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Jermok velkorevúcky nás spája

Záhrada PSG

Jermok velkorevúcky sa už tradične po piatykrát konal 14.- 16.
marca 2018 v priestoroch budovy Prvého slovenského gymnázia.
Tradícia Turistického informačného centra sa tak stala živá, čo
dokazuje nielen rastúci počet návštevníkov našej veľkonočnej
predajnej výstavy, ale i veľký záujem predajcov z Revúcej aj okolia.
Naši umelci a remeselníci vo svojej tvorbe s radosťou využívajú pôvodné techniky a vzory, ktoré dokážu s citom pretvoriť do súčasnej
podoby s autentickým nádychom. Drevo, koža, keramika, medové
sviečky, textilné doplnky, modrotlač a naša výzdoba dokonale
podčiarkli veľkonočnú atmosféru a preniesli nás opäť do krajiny
detstva a fantázie.

Príjemné prežitie sviatkov jari
v kruhu najbližších praje redakcia RL.

Stretnutie so spisovateľom

Naši návštevníci sa inšpirovali nápadmi ako si sami doma vytvoriť
svoj veľkonočný originál, ktorý sa stal, veríme, ozdobou ich príbytku. Ostatní si zase pri návšteve odniesli aj niečo pekné alebo len
potešenie, že prišli a videli. Všetkým patrí veľká vďaka a dúfame, že
o rok sa opäť stretneme.
Text a foto: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca, TIC

Mesiac marec, ktorý práve uplynul, máme už od školských čias v
pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Zdrojom stretnutí s knihami nie
sú len kníhkupectvá a vlastné knižné zbierky, ale aj knižnice.
Mestská knižnica Samuela Reussa práve v marci pripravila pre
svojich čitateľov a širokú verejnosť besedu so spisovateľom Pavlom
Hlodákom, rodákom z neďalekého Muráňa. Práve jeho rodná obec
ho inšpirovala k zbieraniu materiálov o muránskej keramike a
následne k histórii celého muránskeho panstva.
Na besede sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí z našej
histórie. Posledná kniha pána Hlodáka „Hrad Muráň cesta dejinami“ je výsledkom jeho dlhoročnej práce. Čitatelia sa môžu tešiť
na jej pokračovanie, ktoré by malo vyjsť už tento rok.
Sme veľmi radi, že sme sa mohli s autorom stretnúť a zaželať mu
veľa tvorivých síl pri zbieraní materiálu a vydávaní kníh.
M.Meriačová
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Privítali sme úspešných biatlonistov

V piatok 16.marca 2018 popoludní privítala primátorka mesta
Eva Cireňová na pôde Mestského úradu v Revúcej športovcov, ktorí úspešne reprezentujú
mestský športový klub, mesto
Revúca a Slovensko doma aj v
zahraničí. Spoločne s predsedom Klubu biatlonu Magnezit
Revúca Jozefom Molentom k
nám zavítali biatlonisti Tomáš
Sklenárik a Lukáš Ottinger.
Nedávno sme informovali o vynikajúcich výsledkoch mladých
odchovancov klubu na Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov
v estónskom Otepää. Tomáš
všetky svoje štarty premenil na
umiestnenia v top10 spomedzi
viac ako 90 štartujúcich kadetov
z celého sveta. Najvýraznejšie
bolo jeho 5. miesto vo vytrvalostných pretekoch, kde ho len
posledný 20. výstrel pripravil o
medailu. Lukášovi Ottingerovi,
len o jedno miesto mu unikol
štart v stíhacích pretekoch.
Primátorka mesta obom športovcom poďakovala za úspešnú
reprezentáciu mesta a popriala
im veľa energie a ďalšie úspechy v ich športovej kariére.
Tomáš Sklenárik (1999) začal
najskôr s cyklistikou, pod vedením svojich rodičov. Ako malého cyklistu si ho všimli členovia
Klubu biatlonu Magnezit Revúca. Tomáša nebolo potrebné
dlho presviedčať, aby skúsil aj
biatlon a tak už ako 10-ročný
začal pravidelne pretekať nielen
na cyklistických súťažiach, ale aj
ako biatlonista. Hneď z prvých
pretekov odišiel s bronzovou
medailou. Ako vášnivý cyklista
získal bronz aj v roku 2014 na
Detskej Tour Petra Sagana.
Prvýkrát sa Majstrom SR stal
ako 12-ročný. Keď mal 14, stal
sa trojnásobným majstrom SR.
Odvtedy takmer na každom
preteku Viessmann pohára stál
na stupienku víťazov. Za svoju
doterajšiu biatlonovú kariéru

získal celkom 6 titulov Majster
SR a tri tituly vicemajster SR, v
práve ukončenej sezóne Zima
2017/18 sa stal celkovým víťazom rebríčka.
V Revúcej Tomáš trénoval pod
vedením trénerov Dušana
Chrapána a Mgr. Milana Chrapána. Po ukončení ZŠ na Hviezdoslavovej ulici začal navštevovať Súkromné gymnázium v
Podbrezovej a prestúpil do ŠK
Železiarne Podbrezová, kde už
tretí rok trénuje pod vedením
Mgr. Petra Kazára.
Na základe svojich výsledkov
bol zaradený do CTM (Centrum
talentovanej mládeže) v Podbrezovej. Koncom roka 2016 sa
nominoval
do reprezentačného družstva kadetov SR,
kde ako reprezentant trénuje
pod vedením Mareka Matiaška.
Prvýkrát reprezentoval SR v januári 2017 v poľskom meste
Koscielzsko na pretekoch olympijských nádejí a hneď získal
bronzovú medailu. Vo februári
2017 sa zúčastnil sa XIII. zimného Európskeho olympijského
festivalu mládeže (EYOF) v
tureckom Erzurume. Aj napriek
tomu, že slovenskej reprezentácii na túto súťaž nedorazila
včas batožina s výstrojom, získal v požičanom výstroji pekné
umiestnenia (rýchlostné preteky
16. miesto, stíhacie preteky 17.
miesto).
Ako reprezentant SR sa začal
zúčastňovať medzinárodných
juniorských súťaží, IBU Cupov,
kde obsadzuje bodované
priečky. V roku 2018 sa zúčastnil Majstrovstiev Európy juniorov a kadetov v Slovinskej Pokljuke a naposledy Majstrovstiev
sveta juniorov a kadetov v estónskom Otepää. Práve tu zaznamenal svoje kariérne maximum.Najvýraznejšie bolo jeho
5. miesto vo vytrvalostných
pretekoch, kde ho len posledný
20. výstrel pripravil o medailu. V

rýchlostných pretekoch skončil
na 10. mieste a v nedeľňajších
stíhacích pretekoch, kde štartoval s časovým odstupom od
prvého pretekára sa mu podarilo
vylepšiť si umiestnenie a prebojovať sa na 9. priečku.
Tomáš je členom Národného
športového centra a patrí medzi
elitných slovenských mladých
športovcov, ktorých podporuje
Ministerstvo školstva SR.
Lukáša Ottingera (1999) k
biatlonu priviedol starý otec Štefan Ottinger, ktorý sa biatlonu
venoval od svojej mladosti. Pretekať začal ako 10-ročný. Ako
úspešného pretekára KB Magnezit Revúca, ktorého trénovali
Dušan Chrapán a Mgr. Milan
Chrapán, si ho všimol aj tréner
ŠK Železiarne Podbrezová Mgr.
Peter Kazár a tak Lukáš po ukončení ZŠ Hviezdoslavova nastúpil
na Súkromné gymnázium v
Podbrezovej a prestúpil do ŠK
Železiarne Podbrezová, za ktorý
preteká doposiaľ.
Lukáš je pretekárom Centra
talentovanej mládeže a podobe
ako Tomáš Sklenárik sa nominoval aj do reprezentácie kadetov, kde trénuje pod vedením
Mareka Matiaška. Podobne ako
Tomáš, sa aj Lukáš nominoval na
všetky preteky kadetov, na

ktorých sa slovenská reprezentácia zúčastňuje
Je niekoľkonásobným majstrom
SR v letnom i zimnom biatlone.
Päťkrát vyhral rebríček Viessmann pohára v biatlone.
Na Pretekoch olympijských nádejí v Osrblí aj v poľskom Koscielzsku obsadil 3.miesto. V
tureckom Erzurume na XIII.
ročníku zimného Európskeho
olympijského festivalu mládeže
(EYOF) obsadil v šprinte 12. a v
stíhačke 14. miesto a to aj napriek tomu, že pretekal na požičaných lyžiach (viď vyššie).
V štafete spolu s Tomášom
Sklenárikom a ďalšími dvomi
reprezentantmi obsadili peknú
9. priečku. Na Majstrovstvách
sveta juniorov a kadetov v Osrblí
v roku 2017 bol v šprinte 22. a v
štafete 7.Napriek zraneniam,
ktoré Lukášovi počas tejto sezóny značne skomplikovali športové zápolenie a ovplyvnili jeho
výkony, nekončí na posledných
priečkach.
Aj on je členom Národného športového centra ministerstva školstva a patrí medzi podporovaných športovcov ministerstva
ako nádejný seniorský reprezentant.
Text a foto: Katarína Kvetková v
spolupráci KB Magnezit Revúca

Florbal liga so Sarnovským

Dňa 13. 3. 2018 navštívil naše mesto obľúbený moderátor Televízie
JOJ, ambasádor športového projektu pre základné školy a 8-ročné
gymnázia florbal SK LIGA Ľuboš Sarnovský.
Počas svojej návštevy sa stretol s primátorkou mesta Evou Cireňovou, ktorej spomínaný projekt predstavil.
Organizátorom projektu je Nadácia TV JOJ. Projekt pozostáva z
troch fáz - okresných mini líg, krajských turnajov o pohár konkrétnej
florbalovej superstar a celonárodného finálového turnaja víťazov
jednotlivých krajských šampionátov. Pokiaľ sa v našom meste nájdu
štyri školy, s družstvom chlapcov a dievčat prvé turnaje by sa už v
septembri tohto roku mohli začať. Základná škola J. A. Komenského, škola s florbalovou históriou a širokým súčasným florbalovým zázemím sa podujala o organizačné rozbehnutie tohto
športového projektu v našom meste. Veríme, že projekt osloví školy
mesta a aj Revúca sa zapojí medzi mestá, ktoré sú v projekte
zapojené už niekoľko rokov.
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Pravidelný výkup papiera

JARNÁ KAMPAŇ 2018
Mesto Revúca oznamuje občanom mesta, že v zmysle prí-slušných právnych predpisov uskutoční jarný kampaňový zber biologicky rozložiteľného odpadu
zo záhrad (konáre, lístie).
Zber sa bude organizovať v
dvoch termínoch a to posledný
marcový týždeň a druhý aprílový týždeň podľa rozpisu uvedeného na konci tohto oznamu.
Žiadame preto občanov, aby
tento biologicky rozložiteľný

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Firma Brantner Gemer ,s.r.o bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier, prípadne hotovosť( vyplácané
nad 200 kg) v týchto dňoch: 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
odpad zo záhrad umiestnili na potrebné zber zviazať!
zelený pás pred dom v stanovených termínoch tak, aby nezasa- odpadmi (odpad zo záhrad) tohto odpadu na zbernom dvore
hoval do cesty a chodníka.
mimo kampaní vyhlásených je bezplatné. Táto povinnosť sa
Zároveň občanov dôrazne upo- mestom upravené takto:
týka odpadu zo záhrad a netýka
zorňujeme na platnosť Všeo- „Pôvodca biologicky rozloži- sa biologicky rozložiteľného kubecne záväzného nariadenia teľných komunálnych odpadov chynského odpadu. Je zakáMesta Revúca č.133/2015 o na- je povinný zabezpečiť ich odov- zané ukladať predmetný odpad
kladaní s komunálnymi odpadmi zdanie v zbernom dvore v areáli na verejných priestranstvách
a s drobnými stavebnými od- spoločnosti vykonávajúcej zber uloženie alebo ponechanie
padmi na území Mesta Revúca, a prepravu odpadov na území odpadu na inom miesto ako na
kde je nakladanie s biologicky mesta na Šafárikovej ul. č. mieste na to určenom, je v
rozložiteľnými komunálnymi 330/3, Revúca. Odovzdanie zmysle zákona priestupkom.“

Druhý aprílov ý týždeň ( 09.04.2018 - 13.04.2018 )
Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
Sídlisko Stred 2 - SNP
Podskalka, Komenského, Generála Viesta
Sídlisko 1 -2 , Okružná, Železničná
Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho

Rodičia budúcich prváčikov,nezabudnite na zápis! Už aj Zocháči majú krajšiu telocvičňu
Zápis do 1.ročníka základných škôl nášho mesta pre
školský rok 2018/2019 sa uskutoční
v utorok 10.apríla 2018 od 13.00-16.00 hodiny a
v stredu 11.apríla 2018 od 13.00-16.00 hodiny
v jednotlivých základných školách súčasne.
Zapisujú sa deti, ktoré od 1.septembra 2017 do
31.augusta 2018 dovŕšili resp.dovŕšia 6.rok veku.
Na zápis potrebujete:
-občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu
-rodný list dieťaťa.
Rodič dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Bezplatné právne poradenstvo
Vážení občania,v rámci zlepšovania prístupu k spravodlivosti pre
ľudí v materiálnej núdzi bude od dňa 21. marca 2018, každú stredu, vždy v čase od 14:00 do 16:00 hod. v zasadačke Mestské
úradu Revúca, Námestie slobody13/17, poskytované bezplatné
právne poradenstvo fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej
materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne
uplatnenie a ochranu svojich práv a ktoré nemajú nedoplatky voči
mestu. Právne poradenstvo vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych, obchodnoprávnych bude poskytovať JUDr. Pavol Halaj.V prípade záujmu o bezplatné právne
poradenstvo je potrebné nahlásiť sa na sekretariáte Mestského
úradu Revúca na telefónnom čísle +421 (0) 58 28 515 11 alebo emailom na zatrochova@revuca.sk vždy najneskôr do utorka do
11:30 hod. každý týždeň.

V pondelok 12.marca 2018 sa v telocvični Základnej školy
I.B.Zocha za účasti primátorky mesta Evy Cireňovej, vedúceho
odboru školstva, telesnej kultúry a športu Igora Kvetka, riaditeľky
školy Kataríny Krištofovej, pedagógov a žiakov slávnostne strihala
páska. Dôvodom bola ukončená rekonštrukcia elektroinštalácie a
sociálneho zariadenia telocvične školy.
Stavebné práce po dobu dvoch mesiacov za plnej prevádzky vyučovania realizovala firma Costruo Lučenec. V rámci stavebných a
rekonštrukčných prác sa v chlapčenských a dievčenských šatniach
vymenila sanita, dlažba, obklady, nové stierky a sprchy, v telocvični
už spomínaná elektroinštalácia a osvetlenie. Projekt v hodnote 60
tis € podporilo ministerstvo školstva sumou 45 tis.€, Mesto Revúca
sumou 15 tis.€ a z vlastných prostriedkov prispela škola sumou
800 €. Základná škola I.B.Zocha sa tak pridala k ostatným školám
na území mesta, kde Mesto Revúca podporilo a pomohlo zrealizovať podobné rekonštrukcie . Text a foto : Katarína Kvetková

4

SPRAVODAJSTVO

Revúcke listy č.6/28.marec 2018

Oslava mesta Pakrac a patróna sv.Jozefa
vo veku 68 rokov umrel, zahájilo
t i e t o v ý z n a m n é o s l a v y.
Nasledovalo kladenie vencov na
pamiatku padlých hrdinov na
mestskom cintoríne a svätá
omša v rímskokatolíckom kostole.Potom sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestskej rady mesta Pakrac v Chorvátskom dome „Dr. Franjo Tudmana“.

Odhalenie pamätnej tabule venovanej Martinovi Kukučínovi.
(zľava: Ján Remko zástupca starostu obce Jasenová, Roman
Matejov primátor mesta Dolný Kubín, Rajmund Bradík starosta obce Jasenová, Eva Cireňová primátorka mesta Revúca,
Juraj Priputen veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku,
Anamarija Blažević primátorka mesta Pakrac, Davor Huška
štátny tajomník Ministerstva regionálneho rozvoja a fondov EÚ
Chorvátska, Miroslav Ivančić predseda Mestskej rady mesta
Pakrac, Vinko Kasana - primátor mesta Lipik, Marijan Širac
zástupca primátorky mesta Pakrac)
Partnerstvo má za cieľ podporovať spoluprácu medzi mestami a vzájomné porozumenie
medzi ich obyvateľmi. Tento
trend sa začal rozvíjať po druhej
svetovej vojne paralelne s procesom európskej integrácie.
Nóvum v tejto oblasti predstavujú družobné styky miest členských štátov Európskej únie s
krajinami strednej a východnej
Európy, ktoré tiež podporujú
výmenu skúseností v rôznych
oblastiach spoločného záujmu.

vateľa Martina Kukučína sa
pretavila do konkrétnych aktivít
v súčasnosti. V dňoch 18. 20.
marca 2018 zástupcovia slovenských miest Revúca, Jasenová a Dolný Kubín prijali pozvanie primátorky mesta Pakrac
Anamarije Blažević a predsedu
mestskej rady Miroslava Ivančić
na oslavy Dňa mesta Pakrac i
patróna sv. Jozefa.

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Martina Kukučína vo
vstupnej hale Všeobecnej
Spolupráca miest, ktoré v nemocnice a nemocnice vojminulosti spojil život, práca a nových veteránov v Pakraci, kde
tvorba slovenského spiso- tento vzácny slovenský prozaik

1843, kedy na pokyn grófa
Izidora Jankoviča bola založená
prvá farma so stajňami.

Pokračovali sme prehliadkou kúpeľov mesta Lipik, kde sa venujú
liečbe bolestí kĺbov a chrbtice,
neurologickým stavom a chorobám, pooperačnej rehabilitácii,
rehabilitácii pri zápalových reumatických ochoreniach ako aj
preventívnej medicíne a zdraV úvode sa vzácnym hosťom, votnej turistike
zástupcom rôznych inštitúcií,
Následne sme mali možnosť
podnikov, predstaviteľom nábonavštíviť Dom chorvátskych veženského života, združeniam i
teránov. Ide o inštitúciu, ktorá povšetkým prítomným prihovorila
skytuje komplexnú psychosoprimátorka mesta Pakrac Anaciálnu, preventívnu a zdravotnú
marija Blažević, nasledovali
starostlivosti, poradenstvo chorpríhovory hostí, z ktorých spovátskym veteránom, ich rodinmenieme najmä príhovor veľným príslušníkom a civilným
vyslanca Slovenskej republiky v
obetiam vlasteneckej vojny. Jej
Chorvátsku Juraja Priputena,
základným cieľom je zmierniť
štátneho tajomníka Ministerstva
negatívne dôsledky vojny v
pre regionálny rozvoj a fondy EÚ
Chorvátsku.
Davora Hušku, predsedu mestskej rady Miroslava Ivančić. Za Deň sme ukončili družnou deslovenskú delegáciu sa všetkým batou, výmenou skúseností,
prítomných prihovorila primá- prezentáciou plánov i ďalších
torka mesta Revúca Eva Ci- možných aktivít do budúcnosti
napr. i možnej spolupráci v
reňová.
oblasti práce s mládežou a
Toto zasadnutie obohatil slávrealizácie výmenných pobytov
nostný akt oceňovania osobdetí základných škôl počas
ností mesta Pakrac i hudobné
prázdnin.
vystúpenia orchestra, speváĎakujeme našim chorvátskym
kov a sólistov.
priateľom z partnerského mesta
V priateľskej atmosfére sme v
za milé pozvanie i pohostinnosť
popoludňajších hodinách absola pevne veríme, že sa stretneme
vovali návštevu blízkeho mesta
opäť.
Lipik, kde sme mali možnosť
navštíviť štátny žrebčín, ktorý sa Text a foto: Oddelenie regiovenuje dlhoročnej tradícii chovu nálneho rozvoja MsÚ Revúca
tohto vzácneho plemena koní.
Svoju históriu začal písať v roku
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Pamodaj šťastia, ľudia...., 190 rokov od narodenia Pavla Dobšinského

Dňa 16. marca sme si pripomenuli 190. výročie narodenia významnej osobnosti našich dejín.
Pavol Emanuel Dobšinský.
Niet vari dieťaťa či dospelého,
ktorý by nepoznal jeho meno.
Evanjelický farár, pedagóg, prekladateľ, redaktor, editor, publicista, etnológ a rozprávkar.
V roku 1850 po návrate z vojenskej služby sa P. Dobšinský zotavuje zo zdĺhavej choroby u rodičov v Sirku a pripravuje na kandidátsku kňazskú skúšku. 15. novembra ju úspešne skladá v Revúcej u Samuela Reussa, administrátora potiskej superintendencie. Po nej Reuss, prvý zberateľ folklórnej rozprávky prijíma

Dobšinského za svojho tajomníka, čo nepochybne vplýva na
prehĺbenie záujmu mladého
folkloristu o ľudovú slovesnosť.
V Revúcej žil do roku 1852. V
tomto čase pristupuje k umeleckej interpretácii autentického
folkloristického záznamu. Vzrušuje ho poetická krása rozprávky
Pripravovaná zbierka Slovenských povestí však ešte niekoľko
rokov musí počkať. Pavol Dobšinský odchádza v roku 1853 do
Brezna ako kaplán, v roku 1855
sa stáva farárom v Rožňavskom Bystrom. V roku 1858 sa
stáva profesorom novozriadenej Katedry slovenskej reči a
literatúry na banskoštiavnickom
lýceu. V roku 1862 v ťažkej depresii po manželkinej smrti na
Revúcu nezabúda a vynakladá
úsilie v zbieraní finančných darov na zriaďujúce sa gymnázium v Revúcej. Na jeseň
odovzdáva správe školy 15 000
zlatých.
Poctu Dobšinskému zložili žiaci
ZŠ J. A. Komenského literárnym pásmom „Pamodaj šťastia,
rozprávka“. V spolupráci s
Mestskou knižnicou Samuela

Reussa v čitárni školskej knižnice sa žiaci presvedčili, že slovenské rozprávky Pavla Dobšinského by si mal prečítať každý kultúrny Slovák, pretože ľudové rozprávky by nemali byť
drahokamom, ktorým sa ozdobujeme len pri slávnostných
príležitostiach. Jeho jagot by
mal ustavične zapaľovať naše
mysle a fantáziu svojou túžbou
po spravodlivejšom a šťastnejšom zajtrajšku
.Zároveň by som sa chcela
poďakovať učiteľke Mgr. J. Ko-

reňovej za výbornú prípravu žiakov v literárnom pásme a verím,
že tvorivá sila a zanietenosť
Pavla Dobšinského nás povzbudí k láske ku knihám a
písaniu.
Začnime znova čítať rozprávky.
Vyrástli sme na rozprávkach.
Napĺňali naše detstvo a vety z
niektorých rozprávok znejú nám
dodnes ako magické zaklínadlo.
Lebo rozprávka je báseň, napísaná v šťastnej chvíli....
M.Meriačová
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Úspech v bodovacích súťažiach
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90 rokov od narodenia muzikanta

Lea Sviežená v kategórii
Junior II C, Tóth Szilárd a
Bodnárová Soňa v kategórii
Dospelí D, Ján Theodore
Beneš a Tamara Egedová v
kategórii Deti II E.

Plesová sezóna vystúpení tanečníkov TŠ Happy Dance Revúca sa úspešne skončila a
začali sa opäť bodovacie súťaže
v štandardných a latinsko-amerických tancoch v okresných a
krajských mestách Slovenskej
republiky.
TŠ Happy Dance má 3 páry,
ktoré reprezentujú naše mesto
v zastúpení: Tomáš Buchta a

Dňa 10. 03. 2018 sa konala bodovacia súťaž v štandardných a
latinsko-amerických tancoch o
Pohár primátora Žiar nad
Hronom 2018 - 27. ročník.
Tanečný pár Tomáš Buchta a
Lea Sviežená v kategórii Junior
II C štandard sa prebojovali až
do finále, kde skončili na peknom 3. mieste, v latinsko-amerických tancoch sa im taktiež
darilo a skončili na peknom 3.
mieste, v kategórii Dospelí C
skončili v semifinále na 10.
mieste. Tóth Szilárd a Bodnárová Soňa v kategórii Dospelí D v latinsko-amerických
tancoch skončili v 1. kole na 14.
mieste. Bodovacie súťaže sú v
plnom prúde a veríme, že našim
reprezentantom sa bude dariť aj
naďalej.TŠ Happy Dance

Pozývame vás na výstavu...
9.-30.apríl Múzeum PSG

Ján Jasenka
30.3.1928 Sirk
6.4.1991 Revúca
V Sirku v rodine baníka uzrel
svetlo sveta na jar v roku 1928.
Spievať začal s prvými slovami,
na husle brnkal už vtedy, keď ich
dočiahol zvesiť zo steny nad
prípeckom. So sestrou Milkou
tvorili spevácke duo. Otec bol
baník, no i on v nedeľu bral do
mozoľnatých rúk krehké husličky a vyhrával celej rodine
smutné i veselé pesničky.
Ján vyhrával všade, chodil za
dom na stránišku pod starý košatý buk a tam konkuroval spevavým vtákom. Už v tých časoch
mal detskú ľudovú muzičku
hrávali s ním chlapci zo Sirka
Janko Pelech, Ondro Kontra,
Slavo Kontra a ďalší.
Rôčky ubiehali kapela sa rozbehala a aj ten košatý buk sa po
otcovej smrti vyvrátil. Keď začal
navštevovať meštiansku školu v
Ratkovej, tam sa naučil čítať noty a hrať z nôt, vďaka vtedajšiemu riaditeľovi Ľ. Laššanovi.
Najkrajšie roky mladosti strávil v
Banskej Štiavnici. Tam pre neho
veľa urobil profesor hudby Paľo
Petrík, na každej hodine hudobnej výchovy, alebo spevu, ho
učil ľudové pesničky z celého
Slovenska. Tri najkrajšie piesne
človeku zostanú v pamäti.
Na baníckom učilišti v Sirku prvý
krát začal hrať v muzičke, a to na
pôde ľudovo umeleckej tvo-

rivosti. Dosiahli pekné úspechy.
Dostali sa na súťaže od okresnej cez krajskú až na celoštátnu
súťaž do Hradca Králové.
V tomto období sa mu stala ako
pre muzikanta tragická nehoda.
Pri páde v telocvični, si zlomil v
zápästí ľavú ruku. Nešťastná
liečba sa pričinila o to, že mu
poškodila i prsty. Liečenie trvalo
dlho, no asi po troch mesiacoch
začal hrať. Robilo mu to ťažkosti, ale hral naďalej.
K výrobe cimbalov sa dostal tak,
že sa pokazil cimbal v ľudovej
muzike. Bolo ho treba opraviť,
no on v tom čase robil ľudový
nábytok. Pokúsil sa, podarilo sa
a cimbal opravil. Keďže sa pritom oboznámil aj s konštrukciou, začal vyrábať malé cimbalíky, ale tak, že si malý cimbal
doplnil s pedálmi, tlmičmi a
nôžkami. S drevom už pracoval,
pokračoval výrobou aj iných
ľudových hudobných nástrojov.
Urobil niekoľko píšťaliek, či fujár.
Vo svojej dielničke opravoval aj
basičky a husličky pre kamarátov. Tvrdil, že málokto si vie
vážiť staré ľudové nástroje.
Piano, ktoré odkúpil v dezolátnom stave, no páčil sa mu jeho
krásny, sýty a guľatý tón dal
dokopy.
Prešlo pár rokov, nasťahoval sa
do Revúcej, kde s celou vervou
začal pracovať na novej muzike
súboru Lykovec. Pochodili po
rôznych súťažiach, vo Východnej, Detve, nahrávali pre Československý rozhlas a televíziu.
Nakoniec jeho kroky skončili na
Rimavskej doline v Hnúšti.
A na záver jeho vlastný citát:
„Naše ľudové pesničky mám
veľmi rád, pretože ony potešia,
povznesú, utíšia, rozohrejú srdce. Veď pieseň je vlastne hlas
srdca, osvieži myseľ, piesňou
pohladíš, cez ňu pochopíš dušu
človeka, môžeš ňou zapáliť
lásku, utíšiť bôľ, s piesňou žiješ i
umrieš. Ona obsiahne každého
a všetko“.
Mgr. Petra Oravcová
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Magická sila sviatkov Z rozprávky do rozprávky

Jarné stretnutie s klientmi Zariadenia opatrovateľskej služby
Cilka sa stalo už našou milou
tradíciou a v rámci regionálnej
výchovy sme sa tentokrát zamerali na magickú silu sviatkov
a ich ľudových rituálov.
Dňa 21. marca 2018 sme tak
spoločne v podobe spomínania,
rozprávania a čítania dali hold
bohyni jari, ale zároveň sme
vyjadrili pokoru a vďačnosť k
našej krásnej prírode, že stále je
k nám štedrá a láskavá.
Sviatky sú súčasťou našich
životov, ich kalendárny, prírodný
a životný cyklus. Veď sú to práve
sviatky, počas ktorých si hojne
vinšujeme, prajeme si rôzne
dobré veci a tiež spomíname na
pranostiky a povery našich
predkov. A tak sa môže stať, že
šedá každodennosť sa zmení
na milý deň malých zázrakov.
Gustáv Reuss v monografii o
Veľkej Revúcej uvádza Slnečnicu, ktorá chodí na poludnie po
poliach a ak niekoho nájde spať,
pichne ho do ucha alebo hrdla, v
dôsledku čoho sa postihnuté
miesto zapáli. Z polodémonov
spomína vlkolaka, na okolí Revúcej nazývaného vrkolák, čo

bol človek, ktorý sa v určitých
obdobiach premieňal na vlka a v
tejto podobe napádal ovce.V
dávnej minulosti bol zmok výrazná démonická bytosť. Mal
podobu najčastejšie čierneho
kuraťa, ktoré sa vyliahlo z najmenšieho vajca. Keď ho človek
pod ľavou pazuchou nosil,
pričom nesmel spať, prehovoriť,
chodiť do kostola, modliť sa ani
umývať, kým sa jeho chránenec
nevyliahol. Za túto opateru mu
potom tvor splnil akékoľvek
želanie, avšak človek mu upísal
svoju dušu skrátka po smrti si
jeho dušu vzal diabol. Jeho
prítomnosť v domácnosti bola
zárukou prosperity, bohatstva a
šťastia.Tieto a niektoré postavy
zaznamenané v 19. storočí už
patria dnes k zaniknutým, ale je
stále milé si ich pripomínať.
Rapídny ústup až zánik povier o
nadprirodzených postavách, ale
aj rozvoj empirických poznatkov
o prírode v 20. storočí, súvisel s
výrazným rastom vzdelanosti.
Vám všetkým prajeme príjemné
prežitie sviatkov jari.
Text a foto: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca TIC

Novinky z mestskej knižnice

Čarovný svet rozprávok vždy priťahoval a bude priťahovať
pozornosť detského i dospelého čitateľa. Rozprávky sú pre nás
príjemným relaxom, únikom z reality, ale aj poučením a zdrojom
tvorivosti.Pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky sa žiaci 1.-4. roč. zo
ZŠ na Hviezdoslavovej ulici vybrali na dobrodružstvá s ľudovými
rozprávkami Pavla Dobšinského. Oboznámili sa s ľudovou rozprávkou ako takou, vysvetlili si vznik a spôsob šírenia rozprávok v
minulosti. Priblížili si život, tvorbu a poslanie nášho „rozprávkového
kráľa“ Pavla Dobšinského. Žiaci objavovali dobrých aj zlých hrdinov
slovenských ľudových rozprávok, obohacovali si slovnú zásobu o
archaizmy, riešili úlohy, tajničky. Na záver vytvorili zaujímavé výtvarné diela - rozprávkové mozaiky, leporelá, knihy, filmy a plagáty o
živote slovenského rozprávkara. Do sveta rozprávky sa mladší
žiaci preniesli aj vďaka divadelnému predstaveniu Dlhý nos, ktoré
pre nich pripravili žiaci z divadelného krúžku pod vedením p.uč.
Hrbálovej.

NEZVLÁDAŠ
už splácať svoje pôžičky?
HROZÍ TI
exekúcia?
VOLAJÚ TI
aby si zaplatil?
POMôŽEME TI!!!
A Ty zaži úľavu od dlhov!
Volajte 0915 865 281
Prvá oddlžovacia spoločnosť

Rozpis lekární apríl 2018
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Afshar, Tessa: Krajina mlčania.
Jej maličký brat zomrel, lebo naňho nedala pozor a na Eliammu
doľahne ohromujúci pocit viny.

Sobota

Nedeľa

31.3.2018
BENU

1
Dr.Max
8.00-18.00

2
NsP
8.00-18.00

3
BENU

4
BENU

5
BENU

6
BENU

7
Cannabis

8
Lianela

9
BENU

10
BENU

11
BENU

12
BENU

13
BENU

14
Lianela

15
Dr.Max

16
BENU

17
BENU

18
BENU

19
BENU

20
BENU

21
Dr.Max

22
Lianela

Pôvabná regentská romanca, ktorou pokračuje najnovšia séria
obľúbenej autorky.

23
BENU

24
BENU

25
BENU

26
BENU

27
BENU

28
Cannabis

29
NsP

Cornwellová,Patricia: Chaos.

30
BENU

Gaiman,Neil: Oceán na konci ulice.
Hlavný hrdina sa chystá na pohreb a vracia sa na miesta svojho
detstva. Voľné chvíle pochmúrneho dňa vypĺňa potulkami po
bývalom detskom kráľovstve.
Michels, Elizabeth: Neskrotný dedič.

Starogrécke slovo označujúce anarchiu, umenie nepredvídateľného. Za horúceho letného večera začne vyšetrovateľ Marino
pracovať na prípade mŕtvej bicyklistky, ktorá zahynula v parku,
neďaleko bežeckej dráhy. Ukáže sa , že mladá žena zomrela
pôsobením záhadnej, takmer nadprirodzenej sily.

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
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

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

INZERCIA
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PhDr.Renáta Ružinová
Nechajte si preplatiť kurz Úradom práce v plnej výške
RE-PAS
Akreditovaný, intenzívny OPATROVATEĽSKÝ KURZ
pre záujemcov o opatrovateľskú činnosť na Slovensku
alebo v zahraničí
v domácnostiach alebo zariadeniach sociálnych
služieb
Termín: máj 2018, učebňa na Muránskej ulici
Prihlasovanie: 0903 137 604

Životné križovatky
Lúčime sa
Mária Simanová
vo veku 78 rokov
Mária Fabová
vo veku 74 rokov
Július Belán
vo veku 75 rokov
Júlia Košinárová
vo veku 86 rokov
Ľubomír Marčák
vo veku 60 rokov
Ľudovít Anderko
vo veku 61 rokov

Vitajte
Soňa Boldiová

Hľadáme pracovníčku na
práce v záhrade.
0907 402 236

Dňa 31.marca 2018 si pripomenieme 15.výročie úmrtia našej milovanej manželky, matky a
dcéry

Ivety
Hudákovej
S láskou a úctou spomínajú
manžel, synovia Tomáš, Michal
Matúš a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

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