorov čo najdlhšie v rodinnom prostredí.
Text a foto: Katarína Kvetková

Stretnutie riaditeliek

Stalo sa tradíciou , že Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Revúcej každoročne dvakrát do
roka organizuje stretnutie riaditeliek materských škôl revúckeho okresu.
Bolo tomu tak aj v stredu 18.novembra, kedy sa riaditeľky materských škôl opäť stretli.
Podujatie sa konalo v Katolíckej
materskej škole Svätej rodiny.
Pri vstupe do budovy nás čakalo
milé privítanie v esteticky a vkusne pripravenej triede. V úvode
stretnutia všetkých prítomných a
vzácnych hostí Mgr. Paškovú a
PhDr. Gajdošovú z odboru školstva v Banskej Bystrici ,privítala
riaditeľka škôlky Erika Václavíková.Detičky s pôsobivou
piesňou Sme jedna rodina ,
ktorej názov symbolizuje s názvom materskej školy pozdravili
prítomných

Hlavným bodom programu
stretnutia však bola prezentácia
témy Praktické postupy pre
prácu s agresívnym dieťaťom,
ktorú odprednášala riaditeľka
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Revúcej Mgr. Ištvánová. Mgr. Pašková z odboru
školstva informovala o aktuálnych otázkach a legislatívnych
usmerneniach pre prax v materských školách. V plodnej diskusii si riaditeľky vymenili svoje
skúsenosti a obohatili sa o nové
poznatky, skúsenosti a nápady.
V závere si prítomné dámy
pozreli priestory školy, ktoré
svedčia o kreativite učiteliek a
ich malých zverencoch.
Blažena Šestinová.

Vianočné sviatky pred 95. rokmi slovenského územia po vzniku
Revúcu zahalil smútok. Na československého štátu v roku
Štedrý deň - 24. 12. 1920 - zo- 1918. Došlo k prestrelkám a
mrel Rudolf Viest, farbiar, horlivý vtedy tu padol legionár Antonín
národovec, po vzniku Českoslo- Doležel. Rudolf Viest v povenskej republiky prvý mešťa- vojnovej biede zmietajúcej sa
nosta Revúcej.
Revúcej pomáhal aj tak, že
Narodil sa 30. 1. 1854 v rodine napríklad v novinách GemerOndreja Viesta, vtedy revúckeho Malohont 13. 6.1920 uverejnil
richtára. Bol otcom Boženy To- inzerát o odpredaji "cestou vepinkovej, po II.jsvetovej vojne pr- rejnej licitácie asi 100 q starého
vej riaditeľky novozriadeného železa a liatiny v rozvalinách
revúckeho gymnázia. Patril me- bývalej železolejárne" v Kieškodzi prvých študentov Slovenské- vej. V Národných novinách 5. 2.
ho evanjelického a. v. gymnázia 1920 v článku Pamätajte na
v Revúcej - Prvého slovenského Gemer!pripomenul, že "značná
gymnázia. Tu študoval s mno- čiastka obyvateľstva u nás
hými, neskôr známymi osobnos- doslovne nemá kúska chleba."
ťami. V školskom roku 1862/18- Tieto noviny 22. 10. 1920 uvied63 to bol Samuel Kupčok, bo- li, ako vzrástli ceny a porovnali,
tanik, národný buditeľ. V škol- čo sa dalo kúpiť za 10 korún v
ských rokoch 1865/1866-1866- roku 1914 a v prvom polroku
/1867 medzi spolužiakov patrili 1920, napríklad: zemiaky 132
historici a publicisti ThDr. h. c. kg - potom iba 16 kg, vajcia 100
Michal Bodický evanjelický kňaz, ks - 8 ks, mlieko 33 litrov - 3 litre,
pedagóg,spisovateľ, Belo Klein- sudová kapusta 47 kg - 7 kg,
Tesnoskalský, spisovateľ, pre- hrach 24 kg - 1 kg, cukor 12 kg kladateľ a Jozef Maliak, peda- 5.2 kg,hovädzina 5 kg - 0,5 kg,
góg, filológ, prekladateľ, národ- bravčovina 4 kg - 0,3 kg. O
no-kultúrny pracovník,ako aj uľahčenie života Revúčanov a
Stanislav Zoch, učiteľ, ľudový- ich zásobovanie sa príkladne
chovný pracovník, publicista. staral až do svojho náhleho
Potom rok študoval v Levoči. V skonu. Potvrdila to aj 5. 1. 1921
80. rokoch 19. storočia sa usa- správa v spomínaných novidil v Hrachove. Patril k zručným a nách: "Pred niekoľkými dňami
vyhľadávaným farbiarom. Ak- sám vybral sa na cestu do Ritivity vyvíjal ako činovník v e- mavskej Soboty vynútiť pre Revanjelickej a. v. cirkvi. Zastával vúcu múku, sám sa chcel presfunkciu zborového dozorcu v vedčiť, či je to možné nechať
Hrachove a v Čerenčanoch. Pre bez chleba slovenský kraj. Na
svoje národné cítenie mával ceste prechladol, dostal zapáleproblémy. V roku 1892 ich spolu nie mozgov a stal sa obeťou
so Samuelom (Samom) Dax- svojho povolania...”
nerom pozbavili funkcií cirkev- Nad jeho otvoreným hrobom sa
ných inšpektorov. Bol členom s ním lúčil Július Botto slovami:
Muzeálnej slovenskej spoloč- "Ty si nás povzbudzoval vtedy,
nosti. Stal sa osobným priateľom keď sme zúfali, ty si nám dával
a spolupracovníkom Júliusa Bo- nádej, keď sme mysleli, že hviettu. Spolu s manželkou - vlas- zda nášho národa zapadá, ty si
tenkou Boženou Karolínou Au- bol obrancom starej slovenskej
gustou patril k malej hŕstke oby- národnej strany a udržoval si
vateľov Revúcej, ktorí do roku nás v nej, keď obávali sme sa o
1918, teda až do rozpadu U- budúcnosť našej materčiny.”
horska, nepodľahli dobývačnej
Dušan Dubovský
maďarizácii. Keď po vzniku Československej republiky 6. 1.
1919 mešťanosta Revúcej Josef
Šmál odišiel do Maďarska bez
toho, aby odovzdal úrad, od 11.
januára sa stal mešťanostom.
Potom ako požiadal, aby pre
finančnú náročnosť bola Revúca
zbavená zriadeného magistrátu
a premenovaná na veľkú obec,
stal sa od 17. 6. 1919 starostom.
Krátko po jeho nástupe do
funkcie vtrhli 16. 6. 1919 do
Revúcej ozbrojené boľševické
maďarské skupiny. Tie prenikali
na Slovensko, lebo Maďari sa
nevedeli
zmieriť so stratouroka 2015
Dávid Tomečko,Športovec
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Pôžičky

Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0910 260 666
Do školského projektu zháňam
staré fotografie,videozáznamy,VHS-ky, ktoré zobrazujú
mestá Jelšava a Revúca v
rokoch 1968-1990, alebo zobrazujú ruských vojakov a kasárne.Kontakt:
projekt.jelsava@gmail.com
Predám zateplenú UNIMOBUNKU na pevnom ráme rozmery 3x7 m. 0915 831 662

-zamestnaným
-dôchodcom ( aj invalidným)
Rýchlo a na čokoľvek!
TERAZ AKCIA
Vyhrajte pôžičku zdarma
Za dobré splácanie vrátime až 300 €
Za nového klienta odmena 50€
Kontakt: 0949 181 844

Spokojný zákazník
Čas rýchlo plynie a život nám beží neuveriteľným tempom.
Detstvo, dospievanie, štúdium, mladosť.. a je tu sedemdesiatka.
Priznávam, že oslavovať sa mi veľmi nechcelo, no pripomenúť si
to treba. Veď 70 rokov je pekný vek, keď sa človek dožije v
relatívne dobrom zdraví. Rozhodla som sa pre malé pohostenie s
rodinou a priateľmi v reštaurácii Kurka v ponorke. Príjemné
pekné prostredie, veľmi estetické prestieranie, vynikajúce menu,
dokonalá obsluha a v neposlednom rade výhodná cena ma
presvedčili, že moja voľba bola správna. So všetkým som bola
nadmieru spokojná. Aj všetci moji hostia nešetrili slovami chvály.
Ako starú Revúčanku ma veľmi potešilo, že rodina, ktorá prišla z
rôznych kútov Slovenska bola nadšená celkovou úrovňou
pohostenia. Milo ich prekvapilo, že malé mesto má zariadenie
porovnateľné s veľkomestom. Aj touto cestou ďakujem majiteľke
Evke Berovej a celému personálu za bezchybne odvedenú
prácu. Prajem veľa úspešných akcií a spokojných zákazníkov. SK

Rozpis pohotovostných služieb lekární -december
Pondelok Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Dr.Max

2
Sunpharma

3
Cannabis

4
NsP

5
Cannabis

6
Lianela

7
Dr.Max

8
Lianela

9
Cannabis

10
Sunpharma

11
Dr.Max

12
Sunpharma

13
Dr.Max

14
Cannabis

15
Lianela

16
Dr.Max

17
Cannabis

18
Sunpharma

19
Cannabis

20
NsP

24
Dr.Max

25
Cannabis

26
Sunpharma

27
Dr.Max

21
Lianela
28
NsP

22
23
Cannabis Sunpharma
29
Lianela

30
Sunpharma

31
Lianela

Lekáreň Sunpharma otvorená
každý deň do 20.00 hod.

Pohotovostné služby
Pondelok-piatok
: 16.00-18.00 hod.
Sobota, nedeľa, sviatok:
8.00-18.00 hod

NECHAJTE SI PREPLATIŤ
KURZ ÚRADOM PRÁCE
A V PLNEJ VÝŠKE RE-PAS
PhDr. Renata Ružinová
Akreditovaný
Intenzívny

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci december

Lúčime sa
Šarlota Kriaková
vo veku 83 rokov
Anna Smoliarová
vo veku 75 rokov
Milan Filický
vo veku 60 rokov
Mária Simanová
vo veku 84 rokov
Martin Kučerák
vo veku 96 rokov

Vitajte
Michal Čorba
Jaroslav Ganaj

OPATROVATEĽSKÝ KURZ
-pre záujemcov o opatrova
teľskú činnosť na
Slovensku alebo v
zahraničí
-v domácnostiach alebo
zariadeniach sociálnych
služieb
TERMÍN: január 2016
Miesto: učebňa Muránska

Vaše pripomienky, otázky,
námety a tipy na
zaujímavé témy, ľudí a ich
nevšedné koníčky nám
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.

Prihlasovanie:
0903 137 604

Poďakovanie
Spevácky zbor QUIRIN ďakuje
sponzorom za pomoc a podporu
pri príprave slávnostného programu: BASTAV s.r.o. (generálny sponzor), SMZ akciová
spoločnosť Jelšava, Mesto Revúca, MsKS Revúca, vedenie
GMK v Revúcej, Mestské lesy
s.r.o. Revúca, Mesto Jelšava,
Slovenský rybár s.r.o., Cirkevný
zbor ECAV v Chyžnom, Böhmer
Med Revúca, Globpneu Revúca,
Majster papier s.r.o., Ing. Július
Laššan, MUDr. Marta Sviatková,
Ing. Branislav Durjančík, MUDr.
Oleg Martinove, Ing. Marián
Manduch, rodina Jozefa Grendela, Kaviareň 38, Pekáreň INTAL Revúca, Pekáreň Miroslav
Belák Revúca, Pizzéria Aladin
Revúca.
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