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Oceňovanie osobností počas Dní mesta Revúca

Starosta mestskej časti Satka

Zlatý Quirin pre Oľgu Kuchtovú
Česká delegácia

Ocenenie športovcom odovzdával M.Žgravčák.
Ocenený Jozef Hirschman.

V piatok podvečer 15.júna 2018
sa mestskom dome kultúry za
prítomnosti hostí partnerských
miest, zástupcov spoločenských organizácií, poslancov
mestského zastupiteľstva a širokej verejnosti, konalo slávnostné Oceňovanie osobností
mesta Revúca. Tohto roku bol
slávnostný akt oceňovania spojený aj s oceňovaním špo-tovcov a vyhlásením
Športovca
Záhrada
PSG
roka 2017. Ocenenia odovzdala
primátorka mesta Eva Cireňová
a viceprimátor Július Buchta.
Mesto Revúca udelilo Zlatého
Qurína za dlhoročnú aktívnu
činnosť v ZO JDS a propagáciu
mesta a okresu Revúcai Oľge
Kuchtovej. Oľga Kuchtová je
dlhoročnou aktívnou členkou
JDS.Od roku 2006 zastávala
funkciu predsedníčky ZO JDS .
Zaslúžila sa o propagáciu mesta
Revúca a okresu Revúca pros-tredníctvom Regionálnych prehliadok Speváckeho súboru
SENIOR,Stretnutiach pri pesničkách troch generácií, organizácii športových hier a turistických zrazov seniorov. Aktívne
prispela k založeniu spolupráce
so seniormi z družobných miest
Litovel a Kazincbarcika.
Mesto Revúca udelilo Plaketu
mesta Revúca Doc. RNDr.
Marcelovi Uhrinovi, PhD. za
aktívnu prácu v ochrane prírody
NP Muránska planina a zoologickú výskumnú činnosť.Docent Uhrin, vysokoškolský pedagóg, svojou prácou významne prispel k poznaniu a zachovaniu prírodných hodnôt
nášho regiónu. Budovaním siete
náučných chodníkov a informačných bodov v NP Muránska
planina, ako aj vybudovanie prvého informačného strediska
NP Muránska planina v Muráni
prispel k rozvoju cestovného
ruchu v regióne. Je autorom
mnohých odborných i obrazových publikácií, grafického
návrhu zborníka literárneho klubu
Na krídlach poetov,
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Oceňovanie osobností mesta počas Dní mesta Revúca
vystavovateľom a realizátorom
projektových aktivít zameraných na skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia. Bol
spoluorganizátorom cyklu Svet
v obrazoch a svoje poznatky o
prírodných hodnotách nášho
regiónu odovzdával na konferenciách a prednáškach širokej
verejnosti. Aktívne sa venoval aj
deťom a mládeži. Spracoval a
sprostredkoval botanický a
zoologický odkaz polyhistora
Gustáva M. Reussa , rodáka z
Revúcej.
Mesto Revúca udelilo Plaketu
mesta Revúca Speváckemu
zboru QUIRIN.Quirin bol založený v r. 2005, v súčasnosti má
28 členov a vedie ho Jaroslav
Petr a Renáta Brezovská. Od
začiatku svojho účinkovania sa
zúčastňuje na rôznych prehliadkach a súťažiach, na ktorých
získava ocenenia. V rokoch
2008 a 2009 sa súbor zúčastnil
krajskej prehliadky speváckych
zborov Chrámová pieseň v
Modrom Kameni, kde získal
bronzové a strieborné pásmo a
následný postup na celoslovenskú prehliadku sakrálnej
piesne v rámci Gorazdových dní
vo Zvolene. V r. 2009 vystúpil vo
Farskom kostole na 31. ročníku
zborového spevu Viliama Figuša- Bystrého v Banskej Bystrici, kde získal strieborné pásmo. V r. 2010 sa zúčastnil Medzinárodného festivalu speváckych zborov Svátky písní
Olomouc, kde získal bronzovú a
striebornú medailu. V r. 2011 na
Medzinárodnom festivale speváckych zborov Festa choralis v
Bratislave získal strieborné medaily. V júli 2014 v rámci zájazdu
do Paríža úspešne vystúpil v
chráme St. Madeleine. V r. 2015
získal prvé miesto v krajskom
kole súťaže speváckych zborov
dospelých v Žiari nad Hronom.
Úspešne sa prezentoval v
maďarskom Gödöllö, Litovli v
rámci partnerských kontaktov
oboch miest.
Mesto Revúca udelilo Pečať
PSG Atletickému klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenskéhodružstvu mladšieho žiactva
za úspešnú reprezentáciu školy
v športovej oblasti.Členovia
družstva Nina Natália Vavreková, Lucia Ďurišková, Kornélia
Chlebušová, Tamara Molentová, Jakub Šturmankin, Milan
Smoľko, Miroslav Ferenc, Martin Siman si v roku 2017 trikrát
vybojovali účasť v celoslovenskom finále súťaží Detskej
atletiky. V júni sa športovci AK

Iskra stali súčasťou 52. Ročníka
mítingu Pravda-Televízia-Slovnaft v Šamoríne a na celoslovenskom finále sa umiestnili na
skvelom treťom mieste našim
športovcom sa v dvoch disciplínach hod vortexom na vzdialenosť a hod medicinbalom vzad
cez hlavu podarilo vyhrať. Presadili sa aj v ďalších disciplínach
beh cez prekážky, prekážková
dráha, trojskok z miesta znožmo
a štafetový beh.Ich úžasné
nasadenie im prinieslo celkové
tretie miesto.
Mesto Revúca udelilo Pečať
PSG Detskej ľudovej hudbe
LYKOVČEK za reprezentáciu
mesta a udržiavanie folklórnych
tradícií.Členovia Detskej ľudovej hudby LYKOVČEK zasvätili
svoj voľný čas ľudovej hudbe a
šíreniu slovenskej ľudovej kultúry. Títo mladí ľudia odvádzajú
hodnotnú tvorivú prácu za zviditeľnenie folklóru a množstvo
hodín nácvikov je príkladom
zmysluplného využitia voľného
času pre svojich rovesníkov.
Cena primátorky mesta,
putovala 2. mechanizovanej
brigáde Prešov s čestným
názvom MECHANIZOVANÁ
BRIGÁDA GENERÁLA RUDOLFA VIESTA za udržiavanie
dôležitosti historického a vojenského významu revúckeho rodáka armádneho generála Rudolfa Viesta. 2. Mechanizovaná
brigáda Prešov je podriadeným
zväzkom Pozemných síl SR a
od r. 2007 je nositeľom čestného
názvu mechanizovaná brigáda
generála Rudolfa Viesta. Svojou
účasťou na pietnych spomienkach pri príležitosti osláv jubileí
armádneho generála Rudolfa
Viesta šíria dobré meno nášho
rodák ako i nášho mesta
.Lesom Slovenskej republiky ,
š.p. , Odštepnému závodu
Revúca za spoluprácu s Mestom Revúca v oblasti lesnej pedagogiky. Za vzdelávanie širokej verejnosti v našom meste v
oblasti lesnej pedagogiky, zameranej na spoznávanie prírody, života lesa a objavovanie prírodných zákonitostí prostredníctvom hier a zážitkov. Zábavnou formou a zmyslovým prežívaním prírodných javov doplňuje vedomosti o životnom prostredí. Zahŕňa rôzne aktivity,
ktorých cieľom je formovať postoje verejnosti k lesu a životnému prostrediu a k lesníctvu.
JUDr. Jánovi Kochanovi za
výnimočnú spoluprácu s Mestom Revúca v oblasti práce s
mládežou k témam II. svetovej

vojny a života revúckeho rodáka
armádneho generála Rudolfa
Viesta .JUDr. Ján Kochan ako
predseda SZPB ZO generála
Viesta zabezpečuje pietne podujatia a spomienkové slávnosti
venované výročiam oslobodenia
nášho mesta, republiky a SNP. V
spolupráci so ZŠ zabezpečuje
prednášky o II. svetovej vojne,
súťaže z vojenskej histórie, výlety k pamätníkom vojny, koncentračných táborov, aby mladá
generácia nezabúdala na obete
a hrôzy svetových vojen. Podieľal sa na zriadení symbolického
hrobu armádneho generála R.
Viesta a pamätnej tabule revúckemu povstaleckému básnikovi
Jánovi Brockovi.
Ing. Michalovi Juhásovi revúckemu rodákovi, medzinárodne uznávanému úspešnému
podnikateľovi v IT sektore za šírenie dobrého mena mesta Revúca.Michal Juhás žije s rodinou
v Thajsku. Pôsobil v IT sektore
ako programátor, konzultant pre
banky a poisťovne. V r. 2011 založil s kamarátom startup pre
milovníkov kníh, s ktorým vyhrali
súťaž „Idea roku“. Po dvoch rokoch spolu s ďalším spoločníkom
založil f. HotelQuickly. Zamerali
sa na last minute rezervácie
hotelov a vytvorili mobilnú aplikáciu, ktorá umožňovala ľuďom v
rôznych krajinách zabookovať si

hotel na poslednú chvíľu. Po 5
rokoch je HotelQuickly firma s
ročným obratom cca. 60-70
miliónov eur a má kompletné
portfólio hotelov po celom svete.
Mgr. Margite Matúšovej za
jedinečnú tvorbu a prezentáciu
mesta Revúca výrobou umeleckej a úžitkovej keramiky. Výtvarníčka Margita Matúšová sa
venuje umeleckej tvorbe, výrobe
umeleckej a úžitkovej keramiky,
je členkou výtvarného klubu
Plánka.
Miqovi Cash revúckemu medzinárodne uznávanému
umeleckému fotografovi. Od
začiatku roka 2016 doteraz získal 24 medzinárodných ocenení
v prestížnych fotografických
súťažiach.Prvá prestížna medzinárodná súťaž Monochrome
Photography Awards, do ktorej
sa zapojil, mu hneď priniesla 1.
Miesto, kde sa zároveň stal aj
fotograf roka 2015 v kategórii
Fashion/Beauty v Londýne. V
tom istom roku získal cenul
Európsky fotograf od Federácie
európskych profesionálnych
fotografov. Vo svojej tvorbe sa
venuje svadobnej, reklamnej,
módnej a umeleckej fotografii
vytvára jedinečné a expresívne
fotografie. Je členom profesionálnych fotografov SR.
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Športovci 2017
Najlepší športovec roka 2017
v kategórii senior. Mesto Revúca udelilo ocenenie Ľubošovi Staňovi za úspechy dosiahnuté v zjazde na horskom bicykli.Ľuboš Staňo sa venuje
zjazdu na horskom bicykli, čo je
kráľovská disciplína v cyklistike.
Jazdí za najväčšieho výrobcu
bicyklov na Slovensku značky
Kellys pod názvom Kellys Factory Team v kategórii muži elita.
V roku 2017 reprezentoval
Slovensku republiku. Zúčastnil
sa pretekov svetového pohára,
Európskeho pohára a Slovenského pohára. Medzi jeho úspechy patrí:Majstrovstvá Slovenska-1.miesto semifinále, 3.miesto finále,Slovenský pohár- 3.miesto v celkovom hodnotení,Európsky pohár- 30.miesto v
celkovom hodnotení z počtu 350
jazdcov z celej Európy,Willingen
/ Nemecko- 7.miesto,Moravskoslovensky pohár Kalnica1.miesto,
Najlepší mládežnícky športovec roka 2017.Mesto Revúca
udelilo ocenenie Romanovi
Krokavcovi za úspechy dosiahnuté v atletike. Roman Krokavec - člen AK ISKRA pri ZŠ
J.A.Komenského v Revúcej,
súťaží v atletike, starších žiakov, kde dosiahol krásne výsledky. Medzi jeho najúspechy patria: Majstrovstvá Slovenska hala
- skok do diaľky 1.m, beh na 60m
2.m,Majstrovstvá Slovenska
dráha - beh na 60m 3.m, Majstrovstvá kraja hala - skok do
diaľky 1.m, beh na 60m 1.m,Majstrovstvá kraja dráha - beh na
60m 1.m, International Franz
Schuster Memorial Swechat Rakúsko skok do diaľky 6.m.
Najlepší športový kolektív roka 2017 v kategórii senior.Mesto Revúca udelilo ocenenie Kamilovi Švecovi a Erikovi Švecovi posádke KESKO Racing Teamu
za dosiahnutý titul majstrov Slovenska
v pretekoch automobilov v
kategórii RALLY.Kamil a Erik
Švecovci sa v sezóne 2017 v
Rally zúčastnili celého seriálu
Majstrovstiev Slovenska. Jazdili

v triede 8 Z 8 klasifikovaných
pretekov získali 4 víťazstvá vo
svojej triede. Celkovo obsadili
23. miesto bez rozdielu triedy
zo 65 klasifikovaných posadok.
V kategorii pohananej prednej
napravy -obsadili 4. miesto z
klasifikovaných 37 posadok. A
ich najvýraznejšie úspechy:1 Rally Rožnava , Prešov a Košice
prvé miesta.
Najlepší mládežnícky športový kolektív roka 2017.Mesto
Revúca udelilo ocenenie Pretekárom žiackych kategórií
Klubu biatlonu Magnezit Revúca za vynikajúce výsledky
dosiahnuté v pretekoch v letnom
a zimnom biatlone v roku
2017Pretekári Klubu biatlonu
Magnezit Revúca sa tomuto
krásnemu športu venujú s nadšením, neúnavne a odráža sa to
aj na ich dosiahnutých výsledkoch. K ich najvýraznejším úspechom patria 7x stupne víťazov
na Majstrovstvách SR v zimnom
biatlone, z toho 1 titul Majstra
SR,11x stupne víťazov na Majstrovstvách SR v letnom biatlone, z toho 3 tituly Majstra SR,3.
miesto klubu v celkovom rebríčku žiackych klubov biatlonu v
hodnotení zimného bialtonu,3.
miesto klubu v celkovom rebríčku žiackych klubov biatlonu v
hodnotení letného bialtonu.
Čestné uznanie.Mesto Revúca
udelilo Čestné uznanie Jozefovi Hirschmanovi za celoživotný prínos pre športový Klub
biatlonu Magnezit Revúca svojou aktívnou športovou,trénerskou a funkcionárskou činnosťou.V klube pôsobil najskôr ako
pretekár, potom tréner, v súčasnosti ako funkcionár,rozhodca a organizátor.Počas
aktívnej činnost i ako pretekár
získal päť titulov Majster Slovenska a deväť titulov Vicemajster Slovenska.Na majstrovstvách Európy v letnom biatlone
získal piate miesto.Jeho zverenci získali na Majstrovstvách
Slovenska bronzové, strieborné
a jednu zlatú medailu. V súčasnosti pracuje ako organizátor a rozhodca na slovenských medzinárodných pretekoch v biatlone v Revúcej alebo
ako držiteľ najvyššej rozhodcovskej licencie aj v Národnom
biatlonovom centre v Osrblí. Za
svoju činnosť bol viackrát ocenený Slovenským zväzom biatlonu, bol zvolený za člena Prezídia Slovenského väzu biatlonu.Mimo aktivít biatlonu je dlhoročným členom organi-

začného výboru zimného prechodu Stolickými vrchmi, čím
prispieva k spestreniu života
občanov nášho mesta.
Slávnostný akt oceňovania
uzavrelo vystúpenie folklórneho
súboru Podpoľanec.

Tohtoročné Dni mesta od piatka
15.júna do nedele 17.júna 2018
ponúkli ich návštevníkom už tradičnú paletu vystúpení detí a žiakov materských a základných
škôl, vystúpenia umeleckých zoskupení základnej umeleckej
školy, tanečného štúdia Happy
Dance, folklórnych súborov Revúška, Spod Kohúta, Lykovec,
Lykovček, Tomáša Vaculčiaka,
pre skôr narodených skupiny Vidiek a Retro Music Band ,pre
mladších skupiny Zoči Voči a
Metalena. Revúcky jarmok ponúkol možnosti drobných nákupov a najmä občerstvenia v
stánkoch s lahodnými grilovanými pochúťkami a typickými
jarmočnými nápojmi ako pivo,
medovina a sudové víno.
Dni mesta Revúca ako každý rok
navštevujú aj zástupcovia partnerských miest. Nechýbali ani
teraz. Z družobných miest z
Čiech, Chorvátska, Poľska a
Maďarska pozdravili našich občanov predstavitelia ich delegácií na spoločenskom večere
Oceňovanie osobností, v mestskom dome kultúry.
Tohto roku naše mesto po prvý-

krát privítalo zástupcov družobného mesta Satka, z Čeľjabinskej oblasti v Rusku so starostom mestskej časti Alexandrom
Anatolievičom Glazkovom, členom Rady federálneho zhromaždenia Ruskej federácie
Olegom Vladimirovičom Cepkinom a ďalšími členmi delegácie. Zmluvu o partnerstve a spolupráci medzi mestami Satka a
Revúca podpísali v novembri
minulého roka v Rusku starosta
Satkinskej mestskej časti Čeľjabinskej oblasti a primátorka
mesta Eva Cireňová za prítomnosti predsedu Národnej rady
SR Andreja Danka. Počas troch
dní si hostia prezreli Revúcu a jej
okolie, neobišli mestský úrad a
Múzeum Prvého slovenského
gymnázia. Keďže podľa ich
vyjadrenia sme vstúpili na cestu
dlhoročnej spolupráce, veríme,
že sa im u nás páčilo a budú šíriť
dobré meno nášho mesta v
ďalekej Rusi.
Dni mesta 2018 ukončili v nedeľu Ekumenické služby Božie v
mestskom dome kultúry.
Text a foto: Katarína Kvetková
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Mesto získalo ďalšiu dotáciu Zmení PSLG priestory?

Mesto Revúca získalo dotáciu vo výške 1 556 eur na realizáciu
projektu „Nástenný kalendár na rok 2019“.Uvedený projekt a
jeho aktivity finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Mesto Revúca prispelo zo svojho rozpočtu
sumou 607 eur. Zámerom projektu bolo spracovanie a vydanie
kalendára na rok 2019 s maľbami pedagóga, ilustrátora a
výtvarníka Mgr. Vincenta Blanára, ktorý pôsobí v Revúcej od
roku 1971. V jeho výtvarnej tvorbe dominuje kresba, maľba,
ilustrácia a rôzne grafické návrhy. Inšpiráciu nachádza v
prírodných krásach a kultúrno-historických pamiatkach nášho
mesta i regiónu Gemer. Z úcty k jeho dielu sa Mesto Revúca rozhodlo vydať spomínaný kalendár.V rámci projektu bolo
vydaných 700 kusov 14-stranového nástenného kalendára s
názvom Revúca v tvorbe Vincenta Blanára.
Účelom projektu bolo prostredníctvom vydania kalendára
netradičnou formou prezentovať mesto i región a tak zvýšiť jeho
propagáciu doma i v zahraničí, a tým podporiť rozvoj turizmu a
cestovného ruchu v území.
Text: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca,Grafický
návrh: Foto Rolinec, Mgr. Vincent Blanár

Prvé slovenské literárne gymnázium(PSLG) v Revúcej chce
zriaďovateľ, Banskobystrický
samosprávny kraj (BBSK), presťahovať z historickej budovy
Prvého slovenského gymnázia
(PSG) do priestorov Gymnázia
Martina Kukučína. Informoval o
tom predseda kraja Ján Lunter a
poslanci zastupiteľstva BBSK za
Revúcky okres na utorkovej tlačovej konferencii v Revúcej.
Podľa Luntera k tomuto kroku
pristúpili z ekonomických, vzdelávacích i demografických dôvodov, keďže počet obyvateľov
kraja vo veku do 18 rokov klesol
o 10.000 ľudí. „Keď sa nám
nerodia deti, tak nemáme plné
školy. Zvlášť kritická situácia je
práve v meste Revúca, kde
máme dve gymnáziá,“ podotkol
Lunter s tým, že v súčasnosti má
PSLG v rámci všetkých tried iba
32 žiakov.„ Musíme zároveň povedať, že tretia trieda má nulový
počet žiakov. V prvej triede
máme osem žiakov, ale do

budúceho roka ešte doteraz
nemáme zapísaného ani jedného žiaka,“ konkretizoval
predseda kraja, podľa ktorého
má takýto nízky počet žiakov v
historickej budove negatívny
vplyv na ekonomiku školy. „Nevyjdeme z normatívu, ktorý nám
dáva štát, ale na chod školy musíme doplácať. Takisto upadá aj
proces výučby, lebo to má dopad
na možnosť jej organizácie,
koľko pedagógov dať do pracovného pomeru a podobne,“
dodal.
Presunutím gymnázia by podľa
jeho slov mohli za tri roky ušetriť
zhruba 150.000 eur, ktoré mieni
BBSK dať k dispozícii na rozvoj
turizmu v Revúckom okrese. Ku
sťahovaniu by malo s najväčšou
pravdepodobnosťou dôjsť už
pred začiatkom budúceho
školského roka.
Ďalšie využitie historickej budovy PSG zatiaľ kraj nemá a je
možné, že nateraz zostane
prázdna. Presun gymnázia však
ešte musí schváliť zastupiteľstvo BBSK, ktoré sa ním bude
zaoberať 25.júna.
Tlačová správa, zdroj.TASR
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Tradičný Revúcky salón je opäť plný farieb a tvarov

Čítame stopy tvorcov na plátnach, výkresoch, v hline či dreve.... A
nech je ich životná podoba akokoľvek zredukovaná na tvar, farbu,
hmotnosť, s radosťou v nich spoznávame tých, čo ich zanechali.
Ľudí, ktorí sú pre nás dôležití. Tých ľudí, ktorí ešte sú tvorcami
života, nie iba jeho produktmi, konzumujúcimi ďalšie produkty.
Slobodne tvoriaci umelci, ktorí žijú tak, ako horí svieca: rovno a
spaľujúc vlastné telo.
Slová básnika a tóny gitary vítali v stredu 13.júna 2018 vo vynovených priestoroch výstavnej siene mestského domu kultúry
návštevníkov vernisáže výstavy revúckych výtvarníkov Revúcky
salón. Mená ako Blanár ,Galovičová, Labošová, Wilson, Sklenárik,
Frohlichová, Grendelová, Guliariková,Hauser, Kostič, Kostičová,
Matúš, Matúšová, Molnárová a Šuhajová nie sú tým, ktorí sa zaujímajú o umenie rodiace sa v Revúcej a blízkom okolí, neznáme. A
nie sú neznáme ani pre výtvarníka, riaditeľa Základnej umeleckej
školy v Rimavskej Sobote Mariana Lacka, ktorý v úvode vernisáže
zhodnotil vystavené diela vlastným pohľadom. Je zrejmé ,uviedol,
že výtvarníci sa inšpirovali buď učiteľmi výtvarnej výchovy alebo
technikami známych mien v umeleckom svete ale každý si
nakoniec našiel vlastnú cestu a štýl prezentujúce vo svojich
prácach.
Výstava Revúcky salón je súčasťou osláv Dní mesta v Revúcej a
níku. Stupnica mala päť stupňov:
navštíviť ju môžete vo výstavnej sieni MsKS do 31.júla 2018.
výtečne, chválitebne, dobre, doText a foto: Katarína Kvetková
statočne a nedostatočne. Ak
maturujúci neprospel opravná
skúška mu bola povolená po
O tom, že Prvé slovenské gym- dobe vyžadovalo. Podarilo sa. dvoch mesiacoch
názium v Revúcej má v histórii Maturitné skúšky mali písomnú a Písomné skúšky sa konali v
Slovákov jedinečné a významné ústnu časť. Témy skúšok určoval dňoch od 2. 6. júna 1868. Ústna
postavenie už špeciálne zdôraz- sám superintendent dištriktu. Na skúška prebiehala 22. júna v
ňovať netreba. Veď dnes je v vypracovanie písomnej práce z Evanjelickom kostole v Revúcej.
našom meste tejto prvej sloven- jazyka slovenského, latinského 1868.
skej strednej škole venované a matematiky mali študenti po To, či by ste maturitu zvládli vy
múzeum. Práve pred 150 rokmi štyri hodiny na každý predmet, alebo dnešní študenti aj dnes,
sa v tejto škole v školskom roku na nemčinu a gréčtinu po tri ho- posúďte sami.
1868, ako povedal Škultéty: diny. Ako pomôcky mohli použiť Témy prvých skúšok dospelosti:
„naplnila najvrelejšia túžba pria- jedine latinský a grécky slovník a 1. Preklad zo slovenského na
teľov slovenskej osvety“ a správ- logaritmické pravítko. Dozor latinské dľa Süpfla II. článok:
ca mohol otvoriť školský rok s konajúci učbár viedol o priebehu Kreter,2. Preklad z latinčiny na
radostným „Aleluja!“. Gymná- písomných maturitných skúšok slovenské Cicero de officiis Liber
zium sa stalo vyšším, osemroč- písomný záznam. Ústne ma- III. caput X, 3. Z gréčtiny na
ným a po prvýkrát sa v histórii turity sa robili pred maturitnou slovenské Homeri Illias Carmen
slovenského školstva v Revúcej komisiou. Maturanti boli skúšaní X. v. 144-190,4. Práca slovenkonali prvé skúšky dospelosti, po dvoch a každý dostal po ská: Umenie nemá pojiť s hrumaturity. Šesť riadnych, traja jednej otázke. Skúšanie týchto bosťou, ale s mravy dobrými a
pomocní a jeden výpomocný uč- dvoch žiakov trvalo asi 1 a pol bude jedno druhému ozdobou.
bár vyučovali v 8 triedach 130 hodiny, podľa toho ako boli pri- Amos Komenský,5. Práca maštudentov. Na začiatku škols- pravení. Odpovede hodnotil zá- ďarská: A mohácsi vész hatása
kého roka 1868 nebolo jednoz- stupca dištriktu, riaditeľ gym- Magyarország szellemi fejnačné, či študenti budú skladať názia a skúšajúci profesor. Hod- lődésére,6. Práca nemecká: Das
aj skúšky dospelosti, a či vôbec notenie sa porovnávalo s písom- Leben des Menschen gleicht
budú v stave zložiť túto skúšku s nou maturitnou skúškou a s einem Strome,7. Matematické
takým prospechom, ako sa v tej klasifikáciou v poslednom roč- úlohy:a) Voľno padajúce teleso

Ubehlo 150 rokov od prvých maturít v slovenčine

prejde za prvú sekundu 150 5' a v
každú nasledujúcu o 31' viac.
Koľko stôp prejde to teleso za 25
sekúnd a jak veľký je priestor v
ostatnej sekunde prejdený?
b) Jak vysoká je väža, keď ju oko
naše z výšky 15´ nad jej základom pod uhlom 360 15' 12''
vo vzdialenosti 214' vidí?

Lucia Oravec Koreňová

Foto: Archív MPSG,LA SNK
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Malá škola s veľkým srdcom. Zocháči oslávili 30 rokov

V ZŠ I.B.Zocha sa tohto roku
1.jún oslavoval netradične, bol
to pre Zocháčov veľký deň.
Ráno síce začal Deň detí už
tradičnou prehliadkou školských
divadelných súborov pod názvom Detská divadelná hra, v ktorom sa detským aj dospelým
divákom a porote postupne
predviedlo až 11 súborov. Mohli
sme vidieť scénky zo Susedov,
rozprávkové i vesmírne divadielka, počuť aj kus angličtiny,
zaspievať si, zájsť v ľudovej povesti na neďalekú Hradovú, či
vypočuť si problémy súčasných
teenagerov.
Žiaden herec neobišiel naprázdno, ale tí najlepší si domov

odnášali Cenu Ivana Branislava
Zocha v podobe sošky Oskara.
Boli sme právom na našich žiakov hrdí, pretože pod vedením
svojich učiteľov nám mnohí
ukázali svoj ešte neobjavený
talent. Rodičia a starí rodičia,
ktorí si našli čas, aby prišli svoje
deti povzbudiť a potešiť, odchádzali rovnako pyšní.
Divadlom sa u Zocháčov školský
deň neskončil, v treťom bloku
divadielok už medzi nás pribudli
aj hostia, ktorí prijali pozvanie na
oslavy 30.výročia založenia
školy. Bývalí riaditelia našej školy, bývalí zamestnanci, kolegovia
z iných škôl, sponzori a zástupcovia mesta spolu s pani primá-

V piatok 1.júna 2018 Základná
škola Ivana Branislava Zocha
oslavovala 30 rokov svojej existencie. A keďže tento slávnostný
deň bol ešte umocnený Dňom
detí, program osláv bol od rána
venovaný najmä žiakom školy,
pre ktorých ich spolužiaci pripravili divadelné predstavenia.
Okolo poludnia si pozvaní hostia,
pedagógovia, bývalí pedagógovia a zamestnanci školy prezreli jej priestory, zabavili sa na
detskej divadelnej hre a pred budovou školy otvorili detské ihrisko. Ihrisko, ktorého symbolickú
pásku prestrihli primátorka mesta Eva Cireňová a riaditeľka
školy Katarína Krištofová, bude
slúžiť hlavne žiakom I.stupňa
základnej školy.
S historickými medzníkmi školy
prítomných hostí oboznámil jej
prvý riaditeľ Štefan Haviar. Od
vzniku, v septembri 1987 prešla
zmenou na tvorivo-humanistickú
školu, zaradila sa do národnej
siete škôl podporujúcich zdravie,
v roku 2001 dostala čestný názov ZŠ Ivana Branislava Zocha,

v roku 2003 začala písať históriu
Detská divadelná hra, neskôr
tradíciu Ceny I.B.Zocha za herecký výkon, udeľovania ocenenia Rytier školy, založenie facebookovej stránky, postupne sa
zapájala do projektov Zelená
škola, Ako poznám svoj región,
Tajný život vody, Tajný život
mesta, Jedlá zmena, v nedávnej
histórii otvorenie exteriérového
javiska ,fitparku a už spomínaného detského ihriska.
Škole, pre ktorú je typická rodinná atmosféra, slovné hodnotenie žiakov prvého stupňa vo
všetkých predmetoch, slovné
hodnotenie žiakov druhého
stupňa vo výchovných predmetoch, školská prehliadka detských divadiel, ocenenie Osobnosť školy ako pozitívne ovplyvňovanie morálneho vývinu žiaka, prajeme do ďalších rokov
dobrých žiakov a trpezlivých pedagógov nachádzajúcich sebarealizáciu a potešenie v ich
náročnom povolaní.
Text a foto: Katarína Kvetková

torkou sa na pár hodín stali
súčasťou nášho veľkého dňa.
Aký by to ale bol Deň detí, ak by
deti nedostali žiaden dar? Deň
bez učenia je super, sladkosti sú
tiež fajn, ale tento rok naši najmenší dostali ešte jeden veľký
neobyčajný dar - detské ihrisko v
priestoroch školy, ktoré si budú
môcť užívať.
Slávnostný deň sme ukončili poslednou oslavou - prvým plesom
našich deviatakov. "Susedia" z
ranného divadla sa zmenili na
krásne dámy a galantných pánov, ktorí svojim rodičom a učiteľom predviedli, čo sa naučili v
tanečnej škole.
Veríme, že tí, ktorí s nami strávili

tento krásny deň, si domov odnášali príjemné zážitky a spomienky. My sa tešíme, že sme
úspešne zavŕšili rok osláv 30.výročia založenia našej školy a
dúfame, že do ďalších osláv sa
nám podarí spolu so zamestnancami, rodičmi, žiakmi a zriaďovateľom školu naďalej zveľaďovať a vylepšovať.
Mgr.Katarína Krištofová

Foto:Dušan Dojčár
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Stretnutie odbojárov na Veľkej Lúke za účasti ministra obrany
doša, poslanca Národnej rady
SR Rudolfa Baláža. Hostí a
účastníkov stretnutia privítal zástupca primátorky mesta Július
Buchta. Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku SNP umocnili
farebné delové salvy a prelet leteckých modelov. Program osláv
spestrilo vystúpenie folklórneho
súboru Lykovček a Lykovec, výstup na Muránsky hrad , možnosť oboznámiť sa s bojovými
obrnenými vozidlami slovenskej
armády a v neposlednom rade aj
tradičný chutný guláš a občerstvenie.

Foto:P.Poboček

V máji tohto roku sa konali oslavy 73.výročia porážky fašistického Nemecka aj u nás na Gemeri. Odbojári a občania sa
stretli na bývalom záložnom
letisku na Veľkej Lúke pod Muránskym hradom za prítomnosti
ministra obrany SR Pavla Gaj- J.Debnár, upravené

Tohtoročné okresné športové hry seniorov sa konali v Lubeníku

Žiadny liek nenahradí pohyb, ale
pohyb nahradí každý liek“ v duchu tohto športového seniorského motta sa konajú všetky
športové aktivity seniorov. VI.
okresné olympijské športové hry
seniorov v Lubeníku sa uskutočnili 25.mája 2018, ktorých sa
zúčastnilo spolu 210 prihlásených účastníkov z toho 140
súťažiacich .
Na akcii sa aktívne podieľali učitelia ZŠ v Lubeníku, ďalší organizátori z OO JDS, ZO JDS pod
vedením predsedníčky Alžbety
Balcovej a obce Lubeník. VI.
ročník „Okresných olympijských
športových hier seniorov okresu
Revúca“, sa konal na futbalovom
štadióne a v ZŠ Lubeník, ktorého
gestorom bola OO JDS Revúca
s finančnou podporou BBSK a
obec Lubeník.
Po zapálení olympijskej pochodne, predsedom OK Gemer PhDr.
Jurajom Králikom, prítomných
seniorov, súťažiacich a divákov
privítala Mgr. Zuzana Homoliaková, podpredsedníčka. P -OR
JDS. Osobitne privítala poslancov BBSK Ing.Júliusa Laššana, poslanca BSK, starostu
obce Mokrá Lúka a predsedu
OO SMER SD v Revúcej, MVDr.
Milana Kolesára, primátora

mesta Jelšava, podpredsedu
RZMOS Stred.Gemera, prednostu Ing. Petra Balogha OÚ v
Revúcej, Mgr Daniela Kianicu,
podpredsedu KR JDS BB a
hostí, ktorí prijali pozvanie na VI.
OOŠHS.
VI.OOŠHS v Lubeníku otvoril
predseda OO JDS Ing.Igor Hock
Zdôraznil, že na športových
hrách sme sa zišli pre radosť z
pohybu a našim cieľom je zašportovať si v rámci našich seniorských možností.
Seniori súťažili v troch vekových
kategóriach a 8 športových disciplínach. Na zdravotnú stránku
športovcov pri zápolení dozeral
MUDr. Attila Molnár. Čestné
zápolenie a meranie výsledkov
zabezpečili rozhodcovia učitelia
telesnej výchovy Mgr. Karol
Máte, PhDr. Juraj Králik, Mgr.
Rudolf Homola, Mgr. Stanislav
Sabol, Mgr. Dušan Matuška. Za
prítomných športovcov zložili
SĹUB ŠPORTOVCA najúspešnejší športovci V. OOŠHS
Peter Školník zo ZO JDS Muráň
a za rozhodcov SĽUB ROZHODCOV Mgr. Stanislav Sabol.
K prítomným sa prihovoril starosta obce Ľubomír Kisel, pozdravil súťažiacich ,poprial im
úspešné súťaženie v športových

disciplínach a oboznámil s históriou obce. K športovcom sa
prihovorili poslanci BBSK, prednosta OÚ, predsedníčka RZMO
- SG i predseda OK Gemer vyjadrili potešenie, že sa v takom množstve zúčastnili a obdiv, že sa do športových aktivít
zapájajú aj v seniorskom veku.
Po dobrom guláši a posedení pri
zákuskoch, vínku a vyhodnotení
športových súťaží boli odovzdané medaily, diplomy a poháre
športovcom, ktoré odovzdávali
predseda OO JDS Ing. Igor
Hock,predseda OK GEMER
PhDr. Juraj Králik, podpredsedovia KO JDS BB Mgr. Daniel
Kijanica a Mgr. Zuzana Homoliaková.
Pohár najúspešnejšieho športovca si prevzal Peter Školník zo
ZO JDS Muráň s počtom 15
bodov, Pohár najúspešnejšej
športovkyne si prevzala Lýdia
Zatrochová zo ZO JDS Mur.Dlhá
Lúka s počtom 16 bodov, Pohár
najstaršieho športovca si prevzal 86 ročný Juraj Ďurej zo ZO
JDS Mur. Dlhá Lúka, Pohár najstaršej športovkyne si prevzala
78 ročná Alžbeta Vaššová zo ZO
JDS Jelšava.
Najvyšší počet bodov 123 do-

siahlo družstvo ZO JDS Revúca s
39 súťažiacimi. Druhý najvyšší
počet bodov 55 dosiahlo družstvo
ZO JDS Muráň s 11 súťažiacimi.
Tretí najvyšší počet bodov 53
dosiahlo družstvo ZO JDS Muránska Dlhá Lúka s 18
súťažiacimi.
VI.OOŠHS ukončila podpredsedníčka Mgr. Zuzana Homoliaková zablahoželala víťazom a
vyjadrila radosť, že športové hry
prebehli bez úrazov a s dobrým
výsledkom. Na záver v mene
všetkých športovcov a účastníkov VI.OOŠHS vyjadrujeme
veľké ďakujem starostovi obce
Ľubomírovi Kiselovi, za perfektnú
prípravu priebehu športových
hier a za pohodovú atmosféru.
Poďakovanie vyslovujeme učiteľom ZŠ v Lubeníku, riaditeľovi
PaedDr. Gažúrovi za ústretový
prístup všetkých zainteresovaných organizátorov. Poďakovanie patrí predsedníčke ZO JDS
Mgr. Betke Balcovej a členom
výboru, ktorí sa aktívne podieľali
na zdarnom priebehu športových
hier.
Mgr.Zuzana Homoliaková
Foto: Gejza Fabian
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Rozpis lekární jún 2018
Pon delok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
BENU

2
Dr.Max

3
BENU

4
BENU

5
BENU

6
BENU

7
BENU

8
BENU

9
Cannabis

10
Dr.Max

11
BENU

12
BENU

13
BENU

14
BENU

15
BENU

16
NsP

17
Lianela

18
BENU

19
BENU

20
BENU

21
BENU

22
BENU

23
Cann abis

24
Dr.Max

25
BENU

26
BENU

27
BENU

28
BENU

29
BENU

30
Lianela

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

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: 26.6.,-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 Štú-rova,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 Jesen-ského 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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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Predám čiastočne prerobený, zateplený 3-izbový
byt s balkónom na Ul. T.
Vansovej
0904 837 650.

Zamestnanie
Administratívny pracovník ,Nemocnica s poliklinikou Revúca,
Gabriela Magurová, 4833302,
VŠ,
Lekár-pediater, Nemocnica s poliklinikou Revúca, Gabriela Magurová, 4833302, VŠ ,prax 4
roky,
Lekár, Nemocnica s poliklinikou
Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, VŠ,
Všeobecná zdravotná sestra
Nemocnica s poliklinikou Revúca, Gabriela Magurová, 4833302, úplné stredné vzdelanie,
Agronóm,, PM , s.r.o Hucín, Jana
Medveová,0905 741 127,VŠ,
prax 3 roky,
Kuchár v závodnej kuchyni,
SMZ-SLUŽBY,a.s. Jelšava, ,
Ing.Peter Miko,0905 762 409,
stredné odborné vzdelanie,
Kuchár/ka, SMZ-SLUŽBY,a.s.
Jelšava, Hotel Hrádok , Ing.Peter
Miko,0905 762 409, stredné
odborné vzdelanie,
Masér, SMZ-SLUŽBY,a.s. Jelšava, Hotel Hrádok , Ing.Peter
Miko,0905 762 409, stredné
odborné vzdelanie,
Montážny pracovník vo výrobe
nábytku, NASTOLEM, s.r.o Revúca, Goliášová,0902906880,stredné odborné vzdelanie,
Murár,Ján Rečník Revúca,0903518330, odborné vzdelanie,
Murár,Eva Kilíková Revúca,0905362532,odborné vzdelanie, prax 3 mesiace,

Životné križovatky
Lúčime sa
Pavel Siman
vo veku 83 rokov
Gabriel Pásztor
vo veku 64 rokov

Vitajte
Humar Samuel
Hosain

Znel svadobný
pochod
Bc.Peter Konček
a Mgr.Ivana Lormanová
08.06.2018

Už za mnou neplačte, aj bez sĺz
sa dá spomínať, na hrob kytičku
mi dajte a nechajte ma tíško
spať.
Dňa 9.júna 2018 uplynulo 10
rokov čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý
otec

Samuel
Hruška

.Stále na Teba spomínajú manželka Mária, dcéry Monika, Martinka a vnuk Dominik.

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

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: 0940 602 928
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

