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Pri pamätníku obetiam prvej svetovej vojny a mestskom úrade zmizli stromy

Záhrada PSG

Mesto Revúca ako vlastník pozemkov v katastrálnom území
Revúca na základe vizuálneho
posúdenia zdravotného stavu
sa rozhodlo požiadať o súhlas
na výrub 93 kusov drevín na
týchto pozemkoch v rôznych
častiach územia mesta.

Mesto Tornaľa, ako určený
príslušný orgán štátnej správy v
prvom stupni vo veciach ochrany prírody, vydalo súhlas na
výrub 33 kusov drevín, medzi
ktorými boli aj lipy rastúce pri
mestskom úrade, tuje pri pamätníku obetiam prvej svetovej
vojny a jeden pagaštan konský
na Námestí slobody.
Dôvod žiadosti o výrub zo strany
Mesta Revúca bol zlý zdravotný
stav predmetných stromov.
Stromy boli staré, zdravotne oslabené. Niektoré tuje boli už

suché, ostatné choré, tienili, ohrozovali, pamätník a neplnili
už svoju estetickú funkciu, lipy
boli poškodené a v zlom zdravotnom stave, pagaštan bol silne poškodený, s rozsiahlou hnilobou. Potvrdzuje to aj stanovisko Správy NP Muránska planina a Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.
Rozhodnutie o výrube, ktorý sa
má realizovať do 31. marca
2017, ukladá mestu aj povinnosť
uskutočniť náhradnú výsadbu
do 30. novembra 2018. Pred

mestským úradom by sa mali
vysadiť ruže a pri pamätníku
čerešne pílkaté, sakury.
Ďalšie stromy topoľ čierny, borovica čierna, vŕba, čremcha neskorá, lipy, smrek pichľavý a
slivka budú v priebehu marca
vyrúbané na Remeselníckej,
Komenského ulici, v areáli Domu športu a detského ihriska, v
areáli Múzea Prvého slovenského gymnázia, pri Rozkvete,
v parku Stred I. a pri Královom
dome.
Katarína Kvetková

Poznáme mená najúspešnejších športovcov v meste a okrese v roku 2016
V piatok podvečer 24.februára
sa v mestskom dome kultúry konalo slávnostné oceňovanie najlepších športovcov za rok 2016
Oceňovanie najlepších športovcov v našom meste má viacročnú tradíciu. Tohto roku sa vyhodnocovali a oceňovali športovci nielen mesta Revúca ale aj
okresov Revúca a Rimavská
Sobota. Spoločnú akciu organizovali Okresné združenie telesnej kultúry Rimavská Sobota,
Mesto Revúca a Banskobystrický samosprávny kraj.
OZTK v Rimavskej Sobote sa
pýši dlhoročnou tradíciou, ktoré
pôsobí už takmer 50 rokov a takéto spoločné oceňovanie sa u
nás konalo po prvýkrát.
Úvodné slová patrili primátorke
mesta Eve Cireňovej, ktorá spomenula dlhodobú tradíciu športu
v Revúcej a priekopníka telesnej
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Poznáme mená najúspešnejších
športovcov v meste a okrese v roku 2016
jsterkou Slovenska - v rýchlost- beta Teličáková, Miriam So- Výsledky našich športovcov o-

výchovy Ivana Branislava Zocha, a predsedovi okresného
združenia Deziderovi Balajthymu. Počas slávnostného
večera si úspešní športovci postupne preberali ocenenia, ktoré
odovzdávali Eva Cireňová, zástupca primátorky Július Buchta, primátor Tisovca Peter Mináč, Dezider Balajthy a funkcionári združenia.
Naše mesto v kategórii mládežnícky športovec ocenilo biatlonistku Emu Kapustovú. V letnej
a zimnej sezóne 2016 pretekala
v kategórii žiačok 14-15 ročných. V rámci zimného biatlonu
skončila 2. na Majstrovstvách
Slovenska v rýchlostných pretekoch, 5. vo vytrvalostných pretekoch a 6. v pretekoch s hromadným štartom. Celkové umiestnenie Slovenskom pohári zimného biatlonu: 5.miesto. V letnom biatlone sa stala Majsterkou Slovenska v pretekoch s
hromadným štartom, 2x vicema-

ných aj vytrvalostných pretekoch. Celkovo v Slovenskom
pohári letného biatlonu skončila
druhá.Ema Kapustová sa na
základe výkonnostných previerok stala zároveň aj členkou
Biathlon Future Teamu pre
prípravu budúcich reprezentantov Slovenska, kde na sústredeniach trénovala pod vedením
bývalej olympioničky Martiny
Halinárovej.
V kategórii mládežnícky kolektív
si ocenenie prevzali členovia
volejbalového družstva starších
žiakov MVK Magnezit Revúca.
V uplynulej sezóne získali
1.miesto v 1.lige bez jedinej prehry, 4. miesto na Majstrovstvá
SR v kategórii SŽ v Starej
Ľubovni,3. miesto - M SR MIDICOOL VOLLEY Bratislava a 2.
miesto - Kalokagatia ( M SR ZŠ .
Úspešne si viedli aj žiačky športového klubu KICKBOX LEON v
zložení Janka Guláková, Alž-

REVÚCA BEZ DETSKEJ
POHOTOVOSTI
Pršebicovú.

Od 1.marca 2017 je v našom
meste zrušená detská LSSPlekárska služba prvej pomoci. V
záujme zabezpečenia a dostupnosti tejto služby pre obyvateľov Revúcej bude služba
poskytovaná mimo okresu, a to
v meste Rimavská Sobota.
Bližšie informácie budú poskytovať pacientom lekárky všeobecného lekárstva pre deti a
dorast vo svojich ambulanciách.
Nemocnica zabezpečuje len ústavnú pohotovostnú službu,
ktorá slúži na vážne zdravotné
komplikácie, alebo život ohrozujúce stavy. Pacient je prijatý
do ústavnej pohotovostnej služby od záchrannej zdravotnej
služby alebo výmenným lístkom
od lekára lekárskej služby prvej
pomoci pre deti a dorast.
Toľko z oznamu pre obyvateľov
nášho mesta, ďalšie informácie
sme mali možnosť získať z iných
zdrojov, keďže bola táto skutočnosť dostatočne medializovaná.
My sme o vyjadrenie požiadali
riaditeľku Nemocnice s poliklinikou,n.o. Revúca Danielu

Nemocnica v Revúcej dlhodobo
zabezpečovala, a to od roku
2011 organizáciu LSPP pre deti
a dorast v priestoroch nemocnice.Nemocnici znemožňuje
organizovať túto službu v doterajšom režime aj fakt, že nemocnica nemá v pracovnom pomere
žiadneho všeobecného lekára
pre deti a dorast. Opakovane
sme tento problém avizovali aj
VÚC Banská Bystrica, odboru
zdravotníctva a sociálnych vecí.
Vzhľadom k tomu, že odbor
zdravotníctva umožnil slúžiť lekárom z Revúckeho okresu v
Rimavskej Sobote, dostali sme
sa do situácie, kedy sme ako organizátor nevedeli pokryť služby LSPP. Iniciatíva nemocnice
však narazila aj na nepochopenie poskytovateľov všeobecných lekárov pre deti a dorast v
Revúcej, ktorých povinnosťou je
zo zákona zabezpečovať službu LSPP.
Nemocnica prevádzkovala LSPP do 22.hodiny, a to až do
31.1.2017, pomáhala všeobecným lekárkam pre deti a dorast,
prevzala zodpovednosť za ich
pacientov, kapitovaných od
22.hod do 7.00 hod. ráno. Kapitačnú platbu dostáva lekár
mesačne od poisťovne za každého pacienta, s ktorým má
zmluvu, bez ohľadu na to či ho v
danom mesiaci vyšetrí. Keďže
všeobecné lekárky neakceptovali recipročnú pomoc nemocnici pri službách ústavnej poho-

kolová a Stela Laurenčíková,
ktoré sa umiestňovali na popredných priečkach v súťažiach
nielen doma ale aj v zahraničí.
V kategórii športovec, senior
mesto ocenilo Jána Kilíka ml.,
hráča českého extraligového
klubu Spartak Čelakovice, odchovanca Nohejbalového klubu
Revúca. V roku 2016, ako člen
reprezentácie SR vybojoval na
Majstrovstvách sveta v Brne
titul majstra sveta v hre dvojíc.

cenilo aj Okresné združenie telesnej kultúry v Rimavskej Sobote. V kategóriách žiaci, dospelí a tréneri, funkcionári a jubilanti si ceny prevzali Janka
Guláková, Arpád Bunjatov,Ján
Petrák a Ondrej Mladší
V programe slávnostného večera vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy Revúca, folklórny
súbor Lykovček a členovia
tanečného štúdia Happy Dance.
Text a foto: Katarína Kvetková

tovostnej služby na oddelení,
nemocnica nemohla z dlhodobého hľadiska zabezpečovať
službu LSPP za lekárky aj vlastnú službu ústavnej pohotovosti
po 22.hodine.
Podľa riaditeľky pre zabezpečenie prevádzky LSPP pre deti
by postačovalo 10 všeobecných lekárov pre deti a dorast , v
Revúcej je ich 6. Problém s nedostatkom lekárov a zabezpečením pohotovosti v Revúcej vyriešil VÚC Banská Bystrica priradením našich lekárov do služieb LSPP v Rimavskej Sobote.
Keďže lekárom zo zákona vyplýva povinnosť slúžiť LSSP, tak
naši lekári budú pacientov ošetrovať v Rimavskej Sobote a naši pacienti budú cestovať za lekármi do 60 km vzdialenej Rimavskej Soboty. Keby VÚC
prerozdelila lekárov pomernejšie, napr. nám by pridelila lekárov z Tisovca a Tornale bez
problémov mohli fungovať pohotovosti v Revúcej aj Rimavskej
Sobote.
Nepriaznivú situáciu pre malých
pacientov a rodičov ako aj ostatných pacientov by mohli vyriešiť projekt urgentný príjem a
projekt novej pohotovosti, ktoré
pripravilo MZ SR. Do projektu urgentných príjmov Ministerstva
zdravotníctva SR sa zapojila aj
nemocnica. V Implementačnej
stratégii MZ SR sa definuje sieť
poskytovateľov, v ktorých majú
byť vybudované urgentné príjmy. Medzi vybratými 44 poskytovateľmi všeobecnej ústavnej
starostlivosti je zaradená aj

Nemocnica s poliklinikou n.o
Revúca. Týchto 44 poskytovateľov zabezpečuje v súčasnosti až 80% všetkých hospitalizácií a z pohľadu časovej dostupnosti poskytovateľov sú prepracované dojazdové časy v
rôznych obdobiach a podmienkach, ktoré zabezpečia viac ako
99% obcí republiky aj v najhoršej dopravnej situácii.
Riaditeľka nám potvrdila, že nemocnica už ohľadom urgentného príjmu vypracovala projekt
Transformačný plán a zaslala na
ministerstvo zdravotníctva. Urgentné príjmy by mali byť dobudované do roku 2019. Urgentný
príjem v Revúcej by podľa riaditeľky vyriešil pacientov prichádzajúcich na vyšetrenie aj
po 15.30.hodine.
Ešte zopár pojmov: LSPP(lekárska služba prvej pomoci) je
zdravotná starostlivosť, ktorou
sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast po 15.30 hod. Slúži pre
prípady zhoršenia zdravotného
stavu a pacient nie je v ohrození
života
ÚPS (ústavná pohotovostná
služba) sídli v nemocniciach na
urgentných príjmoch, centrálnych príjmoch, ambulanciách
ÚPS. Slúži na vážne komplikácie alebo život ohrozujúce stavy.
Pacient je prijatý od RZP alebo
výmenným lístkom od lekára
LSPP pre deti a dorast.
Katarína Kvetková
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Na slovíčko....

Vážení rodičia budúcich prváčikov,
zápis do 1.ročníka základných škôl nášho mesta sa pre školský rok
2017/2018 sa uskutoční v utorok 4.apríla 2017 od 13.00 hod. do
16.00 hod. a v stredu 5.apríla 2017 od 13.00 hod. do 16.00 hod.
v jednotlivých základných školách nášho mesta súčasne.
Zapisujú sa deti, ktoré od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017
dovŕšili, resp. dovŕšia 6. rok veku. Na zápis je potrebné priniesť:
občiansky preukaz rodiča / zákonného zástupcu dieťaťa a rodný
list dieťaťa. Rodič dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, v obvode ktorej má
trvalý pobyt .Rodič si však môže na základe vlastného rozhodnutia
zapísať dieťa na ktorúkoľvek školu v meste Revúca.

Znovu sme sa vynovili

Služby, ktoré vám naše Turistické informačné centrum Revúca poskytuje, môžete využívať
už deviaty rok od jeho zriadenia,
pričom naším poslaním je stále
vytvárať komplexnú a aktuálnu
ponuku cestovného ruchu v
oblasti nášho pôsobenia.
Nakoľko sanačné práce, vykonávané z dôvodu prívalových
dažďov, boli v priestoroch nášho infocentra ukončené, od 1.
marca 2017 nás nájdete na stálej adrese Muránska 18.
Pri tejto príležitosti znovuotvorenia TIC-u v priestoroch pôvodnej budovy Prvého slovenského gymnázia sme sa opätovne rozhodli skvalitniť materiálno-technické vybavenie a
informačné služby.
V kancelárii turistického centra
bol osadený nový informačný
pult ako jedna z najdôležitejších
súčastí prvého kontaktu so zákazníkom. Zároveň sme rozšírili
rozsah bezplatne poskytovaných informačných služieb v
podobe TV prezentácie, ktorá

umožní lepšie pokrytie potrieb
domáceho obyvateľstva, turistickej klientely či obchodných
cestujúcich v meste formou
krátkych videí zameraných na
prírodné a kultúrne atraktivity
mesta i regiónu Gemer.
Veríme, že vynovením priestoru
a skvalitnením služieb zvýšime
atraktivitu nášho infocentra a
súčasne prispejeme k vašej
spokojnosti, spokojnosti našich
klientov.
„Potrebujete sa len zorientovať,
či poradiť, ako čo najlepšie stráviť voľný čas v meste alebo nech
je už váš dôvod na návštevu
mesta a regiónu akýkoľvek,zastavte sa najprv u nás, ochotne a
radi vám pomôžeme“.
Otváracie hodiny mimo letnej
sezóny:
Po - Pia: 8:00 16:00,
So - Ne: zatvorené
MsÚ

Od posledných volieb do samosprávy ubehli viac ako dva roky. Predstavili sme vám vtedy
nového poslanca MsZ, ktorý sa
zároveň stal zástupcom primátorky mesta Ing.Júliusa Buchtu.
V súčasnosti ho Revúčania poznajú už viac, my sme boli zvedaví ako sa on zorientoval v nových pozíciách a ako sa s odstupom času pozerá na pôsobenie
v samospráve.
Pred dvomi rokmi ste vstupovali
do komunálnej politiky ako nová
tvár. Stali ste sa poslancom
mestského zastupiteľstva a zástupcom primátorky mesta. Ako
by ste zhodnotili toto obdobie z
hľadiska vašich pozícií v mestskej samospráve. Čo Vás príjemne prekvapilo a čo sklamalo.
Nechcem začať hneď negatívne,
ale vecí, ktoré ma sklamali je
viac. Predovšetkým ma mrzí, že
doteraz (kým som pracoval len v
SMZ) som nemal nepriateľov ...,
teraz je to už iné a to aj napriek
tomu, že sa snažím konať čestne
a podľa môjho najlepšieho svedomia. No ako je známe - každému sa vyhovieť nedá. Tiež
som trochu sklamaný, že sa to
všetko deje tak pomaly, veci sa
posúvajú a riešia zdĺhavo ale
možno to je len môj subjektívny
pohľad, ktorý vychádza z podstaty mojej akčnej povahy.
Pred dvomi rokmi som mal úplne
iný názor na fungovanie samosprávy a teraz keď veci vidím aj
podrobnejšie zvnútra úradu, tak
si myslím, že situácia v našom
meste nie je až taká zlá. Chodím
dosť často po Slovensku, ale aj
do zahraničia a všímam si veci
už trochu inak a niekedy sa už
len pousmejem nad výrokmi ako
„že v našom meste je to už tak“.
Pravda však je, že niekde funguje lepšie možno komunikácia
resp. informovanosť občanov,
niekde zase úrad, ale všade
pracujú len ľudia a v podstate
všetko sa aj tak odvíja od fi-

nancií. Ako poslanec a zástupca
primátorky som v pozícii, kde
musím zastupovať záujmy občanov, ale na druhej strane hájiť
aj záujmy mesta a to je niekedy
veľmi ťažké. Napr. pomôcť finančne športovcom či dôchodcom, alebo mladým rodinám a
na druhej strane zase neukrátiť
mestskú pokladnicu je skoro
nemožné.
Vnímam tu rozpor v postoji z
pozície poslanca MsZ a zástupcu primátorky mesta. Nemali by záujmy mesta odrážať
záujmy jeho občanov?
Mali, ale treba nájsť ten správny
pomer, dospieť ku kompromisu.
Ako hodnotíte spoluprácu s
poslaneckým zborom a komisiami pôsobiacimi pri mestskom zastupiteľstve.
Poslanecký zbor stále funguje v
pomere 6 koalícia a 7 opozícia,
takže sa nie vždy zhodneme a
nie vždy sa podarí všetko
presadiť. Sú aj záležitosti, ktoré
sa schvaľujú lebo vyplývajú zo
zákona a tak tam nie je veľmi čo
riešiť a hlasovania sú skoro vždy
jednohlasné.
Jednotlivé komisie fungujú podľa potreby a spravidla sa
členovia stretávajú kvôli prerokovaniu podkladov do MsZ.
Výstup z jednotlivých komisií je
dôležitý pre nás poslancov,
pretože nemôže každý všetko
vedieť a nikto nie je v jednej osobe stavbár, ekonóm či sociálny
pracovník. Preto je hlavne zloženie a uznášaniaschopnosť
komisií dosť podstatnou časťou
prípravy pre poslancov na MsZ.
Toto je určite oblasť, v ktorej by
som videl priestor na zmenu.
Možno zvážiť znovu založenie
mestskej rady.
Mestská rada, ktorú tvorilo päť
poslancov prestala pracovať po
celkovom znížení počtu poslancov mestského zastupiteľstva.
Myslíte, že jej opätovné zriadenie zlepší prácu a priebeh zasadnutí mestských zastupiteľstiev?
Áno. Veci sa prediskutujú, objasnia a závery mestskej rady
uľahčia konečné rozhodovanie
poslancov na rokovaní zastupiteľstva.
Aký je podľa Vás záujem Revúčanov o dianie v meste a v
mestskej radnici.
Počas môjho pôsobenia v meste
som navrhol posunúť čas
konania zastupiteľstva na poobede keďže väčšina obyvateľov
je doobeda v práci. Bol to aj z
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dôvodu podnetov od občanov,
že by im to tak lepšie vyhovovalo. Teraz sa konajú zastupiteľstvá poobede a trvajú aj do
17:00, ale, bohužiaľ, účasť občanov sa nezmenila, teda sem
tam niekto príde. To je v porovnaní s obrovskou kritikou na
sociálnych sieťach trochu
zvláštne.
Blížia sa župné voľby. Budete
kandidovať za poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja?
Patrím medzi ľudí, ktorí keď niečo robia, tak to robia poriadne. V
budúcnosti sa chcem venovať
komunálnej politike možno aj
profesionálne, a teda rozhodne
kandidovať za poslanca pôjdem. Aj keď podľa môjho názoru
sú župy zbytočné inštitúcie, ale
raz keď ich už máme a rozhoduje sa tam o dianí aj v našom
okrese, tak tam potrebujeme
zástupcov.
Čo by ste chceli ako župný poslanec presadiť v našom meste?
Presne to čo hovorím a čomu sa
venujem od začiatku - pomoc
malým podnikateľom, rozvoj
cestovného ruchu, kultúry, školstva a športu. Niekomu sa môže
zdať, že sú to také prázdne frázy
a to hlavne predvolebnom obdo-

bí. Ja tu však naozaj vidím priestor na zlepšenie situácie, zlepšenie životných podmienok ale
aj zníženie nezamestnanosti.
Na druhej strane už nemám
ružové okuliare ako pre dvomi
rokmi a veľmi skoro som pochopil ako funguje politický
systém.
Stále som však presvedčený, že
pokiaľ je človek húževnatý a ide
za svojim cieľom, tak to aj dosiahne. Hlavne tomu musí sám
veriť a ja verím, že Revúca ešte
môže nabrať opačný smer a stať
sa mestom prosperujúcim alebo
aj centrom študentského života.
Je toho oveľa viac, ale to budem
mať vo svojom predvolebnom
programe.
Ku kandidátom na poslancov
BBSK a ich programom sa ešte
v našich novinách vrátime. Ale
keď ste už niečo načrtli kde teda
a v čom vidíte ten priestor na
zlepšenie situácie v meste?
Jednoznačne v Akčných plánoch pre málo rozvinuté okresy.
Je to nástroj, ktorý pokiaľ bude
fungovať tak ako je nastavený
môže pomôcť. Urobím všetko
preto, aby som bol nápomocný
pri napĺňaní cieľov a úloh , ktoré
Akčný plán obsahuje.
Katarína Kvetková
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Balíčky potravinovej pomoci aj v roku 2017

Aj v tomto roku budú pre niektorých občanov nášho mesta vydávané baličky potravinovej pomoci.
Súčasťou balíčka sú cestoviny, ryža, sušené strukoviny, olej, múka,
cukor, mäsové konzervy či sušené mlieko. Pomoc je určená rodinám s deťmi, dôchodcom v hmotnej núdzi, dostanú ju aj invalidní
občania, ktorí sú v ťažkej finančnej situácii a nemajú príjem zo
zárobkovej činnosti. Zoznam poberateľov potravinovej pomoci
zabezpečuje ÚPSVaR. Občania ktorí majú nárok na potravinovú
pomoc, budú listom vyzvaní, aby si balíčky potravinovej pomoci
prišli prevziať.
Výdaj balíčkov pre naše mesto bude v tomto roku realizovaný 4 krát
a to prostredníctvom Slovenského Červeného kríža Rožňava v spolupráci s Mestom Revúca. Termín prvého výdaja bol v dňoch 7. a 8.
marca. Celkom bolo vydaných 448 balíčkov. Najbližší výdaj je naplánovaný na mesiac máj. Posledné dva výdaje by mali byť realizované v jesenných mesiacoch. Jedenkrát ročne budú súčasťou
balíčkov aj hygienické potreby, ako zubné kefky, pasta, mydlo či
šampón na vlasy.
Ing. Gabriela Borosová

Skončili sa zábavy,pochovali sme basu

Neberte deťom sny, ilúzie, rozprávky..

Hasičské jednotky 2015

Takto v súčasnosti vyzerajú rozprávkové domčeky na ihrisku pri Dome športu.
Niekomu prekážali šindle na streche, ktoré vytrhal a rozhádzal okolo”.Ďakujú”
deti, rodičia, Mesto Revúca.

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: 28.3.,25.4.,30.5.,27.6.,-25.7.,28.8.,26.9.,31.10.,28.11.,19.12. na týchto uliciach v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpelná, 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.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčka- pri kultúrnom dome.
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.
Je potrebné zber zviazať!
Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.
Kontakt na výkupcu: 0902 980 998,0902 987 672, e mail:
brantner@brantner.com

Z noci z 28.februára na stredu 1.marca sa skončilo obdobie zábav,
plesov a hodovania. Skončili sa fašiangy . Základná organizácia
Jednoty dôchodcov v Revúcej a hostia sa v mestskom dome kultúry
rozlúčili s obdobím veselosti symbolickým pochovaním basy.
Organizácia ďakuje za podporu: MVDr. Eva Cireňová, Mesto
Revúca, Ing. Július Laššan, OO SMER SD, Mestské kultúrne
stredisko, ZO JDS Revúca, Nábytok Maja, Kuchtová Oľga
predsedkyňa ZO JDS, Chabová Viera, Kuchtová Oľga hospodár
ZO JDS, Sendrei Eduard,TELSAT Hrivnák, Elektro Knopp,
Pekáreň INTAL Lopušek, Kaderníctvo ELITA, Masážny Salón
Böhmerová, Zdenka Jungová, Švecová Milka, Sutoris Stanislav,
Maťašáková Mária, Eva Zlatnická, Mgr. Oľga Hižnayová, Ľubica
Ištvánová, Eva Berová, VERA MÓDA Pašiaková, LMK OBUV
Kelich, AVON CENTRUM Haľáková,FOTO ROLINEC, PIZZÉRIA
ALADÍN Rusnák, PIZZÉRIA Bátori, ELEKTRO Ing. Knopp, ELSAT
Hrivňák, Kvety Janka, AUTO MOTO TREND Lipták, Papiernictvo
Comp.Act s.r.o. , Kvety Janka, Piváreň Mamut, oprava a servis
Patrik Pánik, TERMOBYT Ing.Serbák, Štátne Lesy Revúca,
Ing.Vlastimil Chaba, Siman Rudolf, Čupka Mikuláš, Návojová
Irena, Švikruhová, ZO JDS Hnúšťa
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Na krídlach motýlích

Nejako tak sa asi cítil Vladimír
Čečot, ktorý v utorok 14.2. 2017
o 16:30 krstil svoj už v poradí
štvrtý album piesni s názvom
Spoveď mojej duše
Krst prebiehal v novootvorenej
kaviarni Cafe Route 532. Tento
výnimočný okamih sa rozhodol
zdieľať so svojimi priateľmi,
blízkymi, hosťami a fanúšikmi z
Gemera. Krstnou mamou albumu sa stala primátorka mesta
Revúca Eva Cireňová, ktorá
čerstvo pokrstený album vyslala
do sveta so slovami: „Nech sa
piesne z tohto albumu roznesú
do celého sveta na motýlích
krídlach!“ A motýle boli to, čím
bol album pokrstený, farebné
papierové motýliky, ako symbol
ľahkého, farebného a krehkého
cítenia autora piesní pána Čečota. Na albume sa nachádza
12 piesní a z toho napríklad aj
dueto naspievané s jeho dlhoročným priateľom a krajanom majstrom Petrom Stašá-

kom, a so Soňou Petrovkovou,
12 ročnou gymnazistkou z Revúcej, ktorej nevšedný talent a
úžasný hlas objavil, ako sám hovorí, náhodou na dovolenke v
Chorvátsku
Aj keď profesionálne je pán
Čečot váženým univerzitným
profesorom práv, dušou, ako
sám hovorí je umelec, básnik a
„komediant“. O jeho umeleckej
duši svedčí fakt, že všetky texty
svojich piesní napísal sám.
Hudbu k jeho textom zložil pán
Peter Kliment, ktorého sám
označil za „dvorného“ skladateľa.
Pánovi Čečotovi želáme aby jeho piesne obleteli naozaj nielen
celý svet, ale ostali aj tu v regióne Gemera v ktorom žije.
Želáme mu, aby svojimi pesničkami tešil ľudí tak, ako nás
tešil pohľad na farebné poletujúce motýle, ktorými krstil svoje
CD.
Karin Kilíková

Kalendár podujatí marec 2017
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Plesová sezóna s Happy Dance

Plesová sezóna je v slovenskom ponímaní obdobie FAŠIANGOV.
Sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou, ktorých koniec však
nemá pevný termín. Spravidla sa sezóna začína víkendom po
Troch kráľoch a trvá až do Popolcovej stredy „škaredej“.V minulosti
sa plesy nekonali iba počas fašiangov, ale boli aj neoddeliteľnou
spoločenskou udalosťou šľachty.
Mladí tanečníci z tanečného štúdia Happy Dance Revúca sú každoročne neoddeliteľnou súčasťou plesov, bálov i tanečných zábav.
Tak tomu bolo aj v tomto roku, otvárali plesy i bály v Revúcej i blízkom okolí. Ich precízne tancovanie a ladný krok dokážu v divákoch
vyvolať umelecký zážitok, čo patrične ocenia potleskom.
Vystúpenie tanečníkov v krásnych róbach akoby vrátilo čas.
Noblesa a elegancia je porovnateľná s rokmi minulými aj vďaka
tanečnému štúdiu Happy Dance.Tanec je to, čo nás baví a spája, čo
je dôležitý fakt, že krásny a nezabudnuteľný pocit zostáva na oboch
stranách .Už teraz sa tešíme na ďalšiu plesovú sezónu, ktorá sa
b u d e n i e s ť v n o b l e s e a e l e g a n c i i .
Bc. Ivana Sviežená

11.gymnaziálny bál sa vydaril

Dňa18.2. 2017 sme sa v slávnostne vyzdobenej spoločenskej miestnosti Gymnázia Martina Kukučína preniesli do sveta
kúziel, aby sme sa spolu s Harrym Potterom zúčastnili už 11.
gymnaziálneho bálu.
Tento ples bol o to výnimočnejší,
že sa konal v roku, kedy si slávnostne pripomenieme už 155.
výročie založenia Prvého slovenského gymnázia, ktorého

sme my hrdým pokračovateľom. Tento ples bol takou
malou predprípravou pred
oslavami, ktoré nás v septembri
čakajú.Okrem zábavy sme si
pozreli ukážku barmanskej
zručnosti Mareka Antala, zvolili
sme kráľovnú a kráľa plesu
Ivonu Hrbálovú a Miroslava
Petráša a mali sme možnosť
vyhrať aj pekné ceny v tombole,
za ktoré ďakujeme sponzorom,
ktorí nám do nej prispeli.
Zábava, o ktorú sa postaral DJ
Dušan Dojčár, skončila v ranných hodinách a myslím, že môžem za všetkých zúčastnených
povedať, že ples sa vydaril a už
sa všetci tešíme na ďalší.Text:
Katarína Hvižčová, foto: Martin
Rolinec

Deň otvorených dverí v PSLG
medicíny, prírodných vied, či
technických smerov.Aj keď škola existuje už pomaly 20 rokov,
ešte stále sa stretávame s javom, že o našej existencii v
niektorých základných školách
nevedia, dokonca aj v blízkom
okolí, resp. si nás mýlia s druhým revúckym gymnáziom.
Preto sme aj tento rok usporiadali Deň otvorených dverí, ktorý
sa konal 16. 2. 2017. Potešilo
nás, že prišli žiaci nielen z revúckych škôl, ale aj z iných
miest. Pripravili sme pre nich
program, v ktorom mali možnosť spoznať časť našej práce,
ale aj sa zabaviť.
V rozhlasovej triede žiaci pod
vedením učiteľa žurnalistiky Iva
Nováka pripravovali krátke
rozhovory, na ktorých sa im
potom ukázala ďalšia časť práce novinára strihanie, úprava
príspevkov. V rétorickej triede, v
ktorej sa im venoval Marián
Lacko, sa zahrali na manažérov,
čo je aktivita, ktorá spája prvky
literárnej tvorby, divadla a manažmentu. V triede Aleny Brdárskej sa dostali k slovu ľudsko-právne aktivity, ktoré sa s
našou školou už automaticky
spájajú.
Žiaci základných škôl k nám
chodia aj mimo DOD na rôzne
aktivity s touto tematikou, dokonca pre nich organizujeme
neformálnu olympiádu ľudských
práv. V poslednej miestnosti sa
návštevníci mali možnosť presvedčiť, že našej škole naozaj nie
je cudzia ani biológia, kde mali
pripravené zábavné pokusy
Po absolvovaní všetkých aktivít
čakali účastníkov dobroty, ktoré
pripravili žiaci a učitelia PSLG.
Verím, že sa žiakom u nás
páčilo a že sa aspoň s niektorými stretneme na prijímacích
p o h o v o r o c h .
Mgr. Ľuboslava Lacjaková, ria-

Prelomy kalendárnych rokov sú v
stredných školách už tradične
poznačené snahou osloviť končiace ročníky v základných školách a upozorniť ich na pozitíva
„tej jedinej a správnej“ strednej
školy
Školské vzdelávacie programy
umožnili širšiu profiláciu škôl,
takže výber je veľký a populačné
ročníky slabé. Navyše, z Revúcej, z mesta, ktoré má štyri stredné školy, pravidelne odchádzajú
pätnásťročné deti spod dozoru
rodičov, pretože si radšej vyberajú školy vo veľkých mestách.
Jednou z revúckych stredných
škôl je aj Prvé slovenské literárne
gymnázium, v ktorom nájdu žiaci
rôznorodý výber predmetov. V
žiadnom prípade nie sme len
„pisálkovia“, ako sa nás snažia
niektorí hanlivo označovať.
V tejto škole sa síce vyučujú špecifické predmety ako literárnodramatická tvorba, kde žiaci
získajú nielen základy kreatívneho písania, ale aj herectva, réžie,
dramaturgie, čo si v praxi môžu
vyskúšať v divadelnom súbore
Z.N.A.K.
Ďalším zo špecifických predmetov je žurnalistika, ktorá zasväcuje študentov do tajov novinárskej
práce. Sú to plnohodnotné predmety, o čom svedčí aj možnosť
maturovať z nich. Vyučovanie
humanitných predmetov dopĺňa
rétorika, čítanie a interpretácia,
rozšírené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a dejepisu.
No nie sme len „literárne“, ale aj
gymnázium, teda vyučujeme
všetky ostatné predmety, ako na
iných gymnáziách a úspešne prditeľka PSLG
ipravujeme žiakov na štúdium
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Úspešné zavŕšenie zimnej biatlonovej
sezóny
zónu Majstrovstvami Slovenska

Druhá polovica zimnej biatlonovej sezóny bola pre Revúčanov doslova nabitá. Počas druhej februárovej soboty prebiehalo v Osrblí III. kolo Viessman
pohára. V rýchlostnom preteku v
kategórii 10 -11 roč. žiakov vybojoval skvelé 2.miesto Markus
Sklenárik. Na tretiu priečku so
streľbou 3+0 siahla v kategórii
14 -15 ročných žiačok naša najúpešnejšia klubová biatlonová
nádej Ema Kapustová. Rovnako
pekné 3. miesto získala v kategórii 10 -11 ročných žiačok aj
Alexandra Štempelová.
Majstrovský titul aj do Revúcej
Nedeľa tohto víkendu niesla
prívlastok "majstrovská". Biatlonisti bojovali o titul majstra Slovenska vo vytrvalostných pretekoch. Majstrovský titul vo svojej
kategórii získala E. Kapustová a
na stupne víťazov vystúpil aj M.
Sklenárik, ktorý obsadil v kategórii 10 -11 ročných žiakov
pekné 3. miesto

Odchovanci na EYOFe
V druhej polovici februára sa v
tureckom Erzurume konal XIII.
Zimný Európsky olympijsky
festival mládeže. Do slovenskej
olym-pijskej výpravy boli vybratí
aj na-ši dvaja odchovanci Lukáš
Ottinger a Tomáš Sklenárik (v
súčasnosti ako stredoškoláci
štartujúci za ŽP Šport Podbrezová). V silnej konkurencii 52
pretekárov obstáli výborne keď
v rýchlostnom preteku skončil L.
Ottinger na 12. priečke a T. Sklenárik na 16. priečke. Výsledok
oboch chlapcov by bol býval určite ešte lepší, keby na pretek
boli mali svoje lyže, avšak kvôli
stratenej batožine, ktorej súčasťou bola práve ich biatlonová výstroj, boli nútení pretek absolvovať na požičaných bežkách. V
stíhacích pretekoch skončili Lukáš na 14. mieste, Tomáš na 17.
mieste.
Lukáš na Majstrovstvách sveta kadetov a juniorov
V Osrblí sa počas posledného

februárového týždňa konali majstrovstvá sveta kadetov a juniorov v zimnom biatlone. Z našich
odchovancov sa na ne nominoval Lukáš Ottinger. Lukáš sa v
každom z pretekov umiesntil v
prvej tretine výsledkovej listiny,
najúspešnejším individuálnym
pretekom bol preňho rýchlostný
pretek, v ktorom obsadil 22.
priečku zo 100 štartujúcich. Na
tomto preteku ho boli podporiť aj
športovci nášho klubu. Lukáš sa
podieľal aj na najlepšom výsledku slovenskej reprezentácie na
týchto MS vôbec, keď sa pričinil
o pekné 7. miesto mužskej
štafety kadetov z 23 štartujúcich
krajín
Ocenená Ema Kapustová
Na slávnostnom oceňovaní
športovcov mesta 24.2.2017
bola medzi jednotlivcami ocenená aj naša v súčasnosti najúspešnejšia športovkyňa Ema
Kapustová. Ocenenie získala za
svoje úspechy v letnom aj zimnom biatlone. Medzi jej najvýraznejšie úspechy v roku
2016 patrí 2. miesto na MS v
zimnom biatlone v rýchlostných
pretekoch, 5. na MS vo vytrvalostných pretekoch. V letnom
biatlone je Ema majsterkou Slovenska v pretekoch s hromadným štartom, 2x vicemajsterka
Slovenska (v rýchlostných aj
vytrvalostných pretekoch). Celkovo sa v rebríčku Slovenského
Viessman pohára v letnom biatlone 2016 umiestnila na druhej
priečke
Majstrovstvá Slovenska
Počas prvého marcového víkendu zavŕšili biatlonisti zimnú se-

v už takmer jarnom Osrblí vo
veľmi ťažkých snehových podmienkach. V rýchlostnom preteku na na MS darilo najviac
Alexandre Štempelovej a Markusovi Sklenárikovi, ktorí v kategóriách 10-11 ročných vybojovali zhodne druhú priečku a teda
získali tituly vicemajstrov Slovenska. V nedeľu boli na programe preteky s hromadným
štartom. Z týchto pretekov
Revúčania tiež neodišli naprázdno a získali tri tituly vicemajstrov Slovenska Ema Kapustová (14-15 ročné žiačky),
Alexandra Štempelová (10-11
ročné žiačky) a Markus Sklenárik (10-11 roční žiaci).
Zimnú sezónu môže klub vyhodnotiť ako úspešnú.V pretekoch slovenského Viessman
pohára vybojovali naši pretekári
5 prvých miest, dve druhé a 6
tretích miest. Na majstrovstvách
Slovenska získali jednu zlatú,
päť strieborných a jednu bronzovú medailu. Po ukončení zimnej sezóny začínajú športovci s
prípravou na sezónu letných
biatlonových pretekov.
Spoločná fotografia: Bežecká
príprava prebiehala v zimnej
sezóne prevažne na Štrbskom
Plese, na spoločnej fotografii
naši pretekári na tréningu na
Štrbskom Plese s olympioničkami Anastaziou Kuzminovou a
Martinou Chrapánovou
Mgr. Eva Molentová, Mgr.
Andrea Tokárová,foto: Andrea
Kuchtová, Štefan Ottinger

Striebro a bronz z medzinárodného turnaja Slovak Open Bratislava
Slovak Open, Memoriál La- Pointfight do 28 kg,2.miesto
dislava DOKY Tótha.
Lightcontact,2.miesto kicklightV sobotu na siedmich tatami a v 32 kg ml.kadet,Alžbetka Tenedeľu v 2 ringoch a na 4 tatami ličáková Kicklight a Lightbojovalo rekordných 868 štar- contact-32 kg 2 x bronz.
tujúcich z 90 klubov (Leon Revú- Spolu sme vybojovali 6 medailí,
ca na 55 mieste)12 krajín (AUT, dve strieborné a štyri bronzové .
BIH, CRO, CZE, GBR, HUN, V kategórii senior sme vypadli
ITA, POL, SLO, SRB, SVK, ako sa vyjadril náš reprezentant
UKR). (Slovensko na 3. mieste). mesta Ľuboslav Bodor ml. vzľaVeľmi dobrá atmosféra, orga- dom na to že mu pracovné ponizácia a najmä niektoré vynika- vinnosti neumožňujú komplexjúce výkony v ringu i na tatami nú prípravu v tréningu, v tejto
vystavili veľmi dobré hodnotenie silnej konkurencii sa nedá
tomuto nášmu najväčšiemu vyhrať.
medzinárodnému turnaju v kic- Ďakujeme
všetkým zúčastk
b
o
x
e
. neným pretekárom, a sponzoMiriam Sokolová 3.miesto St.- rom.
kad.-50kg Ligh-contact,-SiV dňoch 25. a 26 . februára 2017 sa uskutočnil v bratislavskej špor- monka Sokolová 3. miesto
tovej hale Mladosť 18. ročník WAKO medzinárodného turnaja Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Poďakovanie

Hľadáme pomocníka/čku na
záhradné práce
0907 402 236

Miešanie farieb
fasádnych omietok a
marmolitu na počkanie.
Zľava 25%.
Revúca, Jesenského 136
0908 885 029

Ďakujem chirurgickému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou v Revúcej pod vedením
primára MUDr. Juraja Ganaja,
ošetrujúcemu lekárovi M.Hulovi, zdravotníckemu personálu a pracovníkom celého
chirurgického oddelenia za
príkladnú starostlivosť počas
môjho liečenia.
Valéria Danielisová

Do večnosti si spať odišla, zaplakal navždy, kto Ťa mal rád. My
sme ostali v žiali, no vždy budeš
žiť v srdciach tých, ktorí ťa milovali
Dňa 24.marca 2017 uplynie rok
od úmrtia našej drahej

Ivetky
Gomoriovej

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci február

Lúčime sa
Jaroslav Černák
vo veku 67 rokov
Peter Jósza
vo veku 60 rokov
Ján Zubák
vo veku 73 rokov

Vitajte
Koncom marca 2017 si pripomenieme nedožité 95.narodeniny

Juraja Matejku a 90.nedožité
narodeniny Marty Matejkovej.

S láskou spomínajú mama, dcéra Stanka s Linduškou, syn Tomáško s rodinou,sestra Danka s
rodinou, teta Ostrolúcka s rodinou, Janka s rodinou, celá rodina, priatelia a známi.

Kto ste ich poznali, venujte im
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú syn Emil,
vnúčatá Erika, Rado, Adam a
Dominika a malou Zojkou.

Pohotovostné služby lekární-marec
Pondelok Utorok
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Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
NsP

2
Cannabis

3
Dr.Max

4
Lianela

5
Dr.Max

6
Lianela

7
BENU

8
Cannabis

9
NsP

10
Lianela

11
Dr.Max

12
Lianela

13
Cannabis

14
Lianela

15
Dr.Max

16
BENU

17
Dr.Max

18
Cannabis

19
NsP

20
Dr.Max

21
BENU

22
Dr.Max

23
Lianela

24
Cannabis

25
BENU

26
Dr.Max

27
BENU

28
Cannabis

29
Lianela

30
BENU

31
Lianela

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a
všetko, čo si mal rád. S tichou
spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial s nami
dlhšie byť, no v našich srdciach
budeš navždy žiť.
So smútkom v srdci si 25.marca
2017 pripomenieme 30.výročie
úmrtia nášho drahého otca a
starého otca

Ladislava
Dacha

S láskou a úctou spomínajú syn
Ľubino s rodinou a dcéry Slávka
a Elenka s rodinami.

Mia Halušková
Andrea Lukášová
Lea Fajdeková
Dominika Anderková
Jozef Oláh

Znel svadobný
pochod
Jakub Šarkozi
a Diana Agyagosová
dňa 1.3.2017
Miroslav Ferko
a Štefánia Dulajová
dňa 8.3.2017

Dňa 15.marca 2017 uplynulo 10
rokov čo nás navždy opustila
milovaná maminka, starká a
prastarká

Betka
Kúchenová
z Ratkovej

S láskou a úctou spomína celá
rodina. Venujte jej prosím, s
nami tichú spomienku
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