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Jermok velkorevúcky Krojovaná veselica po druhýkrát
V piatok 9.februára 2018 sa v
mestskom dome kultúry stretli
milovníci folklóru, ľudových
tradícií a muziky na 2.ročníku
Krojovanej fašiangovej veselice.
Už vestibul kultúrneho stánku
nenechal nikoho na pochybách,
že sa ocitol na dedine v časoch
rokov Pána viac minulých ako
prítomných. Pripravená dedinská chyžoška s dvorom vás pozývali a priťahovali svojou jednoduchosťou ale milou útulnosťou.
Po schodoch ste sa dostali ku
dverám kolešne (spoločenská
miestnosť Alfa), kde ste obdržali
svoj vlastný štamperlík s domácou hruškovicou alebo pohár
bieleho a červeného vína podľa

Verili by ste, že toto je vestibul MsKS?

Folklórny súbor Lykovec

chuti. Na doplnenie a zvýraznenie chuti chlieb s masťou a
cibuľou.
Po prekonaní týchto prekážok
už na vás čakal stôl(Pod lipou, U
richtárky, Pod Muránskym hradom...) plný dedinských dobrôt pagáčov, syrov, štrúdlí a klobások. Neskôr sa v humne (zasadačka MsKS) podávala kapustnica, pečené prasiatko a divina.
Ako nám potvrdili niektorí hostia,
dobrôt na stoloch
bolo toľko,
Záhrada
PSGže
na hodovanie do humna sa ani
nedostali. Tí, čo však zvládli aj
tieto delikatesy, určite neoľutovali.
Usadených hostí, zväčša odetých v krojoch alebo odevoch s
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Krojovaná fašiangová veselica po druhý krát a opäť úspešne
ľudovými prvkami v úvode zabávali hostitelia večera, folklórny
súbor Lykovec, neskôr už všetci
na parkete krepčili v rytmoch
ľudovej muziky Zvolenských
vrchárov. Medzi tancujúcimi, tak
ako vlani, nechýbala richtárka
Eva Cireňová.
Spestrením aj tak pestrého večera bola tradično-netradičná
tombola, v ktorej sme vzhliadli
žinčicu, košík s pampúšikmi,
škvarky, cestoviny do polievky,
domáce pálenô buď pochváleno, vyšívané vankúše a tašky z
modrotlače, keramiku, metly...
všetko tak prepotrebné veci k
životu.

Výborná zábava končila až v
skorých ranných hodinách a
spokojných vyše 160 prítomných sa už určite teší na nasledujúci ročník.
Organizátori ďakujú všetkým,
ktorí vecnými cenami prispeli do
tomboly, Poľovníckej spoločnosti Antalka z Turčoka za
prasiatko a divinu, Miroslavovi
Belákovi za ich prípravu, Miroslavovi Damrélymu za kapustnicu
Mestským lesom , s.r.o a tým,
ktorí sa podieľali na prípravách a
výzdobe podujatia.
Text a foto: Katarína Kvetková

Richtársky tanec

Revúca dejiskom konferencie o slovenskom jazyku
riaditeľka odboru štátneho jazyka, a partneri z Českej republiky, Maďarska a Poľska: Helena Plitzová, riaditeľka Národného inštitútu ďalšieho vzdelávania v Prahe, Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského
gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe, Ľudomír Molitoris,
generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku. Všetkých účastníkov konferencie na území

Mesto Revúca bolo dejiskom
konferencie, ktorú zorganizovalo v dňoch 14. a 15. februára
2018 Metodicko-pedagogické
centrum pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu (MŠVVŠ) SR a Ministerstva kultúry (MK) SR. Zúčastnilo
sa jej takmer 170 účastníkov z
celého Slovenska.

historických udalostí až po súčasnosť, priblížili medzivojnové
obdobie v dejinách slovenského
jazyka i dedičstvo 1. svetovej
vojny v slovnej zásobe slovenčiny, postavenie slovenského
jazyka v sústave vzdelávacích
hodnôt súčasnosti a rozvoj
jazykovej kultúry doma i v
zahraničí.

Slovenský jazyk rezonoval v
rôznych historických obdobiach.
"Prostredníctvom slovenského
jazyka sa dorozumievame, je
naším komunikačným jazykom
aj vyučovacím predmetom," povedala generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra
Kamila Jandzíková v úvode odbornej konferencie pod názvom
Sto rokov od prvého oficiálneho
vyhlásenia slovenského jazyka
ako vyučovacieho jazyka na
Slovensku

Druhý deň konferencie bol zameraný na praktickú aplikáciu
vybraných tém z vyučovania
slovenského jazyka a literatúry
v edukačnom procese. Realizoval sa v priestoroch Prvého
slovenského literárneho gymnázia v Revúcej.V rámci diskusie učitelia ocenili odborný
prínos konferencie a námety a
inšpirácie na praktické využitie
na hodinách slovenského
jazyka a literatúry.

Prvý deň konferencie patril odborným prednáškam, ktorých
autormi boli renomovaní odborníci z jazykovednej oblasti. Vo
svojich príspevkoch pripomenuli
vývoj a postavenie slovenského
jazyka v kontexte významných

mesta privítala primátorka Eva
Cireňová. Vyjadrila potešenie,
že práve Revúca, mesto Prvého
slovenského gymnázia, sa stalo
dejiskom konania konferencie,
kde sa prezentuje postavenie
slovenského jazyka a storočná
história od jeho prvého oficiálneho vyhlásenia ako vyučovacieho jazyka na Slovensku.
Katarína Kvetková, zdroj: školský servis.sk, foto: Foto Rolinec
2018

Workshopy v budove PSLG

Konferencia mala nielen odborný, ale aj spoločenský charakter
odrážajúci kultúrne dedičstvo
gemerského regiónu.
Za MŠVVŠ SR sa na konferencii
zúčastnil Igor Galus, riaditeľ odboru gymnázií a jazykových
škôl, za MK SR Elena Kačalová,

V úvode vystúpil spevácky zbor Quirin
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Zápis do ZŠ 10. - 11. Apríla 2018

Z rokovania mestského zastupiteľstva
V utorok 6.febrára 2018 sa v
zasadačke mestského úradu
konalo zasadnutie mestského
zastupiteľstva.
Poslanci boli oboznámení s
priebehom obstarávania zmien
a doplnkov č.3 Územného plánu
mesta Revúca. Zmeny a doplnky sa týkajú 11 lokalít územia
mesta a ich rozsah podľa požiadaviek organizácií a občanov je
nasledovný: lokalita M.R. Štefánika. zmena funkčného využitia územia z OV na zmiešané
OV+B, lokalita „Pri Bágrovisku“
zmena funkčného využitia územia (RD z verejnej zelene) a
dopravného sprístupnenia na
lokalitu „Pri Bágrovisku“,lokalita
Tomášikova, zmena funkčného
využitia územia z OV na zmiešané OV+B, lokalita Bagetéria
CMZ zmena funkčného využitia
územia z OV na zmiešané
OV+B,lokalita Daxnerova zmena funkčného využitia územia z
OV na zmiešané OV+B a
riešenie statickej dopravy pre
bývanie, zrušenia parkovacích
plôch sídliska,lokalita Pri katolíckom kostole,zmena funkčného využitia územia z OV na
zmiešané OV+B.
Požiadavky MŽP SR, ŠGÚ
D.Štúra, Obvodný banský úrad:Doplniť dobývací priestor a
CHLÚ Revúčka (846),-prieskumné územia zrušiť,doplniť
zosuvy,doplniť skládky.
Požiadavky Správa NP Muránska planina:Opraviť hranice
CHA Lúka pod úkorovou,opraviť hranice CHA Lúka pod cintorínom,doplniť textovú časť u
SKUEV 0285 Alúvium Muráňa,aktualizáciu stavu sieti
technickej infraštruktúry
na
základe dodaných podkladov
od správcov sieti.
Požiadavka SVP š.p. Banská
Bystrica:Vymedzenie inundačného územia (záplavová čiara)
podľa historických podkladov
mesta.
Požiadavky mesta Revúca v
rámci prípravných prác:Riešiť
prepojenie miestnych komunikácií Maša Ul. Strmá,riešiť oddychovú časť v lokalite „Strelnica“,posúdiť rozsah územia na-

vrhovanej občianskej vybavenosti v lokalite IBV Za nemocnicou,riešiť zmenu účelu časti
parkovísk na ul.Priemyselná,navrhnúť cyklotrasu na uvažovanom železničnom telese Revúca Tisovec,posúdiť aktuálnosť navrhovanej komunikácie
Pod Skalkou.
Spracovateľom zmien a doplnkov územného plánu je Ing.
arch. Dušan Hudec projektová
kancelária Urban trade, Košice.
Pozn,: OV-občianska vybavenosť,RD-rodinné domy, Bbyty. Poslanci prijali nasledovné
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Revúcej
I. p r e r o k o v a l o podľa § 11
ods.4 písm. c), g) zákona
č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 26,27
zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov návrh
zmien a doplnkov č.3 územného
plánu mesta Revúca
II. b e r i e n a v e d o m i e
správu o prerokovaní návrhu
zmien a doplnkov č.3 ÚPN
mesta Revúca, vypracovanú
odborne spôsobilou osobou na
zabezpečovanie obstarávania
ÚPD a ÚPP Ing. Martinom Hudecom reg. č. 275 MŽP SR
výsledky prerokovania návrhu
zmien a doplnkov č.3 územného
plánu mesta Revúcaže, územný
plán mesta je základným územnoplánovacím dokumentom na
miestnej úrovni a je v určenom
rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na územné
rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb v
katastrálnom území mesta.Výsledok preskúmania návrhu zmien a doplnkov územného
plánu mesta Okresným úradom
Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky vyjadrenom v stanovisku č.OU-BBOVBP1-2018/005666-002-BD
zo dňa 16.01.2018
III. s ú h l a s í s návrhom na
rozhodnutie o stanoviskách,
pripomienkach a námietkach
vznesených v procese prerokovania návrhu zmien a doplnkov č.3 územného plánu
mesta Revúca

Zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy pre školský rok
2018/2019 sa uskutoční v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a
v zmysle VZN mesta Revúca č.
93/2009
o povinnej školskej
dochádzke v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Revúca.
Zápis sa uskutoční 10. apríla
2018 (utorok) a 11. apríla 2018
(streda) v čase od 13,00 do
16,00 hodiny.
Zápis je jednotný pre všetky základné školy v Revúcej. Oznam
o zápise zverejní každá
základná škola.
Podmienky zápisu:
Podmienky zápisu upravuje
(školský zákon a vyhláška MŠ
SR o základnej škole v znení
vyhlášky č. 224/2011 Z.z. .
Na zápis dieťaťa do prvého
ročníka je potrebné priniesť
občiansky preukaz jedného z
rodičov a rodný list dieťaťa.
Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko,
dátum narodenia, rodné číslo,
miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno,
priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov
či iných zákonných zástupcov.Každé dieťa, ktoré dovŕši šiesty
rok veku do 31.8.2018, musí byť
zapísané, a na základe zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve, vydá riaditeľ
školy
podľa zákona 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutie
o prijatí neprijatí žiaka alebo o
odklade začiatku povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej

škole
Nikoho nemožno oslobodiť od
plnenia povinnej školskej dochádzky!
Podľa zákona žiak plní povinnú
školskú dochádzku v škole, v
obvode ktorej má trvalý pobyt
(zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov) a
VZN mesta Revúca č. 41/2004 o
určení školských obvodov pre
jednotlivé školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Revúca. Rodič
si však môže na základe vlastného rozhodnutia zapísať dieťa
na ktorúkoľvek školu v meste
Revúca.
Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú
spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky o jeden
školský rok. Týka sa to prípadov,
ak dieťa pochádza zo sociálne
znevýhodneného prostredia a
rodič o to požiada alebo ak tento
odklad navrhne materská škola,
ktorú dieťa navštevuje, alebo na
základe predchádzajúceho
odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a
to vždy s informovaným súhlasom rodiča. Aj v prvom prípade
musí byť súčasťou žiadosti
rodiča odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a
odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie. Ak riaditeľ rozhodne
o odklade, rodič si môže vybrať,
či jeho dieťa bude navštevovať
materskú školu alebo nultý
ročník základnej školy .Želáme
deťom a ich rodičom príjemné
absolvovanie zápisu do 1.
ročníka základnej školy.
Ing.Igor Kvetko,PhD.MsÚ
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
IV. s c h v a ľ u j e
Zmeny a doplnky č.3 územného
plánu mesta Revúca, ktoré vypracoval URBAN trade, projektová kancelária Košice, Letná
45, 040 01 Košice, hlavným
riešiteľom je Ing. arch. Dušan
Hudec, autorizovaný architekt
SKA reg. Č.0742AA
V. ž i a d a
zverejniť záväznú časť Zmien a
doplnkov č.3 územného plánu
mesta Revúca vyvesením na
úradnej tabuli a internetovej
stránke mesta najmenej na 15
dní, ako aj iným obvyklým spôsobom.
Poslanci schvaľovali III.zmenu
rozpočtu, ktorú predstavuje príjem 129 tis. € z rezervy vlády.
Prostriedky budú použité na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov. Zmenu predstavujú aj príjmy z rezervného
fondu mesta, ktoré budú použité
na rekonštrukciu Strmej ulici,
dobudovanie detského ihriska
na Ul.SNP.
V rámci interpelácií poslanec
Poprocký žiadal vysvetlenie

ohľadom dôvodov a vyčíslenia,
príp. zavineného konania pri
korekcii dotácie na rekonštrukciu zimného štadióna .Dotácia z
Úradu vlády na rekonštrukciu
ľadovej plochy predstavovala
sumu 200 tis.€ .Procesu obstarávania boli vytknuté administratívne nedostatky, kde došlo k
zámene kusov a kompletov v
objeme 7.990 € z celkovej hodnoty rekonštrukcie UĽP vo výške
564.000 €. Úrad vlády spochybnil vysvetlenie a automaticky stanovil 25 % korekciu z
dotácie, čo predstavuje 50 tis.€.
Príslušná suma už bola uhradená a v prípade zistenia zavineného konania osobou obstarávateľa bude mesto uplatňovať
svoje nároky prostredníctvom
advokátskej kancelárie,povedala primátorka mesta.
Poslanca Žgravčáka taktiež zaujímala ľadová plocha, konkrétne
proces preberania rolby na UĽP
a poskytnuté záruky na jej prevádzku. Podľa vyjadrenia prednostky úradu GO rolby vykonala
česká firma, ktorá ich aj vyrába.

Rolba sa však technicky neodskúšala a aj pracovníci sa len
zaúčali s ňou pracovať. Dohodnutá je opätovná generálna
oprava po jej reklamácii, avšak
pre jej využívanie až po sezóne.
Problematika umelej ľadovej

plochy je často pertraktovaná
najmä teraz, v zime, v čase aktívneho využívania.
Katarína Kvetková.
Úplné znenie uznesení a zápisnica na webovej stránke
mesta.

Vedeli ste, že.......
Vedeli ste , že...
v roku 2017 sa v Revúcej narodilo 104 detí, z toho 51 chlapcov a 53
dievčat,zomrelo 129 občanov, z toho 69 mužov a 60 žien ?
Prisťahovalo sa 114 obyvateľov, z toho 46 mužov a 68 žien.
Odsťahovalo sa 189 občanov, z toho 93 mužov a 96 žien.
Celkom žije v Revúcej 12039 občanov, z toho 5803 mužov a 6236
žien.

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: 27.3.,30.4.,29.5.,26.6.,-31.7.,28.8,25.9.,30.10.,27.11.,18.12.,. 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.
Kontakt: 0902 980 998, 0902 987 672
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.Je
potrebné zber zviazať!
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KULTÚRA

Knižné novinky z mestskej knižnice
Pronská Jana: Kumánska princezná. Krásna Kumánka Damara
je hrdá, slobodomyseľná žena. Po krutej zrade uhorského šľachtica žije iba pre svojho syna a celé roky odmieta ponuky na sobáš.
Napokon však jednu prijme...
Keleová-Vasilková, Táňa: Priateľky. V knihe spoznávame osudy
troch žien, ktoré majú svoje túžby a sny. Hana, Marta a Táňa sú tri
priateľky, ktoré túžia po zmysluplnom živote. Zažívajú radosť,
šťastie, ale chvíľami aj trápenia a smútok.
Dán,Dominik:Cigaretka na dva ťahy. Ubehol presne rok od
vraždy na brehu rieky a od vraždy Tibora Haklu-jedného z kapitánov bossa podsvetia. V oboch prípadoch zohrali dôležitú úlohu
Krauzove kontakty z podsvetia.
Gillerová, Katarína: Kroky v daždi. Diana žije v šťastnom
manželstve. Muž a syn sú pre ňu všetkým. No napriek tomu sa v
dô-ležitej záležitosti postaví proti manželovi.
Silva,Daniel: Dom špiónov. Sedemnásta kniha jednej z
najúspešnejších špionážnych sérií všetkých čias o legendárnom
Gabrielovi Allonovi.

Pozývame vás na besedu....
Mestské kultúrne stredisko v Revúcej
a Mestská knižnica Samuela Reussa
vás pozývajú na besedu so spisovateľom
Pavlom Hlodákom
autorom kníh s historickou tematikou Muráňa
dňa 15.marca 2018 o 16.00 hod.
v zasadačke MsDK v Revúcej.
Tešíme sa na vás.
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Nič,len nekonečná vďaka za našu kultúru v Gemeri...

V stredu 21. februára sa v Múzeu PSG uskutočnila vernisáž
výstavy pod názvom Šup ho s
kožuchom cez plecia s Hraškou!
Kto je Hraška? Ako v slovenskom rozhlase odznelo na dopyt
moderátorov, Hraška je prezývka, ktorú som získala počas
štúdia Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre vo folklórnom súbore Zobor. Vraj som malá ako
hrášok, hovorili...
Ale nie, nebola táto vernisáž o
mne. Bola o našich tradíciách a
o tom, ako si niekedy nevážime,
čo nám naši starí rodičia zane-

smutné.Vystavujúci týchto krásnych výrobkov sú R. Kubej a D.
Petro.
V piatok 23.februára sa v
priestoroch Múzea PSG uskuto
čnila prednáška o ľudovom
kožušníctve. Návšteníkov čakalo malé občerstvenie, kúpou
lístka výhra v tombole, ktorú do
súťaže venovali vystavovatelia a
deti si zasúťažili navrhnutím
výzdoby svojho vlastného kožúška. Peniaze zo vstupného
idú na podporu múzea.
Mgr.Petra Oravcová,kurátorka,
Etnologička,muzeologička

mohli osviežiť novým nápojom,
ktorým bola Kofola. Po dlhom
cestovaní dejinami sme sa nakoniec dostali do súčasnosti
doby mobilov, počítačov, internetu. Všetko bolo umocnené
krásnymi kostýmami prislúchajúcimi tej-ktorej dobe. Žiaci sa v
tomto prejavili skutočne mimoriadne kreatívne. Cestovanie
bolo veľmi zaujímavé, hravé,
podnetné, zážitkové. Ďakujeme
všetkým žiakom 2. stupňa a ich
učiteľom, ktorí nám tento nezabudnuteľný deň pripravi-li.
Význam poznania dejín pre každé národné i štátne spoločenstvo je nepopierateľný.
Dejiny totiž plnia pre spoločnosť
celý rad nezastupiteľných úloh:

majú funkciu útočiska, ochrany
pred vonkajším nepriaznivým
vplyvom či agresorom. Dejiny
plnia v spoločnosti funkciu
akéhosi spoločenského pozadia, ktoré pomáha ľuďom orientovať sa v najzákladnejšej historickej rovine. Je to často odpoveď na otázku, či bolo dávno
lepšie alebo horšie ako je dnes.
Bez dejín, bez poznania minulosti by spoločnosť nemohla
robiť prognózy svojho vývoja a
smerovania...My, žiaci a učitelia
ZŠ J.A. Komenského sme na
našu minulosť a históriu hrdí.Máme akčných učiteľov a
úžasných žiakov. Sme hrdí na
našu školu na Základnú školu
J. A. Komenského.

chávajú. Dvaja talentovaní vystavovatelia, ktorých som oslovila chcú aby ich poklady bolo
vidieť, snáď budú mať svojich
pokračovateľov a toto remeslo
nevyhynie. Hlavnou náplňou
môjho výskumu bolo zistiť, či sa
ľudové kožušníctvo ešte nejakým spôsobom vyskytuje u nás v
Gemeri. A podarilo sa! V Muránskej Zdychave v strede dedinky
ma s láskou privítal s celou rodinou pán Kubej. Má malé gazdovstvo a keď ovečka donesie
úžitok mlieka a mäska potrebuje
spotrebovať aj vlnu a kožu. A tak,
mi ukázal aké krásne kožúšky z

Cestovali sme v čase

Viete o tom, že keď idete na
úrad, bežne tam stretnete sindikusa? Vodu nosíte vo filkášiku
a v obchode musíte za tovar
lôniť? Že neviete o čom je
reč?Ani sa Vám nečudujeme. S
týmito slovami sa dnes už určite
nestretnete. No keby ste si pocestovali v čase a zašli napríklad
do takého stredoveku, tak by ste
zistili, že sindikus je úradník,
filkášik vedro a lôniť znamená
platiť. My, žiaci ZŠ J. A. Komenského to vieme, pretože v piatok 16. 2. 2018 sme sa presúvali
časom. Mali sme totiž projektový
deň, ktorý sme si nazvali Cestovanie v čase. Každá trieda 2.
stupňa si pripravila prezentáciu

toho vznikajú. Vyrába kožúšky,
kapsy, mešce, žačkovy a iné. S
láskou vytvára tieto skvosty vo
svojom voľnom čase.
Druhým začínajúcim výrobcom
je Dušan Petro. Žije v Revúcej,
venuje sa zhotovovaniu kožených káps, kabeliek z kože a
náušníc, príveskov a hodín z
dreva. Účasť na vernisáži bola
uspokojivá. Chcem tým len povedať, že si vážme to, čo máme.
To málo, čo nám ostalo. Pretože
to remeslo, zvyky, tradície, kultúra v nás ostáva. Nie peniaze,
moc a to, koľko ľudí prišlo. Keď
sa nad tým zamyslíte, je to

iného historického obdobia.
Dostali sme sa tak do praveku,
kde sme si mohli zatancovať
tanec pravekých žien a tiež
vidieť lovcov mamutov. V staroveku sme si pozreli prvé olympijské hry ale mali sme možnosť
vidieť aj múmiu. Stredovek nás
zaviedol do doby temna a tak
sme s hrôzou a napätím sledovali upaľovanie bosoriek. V
20. rokoch minulého storočia
sme mohli stretnúť Charlieho
Chaplina, ale aj bojovníčky za
práva žien sufražetky. Tiež sme
si zatancovali charleston. 40.
roky minulého storočia nám ponúkli geniálneho Louis Armstronga. V 60. rokoch sme sa
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Z histórie včelárenia na Slovensku a v Revúcej

Je čas zimy, keď naše včielky
oddychujú a netrpezlivo čakajú
na príchod jari. My včelári pracujeme poväčšine v dielni zhotovovaním úľov, nových rámikov,
štúdiom odbornej literatúry, ale
aj skúmaním historických materiálov z našich včelárskych dejín. Hneď v úvode dávam do pozornosti, že naša včelárska organizácia v Revúcej oslávila v r.
2017 90. výročie svojho založenia. História včelárenia na
Slovensku, ale aj v našom okolí
je však oveľa dlhšia a zaujímavejšia.
Najstarší kreslený doklad o včelárení znázorňuje zber medu z
pred 6000 až 8000 rokov p. n. l.
Je to kresba z Pavúčej jaskyne z
dediny Bicorp v Španielsku.
Prvú zmienku o včelárení na našom území zaznamenal grécky
filozof Priskus, ktorý prišiel v
roku 448 s posolstvom cisára
Theodósia k húnskemu vodcovi
Attilovi. Napísal: ,, Z dedín nám
prinášali ľudia namiesto obilia
proso a namisto vína med".
Priscus vtedy slovenské slovo
med pogréčtil na medos.
Za obdobia Veľkomoravského
kniežatstva, panovania Mojmíra
II. pochádza arabský cestopis
,,Kniha ciest " napísaný r.907. V
časti o Slovákoch uvádza: ,,Majú akési drevené nádoby na stojanoch, v ktorých sú vyvŕtané otvory pre včely a med. Tieto nádoby nazývajú ulidž. Majú mnoho nápoja a sú takí, čo majú sto
veľkých nádob medoviny.
Najstaršou včelárskou písomnou pamiatkou z čias Uhorského štátu je zakladajúca listina
kláštora v Hronskom Beňadiku,
vydaná Gejzom I., kde je napísané: ,,Daroval som kláštoru
včelárov. Týchto povinnosťou
bude každoročne dávať XII
džberov medu".
Obdobie stredoveku patrí brtní-

kom. Brtníci sa združovali do
spoločenstiev. Na čele
stál
starosta, ktorý brtníkov zastupoval pred vrchnosťou. Časom
si včelári preniesli kmene stromov so včelami k domom. Chov
včiel mal veľký hospodársky význam a k tomu aj zodpovedajúce privilégia. Po objavení
Ameriky sa však do Európy doviezlo množstvo cukru. Na
zmiernenie následkov, vydala
Mária Terézia v rokoch 17751776 včelárske patenty. Slovenskí včelári sa na ochranu
svojich záujmov začali združovať do spolkov už v 19.st.
Najstarším spolkom v našom
blízkom okolí je spolok v Štítniku
založený v r.1881. Podmienky
na organizovanie včelárov nastali však až po vymanení sa
spod maďarskej nadvlády. K
1.8.1919 bolo založených 44
spolkov. Dňa 15.8.1919 sa v Redute v Bratislave konalo 1.zakladajúce valné zhromaždenie.
l. starostom ,,Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku" sa stal JUDr. Ján Gašperík.
Prvá písomná zmienka o revúckych včelároch je z r.1699,
keď na cenzus /dávku/, ktorou
sa Revúca vykupovala z roboty,
každý občan musel prispieť
sumou 13 zlotých. Poddanské
rodiny vlastnili medzi inými hospodárskymi zvieratami aj 47
úľov včelstiev. V r.1712 sa v Muránskej doline chovu včiel najviac zaoberali v obci Chyžné,
kde mali 26 úľov, v Revúcej 22 a
v Muráni 19.
Veľký rozmach včelárenia nastal počas trvania ,,Prvého slovenského gymnázia". Včeláreniu sa venovali niektorí profesori a evanjelickí kňazi a.v. po
stránke praktickej, ale aj výskumnej. Spomeniem len niektorých. Samuel Ormis - profesor,
autor učebníc popularizátor ovocinárstva, poľnohospodárstva, včelárstva. Jozef Kvetoslav Holub - profesor. Napísal
učebnice ,,Živočíchospis" pre 1.
a 6. triedu, kde sa osobitne
venuje aj včelám. PhDr. Ivan
Branislav Zoch - profesor, ktorý
vystavoval na Svetovej výstave
vo Viedni r.1871 ,,Model kachiel
na povetrnie kúrenie a Nového
spôsobu dzierzonák /o stavbe
úľov z odboru včelárstva/. Spojitosť I. slovenského gymnázia
so včelárstvom potvrdzuje aj
jeho pečatidlo, na ktorom okrem
iného je zobrazený včelí úľ s
lietajúcimi včielkami.

V roku 1927 bol oficiálne založený a registrovaný ,,Včelársky
spolok" v Revúcej, ktorému
predsedal riaditeľ berného úradu
v Revúcej Ľudovít Kalina. Počet
členov spolku sa pohyboval od
18 v r.1928 až po 68 v r.1946.
Koncom roka 1946 sa spolok
premenoval na ,,Okresný včelársky spolok", pod ktorý v r.1948
patrili obecné skupiny Jelšava,
Nandraž, Ratková, Sirk, Hucín,
Chyžné, Rybník.
Šesťdesiate roky 20. st. spolok
premenovaný na Základnú organizáciu Slovenského zväzu
včelárov v Revúcej. Predseda
MVDr. Ondrej Lábaj, tajomník
Štefan Kajda. Sedemdesiate
roky 20. st. Predseda Anton
Sekerka, tajomník Štefan Kajda.
V roku 1977 zomrel v Revúcej
úradník, včelársky výskumník
Ľudovít Mikuláš. Včeláril v Jelšave - Na Hrádku.
Osemdesiate roky 20. st. predseda Ing. Ján Haluška, ktorý určitý čas bol aj predsedom
Výkonného výboru SZV. Tajomník Ing. Ľudovít Böhmer, pokladník Ondrej Ján. Pre zaujímavosť v r.1996 organizácia
mala 107 členov, ktorí vlastnili 1
254 včelích rodín. Predsedom
bol Ing. Ján Haluška, tajomník
Ing. Ľudovít Böhmer, pokladník
Ján Homoliak.
21. stor. r. 2000 - 2014 výbor
pracoval v zložení: Predseda Bc.
Pavol Kilík, tajomník Mgr. Milan
Pršebica, pokladník Ján Homoliak, členovia výboru, Štefan Hinduliak, Ing Marek Nosko, Martin
Böhmer, Ondrej Gallo, Ing. Ján
Brtáň, Ing. Ján Haluška, Rudolf
Siman. Súčasnosť , r. 2018. ZO

Určite všetci poznáme rozprávky Pavla Dobšinského....spracované najmä v knižnej podobe....16. marca si pripomenieme 190.výročie narodenia nášho najväčšieho rozprávkara Pavla Dobšinského...
Čože sa to deje v rozprávkovom
svete? Draci, strigy, čarodejníci,
zlá macocha.... ukradli rozprávky....
Osloboďte Dobšinského rozprávky. Pomocou budzogáňa, lomidrevovej valašky.... Dobšinského rozprávky sa pretavili aj
do spoločenskej hry. Hra
ROZPRÁVKARI oživuje svet
rozprávok Pavla Došinského.

Slovenského zväzu včelárov v
Revúcej zastrešuje včelárov
Muránskej doliny po Jelšavu,
Sirkovskej doliny po Drškovce a
Ratkovskej doliny po Rybník.
Výbor pracuje v zložení: Mgr. Milan Pršebica - štatutár organizácie, Ján Homoliak - pokladník,
podpredseda Ing. Ján Brtáň,
členovia výboru, Martin Böhmer,
Ing. Marek Nosko, Ondrej Gallo,
Adrian Lipták, Ing. Ján Šmídt,
predseda revíznej komisie, Mgr.
Ondrej Belica. Organizácia má
62 registrovaných členov, ktorí
vlastnia 1136 včelích rodín.
Materiály k histórii som čerpal z
knihy: História slovenského včelárenia, z rukopisu knihy Františka Bizuba ,, Včelárske spolky
na Slovensku do r.1949", z knihy
,,Pamätnica mesta Revúca" od
Dušana Dubovského a z archívu
,,Prvého slovenského gymnázia".
Keď med ješ, seba i včely ratuješ!
Mgr.Milan Pršebica, včelár

Autorom hry je Matúš Teplický.
Deti v hre spoznávajú rozprávky,
precvičia si základné matematické operácie s kyjakmi, strigami, drakmi je matematika omnoho zábavnejšia. Vnímajú hru s
porozumením, rozvíjajú svoju
tvorivosť, slovnú zásobu aj
schopnosť vyjadriť sa. A hlavne
sa zabavia s priateľmi, či
rodičmi... Tatiana Kršková
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Rozpis lekární marec 2018
Po n d e lo k U to ro k

Nová Taxi služba
pre Revúcu a okolie.
Akcia!
Druhá jazda v Revúcej
v rámci dňa za polovicu.
Kontakt: 0940 620 630
www.zuzitaxi.sk
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S tre d a

Š tvrto k

P ia to k

S o b o ta

N e d e ľa

1
BEN U

2
BEN U

3
D r.M ax
8.00-14.00

4
Lianela
8.00-14.00

5
BEN U

6
BEN U

7
BEN U

8
BEN U

9
BEN U

10
Lianela
8.00-14.00

11
BEN U
8.00-20.00

12
BEN U

13
BEN U

14
BEN U

15
BEN U

16
BEN U

17
C annabis
8.00-14.00

18
D r.M ax
8.00-14.00

19
BEN U

20
BEN U

21
BEN U

22
BEN U

23
BEN U

24
N sP
8.00-14.00

25
D r. M ax
8.00-14.00

26
BEN U

27
BEN U

28
BEN U

29
BEN U

30
C annabis
8.00-18.00

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
Hľadáme jednu alebo dve
opatrovateľky na celodenné opatrovanie k staršej
panej v Magnezitovciach.
0905 703 107

Životné križovatky
Lúčime sa
Alžbeta Jánosdeáková
vo veku 84 rokov
Viliam Brozman
vo veku 68 rokov
Viera Magurová
vo veku 80 rokov
Zuzana Ivančová
vo veku 98 rokov
Július Palúš
vo veku 72 rokov

Vitajte
Lujza Belánová
Petra Halušková

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

Dotĺklo dobré srdce, zhasli oči,
stíchol i Tvoj milý hlas. Odišla si
náhle bez rozlúčky a Tvoja smrť
bolí nás. Dňa 11.februára 2018
sme si pripomenuli 10.výročie
úmrtia našej milovanej mamky a
starkej

Jolany
Fulerčíkovej
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. S láskou
spomínajú synovia Róbert, Miroslav, ,dcéra Martina s manželom a vnuk Patrik.
Neumierajú tí, ktorí ostávajú žiť v
našich srdciach. Dňa 29.januára
2018 uplynul rok, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec,
brat, svokor, príbuzný a kamarát

Július
Kratochvilla
S láskou na neho spomína a za
tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina.
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