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Apríl je mesiac lesov

Jar nad Revúcou

Jeseň v revúckych lesoch
Modlitba lesa.
Človeče, som teplo tvojho príbytku za studených zimných nocí, som priateľský tieň, keď páli
letné slnko, som krov tvojho domu, doska tvojho stola, som lôžko, na ktorom spíš, a drevo, z
ktorého staviaš lode,som násadou tvojej motyky,som drevo
tvojej kolísky i rakvy, som kvet
dobroty a krásy.

Počúvaj moju prosbu: Chráň
ma.
Žijete v Revúcej? Alebo niekde v
okolí? Tak sa pozrite z okna alebo z balkóna. V uliciach sa na
chvíľu zastavte, zdvihnite zrak
zo zeme a pozrite sa na tú nádheru okolo. Pozrite sa na tie hory
a lesy, čo zo všetkých strán obklopujú Revúcu, gemerské dedinky a mestečká. Ak ste to už

urobili, zohrialo vás pri srdiečku? Verím, že áno. Možno ste sa
niektorí aj usmiali a aspoň na
chvíľu si uvedomili, že je ten svet
krásny. Ako malý chlapec som
veril v zázraky. Na rozprávkové.
Aj teraz verím. Takým zázrakom
je pre mňa les. Myslíme si, že ho
poznáme, ale len preto, lebo o
ňom v skutočnosti veľa nevieme. Les je komplikované, veľmi

rôznorodé spoločenstvo živočíchov, rastlín a iných organizmov
so svojimi zložitými vzťahmi a
zákonitosťami. Ukrýva v sebe
dlhú, vyše 350 miliónov rokov
trvajúcu históriu. Bol tu oveľa
skôr ako my a pravdepodobne
nás prežije. Les je odolný aj
zraniteľný. Môže byť drsný a
priateľský zároveň. Citlivo reaguje na ostatné zložky prírodného prostredia a aj na ľudskú
ruku. Berie z nich, ale viacej dáva. On bez nás môže byť, my
bez neho sotva
Celospoločenské funkcie lesa
sú nám dobre známe. Les
chráni pôdu, zlepšuje ovzdušie,
reguluje kolobeh vody. Má rekreačnú, produkčnú ale najmä
nenahraditeľnú ekologickú
funkciu. Napríklad jeden dospelý buk dokáže zásobovať kyslíkom štvorčlennú rodinu. Les o
výmere 1 ha spracuje za 24
hodín približne 900 kg oxidu
uhličitého, vyprodukuje 650 kg
kyslíka, za vegetačné obdobie
môže zachytiť až 60 ton prachu
alebo zachytiť v pôde vyše 1
milión litrov vody.
O lese, o jeho živote alebo význame by sa dalo hovoriť a písať
veľmi veľa. Tu na to samozrejme nie je priestor. Zámerom
tohto článku je len pripomenúť,
že apríl je mesiacom lesov a že
les je pre nás darom. Dary si
treba vážiť. Obzvlášť také, ktoré
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sa dávajú nezištne a ešte viac
tie, bez ktorých sa ani nedá žiť.
Lesy pokrývajú približne tretinu
plochy súše na Zemi. V Slovenskej republike je výmera
lesov vyše 2 milióny ha a to
predstavuje približne 42 %-tnú
lesnatosť územia, jednu z najväčších v Európe.
Žijeme v kraji lesov a bohatej
histórie. Aj tej lesníckej. V neďalekej Jelšave bolo riaditeľstvo
Coburgovských lesov a majetkov. Ich riaditeľ Ľudovít Greiner
patril medzi najvýznamnejšie
osobnosti slovenského aj európskeho lesníctva. Práve od
Coburgovcov Revúca kúpila
lesy. Bolo to v roku 1857. Naši
predkovia mali ku svojim lesom
veľmi zodpovedný vzťah. Už od
roku 1874 hospodárili podľa
lesného hospodárskeho plánu.
Ťažili lesy pre úžitok a rozkvet
mesta a pestovali pre našu
generáciu. Rovnakú povinnosť
a zodpovednosť máme aj my
voči tým, ktorí tu budú žiť po
nás. Les sa pestuje 100 aj viac
rokov. Preto my nie sme tí, čo
budú brať úrodu a hodnotiť naše
počínanie. V súčasnosti mesto
Revúca hospodári na svojom

lesnom majetku s výmerou
1363 ha prostredníctvom vlastnej obchodnej spoločnosti
Mestské lesy Revúca, s.r.o.. O
okolité lesy sa starajú Lesy SR,
š.p., spoločenstvá vlastníkov aj
súkromníci. Dôležité nie je to,
kto sa o lesy stará. Dôležité je,
že to robí odborne a zodpovedne. Les neslúži lesníkom a
nielen lesníci majú v rukách
jeho osud. Všetci ho potrebujeme a každý sa má oň o starať.
Milí spoluobčania, tešme sa z
toho, že máme krásne lesy a
prírodu! Správajme sa k nim
zodpovedne a aj s láskou, tak
ako sa majú správať vďačné
deti ku svojim rodičom. Ak vám
nie sú naše lesy ľahostajné, tak
mám z toho veľkú radosť.
Budem sa tešiť, ak svoj záujem
aj prejavíte. Každou ohľaduplnou návštevou lesa mu môžete pomôcť.
Pre prípad akýchkoľvek otázok
a podnetov sú vám naše dvere
otvorené. Lesu prajem, aby ste
si jeho modlitbu vypočuli a
mesiac lesov trval celý rok…
Lesu zdar!
Ing.Ladislav Szabó
Mestské lesy Revúca

Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného
zboru oznamuje verejnosti,
že pri príležitosti sv.Floriánapatróna hasičov sa dňa
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Srnčia zver pri sene

Jeden z velikánov našich lesov

60 rokov LuNZ-u1

Prvá zmienka o mene obce pochádza z roku 1427 a má bohatú
a rušnú minulosť. Jej história
zaplnila mnoho zaznamenaných
6.mája 2016 (v piatok)
stránok z dávnych dôb baníctva
železnej rudy, železiarstva, želeuskutoční
zolejárstva a zlievarenstva, rovDEŃ OTVORENÝCH DVERÍ
nako aj z prvopočiatkov ťažby a
na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného
spracovania magnezitu. Železná ruda tu dominovala oveľa
zboru,Hasičskej stanici na Okružnej ulici 3 v Revúcej
skôr ako magnezit. V tej magnea na Hasičskej stanici na Hviezdoslavovej ul. Tornaľa
zitárskej uplynulého storočia
Deň otvorených dverí bude spojený s ukážkami hasičs- ostáva i pre súčasnosť pozoruhodnou skutočnosťou, že tu, v
kej techniky a prezentáciou jednotlivých zásahových
hone Kopaň už od roku 1897
činností príslušníkov zboru, a ich pripravenosti k plneniu železiarska
Karnevalové
firmamasky
Heinzellmann
úloh pri ochrane života, zdravia a majetku občanov.
primitívne ťažila aj magnezit.V
tom období sa ťažba zameriavala na ložiská, ich časti, vychádzajúce na povrch. Povrchové
zásoby magnezitu sa postupne
Veteráni MAGNEZIT LuNZ a Obecný úrad Lubeník
vyčerpali a bolo nutné začať aj v
Lubeníku i blízkom okolí kutacie
pri príležitosti 60.výročia uvedenia Lubeníckeho
práce. Prebiehali v rokoch 1926
Nového Závodu do skúšobnej prevádzky usporiadajú
1929. Až v roku 1934 bolo
objavené ložisko „Studená“.SKROMNÉ SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE
a pozývajú zamestnancov-veteránov z rokov 1954-1971, Magnezit sa tu ťažil odstrelmi
náloží v ručne vŕtaných vývrtoch.
ktorí závodu do roku 1994 venovali 20 a viac rokov života Od bane na železničnú stanicu
ho vozili povozníci, neskôr ná26.mája 2016 o 9.00 hod, Kultúrny dom Lubeník
kladné autá s určením na spraÚčasť žiadame oznámiť do 20.mája na adresy:
covanie do Lovinobane. Po
Ing.Andrej Heidecker,P.Dobšinského 826/8,Revúca,
vybudovaní lanovky táto baňa
dodávala
surovinu do Jelšavy,
tel.0905 542 230,andrej.heidecker@gmail.com
ktorá bola ukončená v roku

Michal Kušnier,FR.Kráľa 1111/7,Revúca, 0907 885 099

1958. Vráťme sa ešte k ložisku
„Marvan“ v hone Kopaň. Po jeho opustení Všeobecná magnezitová účastinná spoločnosť (
Algemeine Magnesit Actien
Gesselschaft AMAG ) vybudovala a v rokoch 1906 - 1923 prevádzkovala továreň. Tá pozostávala zo šiestich dvojitých
šachtových pecí vykurovaných
generátorovým plynom a z
elektromagnetickej separáce.
Boli tu použité na svoju dobu pokrokové technické a technologické prvky a zariadenia, ktoré
vytvorili „prvú komplexnú výrobnú technológiu spracovania
páleného magnezitového slinku
s obsahom železa prvú ucelenú
slinkovú prevádzku“.Získané
skúsenosti a poznatky sa v plnej
miere uplatnili pri výstavbe
ďalších závodov v Jelšave, Hačave, Lovinobani a v Košiciach.
A toto prvenstvo významne
ovplyvnilo rozvoj spracovania
magnezitu na našom území.
Továreň bola realizovaná za
americký kapitál, produkovala
takmer výhradne na export do
USA, mala problémy počas 1.
svetovej vojny a bola zastavená
z konkurenčných dôvodov.
Akousi raritou ostáva, že po 2.
svetovej vojne zo zbúraného
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Z aprílového zasadnutia MsZ Čestné uznanie pre Album Revúcej

Dňa 14.apríla 2016 sa v
mestskom dome kultúry konalo
zasadnutie mestského zastupiteľstva.
V programe rokovania vedúca
oddelenia finančného a majetkovo právneho J. Frandelová
predložila poslancom záverečný účet Mesta Revúca za rok
2015. Rozpočet mesta na rok
2015 bol už po pripomienkach
poslancov schválený ako prebytkový o 23 000€. Výsledkom
hospodárenia mesta za uplynulý rok je opäť prebytok financií a
to v sume 456 937,99 € . Prebytok v zmysle platnej legislatívy
znížený o účelovo viazané
prostriedky vo výške 95.126,93
€, bol po schválení poslancami,
prerozdelený do rezervného
fondu vo výške 358 269,94 € a
vo výške 3 541,12 € do fondu
rozvoja bývania. Príjmy mesta v
rozpočte boli naplnené na 91
%,a čerpanie výdavkov predstavovalo 87 % a celkový ukazovateľ dlhu mesta ku koncu minulého roka bol vo výške 33,15 %,
pričom maximum je 60 %.
Ing. Frandelová predložila aj
IV.zmenu rozpočtu, ktorá obsahovala povolené prekročenie
príjmov,výdavkov a presuny finančných prostriedkov. Do rozpočtu boli zaradené výdavky z
príjmu z reklamy vo výške 500,- €
určené na výdavky športového
podujatia "Prechod Stolickými
vrchmi". Výdavky na voľby do NR
SR 2016 vo výške 10.200,- € sú
uhradené z dotácie z okresného
úradu. Dotácia na prenesený
výkon vo výške 238.856 € a
dotácia na lyžiarske kurzy, školu v
prírode a na učebnice v celkovej
výške 39.730,- € je zaradená do
rozpočtov výdavkov jednotlivých
základných škôl. Finančné prostriedky z minulého roku, ktoré sa
prenášajú do roku 2016 a z prebytku hospodárenia sa vylučujú,
sú tiež zaradené do výdavkovej
časti rozpočtu mesta, prípadne
rozpočtov základných škôl, podľa
účelu v celkovej výške 36.627 €.
Výdavky pre ZŠ J.A.Komenského, ktoré budú navýšené z
vlastných príjmov, a na základe
požiadavky školy sa zaradujú do
rozpočtu nasledovne: ZŠ 6.500,€, školská družina1.000,-€, školská jedáleň - 2.500,- €, spolu

10.000,- €. Na základe žiadosti
Základnej školy J.A. Komenského o navýšenie dotácie na
revitalizáciu bežeckej dráhy sa
rozpočet pre základnú školu
navyšuje o 4.698 €.
Na základe požiadavky oddelenia
územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a
cestovného ruchu MsÚ sa navyšujú výdavky v Podprograme
Turisticko informačné centrum a
PSG o 2.000,- € z dôvodu potreby
vykonania stavebných úprav pre
zamedzenie zatekania dažďových vôd do areálu záhrady pri
budove Prvého slovenského
gymnázia.
Ďalšie výdavky 9.000,- € sú
úhrady splátok úveru, ktorý bol
schválený a prijatý v decembri
minulého roku na spolufinancovanie rekonštrukcie verejného
osvetlenia v meste Revúca
Presuny sa týkali sumy 2.700 € z
prevádzky na regionálnu, národná a medzinárodná spolupráca a
to vo výške 1.000 €, na zabezpečenie prepravy na družobný
výmenný pobyt žiakov v Litovli a
na Školský úrad a oddelenie
školstva vo výške 1.700,- €.
Na základe požiadavky oddelenia
školstva, tel. kultúry a športu bol
zaradený do zmeny rozpočtu aj
presun už narozpočtovaných finančných prostriedkov na zabezpečenie vybavenia športových
ihrísk v meste Revúca. Vytvorením nového prvku v rozpočte
mesta Multifunkčné ihriská budú
tieto finančné prostriedky vo
výške 2.000 € presunuté do tohto
podprogramu.Všetky navrhované zmeny a presuny poslanci
schválili.Rozpočet mesta na rok
2016 sa touto zmenou navýšil v
príjmovej časti o 335.913 € a vo
výdavkovej časti o 351.611 €.Poslanci si vypočuli správy o hospodárení a plánu činnosti mestských firiem a zaoberali sa aj návrhmi na udelenie ocenení mesta
Revúca za výnimočné činnosti
V závere zasadnutia primátorka
mesta oboznámila zastupiteľstvo
o úspešných projektoch v meste.
Z Banskobystrického samosprávneho kraja sa mestu podarilo získať 1500 € na projekt Propagačný
materiál- Múzeum Prvého slovenského gymnázia,8000 € na
projekt Náučná ekotrasa Gemerská zelená cesta, 1000 € na
bežeckú dráhu pre ZŠ Komenského, 1800 € pôjde na vybavenie detského ihriska,600 € hasičom v Revúčke a 1700 € získalo
Občianske združenie Happy
Dan-ce. Ďalšie financie, 47 000 €
z Ministerstva školstva získala ZŠ
I.B.Zocha na rekonštrukciu telocvične a nákup pomôcok.
Katarína Kvetková

Album Revúcej prvá plnofarebná knižná publikácia regionálneho historika Dušana Dubovského odkrýva dejiny Revúcej, zachytáva historické premeny nášho mesta a ponúka obdivuhodný obrazový materiál pozostávajúci z vyše 2 000 fotografií, unikátnych dobových pohľadníc, ako aj ojedinelé zbierky
plagátov, pozvánok, listín, medailí a historických dokumentov.
Táto autorova rozsiahla zbierka
sa rodila takmer polstoročie od
roku 1964 kedy sa usadil v Revúcej. Svoj nevšedný vzťah k
mestu vyjadril predovšetkým

svojimi dokumentárnymi fotografiami, zameranými na neustále zachytávanie premien, aby
tak skladal mozaiku jeho neopakovateľných udalostí.
Album Revúcej, ktorý v roku
2014 vydalo Mesto Revúca,
sme v roku 2016 zaslali ako
príspevok do súťaže: Najkrajšia
kniha o Slovensku, ktorú každoročne organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu
novinárov.
Porota súťaže udelila dielu
Album Revúcej čestné uznanie
v kategórii Knihy, Knihy o meste
monografické publikácie.
Na úspechy spojené s touto
knihou sme patrične hrdí a
autorovi úprimne ďakujeme. Je
len škoda, že sa čestný občan
nášho mesta Dušan Dubovský
tohto uznania nedožil. Česť jeho
pamiatke!

Navštívil nás maďarský konzul

Dňa 13. 4. 2016 pricestoval na neoficiálnu návštevu do nášho
mesta Ádám Szesztay, generálny konzul Maďarskej republiky
pôsobiaceho na Generálnom konzuláte v Košiciach. Spolu s ním
pricestovala aj Timea Havasi referentka protokolu na Generálnom
konzuláte v Košiciach. Privítala ich primátorka Eva Cireňová na
Mestskom úrade v Revúcej.

Pravidelný výkup papiera
Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť
(vyplácané nad 200 kg)v týchto dňoch: , 24.5., 28.6., 26.7., 23.8.,
27.9., 25.10., 29.11., 20.12.,na týchto uliciach v daných časových
intervaloch:14.00-14.20 Kúpeľná,14.25-14.45 Štúro-va,14.5015.10 Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.40-16.00
Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka Jesenského a B. Němcovej,16.55 - 17.15 Revúčka pri kultúrnom
dome.Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby,
kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!!Ulicami bude
prechádzať biela dodávka s logom Brantner.
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60 rokov LuNZ-u 1
stavebného materiálu tejto fabriky bola postavená budova
obecného úradu s kultúrnym
domom.
Aj v povojnovej histórii pri rozhodovaní o budovaní a rozvoji
magnezitového priemyslu v
rokoch 1947 1949 zohral Lubeník svoju významnú úlohu.
Oproti pôvodným predstavám
vtedajších kompetentných politických a hospodárskych orgánov budovať tu na tradíciach
železorudného baníctva a železiarstva, pre dnešok nezvratnou
skutočnosťou sa stalo rozhodnutie v roku 1950. Rozhodnutie
o umiestnení a vybudovaní
závodu etapovou výstavbou, s
komplexnou technológiou spracovania prírodného magnezitu
na finálnu zásaditú žiaruvzdornú stavivovú tehlovú produkciu.
Šesť etáp výstavby v rokoch
1956, 1958, 1961, 1963, 1963 a
1971 predurčilo cieľovú kapacitu 205000 ton stavív, vtedy
najvyššiu v strednej Európe .Vo
svete politicky rozdelenom sa
budoval a vybudoval závod s
dostupným moderným vybavením.
Dňa 26. mája 1956 bola uvedená do skúšobnej prevádzky
1.etapa Lubeníckeho Nového
Závodu - LuNZ 1 , pod týmto
názvom začala písať pred 60
rokmi svoje stránky magnezitárskej histórie. Je dňom opätovného návratu obce do širšieho hospodárskeho i verejnospoločenského diania. Súčasne
so závodom a jeho výrobkami s
vysokým podielom na vývoz sa
dostáva do povedomia nielen vo
vlasti, ale aj v početných štátoch
vo svete. V odborných sférach a
kruhoch i vo verejnosti lubenícki
magnezitári začali a získali
svojou cieľavedomou prácou
zaslúžene dobré meno a uznanie rovnako na Východe ako na
Západe. Zrod a existencia
závodu podmienili a podporili v
mnohých smeroch nielen rozvoj
obce, ale celej Muránskej doliny, aj nášho mesta Revúca. Stalo sa mestom nielen textilákov,

ale aj magnezitárov. Doniesli aj
problémy a záporné momenty,
ktoré bolo nutné riešiť a pracne
prekonávať. Nespornými však
boli a zostávajú prínosy.
Historia magistra vitae, História
učiteľkou života. Aj z tej magnezitárskej sme sa mohli a mali
čo učiť a máme sa učiť aj v
dnešných časoch. Preto si pripomíname jej výročia a príležitostne sa k nim vraciame. Sú
vhodnými zastávkami odchovancov magnezitu, vyslúžilcov
a veteránov jeho profesií na
zamyslenie sa nad vlastným
putovaním jeho chodníkmi v
produktívnom veku, ale aj potom. Ako sme tie cestičky dokázali nájsť, bez ujmy a statočne absolvovať, zvládnuť ich náročnosť, či sme do svojho cieľa
dorazili a odviedli v čestnom
konaní zodpovedne patričný výkon, odovzdali podiel prospešný pre spoločnosť, svoju vlasť a
pre svoju rodinu. To je individuálna história jednotivca. No,
históriu tvoria ľudia, nielen tí
veľkí, často spomínaní profesionálnymi a regionálnymi historikmi, ale aj tí menší, nenápadní a verte, každý sa v tej
histórii svojimi činmi, zásluhami
aj právom rád vidí.
Magnezitári boli verní svojmu
povolaniu v časoch dobrých i v
časoch zlých a na svoj magnezit
boli vždy hrdí. Pocit príslušnosti
k magnezitu prenášal sa z generácie na generáciu a vytvoril
tradíciu. V jej duchu samozvaná
skupina veteránov pripravuje
skromné spomienkové stretnutie vyslúžilcov Lubeníckeho
Nového Závodu, šesť etáp
LuNZ-ov, spoločne s predstviteľmi obce Lubeník na deň 26.
mája 2016 v Kultúrnom dome
tunajšieho Obecného úradu
Pripomenieme si tu 60. výročie
uvedenia I.etapy tohoto závodu
do skúšobnej prevádzky, ktorou
sa začala jeho história, ale
zároveň i v článku uvedené
tohoročné výročia slovenského
magnezitu.
-neupravenéIng.Andrej Heidecker

Hasičské jednotky 2015
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Z histórie nášho “ sivého kameňa”
Sivý kameň v nadpise je v úvodzovkách a je aj podnetom
pre pokračovanie článku. Žiada
sa a musí nasledovať presvedčivé vysvetlenie a určite aj niečo
naviac.
V roku 1871 stavitelia železničnej trate Jesenské- Tisovec vo
vápencovom lome Mútnik narazili na neznámy, dovtedy nepoznaný sivý kameň.Tak nazvali
náhodne objavený nerast -magnezit. V tých časoch ešte nik nemohol s istotou predpokladať, že
výskyt a zásoby jeho nerastného bohatstva zaradia Slovensko medzi popredné štáty v
europskom i svetovom meradle.
Ale ani to, že s ním spoja roky
svojho produktívneho života i
osudy mnohí, dnes už celé generácie magnezitárov. Tí, ktorí z
toho sivého kameňa odkrajovali
krajce na svoj každodenný chlebík.V prebiehajúcom kalendárnom roku tak uplynie 145 rokov
od objavenia magnezitu na
dnešnom území Slovenska. Je
výročím v roku.
V rakúskej časti monarchie bohaté zásoby magnezitu
na
severe boli už známe oveľa skôr
ako v uhorskej, teda ako u nás.
Od roku1870 poskytli základ pre
vznik početných výrobných závodov, z ktorých sa cieľavedome
utváral napokom vyspelý magnezitový priemysel Rakúska.
Vypracoval sa na vysokú technickú a technologickú úroveň,
právom uznávanú v širokom odbornom svete. V roku 1881 bol
vybudovaný a uvedený do prevádzky vo Veitsch-i závod v
ktorom od roku 1886 začali ako
prvé vyrábať zásadité žiaruvzdorné tvarové stavivá, všeobecne nazývané tehly. Uvedený
rok sa považuje za začiatok ich
produkcie aj u nás a tak v tomto
kalendárnom roku si pripomíname 130. výročie.
Náhodný objav magnezitu na
dnešnom našom území sa stal
vtedy impulzom na vyhľadávanie podobných lokalít a tak
boli objavené náleziská v oblasti
Jelšavy, Lubeníka, Ratkovej a
inde.Rozdielna orientácia ekonomík v rakúskej (priemyselná)
a uhorskej (agrárna) časti monarchie bola už v začiatkoch príčinou oneskorenia rozvinutia
ťažby a spracovania magnezitu
ako odvetvia. Objavitelia takýchto nálezísk sa predovšetkým
snažili získať výhradné práva u
majiteľov pozemkov. O ťažbu a
spracovanie sa uchádzali kapitálom menej vybavení podnikatelia. Silnejší v tej dobe mali iné

záujmy. Spotrebiteľská sféra,
ktorou bol priemysel hutníctva a
železiarstva, buď nepoužívala
zásadité žiaruvzdorné materiály
vôbec, alebo časom získala
tieto od rakúskych výrobcov, u
ktorých ich výroba zaznamenala už spomínaný evidentný
predstih.
S náleziskom magnezitu v okolí
Jelšavy má bezprostrednú súvislosť ďalšie tohtoročné výročie, o ktorom sa právom treba
zmieniť. Ide o tento historický
fakt. V roku 1896 v Meisfeldovej
šamotovej továrni v Budapešti
Kôbányi boli vyrobené prvé zásadité-magnezitové tvarové
stavivá z prírodného surového
magnezitu, vypáleného na slinok v peci neďaleko Jelšavy, a
to tri roky po objavení tamojšieho náleziska, ložiska. Zo slovenského magnezitu teda o desať rokov neskoršie ako z rakúskeho vo Veitsch-i. Rok 1896 je
tak spoločným, 120. výročím výroby páleného, slinutého magnezitu a tvarového staviva slovenského pôvodu. Stavivo tehla sa považuje za konečný produkt komplexného spracovania
či už prírodného, alebo pôvodom iného druhu vstupného
vsádzkového materiálu do technologického procesu jeho produkcie. Kvalita stavív dokazuje
vyspelosť a úroveň výrobcu.
Pretože najvýznamnejšie zásoby magnezitu aj z dnešného
pohľadu sa nachádzajú práve v
Jelšave, aj spomenuté výročie
si zasluhuje pripomenutie a patričnú pozornosť verejnosti. V
roku 1996 maďarskí magnezitári venovali storočnici tejto
udalosti podujatie na základe
podkladov spracovaných a
poskytnutých v spolupráci s
regionálnym historikom Gustávom Frákom
Listujme však ďalej v historickom kalendári magnezitárov.
Zastavme sa v roku 1956..
Vyhľadajme konkrétne 26. máj
1956 a nájdeme významnú udalosť toho dňa nielen pre obec
Lubeník, ale pre celú Muránsku
dolinu. Nachádzame historický
deň návratu tejto obce po tridsiatich troch rokoch do širšieho
magnezitárskeho diania, do
početnej rodiny miest s výrobou
žiaruvzdorných materiálov. Ide
o výročie, ktoré sa nás mnohých
bezprostredne aj po dlhých
rokoch týka a preto spolu už so
pospomínanými
staršími
výročiami ako naše najmladšie
si chceme s úctou pripomenúť..
Ing.Andrej Heidecker
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TALENT 2016

Vo štvrtok 21.apríla sa v Základnej umeleckej škole Revúca
konal už 19.ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky
vlastnej hudobnej tvorby žiakov
ZUŠ Talent Revúca 2016.
Súťažnú prehliadku organizuje
naša ZUŠ v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Súťažiacich , porotu a hostí privítala
riaditeľka školy Renáta Brezovská, popriala súťažiacim veľa
úspechov, porote spravodlivosť
v rozhodovaní a všetkým strávený deň v príjemnej , hudobnej
atmosfére. Kvalitu hudobných
výkonov žiakov posudzovala
odborná porota v zložení predseda, hudobný skladateľ Milan
Novák, členovia hudobní skladatelia Jozef Podprodský a Norbert Bodnár, Mária Lenková z

Konzervatória Košice a Renáta
Brezovská.
V kategórii melodické nástroje
do 11 rokov,obsadili 1.miesto
Tereza Motyčková,2.miesto
Adam Kotlarčík a 3.miesto
Diana Vaššová, všetci zo ZUŠ
Revúca. V kategórii harmonické
nástroje do 11 rokov boli lepší
uelci z Partizánskeho a Vranova nad Topľou, naša Oxana
Senková skončila tretia. Čestné
uznanie získali Nina Bendulová
a Laura Javorčíková zo ZUŠ
Revúca. Kategória harmonické
nástroje vek do 15 r. patrila už
našim. Prvé miesto získala
Lucia Eštvančíková,2.miesto
Kevin Gerhard Lázok a
3.miesto Dominika Karalová.
Vo vekovej kategórii do 19
rokov 3.miesto obsadila tiež
naša Ivana Slottová. Laureátom
súťaže sa stal Dominik Karalo
zo ZUŠ Revúca, ktorý si zároveň odniesol cenu za 1 miesto
v kategórii melodické nástroje
do 19 rokov. Oceneným blahoželáme. Text a foto: Katarína
Kvetková

HAPPY DANCE v rumunskom ARADE
V dňoch 15.4.2016 - 18.4.2016 sa TŠ Happy Dance Revúca
zúčastnilo Medzinárodnej súťaže hudby a tanca v rumunskom
Arade.
Po príchode do rumunského Nadlaku nás privítal primátor mesta
Osemtisícové mestečko plné zelene a milých ľudí nás prekvapilo
krásnou slovenčinou, tak na úrade ako i v meste. Nadlak sa nachádza v západnej časti Rumunska, v aradsko-banátskej oblasti,
ide o mnohonárodnostné pohraničné mesto s Maďarskom. Takmer
polovica obyvateľov ovláda slovenský jazyk, majú tu základnú
školu, strednú školu, kde sa vyučuje slovenský jazyk.Po návšteve
slovenských Rumunov sme zamierili do Aradu, kde sa konala
Medzinárodná súťaž tanca a hudby. Súťaže sa zúčastnilo 750 detí
v dvoch blokoch. Tanečníci TŠ Happy Dance, Samuel Skybjak a
Soňa Bodnárová, Tomáš Buchta a Lea Sviežená reprezentovali
našu krajinu a hlavne náš okres Revúca v štandardných tancoch, v
latinsko-amerických tancoch a disko tancoch, kde dosiahli krásny
úspech vo všetkých troch kategóriách a získali 2. miesta. Veľká
vďaka patrí mestu Jelšava za finančnú pomoc, RA investment za
materiálnu pomoc pri účasti na súťaži. Trénerom J. Schwarczovi ,
D. Bekeovej a M. Kindisovej za prípravu detí na súťaž.
Bc. Ivana Sviežená

Kalendár podujatí mesta Revúca-máj 2016
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Stretnutie so spisovateľom

ným neporovnateľný. Porovnávali sme aj zariadenie vtedajšej
zborovne, v ktorej pánom učiteľom namiesto moderných počítačov slúžilo iba obyčajné husie
pero, ktoré namáčali do atramentu.
Tajuplne na nás zapôsobili podkrovné priestory školy a jarné sl-
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niečko nás vytiahlo aj na vynovený školský dvor. Prežili sme
skutočne zaujímavú a nezabudnuteľnú hodinu dejepisu a už
teraz sa tešíme na ďalšie aktivity
Múzea Prvého slovenského
gymnázia.
Žiaci ZŠ Hviezdoslavova.

Naši sú Najlepší prezentačný tím
Dňa11. apríla 2016 žiaci štvrtých
a piatych ročníkov zo Základnej
školy na Hviezdoslavovej ulici
zamenili tradičnú vyučovaciu
hodinu v školskej triede za besedu so spisovateľom, hudobníkom a spevákom, zakladateľom
hudobného festivalu Vrbovské
vetry, Branislavom Jobusom.
Beseda sa konala v kníhkupectve KnihArt v spolupráci s Tatianou Krškovou. Pre Jobusovo
vystupovanie je typická silná
dávka vtipu, humoru, recesie. V
tomto duchu sa niesla aj beseda. Postupne odhaľoval hlavných hrdinov svojich diel.
Debutoval rozprávkovou knihou
Láskavé rozprávky. Ďalším literárnym počinom bola kniha Zázračné rozprávky. Neskôr vyšla
kniha Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda, rozprávkové leporelo
Na výlete do vesmíru, pokračo-

vanie knihy O muflónovi Ancijášovi s názvom Ako Muflón Ancijáš cestoval na západ, tretí diel
trilógie Ako Muflón Ancijáš sľub
dodržal a mnohé iné.Najnovším
titulom je Plajko, pripravuje sa
vydanie knihy Zvon. Prezentácie jednotlivých kníh boli sprevádzané interpretáciami vlastných skladieb. V závere besedy
sa striedala jedna otázka za
druhou od zvedavých žiakov.
Jobusov svojský humor je pre
deti neodolateľný. Každá z jeho
kníh sa v krátkom čase stala
bestsellerom. Deti sa chcú pri
čítaní kníh smiať a zabávať. A to
je voda na Jobusov mlyn.
Branislav Jobus sa stretol so
žiakmi všetkých základných
škôl, jeho vtipné a humorné rozprávanie nielen o knihách si
vypočulo vyše 300 žiakov.

Cestovali sme v čase

Dňa 20.4.2016 úspešné družstvo žiačok Základnej školy J. A. Komenského Revúca prijala primátorka Eva Cireňová.
Žiačky pod vedením učiteľky Ľ.Hlávekovej úspešne reprezentovali
školu , naše mesto a náš región v celoslovenskej súťaži Vitajte v
našom regióne 2016, v rámci programu Podnikanie v cestovnom
ruchu, ako súčasť podujatia Ja Veľtrh podnikateľských talentov.
Svojou perfektnou prezentáciou nášho regiónu, prostredníctvom
školskej CK Gacoper zaujali odbornú porotu a v tvrdej konkurencii
obsadili1. miesto v kategórii Najlepší prezentačný tím 2. miesto v
kategórii Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu.
Primátorka počas stretnutia ocenila ich celoročnú prácu, ktorá ich
doviedla k úspechu. Poďakovala im za úspešnú reprezentáciu
nášho mesta, podporu cestovného ruchu v našom meste a
popriala veľa úspechov v ďalšom štúdiu a možno v budúcnosti aj v
oblasti cestovného ruchu.
Poďakovanie patrí aj ďalším žiakom, ktorí pracovali na úspechu
svojich spolužiakov a tiež učiteľkám Z. Almási G. Simanovej.
Zástupcov Základnej školy J. A. Komenského Revúca 2. mája
2016 privíta vo svojom sídle aj pán prezident SR Andrej Kiska,
pod patronátom ktorého sa celoslovenská súťaž konala.
Ďakujeme. ZŠ

Žltý kvietok v boji proti zákernej chorobe

S veľkou radosťou sme privítali
správu o znovuotvorení Múzea
Prvého slovenského gymnázia v
Revúcej. Tejto významnej slovenskej škole sme sa venovali
na hodinách dejepisu. No využili
sme aj príležitosť na vlastné oči
sa presvedčiť, ako študovali
naši rovesníci v minulosti.
Návšteva Prvého slovenského
gymnázia nás milo prekvapila.
Nebola to len nudná prednáška
o historických faktoch, ale vďaka
vynoveným priestorom sme mali
možnosť skutočne precítiť at-

mosféru školy minulosti. Zaujali
nás nielen vystavené ručne
písané vysvedčenia, ukážky
krasopisne písaných zošitov, či
zariadenie starodávnej školskej
kuchyne.
Najväčším zážitkom pre nás bola kompletne zariadená dobová
trieda, v ktorej sme si mohli vyskúšať, ako sa asi cítili žiaci v
úzkych drevených laviciach,
ako sa písalo na starú drevenú
tabuľu, a zaujal nás aj drevený
peračník, ktorý je s tým dneš-

Deň narcisov je dňom boja proti
rakovine. Tento deň sa nesie v
žltej farbe umelých a živých
narcisov na podporu všetkých,
ktorí čelia zákernej rakovine.
Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý
vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom.
Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme financovania programov a projektov na
podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti.
Deň narcisov je jediná verejnoprospešná zbierka Ligy proti
rakovine a tento rok sa konal už
po 20-ty krát. Ulice mesta Revúca sa 15. apríla 2016 zaplavili
dobrovoľníkmi- žiakmi ZŠ I. B.
Zocha so žltými narcismi a každý, kto si ich pripol na svoj odev,
vyjadril podporu a spolupa-

tričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky
dobrovoľníkov každý pomohol
získať finančné prostriedky na
pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.V tomto roku sa nám podarilo vyzbierať sumu 600,61 €.
Naše deti sú hrdé na to, že môžu
pomôcť ľuďom, ktorí to ozaj potrebujú.
Mgr.M.Pirochová.
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Olympijský klub GEMER ocenil volejbalistov ZŠ
Komeského
listov počas „ Slávnostného

Volejbalové družstvo žiakov ZŠ
J. A. Komenského v Revúcej v
zložení Filip Vavrek, Jakub Ovšonka,a Matej Lábaj,Lukáš
Kriak a Erik Vaculčiak pravidelne trénuje už niekoľko rokov.
V roku 2015 sa družstvo zúčastnilo okresného, regionálneho a
krajského kola vo volejbale žiakov, pričom sa na prvých priečkach prebojovalo až na Majstrovstvá Slovenska v Liptovskom Mikuláši.Na MSR sa družstvo stretlo v základnej skupine
s družstvami zo Strážskeho,
Strečna a Malaciek. Po výhre v
skupine suverénne vyhrali

chlapci aj semifinále s družstvom z Púchova. Nakoniec naši
chlapci našli premožiteľa až vo
finále a to družstvo zo Svidníka.
Ako príjemný bonus pri zisku 2.
miesta na celoslovenskej úrovni
bol kapitán nášho družstva Filip
Vavrek vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.
Veľké poďakovanie za úspešnú prípravu patrí trénerom
Petrovi Bolačekovi, Erikovi
Švecovi, Karolovi Húšťovi a
Marošovi Kumimu, za vytvorenie podmienok na tréning
vedeniu základnej školy a rodičom, ktorí chlapcov k volej-

balu priviedli a neustále ich
podporujú.
V roku 2016 družstvo v upravenom zložení: Filip Vavrek,
Filip Ovšonka, Jakub Ovšonka,
Matúš Ďuriška, Matej Lábaj,
Kristián Barnák, Michal Holý a
Jakub Barták s prehľadom znovu zvíťazilo na obvodnej, regionálnej i krajskej súťaži a postúpilo na Majstrovstvá Slovenska
Kalokagatia 2016 v Trnave.
Držíme im palce.
Dňa 14. apríla 2016 za prítomnosti vedenia mesta Rožňava
vo veľkej sále Mestského úradu
v Rožňave družstvo volejba-

vyhlásenia najlepších športovcov regiónu Gemer za rok 2015 „
získalo ocenenie „ Najúspešnejší športovec roka 2015 „ v
kategórii športové kolektívy
žiaci.
Žiaci Základnej školy J. A.
Komenského Revúca sa ocitli v
spoločnosti Majstrov Európy aj
sveta z radov športovcov regiónu Gemer. Blahoželáme a
ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Základnej školy J. A.
Komenského , mesta Revúca a
regiónu Gemer.

Naši karatisti na otvorených majstrovstvách v Bratislave
kde zvíťazil Halaj. Pavol Halaj
dominoval aj vo finále, keď
porazil súpera z Realu Trenčín a
zaslúžene vyhral. V súboji o
bronz vyhral po dobrom výkone
aj M. Herich.
Po jednotlivcoch ešte prebehli
súťaže družstiev v kata, kde sme
postavili team A, v zložení: P. Halaj, M. Herich a Š. Koreň a team
B,-v zložení: L. Bánes, M. Meško
a M. Bajús. Na našu radosť obe
naše družstvá obsadili 3. miesta.
Po dekorovaní medailistov v súborných cvičeniach kata a prestávke pokračovala súťaž v špor-

tovom zápase kumite. Ani v
športovom zápase sme sa
nestratili, keď najprv vo váhovej
kategórii chlapcov 8- 9 roční,
Juraj Prč vybojoval pekné 3.
miesto. V tej istej vekovej kategórii, ale vo váhe do 32 kg získal bronzovú medailu aj Štefan
Koreň. Medzi 12- 13 ročnými
chlapcami do 45 kg pridal bronz
aj Lukáš Bánes.
Vedenie klubu blahoželá medailistom a všetkým ďakuje za
vzornú reprezentáciu klubu.
Karate klub.

Rozpis pohotovostných služieb lekární -máj 2016
V nedeľu 17. apríla sa siedmi
pretekári Karate Klubu Revúca
zúčastnili otvorených majstrovstiev Bratislavskej únie karate
detí a žiakov spojených so 4. kolom Bratislavského pohára mládeže.
Súťaž ako tradične začala najprv
v disciplíne súborné cvičenia kata. Vo vekovej kategórii 8 9 roční
chlapci nás reprezentovali Štefan Koreň a Juraj Prč. Prvý menovaný si počínal pomerne dobre, no v zápase o bronz prehral
a obsadil konečné 4. miesto. Pre
Juraja Prča to bol debut v tejto
vekovej kategórii, koncom mar-

ca mal 8 rokov a tak prešiel do
vyššej kategórie, tu zatiaľ len
zbiera prvé skúsenosti. Medzi
staršími chlapcami 10 - 11 rokov
v katách štartovali až piati naši
pretekári Lukáš Bánes, Matej
Meško, Marko Bajús, Matej
Herich a Pavol Halaj.L. Bánes,
M. Meško i M. Bajús súťažia
svoju prvú sezónu a dá sa povedať, že sa postupne etablujú
na súťažnej scéne a postupne
získavajú skúsenosti. Skúsenosť sa prejavila aj teraz, keď
po dobrých výkonoch sa P. Halaj stretol s klubovým kolegom
M. Herichom o postup do finále,

Pondelok Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa
1
Cannabis

2
Lianela

3
Cannabis

4
Dr.Max

5
Benu

6
NsP

7
Nsp

8
Dr.Max

9
Lianela

10
Dr.Max

11
Cannabis

12
NsP

13
Dr.Max

14
Lianela

15
Benu

16
Cannabis

17
Dr.Max

18
Benu

19
Lianela

20
Benu

21
Cannabis

22
Lianela

23
Dr.Max

24
Cannabis

25
Benu

26
Dr.Max

27
Lianela

28
Dr.Max

29
Benu

30
Dr.Max

31
NsP

Pohotovostné služby
Sobota,nedeľa,sviatok:
Pondelok-piatok
8.00-18.00 hod.
Dávid
Tomečko,Športovec
roka
2015
: 16.00-18.00 hod.

8

INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0910 260 666
Predám zateplenú UNIMOBUNKU na pevnom ráme rozmery 3x7 m. 0915 831 662
Predám komplet prerobený 3izbový byt na Mierovej ulici.
Cena 25 tis.€.
0905 754 135
Predám rodinný dom so záhradou v Sirku. Cena 12 tis.€.Pri
rýchlom jednaní dohoda možná.
0907 837 161
Predám pšenicu 18 €/q.
Doveziem. 0907 212 278

Zamestnanie
Administratívny pracovník, ATENA PERSONAL CONSULTING,
Revúca, Ing.A.Zánová, USO,
prax 6 mesiacov,0908 078 158,
Autoelektrikár,Marek ČupkaTRANSTAV Revúca,USO, prax
2 roky,0905 356 327,
Automechanik nákladných motorových vozidiel,Marek ČupkaTRANSTAV Revúca, USO, 0905
356327
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SMZ a.s.Jelšava ponúka na prenájom
nebytové priestory o rozlohe 463,5m2 na prízemí
bývalého OD-Magnezit na Komenského 1097/13.
Priestory o rozlohe 239 m2 sú vhodné na obchodnú
činnosť.
Na kancelárske a skladové účely spolu so sociálnym
zariadením sú vhodné priestory o rozlohe 224,5m2.
K dispozícii sú aj parkovacie priestory.
Prenajať je možné aj určitú časť uvedených priestorov.
Bližšie informácie o podmienkach prenájmu na tel.č.
058 482 22 56.

Zamestnanie
,Krupier/ka,Belagio,s.r.o Revúca, Mgr.T.Prokopy, nižšie
stredné vzdelanie,0905 573
286
Obchodný zástupca(oblasť služieb),Matching,s.r.o Revúca,K.Javorská,USO,prax 2 roky,0905 993 812,
Operátor zariadenia vo výrobe
farieb,F.N.STAV,Revúca,Oto
Francan,USO, 0907 379 359
Strážnik, SBS Berkut,s.r.o Jelšava,A.Miková, stredné odborné vzdelanie,0904 970 212

Máte vysoké splátky
alebo veľa pôžičiek?
Preneste si ich k nám
a splátky Vám znížime.
Info: 0911 090 312
Po-Pia: 9.00-17.30 hod

Kominárstvo ponúka
Frézovanie komínov
Vložkovanie komínov
Čistenie komínov
Kontrola komínov
Fézovanie dechtu
Výstavba komínov
na suchú aj mokrú
prevádzku
www.kominarik.sk
0903 534 118

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci apríl

Lúčime sa
Ján Belán
vo veku 69 rokov
Rudolf Kršňák
vo veku 80 rokov
Margita Brindzáková
vo veku 56 rokov
Ján Boroš
vo veku 78 rokov
Lucia Kubejová
vo veku 32 rokov

Znel svadobný
pochod
Marek Grác
a Mgr.Dominika Szollosová
16.4.2016
Lukáš Stanko
a Mgr.Tatiana Nohavičková
16.4.2016
Ján Kvetko
a Ivana Albertová
16.4.2016
Marián Mráz
a Viera Šutáková
16.4.2016
Michal Vrbjar
a Mária Kasperová
16.4.2016

Vitajte
Vivien Hamarcsiková
Timea Kubejová
Roman Januch
Michal Balog
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