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Pred 155 rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Záhrada PSG

Foto Rolinec
V stredu 13.septembra 2017 sa
v našom meste konali celonárodné oslavy 155.výročia založenia Slovenského evanjelického a.v. gymnázia - Prvého slovenského gymnázia. Začali sa
presne tam, kde 16.septembra
pred 155 rokmi zaznela inauguračná reč Augusta Horislava
Škultétyho pri príležitosti otvorenia prvej úplnej strednej školy, v
ktorej sa vyučovalo aj maturovalo v slovenskom jazyku, v
evanjelickom a.v. chráme v Revúcej.
Slávnostné Služby Božie, ktorých slávnostným kazateľom bol
biskup Východného dištriktu
ECAV na Slovensku Slavomír
Sabol, sa konali za prítomnosti
ministerky Gabriely Matečnej,
poverenej vedením rezortu škol-

stva, primátorky mesta Evy Cireňovej, predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča, predstaviteľov cirkvi,poslancov
Banskobystrického samosprávneho kraja ,predstaviteľov
spoločenských organizácií, poslancov mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a širokej
verejnosti. Prítomných hostí na
domácej cirkevnej pôde privítala zborová farárka Danica Hudecová.
Význam a pôsobnosť slovenského gymnázia v časoch národnostného útlaku sú nespochybniteľné a pri hľadaní národnej
identity Slovákov neoceniteľné.
Tematiku národnej identity, hrdosť na vlastnú minulosť s perspektívou budúcnosti vyzdvihol
v slávnostnej kázni biskup Sla-

vomír Sabol. Povedal:“ Človek,
ktorý nemá minulosť, nemá ani
budúcnosť“.
Aj primátorka mesta sa vo svojom príhovore vrátila do čias minulých, kedy si evanjelickí kňazi,
vzdelanci a zakladatelia školy v
oveľa ťažších podmienkach splnili sen o strednej škole, v ktorej
z detí pospolitého ľudu vychovávali slušných a vzdelaných
ľudí v slovenskom jazyku.
Gymnázium sa zásluhou jeho
profesorov stalo strediskom pre
tvorbu slovenských učebníc ,v
ktorých sa rodila slovenská terminológia, strediskom rozvoja
slovenského spisovného jazyka
a predstavovalo a predstavuje
výrazný vklad do zlatého fondu
slovenskej pedagogiky.Ako povedala : Snahou revúckej samo-

správy bolo a je udržať pôvodnú
budovu Prvého slovenského
gymnázia v stave hodnom jej
národného významu. Teší ma,
že zriadením Múzea Prvého
slovenského gymnázia sme
urobili ďalší krok v snahe o
záchranu pôvodnej budovy
gymnázia a pritiahli pozornosť
verejnosti.
Gabriela Matečná poďakovala
za pozvanie a odovzdala pozdravy rodákom od predsedu
Národnej rady SR Andreja Danka, pod záštitou ktorého sa oslavy konali.
Po skončení Služieb Božích sa
hostia presunuli do Múzea Prvého slovenského gymnázia,
kde si prezreli priestory pôvodnej budovy PSG a kde ministerka a predseda Matice sloven-
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skej zasadili pamätnú lipu v
Parku slovenských národovcov.
Ako s humorom poznamenala
Gabriela Matečná sadenie lipy a
práca s pôdou je pre ministerku
pôdohospodárstva príznačná,
navyše sadenie lipy na akademickej pôde považovala za
symbolické prepojenie dvoch
rezortov, ktoré dočasne viedla.
V podvečer sa v divadelnej sále
mestského domu kultúry konalo
otvorenie divadelného festivalu
Slovenské kortyny 2017 a divadelným predstavením Národný
cintorín sa oslavy v tento deň
skončili.
Viac informácií o založení, pedagogických prístupoch vo vyučovaní slovenskej reči a živote
študentov Prvého slovenského
gymnázia v Revúcej sme sa
dozvedeli v pondelok 11.septembra 2017 na vedeckej konferencii v Múzeu PSG. Konferencia Pedagogické pokusy v
2.polovici 19.storočia na území
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Slovenska je súčasťou celonárodných osláv. V podkroví múzea sa nachádza aj výstava
Martin Kukučín, zapožičaná zo
Slovenskej národnej knižnice.
Konferencia bola aj príležitosťou predstaviť knižnú publikáciu
Maroša Detka Revúca a okolie.
Knihu za podpory grantu BBSK
vydalo Mesto Revúca a lipovými
listami ju do života uviedla primátorka mesta Eva Cireňová.
Vedecké témy a dišputy v
závere konferencie ukončilo
predstavenie Divadla Z.N.A.K
pri PSLG Štefan Marko Daxner.
Vo štvrtok 14.septembra
v
podkroví múzea opäť znela vedecká i poetická reč. Prednášku
Oprašovanie pokladov(Codexy
revúcke), pripravenú v spolupráci so Slovenskou akadémiou
vied a scénické čítanie Smrť
ministra, Vladimír Clementis dialóg o vine a treste z cely smrti
si nenechali ujsť milovníci histórie a umenia.K.Kvetková

Revúcke listy č.15|22.september 2017

Stretnutia po rokoch

Dôstojným ukončením osláv
155.výročia založenia Prvého
slovenského gymnázia bolo
stretnutie absolventov Gymnázia
Martina Kukučína v sobotu
16.septembra 2017.
Súčasná budova GMK praskala
vo švíkoch. Na mladé, bezstarostné letá, kedy stres predstavovali iba písomky a skúšanie,
prvé lásky si tu zaspomínalo vyše 800 absolventov školy a okolo
100 pozvaných hostí. Najstarší
absolventi, ktorí sa v čase vrátili
do školských liet, boli absolventi
z roku 1952.Neformálnej zábave
predchádzal sprievod mestom a
slávnostná akadémia v mestskom dome kultúry, kde sa jej
priebeh a program prenášali na
veľkoplošnú obrazovku umiestnenú pred vchodom. Absolventov, bývalých a súčasných pedagógov školy, hostí a priateľov
školy privítal riaditeľ školy Igor
Baran. Vyjadril potešenie nad
prítomnosťou všetkých, ktorí si
prišli zaspomínať a odovzdal pozdravy tých, ktorým už zdravotné

problémy neumožnili zúčastniť
sa podujatia, ale v duchu boli tu a
s nami. Upozornil na výstavu
Cesty z mladých liet, galériu osobností, kde sa ocitli významní
absolventi školy, ktorých navrhli
bývalí spolužiaci na základe
úspechov dosiahnutých v oblasti
svojho pôsobenia.Uvedenú galériu osobností a výstavu Vivat
mladé letá si môžete prezrieť v
priestoroch školy Gymnázia
Martina Kukučína do konca októbra 2017.Hrdosť na absolventov, ktorí šíria dobré meno
školy a Revúcej, vyjadrila v príhovore aj primátorka mesta Eva
Cireňová.
Kultúrny program slávnostnej
akadémie bol príjemným úvodom do posedenia a zábavy v
škole, ktorá skončila v ranných
hodinách. Takže ďakujeme a
snáď dovidenia o päť rokov priatelia, kedy neopakovateľnú atmosféru tohto výnimočného podujatia zažijeme opäť.
Text a foto: Katarína Kvetková
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Z rokovania
mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 7.septembra 2017 sa
v mestskom dome kultúry konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva
Na rokovaní zastupiteľstva poslanci schválili zámer predaja
budovy a priľahlých pozemkov
do vlastníctva Slovenskej republiky v správe Okresného súdu
Revúca za cenu znaleckého posudku. Okresný súd Revúca vynaložil v roku 2007 investíciu na
rekonštrukciu budovy bývalej
základnej školy z dôvodu fungovania súdnej administratívy a je
v záujme Mesta Revúca , aby sa
súd stal vlastníkom tejto budovy
a pozemkov a takisto má záujem na fungovaní a ďalšom zachovaní súdu v Revúcej.

Poslanci sa zaoberali aj
V.zmenou rozpočtu, ktorú si vyžiadali zmeny v príjmovej časti
vo výške 164 066 € a výdavkovej časti 64 066 €.
Príjmy v rozpočte navýšili financie z predaja pozemkov (15
000 €,) z dotácií, grantov a vlastných príjmov škôl. Podstatnú
a najvyššiu položku príjmov
predstavujú refundácie a náhrady z poistného plnenia povodní
v sume 118 000 €.
Výdavky v sume 64 066 € sa
použijú na prípravu projektovej
dokumentácie, ako dotácie na
havarijné situácie základných
škôl, dotácie na učebnice základných škôl ,údržbu miestnych komunikácií a čistenie verejných priestorov. Zmenou,
ktorú poslanci schválili zostáva
rozpočet mesta prebytkový o
sumu 100 000 € v celkovom objeme 9 459 683 €
Žiadosti občanov a organizácií
tvorili záverečný program rokovania zastupiteľstva.
Úplné znenie uznesení a zápisnica z rokovania na webovej
stránke mesta.
Katarína Kvetková

V základných školách bude študovať 1134 žiakov

V pondelok 4.septembra 2017 sa nový školský rok začal aj pre žiakov a pedagógov našich škôl.
Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpilo
do školského roka 2017/2018 celkovo 1134 žiakov z toho 129 prváčikov. Najviac prvákov bude študovať v Základnej škole J.A.Komenského. Do školských lavíc po prvýkrát zasadne 54 detí v troch
triedach, z celkového počtu 436 žiakov školy. V Základnej škole na
Hviezdoslavovej školy otvorili dva prvé ročníky s počtom 48 detí z
celkového počtu 390 žiakov školy. Do lavíc jednej triedy zasadne 27
prvákov v Základnej škole I.B.Zocha z celkového počtu 308 žiakov
školy.
Žiakom, pedagógom, rodičom a zamestnancom škôl sa pri slávnostnom otvorení školského roka prihovorili primátorka mesta Eva
Cireňová, zástupca primátorky mesta Július Buchta a riaditelia
jednotlivých škôl. Všetkým zaželali mnoho tvorivých síl a elánu pri
prekonávaní nových výziev nového školského roka. Osobitnú
pozornosť venovali tým, ktorí vzdelávanie v školách začínajú a tým,
V mesiacoch august a september tohto roku bola na časti ktorí ho na základnom stupni končia. Katarína Kvetková
ulice Hviezdoslavovej v Revúcej zrealizovaná modernizácia
uličného priestoru, v rámci ktorej bola uskutočnená rekonštrukcia
chodníka zhotoviteľom Eva Kilíková-Stylling RA,Revúca v
hodnote 21 800 € a to v úseku od križovatky ulíc Hviezdoslavova
- Sládkovičova smerom ku križovatke ulíc Hviezdoslavova - Jilemnického v dĺžke 150 m. Pôvodný asfaltový povrch chodníka
bol v nevyhovujúcom technickom stave, pričom bol jeho priechod
problémový. Realizáciou zámeru boli odstránené pôvodné obrubníky a časť betónového podkladu, osadené boli nové
obrubníky a do nového podkladu uložená zámková dlažba. Rekonštrukcia chodníka zabezpečí bezproblémový pohyb chodcov
na tomto frekventovanom úseku, ktorý využívajú obyvatelia
danej lokality, ako aj žiaci a zamestnanci základnej školy.
Opravený chodník taktiež esteticky dotvorí predmetnú lokalitu.
Jeho rekonštrukciou bola ukončená modernizácia spevnených
plôch na celom úseku Hviezdoslavovej ulice z vlastných
prostriedkov mesta Revúca. M.Varga,MsÚ

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín

V piatok 25.augusta 2017 zorganizovali Mesto Revúca v spolupráci
so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov generála Viesta a MsKS Revúca spomienkovú slávnosť
venovanú výročiu osláv Slovenského národného povstania.
Udalosti našich dejín spred 73 rokov si na Námestí slobody pripomenuli a pamiatku padlých uctili primátorka mesta Eva Cireňová,
predseda ZO SZPB gen.Viesta Ján Kochan, zástupca primátorky
mesta Július Buchta, vedúci predstavitelia spoločenských
organizácií mesta, členovia základnej organizácie SZPB a občania
mesta.
Na spomienkových oslavách boli zároveň odovzdané preukazy
novým členom ZO SZPB gen.Viesta v Revúcej.
Katarína Kvetková
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Jesenná kampaň 2017 za čisté mesto
Mesto Revúca oznamuje občanom mesta, že v spolupráci s firmou Brantner organizuje zber
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (konáre, lístie, tráva) v jesennej kampani
Čisté mesto 2017.
Zber sa bude organizovať v
dvoch termínoch a to posledný
septembrový týždeň a tretí
októbrový týždeň podľa rozpisu uvedeného na konci tohto
oznamu. Žiadame preto ob-

čanov, aby tento biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad umiestnili na zelený pás pred
dom (IBV) v stanovených termínoch tak, aby nezasahoval do
cesty a chodníka
Zároveň občanov dôrazne upozorňujeme na platnosť Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Revúca č.133/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území Mesta Revú-

ca, kde je nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (odpad zo záhrad) mimo kampaní vyhlásených mestom upravené
takto:„Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je povinný zabezpečiť ich
odovzdanie v zbernom dvore v
areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov
na území mesta na Šafárikovej
ul. č. 330/3, Revúca.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Posledný septembrový týždeň (25.09.2017 - 29.09.2017)
Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
Sídlisko stred 3 - SNP
Podskalka - Komenského, Generála Viesta
Sídlisko 1-2 , Okružná, Železničná
Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho, Muránska

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Tretí októbrový týždeň (16.10.2017 - 20.10.2017)
Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
Sídlisko stred 3 - SNP
Podskalka - Komenského, Generála Viesta
Sídlisko 1-2 , Okružná, Železničná
Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho, Muránska

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: -26.9.,-31.10.,28.11.,19.12. na týchto
uliciach v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kú-pelná,
14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35
Hlinkova,15.40-16.00 Daxnero-va,16.05-16.25 Okruž-ná,16.3016.50 križovatka Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčkapri kultúrnom dome. Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej
väzby, kartóny.Je potrebné zber zviazať!

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 v zmysle zákona
priestupkom

Kalendár podujatí september 2017
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Služby turistického informačného centra využilo viac ako 2500 návštevníkov

Služby Turistického informačného centra v Revúcej využilo
od začiatku roka 2017 už viac
ako 2 500 návštevníkov. Išlo
prevažne o klientov zo Slovenska, ale navštívili nás aj návštevníci z Čiech, Maďarska, Poľska,
Nemecka, ale i z Francúzska a
Veľkej Británie.

panely, prvý Pozvánka do okolia, druhý informačný panel sme
venovali jednej z turisticky najatraktívnejších oblastí Slovenska a centru ochrany prírody
Muránskej planine, texty na paneloch podávajú informácie v
dvoch jazykových mutáciách v
slovenčine a angličtine, tiež
pribudli
zásobníky na letáky.
Turisti prejavovali najväčší záujem o lektorovaný vstup do Rozšírili sme rozsah bezplatne
Múzea Prvého slovenského poskytovaných informačných
gymnázia a prehliadku mesta. Z služieb v podobe TV prezenblízkeho okolia ich najviac zaují- tácií, kde sa klienti formou krátmal Národný park Muránska kych videí môžu zoznámiť s príplanina, Slavošovský tunel, rodnými a kultúrnymi atraktiviOchtinská aragonitová jaskyňa tami mesta i regiónu Gemer
ako i informácie o zaujímavos- V rámci 155. výročia založenia
tiach na Prednej Hore a Murán- Prvého slovenského gymnázia
skej Zdychave.
sme pre záujemcov pripravili
V posledných dvoch rokoch sme
skvalitnili materiálno technické
vybavenie nášho infocentra. Bol
osadený nový informačný pult
ako jeden z najdôležitejších súčastí prvého kontaktu so zákazníkom, pribudli dva informačné

bezplatne poskytuje informácie o
meste a regióne, o kultúrnych,
spoločenských a športových podujatiach, aktualizuje prehľady o
ubytovacích a stravovacích zariadeniach, propaguje mesto i región na rôznych podujatiach a
výstavách, realizuje rezerváciu a
predaj vstupeniek v rámci siete
Ticketportal a predaj cestovných lístkov v rámci siete AMS
BUS aj na medzinárodné autobusové spojenia.

V ponuke infocentra sa nachádzajú okrem propagačných materiálov aj turistické mapy, atlasy,
publikácie, pohľadnice, tiež široký sortiment suvenírov a darčekových predmetov i z tvorby
regionálnych remeselníkov a
príležitostnú pečiatku, ktorou ľudových tvorcov.
si môžu opečiatkovať zakúpenú K službám infocentra neodmyslipohľadnicu a úplnou tohtoroč- teľne patrí i sezónne prevádzkonou novinkou je možnosť ruč- vanie Kaviarne národovcov, v
ného vyrazenia si pamätnej rámci týchto priestorov sa môžu
mince.
klienti bezplatne pripojiť k interTuristické informačné centrum netu či využiť detský kútik.

Ponuku kaviarne v tomto roku
obohatil milkshake v piatich
rôznych príchutiach.
Od roku 2016 je prevádzka
Turistického informačného centra a Kaviarne národovcov v júli
a auguste nepretržitá počas
pracovných dní, víkendov a
sviatkov každý deň vždy v čase
od 08:00 do 18:00 hod. (s
výnimkou prestávky na obed od
12:00 do 13:00 hod.)
Mimo letnej sezóny sú otváracie
hodiny počas pracovných dní v
čase od 08:00 do 12:00 a od
12:30 do 16:00 hod.
Aktuálne informácie môžu návštevníci nájsť na stránke
www.tic.revuca.sk alebo na facebookovej stránke, ktorú sme
pre klientov zriadili v minulom
roku.
Text : Oddelenie regionálneho
rozvoja MsÚ Revúca, foto:
Maroš Detko

Mesto Revúca získalo grant
Vydáva plnofarebnú knižnú publikáciu Revúca a okolie
Mesto Revúca získalo dotáciu vo výške 4 000 eur na realizáciu projektu Revúca a okolie.
Uvedený projekt a jeho aktivity
finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.
Mesto Revúca prispelo zo
svojho rozpočtu sumou 645 eur.
Zámerom projektu bolo vydanie
plnofarebnej knižnej publikácie
revúckeho fotografa Maroša
Detka s názvom Revúca a
okolie.
Maroš Detko sa fotografovaniu venuje od roku 1967 a za
svoju tvorbu pomocou fotoaparátu získal viacero významných
ocení. Kniha Revúca a okolie je
ilustrovaná pútavými farebnými

fotografiami, ktoré zachytávajú
prírodné krásy a zaujímavosti
územia mesta Revúca a jeho
blízkeho okolia. Prostredníctvom viac ako 300 fotografií sa
autor snažil zachytiť neopakovateľné okamihy v prírode, hodnoty kultúrnych a technických
pamiatok a ukázať krehkú krásu
dedičstva nášho regiónu.
V rámci projektu bolo
vydaných 1 500 kusov 136-

stranovej publikácie s názvom
Revúca a okolie, kniha je dvojjazyčná (slovensko-anglická).Účelom projektu je prostredníctvom vydania publikácie
propagácia regiónu doma i v
zahraničí, a tým aj podpora rozvoja turizmu.
Text a foto: MsÚ
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Súťaž o najlepší koláč
počas Jazdy sv.Huberta
a jesenných slávností
7.október 2017
Námestie slobody
Čas:koláč je potrebné doniesť v deň akcie v čase
od 9.00-10.00 hod
Množstvo:max.30 kusov koláčov na tácke s produktmi
zo záhrady, s témou poľovníctva, rybárstva, včelárstva
Rozhoduje chuť, kvalita a vzhľad koláča
Hodnotí divácka porota
Najlepšie pekárky získajú hodnotné ceny
Kontaktná osoba: Oľga Kuchtová, 0911 826 670
Čo sa môže stať, keď si muž chce užívať výhody ženáča, no do
svadby sa mu príliš nechce?Ůspešný parížsky architekt,
presvedčený odporca monogamie a zároveň náruživý fanúšik
letušiek, udržiava spoločnú domácnosť s tromi snúbenicami
súčasne. Všetky sú letušky, no každá z inej leteckej spoločnosti, a
preto si svoj milostný život usporiada presne podľa letového
poriadku. Pod heslom zmena je život si užíva život plnými dúškami
dva dni v týždni vždy s inou zo svojich snúbeníc. A v nedeľu má
voľno. Ženy o sebe navzájom, samozrejme, ani netušia, a tak
všetko funguje priam ideálne. Iba do chvíle, keď v letovom poriadku
nastanú zmeny. Jedno lietadlo prilieta skôr, druhé musí odletieť
neskôr a starostlivo plánovaný rozvrh aj záložné plány sa rúcajú
ako domček z karát. Do toho všetkého sa k architektovi nasťahuje
starý kamarát zo štúdií a kolotoč bláznivých situácií sa môže začať.
Jedna z najúspešnejších francúzskych komédií, ktorá neomylne
útočí na bránice divákov už viac ako päťdesiat rokov.

7

KULTÚRA

Revúcke listy č.15/22.september 2017

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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Na návšteve u českých priateľov
korčuľovaniu v zimnom období.
Záverom tejto malej expedície
bol výstup na Radničnú vežu s
výškou 65,4 metra. Po zdolaní
174 schodov nás čakala tá
najkrajšia odmena nezabudnuteľný výhľad. Zaujímavosťou
výstupu bola aj prehliadka izby
hlásneho, ktorého úlohou bolo
kedysi strážiť mesto pred nebezpečenstvom, hlavne požiarom.
Cestou dole sme cinkli na zvone
z roku 1724, ktorý má vraj
zvláštnu moc plniť priania. Tak
Spolupráca, vzájomná pomoc i
priateľstvo sú dôležitou súčasťou života spoločnosti, ako aj
základom pre udržanie kontaktov medzi partnerskými mestami
Slovákov a Čechov. Opätovne
sme si to uvedomili počas našej
návštevy na pôde partnerského
mesta Litovel (08. 10.09.2017),
s ktorým Revúca už 50 rokov
udržiava intenzívne kontakty.
Starosta mesta Litovel Zdeněk
Potužák, zástupca starostu Viktor Kohout a tajomník Mestského úradu Litovel Ing. Radovan
Vašíček našu delegáciu na čele
s pani primátorkou mesta Revúca Evou Cireňovou po príchode srdečne privítali a počas
nasledujúcich dní nám pripravili
plnohodnotný a zaujímavý program.
V piatok večer sa konal spoločenský večierok v Koncertnej
sále Mestského klubu na námestí Přemysla Otakara v Litovli, ktorý odštartoval koncert
bubeníkov zo Základnej umeleckej školy Litovel
CRAZY
STICKS pod vedením Viktora
Korduljaka
Po nezabudnuteľnom hudobnom zážitku nasledovalo slávnostné privítanie primátorky
mesta Revúca a udelenie
pamätných plakiet za dlhodobé
udržiavanie medzinárodného
partnerstva a utužovania partnerských vzťahov oboch miest
do rúk primátorke i prednostke
Mestského úradu Revúca Eve
Kučerákovej.
„Žena, která ví, co chce, nosí klobouk!“ v duchu tohto hesla sa
nieslo naše sobotné dopoludnie,
počas ktorého sme navštívili
výstavné priestory Turistického
informačného centra, v ktorom
sa nás ujala Marie Mazánková,
autorka výstavy vlastnoručne
vyrábaných klobúkov s názvom
Klobouky od Marie. Popoludnie
patrilo kultúrno-spoločenskému

podujatiu Litovelské slavnosti
2017, na ktorom sme dostali
priestor odprezentovať naše
mesto. Folklórne skupiny Lykovec a Lykovček navodili atmosféru slovenskej kultúry a
tradícií, zamestnanci mesta Revúca pripravili stánok s propagačnými materiálmi, slovenským vínom a slovenskou slivovicou, primátorka na pódiu pozdravila obyvateľov mesta a
zaželala im úspechy pri rozvoji
mesta.
Neskôr popoludní prišiel čas na
spoznávanie krás a turistických
zaujímavostí „Hanáckych Benátok“. Už pri vstupe do budovy
Mestského múzea Litovel nás
opantal duch histórie mesta.
Prostredníctvom expozície Litovelské remeslá prvej pol.
20. stor. sme získali prehľad o
remeselnej zručnosti českých
predkov, spôsob ich bývania i
žitia v období prvej a druhej
svetovej vojny.
Vďaka expozícii s názvom Gustav Frištenský sme sa oboznámili so životom športovca
svetového mena, ktorý preslávil
mesto Litovel a celú českú
republiku začiatkom 20. Storočia.
Expozícia Gramofony uspokojila nielen milovníkov hudby, ale
aj techniky. Prešli sme históriou
od mechanického hracieho
stroja k modernému gramofónu
a využili možnosť jedného z
interaktívnych prvkov expozície
dotykovú obrazovku s videozáznamami, ktoré nám umožnili
vypočuť si obľúbené melódie
našich predkov.
Po spoznávaní histórie nasledovali prírodné krásy. Východne od námestia sme absolvovali
prechádzku pozdĺž Olomouckého a Uničovského rybníka,
ktoré boli súčasťou obranného
systému mesta, ale zároveň
slúžili k chovu rýb, rekreácii i

sme si len zapriali bezpečný návrat domov do Revúcej a vydali
sa zavŕšiť návštevu Litovla pri
pesničkách humoristu Ivana
Mládka, ktorý už 50 rokov baví
niekoľko generácií so svojím
Banjo Band.
Aj touto cestou ďakujeme našim
priateľom z partnerského mesta
za nezabudnuteľné zážitky, pohostinnosť a tešíme sa na ďalšie
stretnutia.
Text a foto: Mgr. Patricia Šefranová
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Nová športovo oddychová zóna na Hviezdoslavke

Škola organizuje množstvo mimovyučovacích aktivít zameraných na zdravý životný štýl, zmysluplné trávenie voľného času,
podporu zdravého psychického
vývoja detí. Aj to bol jeden z
dôvodov, prečo sa vedenie školy
rozhodlo v priestoroch školského dvora zriadiť športovooddychovú zónu. A tak po letných prázdninách čakalo žiakov

školy malé prekvapenie v podobe novej workoutovej zostavy
a niekoľkých exteriérových
fitnes prvkov.
V novej športovo-oddychovej
zóne budú môcť žiaci tráviť
nielen čas prestávok, ale
priestor sa bude využívať aj na
realizáciu mnohých mimovyučovacích podujatí a aktivít na
podporu spolupráce školy a

rodiny. Touto cestou sa chceme
poďakovať poslancom Banskobystrického samosprávneho
kraja MVDr. Eve Cireňovej, Ing.
Júliusovi Laššanovi a MVDr. Jánovi Šeševičkovi, ktorí nám poskytli finančnú dotáciu vo výške
3000€ na zakúpenie workoutovej zostavy a parkových lavičiek.

Taktiež ďakujeme Slovenským
magnezitovým závodom Jelšava a Rodičovskému združeniu pri Základnej škole, Hviezdoslavova1, Revúca za poskytnuté finančné prostriedky na
nákup exteriérových fitnes prvkov.

Deň finančnej gramotnosti
venovala riaditeľka pobočky
VÚB v Rimavskej Sobote, Ing.
Eva Hicárová, „dvorná konzultantka“ školy v programe Viac
ako peniaze.

ľudia spravujúci vlastné financie. Výsledky testov a aktivít
jednoznačne potvrdili význam
výučby finančnej gramotnosti
ako samostatného predmetu.

Aktivity žiakov zaujali, ukázali im Mgr.A.Tokárová
situácie, ktoré budú sami o pár
rokov riešiť ako spotrebitelia a

Kráľovná športu v Revúcej
Súčasný trh je plný rôznorodých
ponúk, akcií, zliav. Rozmach finančných služieb so sebou prináša i riziko straty financií, pokiaľ človek službám nerozumie,
či ich nevie reálne zhodnotiť.
Tieto skutočnosti viedli pedagógov ZŠ I. B. Zocha k rozhodnutiu
venovať finančnej gramotnosti v
škole zvýšenú pozornosť. Škola bola jednou z prvých základných škôl na Slovensku, kde sa
predmet Finančná gramotnosť
začal vyučovať ako samostatný
predmet. Žiaci školy majú možnosť získať certifikát finančnej
gramotnosti v celoslovenskom
programe Viac ako peniaze.
Pri príležitosti Dňa finančnej
gramotnosti, ktorý si na Slovensku pripomíname 8. septembra,
žiaci druhého stupňa plnili najmä praktické aktivity. Mali

rozhodnúť o výhodnosti ponúkaných taríf plynu v konkrétnych prípadoch, akciových
ponúk v obchodoch, rozhodnúť
o výhodnej kúpe športovej
výbavy. To všetko však až po
absolvovaní testu, v ktorom sa
stretli s otázkami z oblasti
finančnej a spotrebiteľskej
gramotnosti.
V aktivitách sa darilo najmä
žiakom deviateho ročníka, ktorí
ukázali, že vedia správne použiť už nadobudnuté vedomosti a
zručnosti z predmetu Praktické
financie v situáciách bežného
života. Medzi najstaršími úspešnými družstvami sa ako
vzácny kameň zaligotala skupina šiestakov, ktorí svojimi vedomosťami a zručnosťami príjemne prekvapili. Víťazné skupiny boli ocenené cenami, ktoré

Atletika - kráľovná športu, patrí
medzi najstaršie športové odvetvia. Veď už v starovekom
Grécku bol okrem behu súčasťou antických olympijských
hier aj pentatlon - päťboj, ktorý
zahŕňal dnešné atletické disciplíny - hod diskom, hod oštepom,
beh a skok do diaľky.
Revúcka atletika obnovila svoju
činnosť po tridsiatich rokoch a to
presne pred rokom, v septembri
2016. V ZŠ J. A. Komenského
sme založili Atletický klub ISKRA
ako symbolickú spomienku na
bývalú Telovýchovnú jednotu
ISKRA Revúca, ktorá odchovala
množstvo výborných revúckych
športovcov.
Atletický oddiel ISKRA Revúca
má registrovaných vyše 180 členov vo veku 6 17 rokov, čo ho
radí k najmasovejším športovým
klubom v Revúcej. V staršej
vekovej kategórii trénujeme
trikrát týždenne a s deťmi do 10
rokov raz týždenne pod ve-

dením certifikovaných trénerov
Detskej atletiky. Už počas prvého roku pôsobenia sme dosiahli vynikajúce výsledky.
Začali sme s projektom Detská
atletika, v rámci ktorého sme
dostali tréningové vybavenie zo
Slovenského atletického zväzu
pre najmladšie deti od 5 do 12
rokov. Raz mesačne sme sa zúčastňovali pretekov v Banskej
Bystrici pod názvom „ Bavme
deti športom“ a pravidelný tréning priniesol svoje ovocie.
Z postupových kôl sme sa
dostali do krajského finále,
kde sme skončili na druhom
mieste. Mladšie deti,ročník narodenia 2005- 2008 sa tiež
zúčastnili postupových kôl súťaže Detská PTS ka a Detská
štafetová liga. Tu sme tiež žali
úspechy. Družstvo dievčat a
chlapcov v celoslovenskom
finále Detskej PTSky obsadilo skvelé tretie miesto z 21
zúčastnených atletických škô-
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Hlásenie z denného tábora ZUŠ-Cesta do praveku

lok a dokázalo tým svoju bojovnosť a športové nadšenie.
Detská štafetová liga beh na 4x
60m nám v celoslovenskom
finále priniesla ôsme miesto z
20 tímov, čo považujeme tiež
za výborný výsledok.
Okrem týchto súťaží sme sa
zapojili do celoslovenskej korešpondenčnej súťaže Slovenského atletického zväzu, ktorá
prebiehala raz mesačne stále v
inej disciplíne. Dosiahnuté
výsledky všetkých detí registrovaných v projekte Detská atletika sme zasielali na kontrolu do
Slovenského atletického zväzu
a v každej disciplíne sme mali
medailové umiestnenie v
rámci Slovenska.
V našom atletickom klube dostávajú priestor aj starší atléti.
Družstvo mladších žiačok, roč.
narodenia 2004 -2005 bolo
prihlásené do krajskej súťaže
družstiev, ktorá prebiehala v
štyroch kolách a v každej disciplíne bolo bodovaných prvých
desať miest. Naše dievčatá sa
každým kolom zlepšovali, jednoznačne sme ovládli vrhy a
hody, skúsili sme tiež športovú
chôdzu, skok do výšky, aj štafetu. Celkovo sme skončili na
šiestom mieste z 15 prihlásených a dokázali sme predbehnúť atletické kluby s bohatými skúsenosťami.
Máme aj vynikajúcich jednotlivcov. Už prvý štart na Majstrovstvách Slovenska nám
priniesol u starších žiakov zlato

v skoku do diaľky a striebro v
behu na 60m. U mladších
žiačok sme získali na Majstrovstvách Slovenska bronz
vo vrhu guľou.Krajské majstrovstvá nám tiež priniesli
Dňa 21. augusta nás rodičia
medailovú žatvu a to tiež v
skoku do diaľky, behu na 60m, odniesli ku pravekým ľuďom
.STOP. Držali nás v zajatí údajne
hode diskom a vo vrhu guľou.
v
Základnej umeleckej škole
Naši atléti reprezentovali mesto
.STOP.
Údajne to bol tábor
aj v medzinárodných súťažiach.
.STOP.
Prvý
deň sme museli byť
Vďaka svojim výkonom boli
Slovenským atletickým zväzom v prírode .STOP. Druhý deň sme
nominovaní na medzinárodné stavali príbytky a šili si oblečenie
podujatia v Rakúsku a Poľsku. Z .STOP. Tretí deň sme si vyrobili
Poľska sa naša mladšia zbrane, pracovali so slamou a
žiačka vrátila so striebornou hlinou .STOP. Štvrtý deň sme
medailou v hode kriketovou vytvorili praveký orchester
loptičkou. Je dôležité uvedo- .STOP. Hudobné nástroje sme si
miť si, že v atletických prete- sami vyrobili .STOP. Tancovali
koch v žiackych kategóriách sme praveký tanec .STOP. Dlhú
súťaží neraz aj viac ako 40 pretekárov v jednej disciplíne.
Dosiahnuté výsledky nás tešia
o to viac. Snažíme sa zapojiť do
pretekania čo najviac detí.
Šancu skúsiť a nájsť si najvhodnejšiu disciplínu dávame
všetkým bez rozdielu.
Na záver môžeme konštatovať,
že nás veľmi teší záujem detí o
šport. Veď dnes, kedy nám
vyrastá generácia Z, ktorá je
síce technicky najbystrejšia, ale
takmer chirurgicky pripútaná k
digitálnym technológiám je
nevyhnutné ponúknuť deťom aj
inú, zdravšiu alternatívu trávenia voľného času
.Mgr. Jana Vavreková, vedúca
Atletického klubu ISKRA pri ZŠ
J. A. Komenského v Revúcej.

chvíľu sme si krátili tieňovým
divadlom .STOP. Každý deň sme
spievali .STOP. Piaty deň sme
boli v Slavošovskom tuneli
.STOP. Ale my vieme, že to bola
jaskyňa .STOP. Jedli sme všetko
čo nezjedlo nás .STOP. Zo začiatku sme sa báli .STOP. No potom to bola huga-he-sranda
.STOP. Budúci rok tam nechoďte
.STOP. Nie je to pre každého
.STOP. Musíte byť domorodý umelec .STOP. My už vieme, že je
to superľahké .STOP. Ideme aj o
rok .STOP.

RC expedícia Revúca
Modelársky klub RC Auto Model
Team Revúca s podporou mesta
Revúca zorganizoval aj tohto
roku celoslovenskú modelársku
akciu pre terénne modely áut.
Akcia sa konala v termíne piatok
1.9. až nedeľa 3.9.2017, tento
krát v okolí rekreačného areálu
Predná Hora.
Využili sme situáciu, že v piatok
bol sviatok a na tento deň sme
pre účastníkov pripravili celodennú pešiu túru po trase Predná Hora chata pod Hradom Muránsky Hrad Veľká Lúka (chov
koní) Predná Hora. Túra sa aj
napriek svojej dĺžke účastníkom
páčila, pochvaľovali si peknú
prírodu a scenériu lokality, ktorou sme prechádzali. Pri výstupe
na hrad sme vyniesli všetky vrecia s pieskom, ktoré tam boli nachystané a tak sme aj my malou
mierou prispeli k obnove tejto
našej pamiatky. V sobotu sa už
klasicky konala RC expedícia,
určená pre terénne modely áut v
mierke 1:10. Akcie sa zúčastnilo
34 modelárov so svojimi modelmi, vrátane rodinných príslušníkov nás bolo spolu 63. V doobedňajšej časti boli trasy pripravené v okolí Prednej Hory, aj
s krátkym prechodom cez Mu-

ránsku Hutu. Účastníci sa museli popasovať s jazdou v náročnom horskom prostredí, prudkými zjazdmi, stúpaniami, viacnásobnou jazdou v potokoch a
blate. Pri spiatočnej ceste sme
účastníkom pripravili kultúrnu
vložku návštevu expozície Ferdinanda Coburga v jeho poľovníckom zámočku. Prejazd trasy
v dĺžke necelé 4 km nám trval 4
hodiny. Súčasťou tejto etapy
bola špeciálka výjazd modelom
do strmého kopca. Túto disciplínu vyhral Marko Dorčák z Revúcej. Počas obedňajšej prestávky
účastníci hlasovali o najkrajší /
najzaujímavejší model akcie.
Víťazom sa stal Tomáš Hollý s
modelom Tatry 6x6.
Poobedňajšia časť RC expedície bola kratšia, aby mali účastníci dosť času pripraviť sa na
nočnú súťažnú časť. Situovaná
bola v lesoch okolo chát na
Prednej Hore. Nočná špeciálna
etapa bola pripravená ako
orientačná súťaž dvojčlenných
družstiev. Štart bol o 21. hodine
a tak RC modely museli byť
vybavené kvalitným osvetlením,
aby účastníci v noci nezablúdili.
Súťažiaci mali vo výkazoch
zadané azimuty a vzdialenosti a
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Počas víkendu 23.9. 24.9. 2017
sa na strelnici v Revúcej smerom
na Muránsku Dlhú Lúku uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v
letnom biatlone vo všetkých
vekových kategóriách.
Majstrovstvá SR sú vyvrcholením letnej biatlonovej sezóny,
kedy sa uzavrú všetky rebríčky
Viessmann pohára v letnom biatlone a rozdajú sa majstrovské
tituly
Okrem domácich biatlonistov z
Klubu biatlonu Magnezit Revúca
budú mať diváci možnosť v
kategórii dospelých vidieť pretekárov z celého Slovenska a
tiež aj slovenskú biatlonovú špičku. Účasť na pretekoch už
avizovala aj česká biatlonová
reprezentácia.
Súťažiť o titul Majster SR sa
bude v sobotu v rýchlostných
pretekoch, pri ktorých nezostrelenie terčov znamená pre pretekárov bežať trestné kolá naviac,
v nedeľu vo vytrvalostných pretekoch, kde sa za nezostrelené terče prirátavajú trestné minúty.
Počas oboch dní sú na programe
všetky vekové kategórie, pričom
ako prví budú pretekať dospelí,
po nich juniori a nakoniec na rad

s použitím buzol museli v čo
najkratšom čase nájsť kontrolné
body v správnom poradí a opečiatkovať si výkazy. Víťazom sa
stala dvojica Tomáš Hollý, Kamil
Blačšák.

Slovenska v RC triale sa uskutoční v náhradnom termíne. V
celkovom poradí sa tak nič nezmenilo a v jednotlivých kategóriách sú priebežne na prvých
miestach Anton Rusňák ml. (ReV piatok aj sobotu nám počasie vúca), Peter Blaškovič (Nové
prialo, slabý dážď v sobotu ve- Zámky) a Dávid Bráz (Revú-ca).
čer len zatraktívnil nočnú etapu. RC expedícia Revúca 2017 bola
V noci zo soboty na nedeľu sa ukončená záverečným vyhodvšak silne rozfúkalo, rozpršalo a notením, odovzdaním cien a s
výrazne ochladilo. Na ceste prianím šťastnej cesty domov
medzi rekreačným areálom a sme sa rozlúčili.
liečebným ústavom silný vietor
Na záver sa chcem poďakovať
vyvrátil aj niekoľko stroza finančnú aj materiálnu pomoc
mov.Keďže silne fúkalo a pršalo
Mestu Revúca a všetkým sponaj v nedeľu ráno, dohodou úzorom, ktorí nám pomohli uspčastníkov bol nedeľňajší prooriadať túto celoslovenskú akciu
gram zrušený.
a pomohli tak spropagovať tento
Plánované 4.kolo Majstrovstiev náš pekný kút Slovenska. AR

prídu žiacke kategórie. Revúcky
klub do pretekov nasadí svojich
pretekárov v žiackych, juniorských, ale aj seniorských kategóriách.
Ako je už tradíciou, v Revúcej sa
v sobotu po ukončení žiackych
pretekov bežia aj preteky prípravky na tieto preteky môžete
prihlásiť svoje ratolesti vo veku
od 5 do 9 rokov priamo v dejisku
MS.
Tituly Majstrov SR sa budú udeľovať na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov za oba dni
spolu, a to v nedeľu po ukončení
pretekov žiakov.
Autorom tohtoročného plagátu
je bývalý pretekár Klubu biatlonu
Magnezit Revúca, dnes šikovný
grafik Gabriel Nagypál.
Viac informácií, ako aj súťaž o
tričko s biatlonovým motívom
nájdete na facebookovej
stránke Klubu biatlonu Magnezit
Revúca.
Príďte zažiť atmosféru napätia a
povzbudiť našich športovcov!
Mgr.A.Tokárová
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Dám do dlhodobého prenájmu
3-izbový byt.
Informácie: 0918 566 540

Zamestnanie

Utorok

Streda

Banský zámočník, Slovmag
,a.s. Lubeník, D.Benková,USO,
NsP,n.o. Revúca,Gabreila Ma-0584814125,
gurová,VŠ, 4833302
Kuchár/ka, BALATON Revúca,
Farmaceutický laborant,Jana
Jana Hanuštiaková USO,
Házyová REVITAL Revúca ,
0917 968 624
USO, 058 966 42

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Cannabis
8.00-18.00

2
Dr.Max
8.00-14.00

3
Lianela
8,00-14.00

4
BENU

5
BENU

6
BENU

7
BENU

8
BENU

9
Lianela
8.00-14.00

10
BENU

11
BENU

12
BENU

13
BENU

14
BENU

15
NsP
8.00-18.00

16
Cannabis
8.00-14.00

17
Dr.Max
8.00-14.00

18
BENU

19
BENU

20
BENU

21
BENU

22
BENU

23
Lianela
8.00-14.00

24
NsP
8.00-14.00

25
BENU

26
BENU

27
BENU

28
BENU

29
BENU

30
Dr.Max

Štvrtok

Piatok

Sobota

Október 2017
Pondelok

Utorok

Streda

Zamestnanie

Administratívny pracovník

Rozpis lekární september 2017
Pondelok

Revúcke listy č.15/22.september 2017

INZERCIA

Nedeľa

Cukrár,Súkromná stredná odborná škola Revúca, Anna
Opielová, USO, 0917 910 320
Kuchár, Flea Market,s.r.o Revúca ,Ján Bendo, USO
0905 523 394
Murár,Ján Rečník Revúca,základné vzd.0903 518 330

Lesná škôlka Muráň
prijme brigádnikov
na mesiace september
október 2017.
0903 638 730

1
NsP
2
BENU

3
BENU

4
BENU

5
BENU

6
BENU

7
Cannabis
8.00-14.00

8
Dr.Max
8.00-14.00

9
BENU

10
BENU

11
BENU

12
BENU

13
BENU

14
Lianela
8.00-14.00

15
Cannabis
8.00-14.00

16
BENU

17
BENU

18
BENU

19
BENU

20
BENU

21
Cannabis
8.00-14.00

22
Dr.Max
8.00-14.00

23
BENU

24
BENU

25
BENU

26
BENU

27
BENU

28
Dr.Max
8.00-14.00

29
Lianela
8.00-14.00

30
BENU

31
BENU

Pohotovostné služby: pondelok-piatok BENU do 20.00
Víkend: 8.00-14.00, BENU do 20.00
Štátne sviatky: 8.00-18.00, BENU zatvorená

Dňa 25.septembra 2017 uplynie
5 rokov, kedy nás navždy opustil

Andrej
Sokol
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Slza za slzou
padá a zmýva z tváre žiaľ, čas
nikdy nevráti, čo si už raz vzal.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra, syn, nevesta, vnúčatá,
súrodenci a priatelia.

Životné križovatky
Vitajte
Lucia Rybárová
Sára Petruš
Matej Sokol
Erik Hrivnák

Lúčime sa
Miroslav Dacho
vo veku 52 rokov
Viera Poliaková
vo veku 69 rokov
Vladimír Petržel
vo veku 76 rokov
Helena Kotlarčíková
vo veku 77 rokov
Alžbeta Koháriová
vo veku 90 rokov
Anna Molčanová
vo veku 76 rokov
Marienka Simanová
vo veku 72 rokov
Jolana Ferková
vo veku 69 rokov
Ing.Ľudevít Albíni
vo veku 68 rokov

Znel svadobný
pochod
Ján Krivda
a Viktória Hubcejová
Ján Ziman
a Patrícia Čipková
19.08.2017
Radomír Hubeňák
a Rozália Gešková
26.08.2017
Jozef Kyzek
a Mgr.Monika Ševčíková
Peter Beke
a Katarína Brodáková
02.09.2017
Vladimír Oravec
a Lucia Koreňová
16.09.2017

REVÚCKE LISTY
Mestské noviny
vydáva MESTO Revúca
Sídlo vydavateľa
a adresa redakcie:
MsÚ Revúca, Nám.slobody 13/17
IČO: 00 328 693
tel./fax.: 058/28 51 553
mobil: 0915 913 664
e-mail: revuckelisty@revuca.sk
reg. číslo EV 350/08 dvojtýždenník
ISSN 1337-8120
Šéfredaktorka: Mgr. K. Kvetková
Uzávierky sú dvakrát v mesiaci
Tlač: MsÚ
Revúca

