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Pani učiteľky, páni učitelia, ďakujeme!

Uznanie a ocenenie náročnej
práce učiteľov. O tom bol spoločenský večer a slávnostný príhovor primátorky mesta Evy Cireňovej pri príležitosti Dňa učiteľov v utorok 27.marca 2018 v
mestskom dome kultúry.
Mesto Revúca každoročne oceňuje pedagógov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V utorok si v divadelnej sále mestského domu
kultúry Plakety J.A.Komenského prevzali:
Mgr. Soňa Filipiaková pracuje
v školstve už 30 rokov a škola
na Hviezdoslavovej ulici je od
začiatku jej pedagogickej praxe
druhým domovom. Od roku
1988 pôsobí v Základnej škole v
Revúcej na Hviezdoslavovej
ulici ako učiteľka pre 1. stupeň.
Popri zamestnaní si doplnila
vzdelanie o vyučovanie anglického jazyka pre 1. stupeň základných škôl. Svojou láskou k
deťom, ale najmä k svojmu povolaniu, svojím entuziazmom,
vysokou motiváciou a zodpovednosťou k práci pomohla
zvládnuť mnohým deťom prvé
nesmelé krôčiky v prvej triede.
Počas svojej pedagogickej praxe naučila mnohé deti písať,
čítať, počítať. Naučila ich tie
najzákladnejšie a najdôležitejšie zručnosti, ktoré každý z nás
do života potrebuje. Svojím
prístupom k práci svojich žiakov
inšpiruje, motivuje, aktivizuje,
usmerňuje a pomáha im.
K svojej práci pristupuje vždy
svedomito, úlohy a povinnosti
vyplývajúce z práce pedagóga
plní kvalitne, obetavo a precízne. Neustále hľadá nové metódy a spôsoby výuky. Je tvorivá
a empatická. Vo svojom voľnom

čase vedie čitateľský krúžok a
vedie deti k láske ku knihám a
čítaniu. Svojich žiakov vedie k
estetickému cíteniu, nacvičuje s
nimi rôzne nápadité kultúrne
programy, ktoré obohacujú akcie v škole i v rámci mesta.
PaedDr. Katarína Hadžegová
pracuje ako učiteľka ročníkov 59 už 30 rokov. Svoju pedagogickú prax začínala v ZŠ v obci
Sirk, neskôr pracovala v ZŠ na
Jilemnického ulici v Revúcej a v
ZŠ v Lubeníku. V rokoch 199699 svoje pedagogické schopnosti využívala vo funkcii vedúcej Oddelenia metodiky a
riadenia pri Okresnom úrade
Revúca. Od roku 2011 pracuje v
ZŠ, Hviezdoslavova 1, v Revúcej. Okrem vyučovania slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky a etickej výchovy vykonáva funkciu vedúcej
predmetovej komisie
spoločenskovedných predmetov a
tiež funkciu triednej učiteľky.
V mimovyučovacom čase sa
zanietene venuje príprave
talentovaných žiakov na súťaže
v prednese poézie a prózy a na
predmetové olympiády. Jej zverenci sa v uvedených súťažiach
každoročne umiestňujú na popredných miestach a reprezentujú našu školu aj mesto nielen v okresných, ale aj v krajských kolách. V záujmovom
krúžku Hravá slovenčina odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti nielen talentovaným
žiakom, ale venuje sa aj žiakom
s poruchami učenia. Každoročne zodpovedne pripravuje
žiakov 5. a 9. ročníka na celoslovenské testovania a tiež
prijímacie skúšky na stredné
školy. Svojich žiakov nadšene
motivuje k čítaniu diel slovenskej aj svetovej literatúry
prostredníctvom mnohých zábavno-súťažných a poučných
akcií.
Medzi žiakmi sa teší veľkej
obľube. Je pre nich prirodzenou
autoritou a pozitívnym vzo-rom.
Taktiež rodičia pozitívne oce-
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ňujú jej pedagogický, ale aj
ľudský potenciál.
PaedDr. Ľubomíra Hláveková
pracuje v Základnej škole J. A.
Komenského od roku 1990 ako
učiteľka anglického jazyka,
ruského jazyka, občianskej
náuky a etickej výchovy. Pre
svoju svedomitosť, pracovitosť a
zodpovednosť pracuje mnoho
rokov vo funkcii vedúcej predmetovej komisie cudzích jazykov. Každoročne pripravuje
žiakov na najrôznejšie spoločenskovedné a jazykové súťaže, hlavne olympiádu anglického jazyka a olympiádu ľud-

ských práv, kde sa jej darí viesť
reprezentantov školy k úspechom na okresnej a krajskej
úrovni, čím šíri dobré meno
školy .
Už mnoho rokov úzko spolupracuje s organizáciou JA Slovensko, ktorá je lídrom v podnikateľskom vzdelávaní na Slovensku. Bola jednou z prvých
učiteliek v rámci Slovenska, ktoré začali vyučovať predmet
Podnikanie v cestovnom ruchu v
rámci základných škôl. Každoročne je pri zrode študentskej
akciovej spoločnosti, v ktorej si
žiaci školy majú možnosť vy-
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skúšať prvé reálne podnikanie.
Spoločnosti sa každoročne snažia o propagáciu nášho regiónu
v rámci Slovenska. Spája teóriu
s praxou. A darí sa im. V celoslovenskej súťaži študentských
cestovných kancelárií Vitajte v
našom regióne v silnej konkurencii hlavne obchodných akadémií a gymnázií niekoľkokrát
za posledné roky obsadili prvé
priečky v rámci Slovenskej
republiky. V roku 2015 sa zúčastnila spolu so svojimi žiakmi
prijatia u prezidenta Slovenskej
republiky Andreja Kisku, pod
záštitou ktorého sa konala
spomínaná súťaž.
Patrí jej veľká vďaka za propagáciu a šírenie dobrého mena
nášho mesta v rámci študentského cestovného ruchu. Aj vo
voľnom čase sa venuje svojim
zverencom, žiakom svojej
triedy. V kolektíve je obľúbená a
uznávaná za svoju otvorenosť a
odbornosť
Ľubica Hanuštiaková pracuje
v školstve už takmer 40 rokov.
Absolvovala štúdium na Strednej pedagogickej škole v Levoči
odbor vychovávateľstvo. Po

Spoločný prípitok

ukončení stredoškolského štúdia v roku 1978 nastúpila
pracovať v ZDŠ na Ulici Jilemnického ako vychovávateľka,
neskôr v ZŠ Komenského. Od
roku 1987 pracuje v Školskom
klube pri Základnej škole I.
B.Zocha.
Počas svojej práce sa zapájala
do všetkých akcií organizovaných školou a prispievala kultúrnym programom na rôzne podujatia. Svoj čas a energiu odovzdávala žiakom, hlavne
mimo vyučovania, pri rôznych
zaujímavých mimoškolských
aktivitách. Zodpovedným prístupom prispieva k skvalitňovaniu práce so svojimi žiakmi.
Dlhé roky sa venuje nácviku
divadiel, čím rozvíja tvorivosť a
kreativitu žiakov.Svoje skúsenosti využíva pri organizovaní
súťaží , karnevalov a aktívne
pomáha pri organizovaní škôl v
prírode a iných podujatí. Je
spoľahlivá, povinnosti si plní
načas s pocitom dôslednosti a
vysokej miery zodpovednosti.
Je ochotná pomáhať žiakom,
poradiť rodičom a pomôcť
svojim kolegom.
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Jaroslav Petr, DiS. art. pôsobí v
ZUŠ v Revúcej od roku 1980 ako
učiteľ hudobného odboru v
oddelení dychových a sláčikových nástrojov. Jeho vynikajúce odborné vedomosti, všeobecný prehľad, tvorivý a maximálne ľudský prístup ku žiakom z
neho robia výborného pedagóga,
ktorého si pamätá každý žiak,
ktorého učil.
V rámci vyučovania i pri všetkých
mimoškolských aktivitách sa
snaží, aby si žiaci vytvorili dobrý
vzťah k hudbe a umeniu. Pod
jeho vedením dosiahli žiaci úspechy na mnohých súťažiach
nielen v rámci regiónu, ale aj
celého Slovenska. Niekoľkokrát
získal so svojimi žiakmi popredné ocenenia na medzinárodnej
Heranovej violončelovej súťaži v
Ústí nad Orlicí, celoslovenskej
súťaži Čarovná flauta v Nižnej,
Cikkerovej celoslovenskej súťaži
v Banskej Bystrici, celoslovenskej súťaži Melódie priateľstva v
Bratislave.
Počas pedagogickej praxe prešlo jeho rukami veľa študentov, z
ktorých sa stali profesionálni

hudobníci. V rokoch 1987 1991
pôsobil v ZUŠ Revúca ako zástupca riaditeľa školy a v rokoch
1991 - 2002 ako riaditeľ školy.
Bol jeden z iniciátorov vzniku
Celo-slovenskej súťaže vlastnej
hu-dobnej tvorby detí Talent
Revúca, ktorá trvá dodnes. Aj v
dôchodkovom veku sa aktívne
zapája do rôznych podujatí v
rámci školy, mesta a okolia. Je
dlhoročným dirigentom speváckeho zboru QUIRIN pri ZUŠ a
bol dlhoročným kapelníkom
dychovej hudby Gemerčanka.
Vlastnou interpretáciou obohatil
veľa kultúrno - spoločenských
podujatí.
Záver slávnostného večera patril vystúpeniu džezovej interpretke, šansoniérke, ktorá spieva rôzne etnické, cigánske a
židovské skladby speváčke
Jane Orlickej so skupinou.
Prítomných hostí v sále očarila,
spevom a skladbami v rôznych
jazykoch, aj takých náročných
ako sú aramejčina či hebrejčina.
Text a foto: Katarína Kvetková v
spolupráci so ZŠ a ZUŠ
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Rekonštrukcia zastávky

Nové ihrisko v Revúcej
S príchodom jari a prvých teplých dní Mesto Revúca venovalo deťom a mládeži nové ihrisko v lokalite Podháj.
Slávnostne ho do života uviedla
primátorka mesta Eva Cireňová
za prítomnosti riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Revúcej Branislava
Valašteka, náčelníka mestskej
polície Jozefa Gašpara a vedúcich oddelení participujúcich
na projekte ihriska.
Mesto Revúca získalo finančnú
dotáciu v sume 7 695 eur na základe podanej žiadosti na zabezpečenie realizácie aktivít
projektu pod názvom: „Hrou k
prevencii“. Mesto participovalo
na spomínanom projekte finančnou čiastkou 4 347 eur.
Cieľom projektu bolo prostredníctvom zakúpenia a osadenia
hracích prvkov a zostavy vytvoriť atraktívne prostredie pre deti
a mládež v rámci zmysluplného
trá-venia ich voľného času a tým

zároveň zamedziť vzniku patologických javov a páchaniu
trestných činov zo strany týchto
detí a mládeže v lokalite Podháj.
V rámci projektu sa podarilo
zakúpiť 8 hracích prvkov (dvojhojdačka, váhadlová hojdačka,
šplhacie ÁČKO, trojhrazda, pružinové hojdačky, domček s kresliacou tabuľou, hracia zostava), 1 ks betónový stôl na stolný
tenis a 6 ks lavičiek.
Prínosom projektu je zatraktívnenie prostredia v rizikovej lokalite mesta, ktoré prinesie pokles páchania trestnej činnosti a
priestupkov. Objekt ihriska je
monitorovaný, čo zvýši bezpečnosť hrajúcich sa detí a jeho
ochranu
pred poškodením.
„Projekt bol finančne podporený
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. “
Text a foto: Katarína Kvetková,
zdroj :MsÚ

V marci 2018 Mesto Revúca zrekonštruovalo zastávku na Ul.M.R.Štefánika. Nakoľko pôvodný prístrešok zastávky zdevastovali
vandali, mesto zakúpilo nový, rozmerovo rovnaký prístrešok a
vlastnými silami a prostriedkami osadilo na pôvodné miesto.
Celkové náklady na výmenu zastávky sa vyšplhali na sumu 1500
EUR. Pevne veríme, že nová zastávka bude slúžiť dlhodobo verejnosti a spríjemní tak pohodlie pri cestovaní hlavne v nepriaznivom počasí.
Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku.Referát
čistoty mesta, údržby verejných priestranstiev a opráv miestnych
komunikácií

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 Mestského 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 e-mailom na
zatrochova@revuca.sk vždy najneskôr do utorka do 11:30 hod.
každý týždeň.
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republiky, Správa Národného Gemerská Hôrka, ,Fúra s.r.o.
parku Muránska planina, Re- Rozhanovce, Poľovnícke združenie Meliata
vúca,
Sponzori:DOMITRI, spol. s r.o.

Zaujímavosti o rieke Muráň

V dňoch 20. a 21. apríla 2018
organizuje Regionálne združenie miest a obcí Stredného
Gemera, Mikroregión Domica a
ďalšie organizácie čistenie
rieky Muráň a jej prítokov.
Napriek tomu, že niektoré úseky
rieky bývajú každoročne vyčistené od komunálneho odpadu,
nikdy nebola vyčistená celá rieka naraz.
S iniciatívou vyčistiť Muránku
prišli v roku 2017 vodáci zo západného Slovenska, ktorí sa náhodou zastavili pri našej rieke na
jej dolnom toku. Uchvátila ich a
hneď na druhý deň ju aj splavili.
„Bol to najkrajší splav rieky v tejto
sezóne,“ vyznal sa vtedy jeden z
nich. „Len toho odpadu keby nebolo,“ dodal. Chceli sa rieke za
zážitok poďakovať, preto sa ponúkli starostovi obce Meliata a
spoločne s dobrovoľníkmi z celej
Muránskej doliny na konci septembra minulého roku vyčistili úsek medzi Licincami a Meliatou.
„Už vtedy sme si uvedomovali,
že toto nestačí. Voda prinesie
ďalší odpad z obcí na hornom
toku,“ vraví účastník jesennej
akcie.
V dňoch 20. a 21. apríla prídu
vodáci zo západného Slovenska
opäť a zavolali aj svojich košických priateľov, prídu aj rybári

z miestnych organizácií Slovenského rybárskeho zväzu z Jelšavy a Revúcej, dobrovoľníci z
občianskeho združenia Živá
planina, zapoja sa obce, pracovníci Štátnej ochrany prírody
SR Správy Národného parku
Muránska planina a Správy Národného parku Slovenský kras.
Aby sa to celé zvládlo, bude potrebná každá ruka.
Ak sa nechcete len prizerať na
hromadiaci sa neporiadok okolo
seba a chcete pomôcť pri čistení
Muránky, môžete sa do spoločnej akcie pre našu rieku zapojiť.
Bližšie informácie o podujatí získate na obecnom alebo mestskom úrade v katastri obce, v
ktorej by ste chceli pomôcť.
Nech sú nám potom odmenou
chvíle oddychu pri našej rieke.
Ján Šmídt, Živá planina, o.z.
Organizátori:Regionálne združenie miest a obcí Stredného
Gemera, Mikroregión Domica,Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Jelšava,Slovenský rybársky zväz, Miestna
organizácia Revúca,Živá planina, občianske združenie, Ratkovské Bystré,Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepný závod Banská Bystrica,
Správa povodia Slanej,Štátna
ochrana prírody Slovenskej

O rieke Muráň. Muráň je rieka v
juhovýchodnej časti stredného
Slovenska, preteká územím
okresov Revúca a Rožňava. Je
to pravostranný prítok Slanej s
dĺžkou 48,8 km a plochou povodia 386,1 km². Je tokom IV.
rádu a priemerná lesnatosť povodia dosahuje 50%.Zdroj:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mur
áň_(rieka).
Územie európskeho významu
Alúvium Muráňa.Rieka Muráň
a jej prítoky Lehotský potok a
Zdychavka sú spolu s priľahlými
pozemkami súčasťou chráneného Územia európskeho významu Alúvium Muráňa. Rieka je
teda súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA
2000. Táto sústava chránených
území má zabezpečiť ochranu
najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich
rastlín, voľne žijúcich živočíchov
a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom
ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie
biologickej rôznorodosti v celej
Európskej únii. Medzi druhy, ktoré sú predmetom ochrany v Alúviu Muráňa patria mihuľa potiská, hlaváč bieloplutvý, mrena
karpatská, vážka jednoškvrnná
,modráčik krvavcový
Zdroj:http://www.sopsr.sk/natur
a/?p=4&sec=5&kod=SKUEV02
85
Muránka v minulosti
Takto opisuje v roku 1853 riečku
Muránka a celé jej povodie Gustáv Reuss rodák z Revúcej a významný slovenský botanik, lekár, národopisec, historik, etnograf a spisovateľ vo svojej knihe
Opis městečka Velká Řevúca
zvaného Iní a II.hý díl:„Údolí kterým proteká, nasledující tvářnost

projevuje: okolí Muráňského
hradu úžinu, ohromnými vrchy
zakrytou, představuje. Od městečka, jenž na největší šírině jest
postaveno, na pravo prokazuje
úzkou dolinu, kterau se na vrch
vystupuje Huťanský; na levo se
ukazují kopce a na zad od něho
Rzavá úzká hluboká a strašlivá
dolina. Odtudto dolu, kde tyto
doliny dovedna splívají, se úzká
na dva střelení široká dolina až
po Dlauhou Lauku ťahá. Jiné
údolí t. j. Muráňsko-Lehotské
předešlému podobné, mnohonásobné a nad mír úzké.
Dlauhá Lauka pod kopcem v
prostředku tam leží kde obě
větve potoků splívají. Tu se údolí
v náhlosti značně rozšířilo,
kteráto širost až po V. Revúcu
přepanuje rovnako. Avšak při
Revúci a v Revúci se údolí příchodem Zdychavky doliny tak
značně rozširuje, že značnou
rovinu představuje. V prostřed
této rozšířenosti leží Revúca, na
nejkrásnějším místě celého
údolí. Běh této rozšířenosti až
po Mokrau-Lauku sahá a odtudto zase zužená až po Jelšavu
ťahá. V Jelšavě se znenáhla na
střelení zužuje, na vzdor vústění
se Jelšavské doliny. Odtudto
dále značná rozšířenost až po
Jelš. Teplicu nastupuje, ale tu
zase lysými vrchy jest zastřená
a obmezená. Přejdeli člověk
tauto náramnau užinu, svitne
svět podoby obdlauhlé, rovné,
na které dědiny: Šivetice, Miglés, Hucín a Licince vysvětají.
Avšak poniže Hucína se dolina
tak zužuje, že jen Muraňská řeka má příchodu. Zatím se zase
rozšiřuje a zas v náhlosti zužuje.
Jak Melete a Beretka leží, nevím, tam sem nikdy nebyl.“

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: 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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Umelecký prednes “držia” deti
Poézia bola medzi umeleckými
žánrami vždy Popoluškou a
dnes je z médií vytisnutá takmer
úplne. Akoby báseň nebola aj
poznaním a poznávaním. A
umelecký prednes? Hoci občas
počuť clivé ponosy na časy minulé, nerobí sa v tomto smere v
spoločnosti takmer nič. Akurát
tradičný Hviezdoslavov Kubín
vytrváva, živený na školskej
pôde už od roku 1954. Preto
vďaka zaň!
Každoročná súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy vo
všetkých vekových kategóriách
od prvákov až po dospelých,
ktorá v Revúcej nesie názov Kukučínova Revúca, donkichotovsky zápasí s nepriazňou
doby. Z repertoáru súťažiacich
sa síce vytratili klasici, ale deti a
mládež, vedení ochotnými pedagógmi, každoročne prinášajú
osvedčených súčasných či
objavujú nových autorov.
Centrum voľného času v Revúcej zorganizovalo 22. marca
2018 v Mestskom kultúrnom
stredisku okresné kolo 64. ročníka súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.
Do súťaže sa prihlásilo 36 detí
základných škôl v troch vekových kategóriách v prednese
poézie a prózy. Výkony mladých
recitátorov hodnotila porota:
Tatiana Kršková, Mgr. Iveta
Mrázová a Juraj Genčanský.
Aké sú výsledky umeleckého
súperenia...?
Poézia1. kategória: 1. Hana
Marta Holešová, ZŠ J. A. Komenského, Revúca; 2. Tadeáš
Sabol, ZŠ Hviezdoslavova 1,
Revúca; 3. Tamara Samková,
ZŠ s MŠ Jelšava.2. kategória: 1.
Martin Kuchta, ZUŠ Revúca; 2.
Lilla Zsuzsanna Szobonya, ZŠ

F. Kazinczyho, Tornaľa; 3. Erik
Leonard Gombár, ZŠ J. A.
Komenského, Revúca.3. kategória: 1. Timur Kamenský, ZŠ
P. J. Šafárika, Tornaľa; 2. Ema
Sabolová; ZŠ Hviezdoslavova
1, Revúca; 3. Helena Slivenská,
ZŠ J. A. Komenského, Revúca;
postup Martin Poprocký, GMK
Revúca a Erika Lázoková, ZŠ s
MŠ Jelšava.Próza1. kategória:
1. Eliška Beňušová, ZŠ J. A. Komenského, Revúca; 2. Tamara
Hrbálová, ZŠ Hviezdoslavova 1,
Revúca; 3. Jan Theodore Beneš, ZŠ I. B. Zocha, Revúca.2.
kategória: 1. Martin Feranec, ZŠ
Hviezdoslavova 1, Revúca; 2.
Tamara Molentová, ZŠ J. A. Komenského, Revúca; 3. Monika
Huslík, ZŠ F. Kazinczyho, Tornaľa.3. kategória: 1. Tamara Hegyiová, ZŠ S. Tomášika s MŠ
Lubeník; 2. Michaela Galovičová, ZŠ J. A. Komenského,
Revúca; 3. Adrian Kilik, GMK
Revúca; postup Pavol Halaj, ZŠ
Hviezdoslavova 1, Revúca.
Všetci uvedení postupujú do
regionálneho kola súťaže 10.
apríla 2018 v Rimavskej Sobote.
Držme im palce!
Prednesy súťažiacich sa, pravdaže, výkonnostne vždy líšia,
platí však, že stále najpresvedčivejšie je veku primerané
prirodzené vystupovanie a precízna dikcia. Príjemné je, ak recitátori objavia nového zaujímavého autora, keď sa text
akurátne hodí k naturelu prednášajúceho alebo keď sa objaví
triezve experimentovanie.
Kiežby ono Rúfusovo želanie „...
že s čistým srdcom, na kolenách
len možno vstúpiť do básne“,
čomu sa učia títo mladí recitátori, mohlo byť užitočné aj pre
recitátorov dospelých. Kiežby
boli a kiežby recitovali. A nie iba
na súťažiach. Juraj Genčanský

Jar zavítala do ulíc. Oprášte bicykle aj vy a vyrazte.
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Sto dní v práci poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja

Začiatkom decembra 2017 zložili poslanecký sľub zvolení kandidáti za poslancov Banskobystrického samosprávneho
kraja. V župnom parlamente
okres Revúca a mesto Revúca
zastupuje Ing. Július Buchta,
SNS. Po uplynutí povestných
100 dní sme požiadali Ing. Buchtu, ktorý je zároveň poslancom
mestského zastupiteľstva v Revúcej a zástupcom primátorky
mesta, aby toto obdobie zhodnotil .
Do funkcie poslanca krajského poslanca ste vstupovali
s istými predstavami, predsavzatiami a plánmi na zveľadenie okresu a mesta Revúca.
Sto dní nie je veľa, ale viete už
teraz povedať , čo sa Vám podarilo pre nás „vyboxovať“ a
na čo ste hrdí?
Sto dní je naozaj málo na to aby
sa niečo podarilo. V prvom rade
je to preto, lebo prišlo k zmene
vo vedení VÚC a s tým súvisiacimi zmenami na úrade, kde ešte
chvíľu potrvá, kým bude fungovať naplno. Je to presne to isté aj
v mojom prípade. Potreboval
som sa zorientovať, spoznať ľudí, získať nové kontakty a pochopiť fungovanie celej župy
vrátane toho čo je a čo nie je v
kompetencii pôsobenia VÚC.
V súčasnosti mám rozpracované projekty ako detská LSPP v
Revúcej, cestné komunikácie a
stredné školy v okrese. Detská
LSPP by mala byť v okresnom
meste ako Revúca samozrejmosťou, ale bohužiaľ je to teraz v
plnej kompetencii ministerstva
zdravotníctva - o tom však v samostatnom článku už čoskoro.
Cesty a hlavne naša najdôležitejšia, ktorá prechádza cez
mesto už potrebuje kompletnú
rekonštrukciu. Rozpočet je na
tento rok už rozdelený a samozrejme peniaze vyčlenené na
túto konkrétnu cestu nie sú.
Rozpočet je však „živý“ doku-

ment, ktorý sa pretvára počas
celého roka a ja teraz hľadám
spôsob, ako peniaze nájsť. Je to
však veľmi zdĺhavý proces lebo
keď na jednu odpoveď čakám
30 dní, tak sa to všetko predlžuje. Pre mňa ako pre človeka,
ktorý sa snaží všetko promptne
riešiť, je to niečo nepochopiteľné. Fungovanie stredných
škôl je samostatná kapitola a
pre mňa zatiaľ trochu neznáma
problematika. Mám však nejaké
myšlienky, ktoré chcem v budúcnosti presadiť.
Som veľmi rád, že sa mi podarilo
dostať do komisie Regionálny
rozvoj a cestovný ruch, lebo konečne budem môcť začať plniť
svoje plány (sľuby), ktoré prinesú nielen do nášho mesta ale aj
do celého okresu akési oživenie. Vidím veľký potenciál rozvoja cestovného ruchu, lebo
sme zatiaľ ešte „neopozeraná“ a
krásna časť Slovenska. Zistil
som, že je tu pár zanietených
podnikateľov, ktorým sa oplatí
dať priestor na realizáciu.
Medzi moje ďalšie povinnosti
ako poslanca ZBBSK je byť členom rád stredných škôl a konkrétne sú to GMK, PSLG, SOŠ
Gen. Viesta v Revúcej a Gymnázium v Tornali. Takže práce je
naozaj dosť a aj keď to možno
na verejnosti tak nevidno všetko
zaberá veľmi veľa času. Chcel
by som viac informovať občanov
o mojej práci, ale zatiaľ si robím
sám aj sekretárku a tak to absolútne nestíham. To však neznamená, že nerobím. Verím
však ,že po dlhšom období (rok
aj viac) sa výsledky dostavia a
ľudia si povedia, že som bol prínosom pre náš Gemer.
V krajskej politike ako poslanec župného parlamentu
pôsobíte po prvýkrát? Čo Vás
príjemne prekvapilo, resp.
nepríjemne zaskočilo pri práci poslanca na jeho pôde?
Vo VÚC (slovo župa vo mne vyvoláva myšlienky na časy Rakúsko-Uhorska, ktoré neboli pre
nás Slovákov pravé najlepšie) je
veľmi cítiť politiku, čo je veľmi
odlišné v porovnaní s mestským
parlamentom. Pokiaľ chce človek niečo dosiahnuť, musí niekde urobiť ústupok, alebo hlasovať niekedy aj za to, za čo nie je
celkom presvedčený a to už je
také typické pre parlamentnú
politiku. Čo mi osobne veľmi vadí je, že sa stále vyťahujú veci
na predchádzajúce vedenie a
venuje sa im veľa času. Ja ako
nový poslanec neviem, čo všetko sa v minulom volebnom ob-

dobí udialo a pravdu povediac
ma to ani nezaujíma. Pre mňa je
dôležitá budúcnosť a to, čo urobíme pre BBSK my teraz. Som
skôr za to, aby sme využili čas a
energiu na rozvoj kraja a osobné
spory si riešme mimo zastupiteľstva.
V rozhovore pre Revúcke listy
pred časom ste uviedli že
župy sú zbytočné inštitúcie.
Zmenili ste názor?
Viem si spokojne predstaviť, že
tie kompetencie, ktoré má teraz
VÚC, by malo mesto a dokonca
by to bolo jednoduchšie. Horšie
to už je pre menšie obce v okrese, ktoré fungujú v inom režime.
(bez prednostov a personálu)
Takto sa napr. za cesty v správe
VÚC musíme dovolávať v Banskej Bystrici. Nie všetci občania
vedia, že sú cesty v meste, ktoré
mestu nepatria a nemôžu na
nich ani realizovať opravy. Tak
isto je to aj v školstve, zdravotníctve a pod. Na druhej strane je
to v našom meste a tak sa my
musíme postarať, aby sa to dalo
do poriadku. Takže názor som
nezmenil, ale takto to je v súčasnosti nastavené a tak musíme aj
my pracovať. Práve preto som
išiel kandidovať za poslanca
BBSK, aby som vedel v meste
ale aj v okrese ovplyvniť veci v
správe VÚC.
Ste členom Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných
funkcionárov pri Zastupiteľstve BBSK. Čím sa v komisii
zaoberáte, čo riešite?
Vzhľadom k tomu, že chvíľu tr-

valo, kým vznikli komisie a kým
začali vôbec fungovať, tak v tejto
sme ešte nezasadali. V podstate
to bude to isté, ako to robíme v
Komisii na ochranu verejného
záujmu aj v mestskom parlamente ktorej som členom. Dohliadnuť na to, či majetok poslanca zodpovedá jeho príjmom, či nemohlo dôjsť ku korupcii, prípadne riešiť podnety
podané na konkrétneho poslanca a pod. U mňa je to celkom
jednoduché, keďže toho veľa
nemám, je to spočítané hneď.
Spolupracujete s ďalšími dvoma poslancami BBSK za
Revúcky okres pri realizácii
plánov, resp. pracujete už na
konkrétnych spoločných projektoch?
Samozrejme, bez toho by to ani
nešlo. Napriek tomu, že sme v
rôznych poslaneckých kluboch
presadzujeme spoločne záujmy
pre náš okres. Ako som už
spomínal 100 dní je ešte málo na
to aby sme mali nejaké výsledky.
Konkrétne projekty zatiaľ nemáme, ale budú z oblasti sociálnej, cestovného ruchu, školstva a dopravy.
Nedávno sme spolu prerozdelili
dotácie podľa VZN č. 25/2014
pre všetky obce a mestá okresu
a som presvedčený, že ani jeden
starosta či primátor v okrese
nebude nespokojný. Snažíme
sa plniť si naše záväzky tak, aby
sme boli pre náš región prí-nosom.
Ďakujeme za rozhovor.
Katarína Kvetková

Rozpis lekární apríl 2018
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

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

23
BENU

24
BENU

25
BENU

26
BENU

27
BENU

28
Cannabis

29
NsP

30
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
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Maturitné tablo po 50 rokoch. Veď vek je iba ilúzia
V stredu 28.marca 2018 sa v
priestoroch Gymnázia Martina
Kukučína stretli bývalí absolventi vtedajšej Strednej všeobecno- vzdelávacej školy Martina Kukučína v Revúcej. „Maturanti“ sa zišli aby v budove školy
po 50 rokoch umiestnili „maturitné tablo“, ktoré ako tvrdili v roku
1967 zo subjektívnych príčin nedokončili. Keďže mali k dispozícii aj pôvodné maturitné fotografie netradičné tablo s múdrosťou a skúsenosťami nadobudnutými a overenými prežitými rokmi, ich život vtesnaný do
desiatich viet s odkazom pre
mladých , uzrelo svetlo sveta.
A ako žili 50 rokov?
“ Po maturite každý pokračoval
v štúdiu. Niektorí na vysokých
školách, iní na nadstavbových
štúdiách a potom sme poctivo
pracovali. Učili a pripravili sme
na život stovky žiakov základných, stredných a vysokých
škôl. Písali sme knihy a básne,
skladali piesne, zhotovovali umelecké diela, niektorí sa venovali športu, iní hudbe. Vyrábali
sme potrebné veci pre každodenný život. Projektovali sme,
stavali, starali sa o bezpečnosť,
prevážali a zabávali ľudí.
Vyliečili sme tisíce chorých a
zachránili desiatky životov. Ani
jeden z nás sa nemusí hanbiť za

svoj život a svoju prácu, každý
prispel svojím dielom k zlepšeniu života na Slovensku.
Splodili, porodili a vychovali sme
52 detí/29 chlapcov a 33 dievčat
,postavili sme 18 rodinných domov a vysadili najmenej 150
ovocných stromov. Bolo to dosť?
Asi áno. Nech revúcki gymnazisti nesú túto našu štafetu
ďalej.“
A tak si bývalí študenti a absolventi Mladenec, Palo,Deny, Izis,
Apík, Kacúr, Frigo. Prďo, Ďula,
Pencel, Sarco, Aňa, Hviezda,
Mašina, Nely, Bobka a Gituš
III.C Matematicko-fyzikálnej
triedy z roku 1967 spoločne za
prítomnosti riaditeľa školy Igora
Barana,bývalých a terajších profesorov zaspievali študentskú
hymnu-Gaudeámus a zavesili
tablo. Jedinečné tablo bude
odteraz ozdobou steny a chodby
gymnázia.
Tejto milej akcie sa zúčastnila aj
primátorka mesta Eva Cireňová,
ktorá prijala pozvanie bývalých
absolventov a neskôr ich privítala vo svojom úrade. Vyjadrila
potešenie zo stretnutia a hrdosť
na Revúčanov i cezpoľných,
ktorí doma i rozpŕchnutí vo svete
svojou prácou a životom dôstojne reprezentujú svoju bývalú
školu a tým aj mesto Revúca.
Text a foto:Katarína Kvetková

Kniha je základom poznania, učiteľkou vekov...
Mesiac marec máme už od školských čias zapísaný v pamäti ako
mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne
ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra zaiste v
bežnom a študentskom živote svoje stále miesto. Zdrojom stretnutí
s knihami nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce zbierky, ale
svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice.
Práve v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Hovorieval: „Nemám nič, nežiadam nič.“ Presviedčal ľudí, že
čítanie nie je len výsadou bohatých a vzdelaných.Aj v našej Hviezdoslavke sa v marci pracuje s knihami viac ako inokedy. Aj tohto
roku sme na 2. stupni ZŠ zrealizovali tieto akcie: besedu o knihách v
kníhkupectve KnihArt, kreslo pre hosťa v rámci vyučovania literatúry, prezentácie zaujímavosti o knihe, žiaci 5. ročníka kreslili rozprávkových hrdinov z najobľúbenejšej prečítanej rozprávky, zábavno-súťažné popoludnie pre žiakov 5. ročníka Tajomstvo siedmich komnát, „Knižní detektívi“ súťaž pre 8. ročník, Kto som? zahraj sa na detektíva/detektívku, čítanie s porozumením rozvoj čitateľskej gramotnosti, prezentácie o P. Dobšinskom 5,6,7. ročník
.Treba len dúfať, že „stará klasika“ čítanie kníh nás nevymení za
monitory počítača. Vyučujúce SJL

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
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INZERCIA

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

Hľadáme pracovníčku na
práce v záhrade.
0907 402 236
Dňa 27.apríla 2018 si pripomenieme 5.výročie úmrtia

Miroslava
Kúchena
Čas obieha a nikdy sa nevráti čo
osud vzal. V srdciach zostáva
len láska, úcta, spomienky a žiaľ.
Priateľka Kety.

Životné križovatky
Lúčime sa
Milan Kupec
vo veku 58 rokov
Ivan Gočaltovský
vo veku 69 rokov
Anna Kršteňová
vo veku 88 rokov
Jozef Šotek
vo veku 60 rokov
Magdalena Sisiková
vo veku 77 rokov

Vitajte
Tereza Mokrá
Matej Hodoš
Tobias Tamáš
Teo Gonos

Znel svadobný
pochod
Martin Petrinec
a Katarína Boráková
dňa 24.03.2018

Dňa 27.apríla 2018 si pripomenieme 14.výročie úmrtia nášho manžela,otca, starého otca

Pavla
Švoňavca
z Mokrej
Lúky
Odišiel tíško, niet ho medzi nami , ale v našich srdciach žije
spomienkami.
Manželka Marta, dcéry Ľubka a
Janka s rodinami , syn Palko s
rodinou a ostatná rodina.
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