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Z úcty k vám..., Mesto ocenilo svojich občanov
Tóny štátnej hymny otvorili
slávnostné podujatie Oceňovanie osobností mesta Revúca, ktoré je už roky súčasťou
Dní mesta Revúca. V piatok
17.júna 2016 si v mestskom
dome kultúry z rúk primátorky mesta Evy Cireňovej
prevzali ocenenia:
Zlatého Quirina mesta Revúca - Jaroslav Petr DiS.art.,
za aktívnu činnosť v oblasti
hudby a propagácie Základnej umeleckej školy Revúca.
J.Petr pôsobí v ZUŠ v Revúcej
od roku 1980. Aktívne sa zapája
do rôznych podujatí v rámci
školy a verejnosti. Podieľa sa na
inováciách a modernizáciách v
prospech školy. Je členom
obecnej školskej rady a predsedom Rady školy v ZUŠ v Revúcej. Vedie internetovú stránku
školy, zodpovedá za vytvorenie
školského časopisu OBČAS-

Počas Dní mesta 2016 sme počuli a videli všeličo... Aj 5D kino
Významné mestské kultúrne podujatie máme za sebou. V sobotu v nočných hodinách utíchli
zvuky, tóny, hlasy a rozplynuli sa
vône XX.ročníka Dní mesta
Revúca
Počas dvoch dní 17. a 18.júna
2016 sa na námestí vystriedali
účinkujúci, návštevníci i jarmočníci. V programovom zložení
sme našli tradičné vystúpenia
detí a žiakov našich materských,
základných a umeleckých škôl,
záujmových útvarov, vystúpenia

súborov tých staršie narodených i cezpoľných hostí. V piatok sme videli vystúpenie detského folklórneho súboru Lykovček, tanečného štúdia HappyDance, skupiny Quoli Čomu
?, Pseudosapiens, All In Band a
Elán Tribute. V sobotu popoludní fujaristu Tomáša Vaculčiaka,energiou nabité vystúpenie
folkórneho súboru Lykovec,
spevákov a hudobníkov súborov Spod Kohúta Revúčka a Revúška. Pódium v sobotný pod-

večer až neskoro do noci patril
Lacimu Strikeovi, Dominike
Mirgovej a skupine Le Payaco a
ich priaznivcom.
V sprievodnom programe sme si
našli športové(súťaž mladých
silákov,atletická olympiádaKalokagatia, tenisový turnaj),umelecké(Revúckysalón,Podši
atrom-výstava umeleckej školy
Artiana,Umenie lieči-výstava
prác ZUŠ Revúca,výstava krojov a predmetov ľudovej kultúry
z Podpoľania) i gastronomické

(Gastro festival súkromnej strednej školy a výborné bryndzové a
kapustové halušky žien z Muránskej Zdychavy)podujatia.
Deťom sa páčili autíčka ,kolotoče a novinka počas tohoročných Dní mesta pojazdné 5D
kino. Počasie nám prialo počas
celých dní a veríme, že zostanú
príjemnou spomienkou, ktorú
budú pripomínať nielen zakúpené jarmočné produkty.
Katarína Kvetková
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Z úcty k vám... Mesto ocenilo svojich občanov
NÍK. Úspešne vedie dychovú
hudbu Gemerčanka, podieľa sa
na realizácii festivalu dychových
hudieb Gemera-MEMORIÁL
JOZEFA MERIAČA, je dirigentom speváckeho zboru QUIRIN
pri ZUŠ a speváckeho zboru
Nádej pri evanjelickej cirkvi.
Plaketu mesta Revúca- Anna
Vrbiarová, za dlhoročnú činnosť v Zbore pre občianske
záležitosti
Profesijnú dráhu matrikárky
začala v roku 1980 a vykonáva
ju 36 rokov či už na národnom
výbore, okrese, v štátnej správe, alebo mestskej samospráve. Túto ušľachtilú prácu, náročnú na čas, vykonáva zodpovedne a v práci necháva kus srdca,
pretože práca matrikárky nemá
len 5 pracovných dní, patrí jej aj
sobota, či už svadobná, jubilejná...pre ňu určite pracovná. Je
zakladajúcou členkou Zboru pre
občianske záležitosti Človek
človeku v revúckom regióne a v
roku 2008 bola zvolená za
predsedníčku regionálnej rady .
Svojou profesionalitou a angažovanosťou v ZPOZe vykonáva
záslužnú prácu v prospech
človeka a ľudskosti.
Cenu primátorky mesta-Ján
Johan, za aktívnu prácu v OZ
Centrum Aktivizácie pamäti
avitality Revúčka
Aktívne pracuje v OZ Centrum
aktivizácie pamäte a vitality v
Revúčke, čím prezentuje mestskú časť Revúčka. Je gestorom
pri stavaní dvojkríža a dreveného prístrešku na Klepanej
skale, tiež dreveného betlehemu v centre mestskej časti a
realizátorom tvorivých nápadov
a aranžmánov realizovaných
občianskym združením. Vedie
mužskú folklórnu skupinu Spod
Kohúta Revúčka-Muránska
Zdychava, ktorá reprezentuje
na podujatiach mesto Revúca.
Detský folklórny súbor Lykovček -Mgr. Natália Poprocká,za činorodé pôsobenie
a vedenie hudby v DFS Lykovček.
Natália Poprocká je človek s
výnimočnými vlastnosťami.
Vďaka láske k hudbe a ľudovým
tradíciám , trpezlivosti a obetavému prístupu v práci s deťmi sa
zaslúžila o rozvoj ľudovej hudby
v DFS Lykovček , ktorý vedie.
Jej činorodé pôsobenie v súbore prispieva k tomu, že aj naše
mesto je niečím výnimočné, šíri
jeho dobré meno a podieľa sa
na zachovaní a rozvoji kultúry a
ľudových tradícií v našom meste
a reprezentovaní nášho regiónu.

Ing. Maroš Detko, za propagáciu mesta a regiónu prostredníctvom umeleckej fotografie.
Fotograf, ochranca prírody. Fotografovaniu sa venuje od roku
1969. Prostredníctvom umeleckej fotografie sa zameriava na
prírodu Revúcej a okolia, propagáciu mesta a regiónu. Je
ojedinelým dokumentaristom
NP Muránska planina. Úspešne
vystavoval svoje fotografie na
medzinárodných fórach, na pohľadniciach, prospektoch, kalendároch, časopisoch. Spolupracoval pri tvorbe novej expozície PSG. Získal viacero ocenení na súťažiach za svoje tvorivé výkony a výsledky v umeleckej činnosti.
Ing. Július Homola, za dlhoročnú, činorodú prácu v oblasti kultúry a osobný podiel
pri zakladaní FS Lykovec
Pán Homola sa láske k hudbe
učil už v mladom veku počas
štúdií pôsobením v tanečných a
hudobných súboroch ako sú
divadelný súbor Mladé letá,
Technik STU Bratislava, Lúčnica. Po návrate z vysokoškolských štúdií v roku 1972 založil
a viedol folklórny súbor LYKOVEC. Súbor zanietene viedol a
pod jeho vedením mladí folkloristi zaznamenali rýchly skok do
slovenského folklórneho hnutia,
zúčastňovali sa na celoslovenských podujatiach, propagovali
mesto, región napr. televíznym
filmom „Šťastný Nový rok“,
„Spievanky, spievanky“, reláciou „Nedeľa v klube“. V súčasnosti pokračuje jeho spolupráca
s folklórnym metodickým centrom Gemera a Malohontu.
Július Schwartz- Happy Dance, za dlhoročnú záslužnú
prácu s deťmi a mládežou v
oblasti spoločenských tancov.
J.Schwartz pôsobí ako tanečný pedagóg a tréner už vyše 30
rokov. Počas aktívneho tancovania dosiahol najvyššiu výkonnostnú triedu, medzinárodnú triedu „S“, bol finalistom majstrovstiev Slovenska a patril tiež
do štátnej reprezentácie. Počas
svojho pôsobenia ako učiteľ a
tréner vychoval množstvo finalistov, majstrov, ako aj reprezentantov Slovenskej republiky.
Založil a viedol Klub spoločenský tancov, tanečný klub Sambed, Happy Dance pri MsKS v
Revúcej, IMPULZ v Rimavskej
Sobote. Pôsobil ako rozhodca
na najvyššej medzinárodnej
úrovni World Dance Sport Federation. Okrem tanečného

špo-tu sa vo veľkej miere podieľa
na výchove detí v oblasti základných kurzov spoločenských
tancov a spoločenského správania na základných a stredných
školách. Uvádza mládež do spoločenského života, učí parketovej kultúre a svojou osobnosťou kladne vplýva na ich morálny
vývoj.
Milan Černota, za vynikajúce
výsledky v nohejbale a za
úspešnú reprezentáciu mesta
a Slovenskej republiky.Aj keď
má Gules, ako Milana prezývajú,
ešte len 25 rokov, už viac ako 17
rokov sa venuje nohejbalu. Je
nesmierne húževnatý, bojovný a
technicky skvele vybavený hráč,
ktorý sa ako prvý nohejbalista z
Revúcej dostal do užšej nominácie mužských reprezentantov
SR v nohejbale na vrcholové
podujatie a to ME mužov 2011,
ktoré sa uskutočnili na Korzike .
Od tohto okamihu patrí medzi
stabilných členov reprezentácie
SR na vrcholových podujatiach.
Posledný úspech dosiahol vlani
na ME mužov v Humennom, kde
získal striebornú medailu za 2.
miesto v trojiciach. V klube patrí
medzi opory A družstva a pravidelne nastupuje v 1SNL mužov. Na domácej scéne si v
minulom roku domov doniesol
zlatú medailu za víťazstvo v
Slovenskom pohári a v tomto
roku striebornú za 2. miesto tiež
v SP.
Pečať Prvého slovenského
gymnázia-volejbalové družstvo žiakov, ZŠ Komenského,
za 2.miesto na Majstrovstvách
Slovenska vo volejbale žiakov.
Družstvo žiakov v zložení Filip
Vavrek, Matej Lábaj, Filip
Ovšonka, Jakub Ovšonka a
Matúš Ďuriška vynikajúco obstálo v tvrdej konkurencii a získalo
na Majstrovstvách Slovenska vo
volejbale žiakov za rok 2015 2.
miesto. Chlapci úspešne reprezentovali školu i mesto. Kapitán
družstva Filip Vavrek získal ocenenie najlepší hráč turnaja.
Attila Zsíros, Gymnázium Martina Kukučína, za vynikajúce
štúdijné a mimoškolské výsledky.
Attila Zsíros, študent oktávy
GMK, dosahuje vynikajúce študijné výsledky, pracuje ako predseda študentskej rady, je organizátorom školských projektov ako
napríklad 24-hodinový športový
maratón, gymnaziálny bál študentov, je administrátorom webstránky školy, pracuje pre školský časopis, zaoberá sa grafickou úpravou plagátov, bulletinov,

fotografovaním školských akcií,
nahráva a spracováva video
scénky. Reprezentuje školu v
predmetových olympiádach, na
súťaži Fyzikálnych filmov v Bratislave v ťažkej konkurencii
získal 1. miesto. Dobré meno
svojej škole a rodnej Revúcej šíril v medzinárodnom projekte
Svet priateľov v nemeckom
Sasbacku. Aktívne pracuje aj v
cirkevnom zbore evanjelickej
cirkvi.
Ema Sabolová, žiačka ZŠ
Hviezdoslavova, za reprezentáciu mesta v prednese
poézie a prózy
Ema sa od začiatku školskej
dochádzky venuje prednesu
poézie a prózy. V minulosti získala viacero umiestnení v rôznych recitačných súťažiach. V
školskom roku 2014/2015 zvíťazila v regionálnom kole súťaže v
prednese slovenských rozprávok Zlatá podkova, zlaté pero,
zlatý vlas a postúpila na celoslovenské kolo, kde v silnej konkurencii získala pekné 3. miesto. V školskom roku 2015/2016
obhájila svoje prvenstvo v regionálnom kole spomínanej súťaže
a opäť postúpila na celoslovenské kolo. Svojím talentom
šíri dobré meno školy a mesta.
Slávnostné chvíle oceňovania
umocnilo vystúpenie pianistu
Jozefa Hollého a jeho Piano
show. Vynikajúci klavirista postavil svoj projekt na dynamickom klavírnom vystúpení, ktoré
v sebe spája rôzne hudobné
žánre: klasiku, jazz, pop, funky,
latino. Predstavuje energickejšiu formu klasiky, ktorá pozostáva z ich vzájomného mixovania.
V Piano show ide o spojenie
klavírneho umenia s modernou
hudbou formou Gala koncertov
a Live vystúpení. Mix hudby,
svetla, obrazu, audiovizuálnych
doplnkov, akým je i detailný záber na klaviatúru, prináša nielen
umelecký, ale aj technický zážitok pre počúvajúceho diváka.
Vypočuli sme si klasiku ako J.S.
Bacha alebo Korsakovov Let
čmeliaka, ale aj nádherné melódie zo známych filmov ako Pearl
Harbour,Letec,Gladiátor a Piráti
z Karibiku. Podľa vyjadrení
Jozefa Hollého bol síce v Revúcej po prvýkrát ale pokiaľ ho
pozveme, určite sa k nám ešte
vráti. Ako publikum sme nesklamali a odovzdávali pozitívne
emócie
počas vystúpenia.
Text:Katarína Kvetková, foto:
Peter Poboček
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Kvôli deťom sa Revúcou prehnala smršť cyklistov

gymnáziu. Kvalitu pripravovaného jedla hodnotila odborná
porota, ale aj „ochutnávači“ z radov návštevníkov podujatia v
rámci verejnej ochutnávky.
Naše družstvo sa umiestnilo na
peknom 2. mieste vo verejnej ochutnávke. Víťazi boli odmenení
cenami a my sme odchádzali s
dobrým pocitom, že naše jedlo
návštevníkom chutilo. Účasť na
podujatí nás inšpirovala a veríme, že sa náš tím zúčastní aj
na budúci rok.
Veď už aj Martin Kukučín počas
svojich štúdií v Prvom slovenskom gymnáziu ochutnal gemerské revúcke guľky a toto ú-

V stredu 15.júna 2016 privítalo
naše mesto účastníkov charitatívnej cyklotour Na bicykli deťom pre život 2016.
Tento projekt prostredníctvom
občianskeho združenia Deťom
pre život pomáha onkologicky
chorým detským pacientom.
Zakladateľom občianskeho
združenia je Miroslav Bílik, otec
Matúša Bílika, ktorému diagnostikovali leukémiu vo veku 2
rokov. Miroslav Bílik je nadšený
cyklista, preto sú charitatívne
akcie združenia zamerané najmä na cyklistiku. Charitatívna
cyklotour sa stala realitou v roku
2010 a nechýba ani tohto roku.
Aktivisti opäť šliapu do pedálov
za dobrú vec. Opäť vysadli na
bicykle aby spoločne prešli celým Slovenskom a najazdili vyše
800 km. Počas siedmich dní od
12. júna do 18. júna prejdú z
najvýchodnejšej slovenskej
obce Ždaňa až do Bratislavy.
Ani tento rok nevynechajú návštevu nemocníc a onkologických oddelení, kde sa malí pa-

Mesto Revúca a Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov Revúca
Vás pozývajú na spomienkové podujatie venované
70.výročiu úmrtia povstaleckého básnika a
revúckeho rodáka Jána Brocku
štvrtok 7.júla 2016 o 9.00 hod.
Mestské kultúrne stredisko Revúca.

cienti liečia. Zo zbierok plánuje
združenie poskytnúť rekondičné pobyty pre rodiny s onkologicky chorým dieťaťom, financovať individuálnu dopravu pre
detských onkologických pacientov zdarma po celom Slovensku a podporiť detské onkologické oddelenia v nemocniciach.
Cez naše mesto prechádzali
cyklisti v rámcii IV.etapy Rožňava Brezno v dľžke 99 km, v
stúpaní 1353 m a klesaní 1162
m. Cyklistov, medzi ktorými nechýbali známe osobnosti spoločenského života,v areáli mestského úradu privítala a šek v
hodnote 150 € odovzdala primátorka mesta Eva Cireňová.
Nasledoval krátky oddych pri
vystúpení detí materských škôl
a prehliadka Múzea Prvého
slovenského gymnázia a šliape
sa ďalej. Prajeme im ešte
dostatok síl a dobré počasie pri
zdolávaní posledných trás tejto
prospešnej cyklotour.
Text a foto: Katarína Kvetková

žasné jedlo opísal nasledovne:„... a čo všetko ešte dalo by
sa napísať k zvelebeniu guliek
revúckych!Jak sucho som ich
tu odbavil, kdežto ony tak
hladko kĺzali sa dolu hrdlom!
A ten kyseľ, čo bol na nich! Že
je niečo dobrého, samé muchy dokazujú. Vzdor tomu, že
vedia, ako musia zahynúť, hádžu sa doň. Utopia sa vďačne,
len keď im je daná príležitosť
v kyseli si pohovieť. A sú ešte
veselé, čo i pieseň ukazuje:
„Chlapci, buďme veselí ako
mucha v kyseli...Ej, guľky, to
je jedlo, ale darmo budem o
nich teoretizovať!“

Ako sme guľky varili

Dňa 11.06.2016 družstvo zo ZO
JDS v zložení Zuzana Sýčová,
Helena Štulajterová a Mária Sutorisová úspešne zastupovalo
Mesto Revúca vo varení gemerských guliek počas podujatia
Dní mesta Jelšava. Skvelým

pomocníkom, ktorý prikladal
pod kotol a udržiaval oheň bol
Stanislav Sutoris.
Podujatia sa zúčastnila aj primátorka Eva Cireňová a zamestnanci Oddelenia územného a strategického plánovania,
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Návštevníkov sme
lákali nielen dobrou náladou a
vôňou pripravovaného pokrmu,
ale aj chlebíkom s masťou a
propagačnými materiálmi. Zároveň mesto reprezentoval aj
stánok Turistického informačného centra, ktorý ponúkal široké spektrum tovaru, ručných
výrobkov, informácií a propagačných prezentov o našom
meste a Prvom slovenskom

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: 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 Štúrova,14.50-15.10
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- 7.15 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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ného systému zberu zabez- tov, viacvrstvových kombinovaRozširovanie pohrebiska pečované
bezplatne počas ce- ných obalov (tetrapak) a kovo-

Oznamujeme občanom mesta Revúca, že na pohrebisku v Revúcej sa začali stavebné práce Rozširovanie pohrebiska.
Prosíme návštevníkov pohrebiska o zhovievavosť a porozumenie počas týchto prác. V snahe predísť zlikvidovaniu starých
hrobov, ktoré sa nachádzajú na území starého cintorína hneď za
urnovým hájom žiadame občanov, aby prišli do kancelárie Pohrebnej služby identifikovať neoznačené staré hroby a to najneskôr do konca roka 2016. Ak tieto hroby nebudú mať nájomcov,
nebudú označené, budú tieto hroby zlikvidované a na ich mieste
budú v ďalšom období pokračovať stavebné práce podľa projektu.
Zároveň oznamujeme občanom, že veľkoplošný kontajner bude
premiestnený na parkovisko pred kanceláriu Pohrebnej služby a
do urnového hája bude pristavený malý kontajner. Preto žiadame
návštevníkov pohrebiska, aby nehádzali smeti za plot a na iné
nevyužité plochy, ale do kontajnerov.

lého roka v zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej
zber a prepravu odpadov na
území mesta na Šafárikovej ul.
č. 330/3, Revúca. Pôvodca je
povinný tento odpad dopraviť na
zberný dvor na vlastné náklady. Možný je aj spätný odber
priamo v predajni pri nákupe nového spotrebiča.
Odpad z obalov a odpad z
neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
Pri komplexnej bytovej výstavbe (bytové domy) sa v
rámci zavedeného systému zberu jednotlivých druhov vytriedených zložiek komunálnych
odpadov (komodít) používajú
tieto zberné nádoby: MODRÝ
KONTAJNER o objeme 1100 l,
označený nápisom PAPIER na
zber papiera a lepenky; ZELENÝ
KONTAJNER o objeme 1100 l a
zelená plastová zberná nádoba
o objeme 240 l, označené nápisom SKLO na zber skla a sklenených črepov;ŽLTÝ KONTAJNER o objeme 1100 l, označený
nápisom PLASTY na zber plas-

vých obalov
Pri rodinných domoch sa v
rámci zavedeného systému
zberu jednotlivých druhov vytriedených zložiek komunálnych
odpadov (komodít) používajú
vrecia, ktoré zabezpečí spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta,
pričom vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti musí uvedené separovane zbierané zložky komunálnych odpadov ukladať oddelene do osobitného vreca a v
určenú dobu vyložiť pred svoju
nehnuteľnosť. Samostatné vrece je určené na komoditu „sklo“
a ďalšie spoločne na komodity
„plasty“, „viacvrstvové kombinované materiály“ a „kovy“. Komoditu „papier“ je možné okrem
ukladania do vreca pripravovať
aj do balíkov previazaných motúzom
Vyzbierané komodity je možné odovzdávať aj na zbernom
dvore. Odpady z obalov (papierových, plastových či kovových) je potrebné skladať
alebo stláčať!!! Pokračovanie

Príďte si pozrieť Revúcky salón

Správca pohrebiska a pohrebnej služby Revúca

Ako nakladať s odpadmi?
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi.
Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca
drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich
odovzdať na zbernom dvore v
areáli spoločnosti vykonávajúcej
zber a prepravu odpadov na
území mesta na Šafárikovej ul.
č. 330/3, Revúca. Odovzdaný
drobný stavebný odpad bude
odvážený a pôvodcovi bude na
základe zistenej hmotnosti tohto
odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú
týždennú evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa
uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo
odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a
prepravu odpadov na území
mesta prevezme na zberný dvor
drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby až po
preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na

cudzí občiansky preukaz.
Poplatok za 1 kg drobných
stavebných odpadov je 0,04
€.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.
Pôvodca biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je povinný zabezpečiť na
vlastné náklady jeho odovzdanie na zbernom dvore v
areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na území mesta na Šafárikovej ul.330/3, Revúca. Odovzdanie tohto odpadu na
zbernom dvore je bezplatné.
Táto povinnosť sa týka odpadu zo záhrad a netýka sa
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Je zakázané ukladať predmetný odpad na verejných priestranstvách uloženie alebo ponechanie odpadu na inom miesto ako na mieste na to určenom je priestupkom.
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych
odpadov
Elektroodpady z domácností
Odovzdávanie elektroodpadu z
domácností je v rámci zavede-

Hasičské jednotky 2015

Foto:Katarína Kvetková
než po iné roky je dominantný
moment a duševné rozpoloženie autora uprostred zaznamenaného sveta a nie svet samotný. Napriek tomu, samotnou
výstavou sa nesie až neuveriteľný pokoj. Divák tohto výtvarného sveta zatvoreného v pomerne malej miestnosti prechádza z jednej autorskej reality do
druhej a pred každým dielom sa
musí obrátiť do seba, nechať na
seba pôsobiť každé dielo zvlášť
Aj tento rok sú zastúpené via- a na chvíľu sa odtrhnúť od
ceré techniky, či už práca s vl- reálneho sveta.
nou,drevorezba,keramika, kom- Výstava je otvorená od 16. júna
binovaná technika a maľba. Hoci a potrvá až do 4. júla. Návštevv tak rôznorodej skupine, či už níci si ju môžu pozrieť každý
vekovo, alebo používanou tech- pracovný deň od 7:30 h do
nikou tvorby, je ťažké nájsť jed- 18:00 h vo výstavnej sále MsDK
notiaci prvok,táto výstava tiahne v Revúcej. Mnohé z vystavek nereálnu, fantastike, v niek- ných diel je možné zakúpiť u
Bc. V.Oravec
torých prípadoch až k roz- autorov.
právkovosti a mýtu. Možno viac
Vincent Blanár, Mariana Frolichová, Eva Grendelová, Martina
Guliariková, Ernest Hauser, Jozef Kostič, Katarína Kostičová,
Mária Labošová, Milan Matúš,
Margita Matúšová, Katarína
Molnárová, Jana Stašková Klimentová, Božena Šuhajová,
Eva Wilsona a Alžbeta Zatrochová sú členovia výtvarného
klubu Plánka, ktorých diela sú
vystavené v mestskom dome
kultúry.
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Kalendár podujatí mesta Revúca-júl 2016

Novinky z mestskej knižnice
Olvecký, Noro: Nečakaná diagnóza.
Napínavý román o diagnóze, ktorá sa síce na Slovensku ešte
nevyskytla, ale v Čechách už áno-takmer vždy sa končila smrťou.
Striehne na nás vo vode-na kúpaliskách, jazerách a zabíja...
Rýchlo a nečakane.
Baloghová, Mary: Žiť pre lásku.
Nádherný príbeh lásky z regent-ského Anglicka. Benedikt Harper
si z vojny priniesol nielen ťažké zranenie nôh, ale aj hlboké jazvy na
duši. Napriek tomu sa nevzdáva a usiluje sa nájsť nový zmysel
života...
Dinušová ,Dominika: Láska v Casa Bonita.
Je život taký, aký si ho predstavovala? Čo sa stalo, že jediným
vzrušením je pečenie koláča? Kedy prišlo k tej zmene? Tieto a
mnohé ďalšie otázky víria v hlave Eve-mladej vydatej žene na
materskej dovolenke.
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Atribúty kalokagatie v Revúcej

Školský rok sa blíži ku koncu a jeden z posledných dní v škole
prežili žiaci I.A a II.A Hviezdoslavky na školskom výlete v ZOO
Košice.
Plní očakávania zo zážitkov sme sa vrhli do krajiny zvierat. Kŕmili
sme daniele, obdivovali hravé surikaty a opice i majestátnych tigrov
a levice, no hlavne rešpektovali spiaceho medveďa. Najviac sme
sa však tešili na expozíciu Dinoparku. Najväčším zážitkom bol 3D
film Ponorka, kde sme sa ocitli v nádhernej podmorskej krajine
plnej čudných prehistorických tvorov. A čo by to bol za výlet bez
zmrzliny, bez drobných suvenírov a zaujímavých hračiek a do
sýtosti vybláznených detí na detskom ihrisku. Obohatení zážitkami
sme sa šťastne vrátili domov a už teraz sa tešíme na ďalšie
zaujímavé cesty

V piatok, 17. júna 2016, sa už od
rána zapĺňal školský dvor Základnej školy Ivana Branislava
Zocha v Revúcej športovcami z
revúckych škôl, ktorí prišli, aby si
zmerali sily na 16. ročníku Kalokagatie, ktorú organizuje ZŠ
I.B.Zocha v spolupráci s Mestom
Revúca a CVČ Revúca v rámci
Dní Mesta Revúca.

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
Do 7.ročníka celoslovenskej
literárnej a výtvarnej súťaže
„Svätoplukovo kráľovstvo
ožíva“ sa žiaci ZŠ J. A. Komenského zapojili prvýkrát a hneď
sa im podarilo získať pekné
ocenenia.
Sofia Zatrochová zo 4.A získala
prvé miesto vo svojej kategórii s
prácou na tému Svätopluk vo
virtuálnom svete a Nine Natálii
Vavrekovej tiež zo 4.A bolo udelené čestné uznanie . Jej práca
bola spracovaná na tému
Človek s veľkým Č.
Súťaž „Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“ povzbudzuje žiakov
k budovaniu národnej hrdosti,
vlastenectvu, je príspevkom k
sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na

aktuálne témy v našej spoločnosti a významné historické
medzníky.
Do súťaže sa mohol zapojiť
každý žiak alebo kolektív autorov, ktorí napísali poéziu či
prózu na vyhlásené témy v slovenskom jazyku, alebo nakreslili výtvarné dielo. Súťaž bola organizovaná pod záštitou
predsedu NR SR Andreja Danka, s finančnou podporou ZŠ s
MŠ kráľa Svätopluka Šintava,
Miestneho odboru Matice slovenskej v Šintave cez projekt
Matice slovenskej a Domu
Matice slovenskej v Galante.
Ďakujeme za reprezentáciu a
prajeme ešte veľa
ďalších
úspechov.
Mgr.J.Vavreková.

Prišli zástupcovia zo ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ J. A. Komenského, Gymnázia Martina Kukučína,
Špeciálnej ZŠ a samozrejme z
usporiadateľskej školy.Po úvodnej prezentácii a pridelení štartových čísel bolo už všetko pripravené na otvárací ceremoniál. V
olympijskom roku sa organizátori vyznamenali a nástup atlétov
bol sprevádzaný pekným vystúpením dievčat s kruhmi a
mažoretiek. Za zvukov olympijskej hymny bola vztýčená vlajka
a zapálený olympijský oheň a
riaditeľka školy Adriana Kvetková úvodným príhovorom slávnostne otvorila krásne podujatie.
Po nej sa prítomným prihovoril
zástupca primátorky mesta Ing.
Július Buchta s prianím špor-ových úspechov. Nasledovali sľuby športovcov a rozhodcov, prítomných potom pozdravil predseda Olympijského klubu Gemer
Juraj Králik. V závere sa ujala
slova hlavná rozhodkyňa Martina Pirochová, ktorá okrem toho,
že predstavila rozhodcov, dala aj
organizačné pokyny k jednotlivým disciplínam ... no a súťaže
sa mohli začať. Zápolilo sa v štyroch kategóriách mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky a
starší žiaci - a v piatich disciplínach beh na 60 m; beh na 600,
800 a 1000m; skok do diaľky;
hod kriketovou loptičkou a
štafeta 4 x 60m.„

Grékmi, pre ktorých bola telesná
kultúra integrálnou súčasťou
kultúry spoločnosti.“ Toto hovorí
wikipédia. Kým o športovú stránku sa svojimi výkonmi starali
atléti, o tú druhú duševnú zasa
dobrá hudba a sprievodné slovo,
ktoré účastníkov postupne
previedlo históriou od antických
OH až po novodobé OH. Čaro
podujatia umocňoval krásny
slnečný deň, ktorý len na chvíľočku zahalili búrkové mraky. Ale
ani tie, ani kvapky dažďa nedokázali vyhnať športovcov ani
organizátorov zo športovísk. Dobehnutím poslednej štafety sa
súťažný deň chýlil ku koncu,
stíchlo povzbudzovanie a všetci
s napätím čakali na sčítanie bodov, na to, komu bude patriť celkové víťazstvo. Pred nastúpenými reprezentáciami jednotl-ivých škôl sa objavili stupienky
pre víťazov a za zvukov We Are
The Champions sa začala rozdávať takmer stovka medailí.
Víťazi v každej disciplíne a kategórii dostali okrem medailí a diplomov aj malé darčeky, ktoré
venoval OKG. Ocenenia odovzdávala riaditeľka školy A. Kvetková a J.Králik. Poslednou cenou bol pohár pre víťaznú školu
po druhý raz ho vybojovali žiaci
ZŠ Komenského a Zocháči boli
druhí. Výsledky v jednotlivých
kategóriách si môžete pozrieť na
www stránke ZŠ I.B.Zocha. Už
tradične na záver 16. ročníka
Kalokagatie zabehli účastníci
kolečko na bežeckom ováli.

Olympijská pochodeň dohorela,
vlajka doviala a športoviská
osameli. Všetkým už zostali len
pekné spomienky na vydarené
podujatie a dobrý pocit z
výborných výkonov. Poďakovanie patrí športovcom, rozhodcom, ale i organizačnému tímu
Kalokagatia je ideál harmoniczamestnancov a žiakov ZŠ I. B.
kého súladu a vyváženosti fyZocha.
zickej a duševnej stránky človeka. Bol formulovaný antickými RNDr. Eva Vidová
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Úspešný úvod letenej biatlonovej sezóny

Úvod letnej biatlonovej sezóny
sa v dňoch 11.- 12. júna 2016
presunul na východ Slovenska.
Dejiskom I. kola VIESSMANN
pohára v letnom biatlone sa stal
Sigord pri Prešove.
Zišli sa tu nielen mladí biatlonisti
z celého Slovenska, ale aj všetci
nadšenci tohto krásneho, ale náročného športu. Predpovede počasia na tento víkend spočiatku
neboli príliš priaznivé. Organizátori aj pretekári sa právom
obávali možných rozmarov počasia, ktoré mohli nepríjemne
zasiahnuť do bojov o stupne víťazov.
Na pretekoch letného biatlonu v
Prešove sa nestratili Revúcki
biatlonisti, z ktorých viacerí zažili svoju bežeckú, ale hlavne
streleckú premiéru v sobotňajších rýchlostných pretekoch.
Úspešný štart mal v tejto kategórii Samuel Siman, ktorý po výbornej streľbe (1) obsadil vynikajúce 4. miesto. V kategórii mladšie žiačky 10 - 11 r. bola v sobotu
najúspešnejšia Alexandra Štempelová. I napriek dvom trestným
kolám obsadila pekné 6. miesto.
Tamara Molentová (so streľbou
za 3) obsadila 12. miesto a hneď
za ňou sa na 13. mieste umiestnila Veronika Šteczová,
pričom obe zaplatili nováčikovskú daň chybami na trestnom
kole. V drese revúckeho biatlonu
štartovala medzi 12-13 r. dievčatami Erika Profantová, ktorá so
streľbou (3,3) obsadila 16.miesto.
Aj v kategórii 12. - 13r. chlapcov
sme mali tiež zastúpenie - Tomáš Kuchta musel absolvovať 4
trestné okruhy a obsadil rovnako
16. miesto. Z trojice starších
žiačok v kategórii 14 - 15 r. sa v
sobotňajších pretekoch predstavila iba Ema Kapustová. S nie
ideálnou streľbou (4, 3) ale rýchlym behom, obsadila 6. miesto.
Druhý deň pokračovalo I. kolo
VIESMANN pohára divácky a-

traktívnymi pretekmi s hromadným štartom. I napriek zmiešaným pocitom našich najmladších z prvého súťažného dňa,
neskrývali svoju radosť aj malé
obavy z toho, čo ich čaká.
Drobné neúspechy zo soboty
hodili za hlavu a koncentrácia
na štarte, pevná ruka pri streľbe,
rýchle nohy a túžba uspieť, boli
korunované úspechom. Veronika Šteczová zaskočila svoje
súperky čistou streľbou a bez
trestného kola vyskočila na
skvelé druhé miesto, ktoré si
udržala až do cieľa. Alexandra
Štempelová (3) potvrdila 6.
priečku z predchádzajúceho
dňa. Tamara Molentová (4)
vďaka rýchlemu behu zlepšila
svoje umiestnenie o tri priečky a
obsadila tak 9. miesto. Samuel
Siman (3) v silnej konkurencii
obsadil 7. miesto. Na tratiach v
medzi 12-13 r. -chlapcami štartoval Tomáš Kuchta, po neúspešnej streľbe a vyčerpávajúcom behu však skončil na 18.
mieste. Napriek výsledku si
získal naše veľké uznanie za
nesmiernu bojovnosť. Rady starších žiačok v nedeľu rozšírila
Anka Fujdiarová, ktorá po
výbornej streľbe (1, 1) obsadila
9. miesto. Emme Petalíkovej sa
so streľbou (1, 2) ušla 13. priečka. Ema Kapustová nabudená
horšou streľbou zo soboty vložila do pretekov maximum.
Strelnicu zvládla v nedeľu výrazne lepšie (2, 1) a podporila to
skvelým behom na trati. Do
cieľovej rovinky tak vbiehala na
3. pozícii, ktorú si s prehľadom
udržala.
Blahoželáme biatlonistkám z
Revúcej, ktoré dosiahli dve
pódiové umiestnenia a veríme,
že v ďalších kolách sa podaria
rovnako pekné výsledky aj
niektorým ďalším ….
Mgr.Jana Mladšia

Medailisti tenisového turnaja

Zľava:Filip Tužinský,Tomáš Krjak,Marek Truhan
V sobotu 18.6.2016 sa za pekného počasia odohral 16. ročník
tenisového turnaja pod záštitou mesta Revúca.
Turnaj organizovalo Centrum voľného času Revúca v spolupráci s
1. TK Revúca a zúčastnilo sa na ňom 9 chlapcov. Tí boli rozdelení
do troch skupín, kde sa hralo systémom vzájomných zápasov na
dva víťazné sety, pričom víťazi skupín postúpili do finálovej skupiny,
v ktorej hrali o medaily
Víťazom turnaja sa stal Tomáš Krjak, ktorý počas turnaja nestratil
ani set, druhý bol minuloročný víťaz Marek Truhan a bronz si
odniesol Filip Tužinský.
Finálová skupina:. Marek Truhan - Tomáš Krjak 2/6, 2/6, Filip
Tužinský- Marek Truhan 3/6, 2/6, Tomáš Krjak- Filip Tužinský 6/1,
6/2.
Mgr.M.Murko

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0902 167 999
Predám záhradu v lokalite
Kúpele. 0904331 448
Hľadám súrne do prenájmu
1-2 izbový byt.
0911 668 815
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Pohotovostné služby lekární- júl 2016
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
BENU

2
Dr.Max

3
BENU

4
Lianela

5
NsP

6
Dr.Max

7
Cannabis

8
BENU

9
Cannabis

10
Lianela

11
Dr.Max

12
Cannabis

13
BENU

14
Dr.Max

15
Lianela

16
NsP

17
Dr.Max

18
Dr.Max

19
Lianela

20
Cannabis

21
BENU

22
Dr.Max

23
Lianela

24
Cannabis

25
Lianela

26
Dr.Max

27
BENU

28
Cannabis

29
Lianela

30
Dr.Max

31
BENU

Pohotovostné služby
Pondelok-piatok
: 16.00-18.00 hod.

Mestská knižnica
Letný výpožičný čas
júl-august
pondelok-piatok
7.30 hod.-16.00 hod
štvrtok -ZATVORENÉ
Obedňajšia prestávka
11.00-11.30 hod

Sobota,nedeľa,sviatok:
8.00-18.00 hod.

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

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci jún

Lúčime sa
Viera Dovalovská
Urbanová
vo veku 70 rokov
Anna Kukordová
vo veku 84 rokov
Radovan Kmeť
vo veku 48 rokov
Mária Kršniaková
vo veku 82 rokov
Oľga Vrábeľová
vo veku 82 rokov
Mária Veselovská
vo veku 91 rokov

Vitajte
Zoe Ďanovská
Leonard Lapčak

Znel svadobný
pochod
Marian Hepka
a Ivana Drábová
25.6.2016
Jozef Ferko
a Angelika Tamášová
15.6.2016
Kominárstvo ponúka
Frézovanie komínov
Vložkovanie, čistenie
a revízne kontroly
komínov
Murovanie komínov
Výroba a montáž
antikorových komínov
0903 534 118

Ponúkame priestory
na prenájom
na Muránskej
ulici.
Prízemie,120 m2
0915 809 720
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