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Po úprave veľkého bazéna otvorené letné kúpalisko v Revúcej

Záhrada PSG

V mesiacoch jún - júl tohto roku bola na mestskom kúpalisku v Revúcej v rámci jeho modernizácie uskutočnená stavebná úprava
veľkého letného bazéna. Predchádzalo tomu schválenie daného
zámeru a finančných prostriedkov mestským zastupiteľstvom, na
základe čoho bolo zabezpečené vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie s následným uskutočnením procesu verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavby.
Predmetom stavebných prác bola stavebná úprava stien a dna
bazéna a nová bazénová technológia. Povrch bazéna a priľahlé
brodiská sú zhotovené z bazénovej fólie. Zrealizovaný bol nový
prívod vody do bazéna. Na dne bazéna sú osadené nové prívodné vodovodné trysky, ktoré zabezpečia rovnakú kvalitu vody v
celom bazéne. Realizácia prác bola uskutočnená v zmysle stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej
Sobote, na základe ktorého bola možná prevádzka len po
modernizácii veľkého bazéna. Zhotoviteľom stavby v hodnote 140
tis. eur je spoločnosť Patres group, s.r.o., Košická Polianka, ktorá zrealizovala stavebné práce v stanovenej lehote a kvalite, za čo
jej patrí naše poďakovanie.
Po úprave veľkého bazéna a po úpravách a modernizácii priľahlých sociálnych priestorov bude areál kúpaliska pri zabezpečení požadovaných hygienických parametrov naďalej slúžiť pre
rekreáciu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta.
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Infocentrum v Revúcej oslavuje 10.narodeniny

Je to už desať rokov, čo Mesto
Revúca zriadilo a otvorilo Turistické informačné centrum v
Revúcej.
Infocentrum svoju činnosť začalo v letnej sezóne 5. augusta
2008 a tak ako vtedy, aj dnes,
sídli v priestoroch budovy Prvého slovenského gymnázia na
Muránskej ulici, je členom Asociácie informačných centier Slovenska a je plne financované z
rozpočtu mesta Revúca. Je
súčasťou organizačnej štruktúry
Mestského úradu v Revúcej a
patrí pod Oddelenie regionálneho rozvoja z dôvodu koordinácie činností a aktivít cestovného ruchu v meste. Nakoľko
rozvoj turizmu až do roku 2008
nebol dostatočne podporený,
vznikla potreba zriadenia takéhoto kontaktného miesta nielen
pre návštevníkov regiónu, ale aj
obyvateľov mesta.
Počas uplynulých rokov prešlo
centrum mnohými zmenami
nielen čo sa týka poskytovaných
služieb, ale i materiálno-technického vybavenia a vynovenia
priestorov. Z mnohých spomenieme aspoň osadenie nového

informačného pultu, umiestnenie dvoch prehľadných panelov
v slovenskom a anglickom jazyku o Muránskej planine a
tipoch na výlety do okolia, zásobníkov na letáky, TV prezentácie s aktuálnymi informáciami
pre domácich návštevníkov i
zahraničných turistov.
Turistické informačné centrum
dnes poskytuje tieto informácie
a služby:bezplatné poskytovanie informácií o meste a
regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach,
ubytovacích a stravovacích zariadeniach,tvorba a distribúcia
propagačných materiálov,rezervácia a predaj vstupeniek v
rámci predajnej siete TICKETPORTAL,predaj cestovných lístkov v rámci siete AMS BUS aj na
medzinárodné autobusové spoje,predaj turistických máp, atlasov, literatúry a pohľadníc,ručné vyrazenie si pamätnej
mince,možnosť použiť príležitostnú pečiatku, resp. zakúpiť
turistickú známku či nálepku,ponuka širokého sortimentu
suvenírov a darčekových predmetov, výrobkov zručných reme-

selníkov i kvalitných produktov,
ktoré nesú označenie regionálny
produkt Gemer-Malohont,účasť
a propagácia mesta a regiónu na
rôznych jarmokoch a folklórnych
slávnostiach,realizácia vlastných predajných výstav (jarmoky
s veľkonočnou a vianočnou
tematikou),realizácia projektov
regionálnej výchovy pre deti a
žiakov materských a základných
škôl a pre seniorov Zariadenia
opatrovateľskej služby „Cilka“,realizácia informačnej služby
(celodenný sprievod organi-zovanej skupiny turistov),pravidelné prinášanie aktuálnych
článkov a rozhovorov na rôzne
zaujímavé témy z histórie nášho
mesta i zo súčasnosti.
K službám infocentra patrí i
sezónne prevádzkovanie KAV I A R N E N Á R O D O V C O V.
Klienti kaviarne majú možnosť
využiť bezplatné pripojenie na
internet alebo detský kútik a
vychutnať si obľúbený kávový
nápoj (expresso, cappucino,
latte) alebo osviežujúci milk-

shake v príjemnom prostredí
Parku slovenských národovcov.
Počas letnej sezóny (júl august)
je otváracia doba pre návštevníkov infocentra i kaviarne
každý deň i počas víkendov a
sviatkov od 08:00 do 12:00 a od
13:00 do 18:00 hod.
Bližšie informácie o našej činnosti sa dozviete z nášho informačného materiálu, ktorý sme
vydali pri príležitosti výročia
zriadenia nášho infocentra,
resp. na našej webovej stránke
www.tic.revuca.sk alebo na
facebooku.
Zároveň v septembri 2018 pre
širokú verejnosť pripravujeme
oslavu 10. narodenín, na ktorú
Vás týmto čo najsrdečnejšie pozývame a bližšie informácie
zverejníme na pripravovanom
plagáte.
Text a informačný materiál pripravila: Ing. Bibiana Jankóšiková, vedúca Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ Revúca

Kaviareň národovcov

Vchod a interiér TICu v budove Múzea PSG
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Grant od spoločnosti TESCO

Mesto Revúca v spolupráci so Základnou organizáciou
SZPB generála Viesta a MsKS Revúca
si vás dovoľujú pozvať
na spomienkovú slávnosť venovanú
74.výročiu SNP,
ktorá sa uskutoční
dňa 28.augusta 2018 o 11.00 hod.
Pri pamätníku na Námestí slobody v Revúcej

Tesco pôsobí na Slovensku už
viac ako 20 rokov. Za ten čas sa
stalo synonymom moderného
maloobchodu a dlhodobým partnerom slovenských dodávateľov. V súčasnosti Tesco prevádzkuje 150 obchodov rôznych
formátov, 18 čerpacích staníc,
ale aj služby Tesco Online Nákupy, Tesco Finančné služby a
Tesco Mobile. Po celom Slovensku zamestnáva 10 000 ľudí
a je jedným z troch najväčších
súkromných zamestnávateľov v
krajine. Je tiež jedným z najväčších maloobchodných inovátorov. Zákazníkom ponúka široký výber privátnych výrobkov
pod značkou Tesco Finest. Tesco na Slovensku je zároveň jedným z lídrov spoločenskej
zodpovednosti. Za svoje aktivity
v boji proti plytvaniu potravinami
získala spoločnosť Tesco prestížne ocenenie Via Bona 2017.

rámci uvedeného grantového
programu uchádzalo o podporu,
vyhralo 1. miesto v hlasovaní
zákazníkov v našom regióne a
získalo grant vo výške 1 300 €
na realizáciu projektu: „Šport je
náš kamarát“ pre Materskú
školu na Ul. Vl. Clementisa v Revúcej, za čo všetkým hlasujúcim
touto cestou ďakujeme.
Dňa 31. júla 2018 primátorka
mesta Eva Cireňová prevzala
symbolický šek na realizáciu
spomínaného - víťazného projektu z rúk riaditeľa hypermarketu Tesco Revúca Radoslava Dzurinu.

Cieľom projektu "Šport je náš
kamarát" je vytvoriť atraktívne a
podnetné prostredie pre pravidelné športovanie detí prostredníctvom dobudovania a modernizácie existujúceho zastaraného ihriska materskej školy.
Vynovením okolia školy a priestorov, kde sa deti pohybujú, sa
posilní výchova detí k zdravému
životnému štýlu a zrealizujú sa
aktivity na podporu zdravia a
Spoločnosť Tesco organizuje prevencie obezity detí. Začiatok
grantový program Vy rozhodu- realizácie aktivít projektu plájete, my pomáhame zameraný nujeme v období augusta 2018.
na podporu komunitných iniciatív, aktivít a projektov, ktoré pri- Projekt „Šport je náš kamarát“
spievajú k zlepšeniu komunít po podporila spoločnosť Tesco.
celom Slovensku.
Text a foto: Oddelenie regionálneho
rozvoja MsÚ Revúca
Mesto Revúca sa v roku 2018 v
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Kedy budeme v škole a kedy doma? Organizácia školského roka 2018/2019
Školský úrad v Revúcej v súlade
s § 6, ods. 8, písm. c) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva organizačné pokyny pre
riaditeľov škôl a školských za-

Prázdniny

Jesenné
Vianočné
Polročné
Jarné
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
Veľkonočné
Letné

riadení v územnej pôsobnosti
Mesta Revúca.
Organizačné pokyny pre školy
a školské zariadenia sú usmerneniami zo strany Školského
úradu v Revúcej a vychádzajú
z Pedagogicko-organizačných
pokynov pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin

v školstve a orgány územnej
samosprávy na školský rok
2018/2019, ktoré sú v plnom
znení uverejnené na stránke
Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej
republiky
Organizácia školského roka
2018/2019.Školský rok
2018/2019 sa začína 1. sep-

tembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra
2018 (pondelok). Školské
vyučovanie v prvom polroku
školského roka sa končí 31.
januára 2019 (štvrtok). Školské
vyučovanie v druhom polroku sa
začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019
(piatok).

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

31. október –
2. november 2018
23. december 201 8 – 7.
január 201 9
1. február 201 9
(piatok )

5. november 201 8
(pondelok )
8. január 201 9
(utorok)
4. február 2 019
(pondelok )

1. marec 2019
(piatok)

4. marec –
8. marec 2019

11. marec 2019
(pondelok)

17. apríl 2019
(streda)
28. jún 2019
(piatok)

18. apríl –
23. apríl 2019
1. júl –
31. august 2019

30. október 2018 (utorok )
21. december 201 8 (piatok)
31. január 2019 (štvrtok )

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a
prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje §
2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádzka
každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase
letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V
miestach, kde je niekoľko materských škôl jedného zriaďovateľa,
informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí
do niektorej z nich (vopred určenej).V prípadoch potreby mi-

24. apríl 2019 (streda )
2. september 201 9
(pondelok )

moriadneho prerušenia obdobia školského vyučovania sa postupuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 8 a 9 vyhlášky MŠ SR č.
231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na
základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a
na jazykových školách. Pre ďalšiu informovanosť odporúčame
sledovať oficiálne stránky ministerstva školstva, jeho priamo
riadených organizácii, ako aj ďalších inštitúcii, ktoré sa podieľajú na
výchove a vzdelávaní.Ing.Igor Kvetko,PhD,Školský úrad Revúca

Letné hudobno-výtvarné štvrtky pokračujú

Vo štvrtok 9.augusta popoludní sa priestorom pred
mestským domom niesli tóny pohodovej muziky, ktorú
vyčarovali hudobníci a speváčka skupiny JAZZ trio.
Pred výtvarnými plátnami sa zvŕtali manželia Kostičovci.
Revúčania si prišli vychutnať další zo série spoločenských letných podujatí.
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Koháryovci patria medzi významné šľachtické rody v Uhorsku. Zastávali dôležité vojenské
a politické funkcie. Ich majetky
sa nachádzali na území Slovenska, Maďarska a Rakúska.
Zemepanské mesto Jelšava ako
súčasť a centrum panstva Muráň patrilo tiež do ich vlastníctva.
V staviteľskej činnosti naviazali
na renesančnú stavbu už značne zničenú a postupne od 18.
storočia sa pustili do prestavby.
Vlastníctvo panstva Muráň bolo
potvrdené panovníkom Štefanovi Kohárymu donačnou listinou v roku 1701 hlavne za vojenské činy .Hontiansky hlavný
župan gróf Mikuláš Koháry sa
rozhodol pre nákladnú prestavbu kaštieľa na moderné barokové sídlo. Prestavbu nikdy nedokončil a nebola ani dostatočne stabilná. Po jeho predčasnej
smrti majetky prevzali jeho bratia a ďalší potomkovia až do
vymretia rodu po meči v roku
1826. Slúžil ako sídlo správy
majetkov a obydlie koháryovských úradníkov a zamestnancov.
Posledná kapitola šľachtického
vlastníctva kaštieľa sa spája s
rodom Coburgovcov.Pri súčasnom výskume kaštieľa sa, v
rámci záchrany pamiatky, našli

ŠKOLSTVO

tehly z časti, ktorá pochádza z
obdobia koháryovských prestavieb kaštieľa
signovaných
rokom 1763.
Kultúrnym podujatím Kaštieľny
deň, ktorý má vždy reálny historický podtext, sa v roku 2018
vraciame v čase do obdobia
Koháryovcov a koháryovských
prestavieb. Už tradične budú
pripravené atrakcie pre všetky
vekové kategórie v hlavnom aj
sprievodnom programe.
Dobové historické hudobné vystúpenia, odborná prednáška aj
dobové tance, sokoliari, Igrici- to
je krátky výber z hlavného programu, ktorý začína dobovým
nástupom a výstrelom z dela a
deň v kaštieli uzavrie veselica s
Duchoňovcami.
Pre milovníkov histórie- inscenované ukážky zo života M. Koháryho.Pestré sprievodné podujatia- trhové mestečko, dobová kuchyňa, dobové hry a strelnica, prehliadky kaštieľa. Potulky historickou Jelšavou so sprievodným slovom a malými zastaveniami, ktoré začínajú na železničnej stanici v Jelšave, pretože
historická trať Muráň Plešivec si
pripomína 125. výročie otvorenia. Vyhliadková jazda vláčikom Jelšava- Muráň a späť sú
tiež súčasťou sprievodných
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podujatí. Do videnia v Jelšave!
V kaštieli Coburgovcov bude
pre návštevníkov pripravená
komentovaná prehliadka celého
objektu, k nahliadnutiu výsledky
archeologického výskumu +
odborný historický výklad. Do-

bový program na nádvorí tvorený historickými scénkami doplnenými tónmi dobovej hudby ,
a veselicou - doplnený o trhové
mestečko, dobové aktivity, hry a
tvorivé dielne pre deti aj dospelých, detský drevený kolotoč,
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Okresný turistický zraz seniorov v Jelšave Služby lekární v okrese - september 2018
Pohotovostné služby sú:Pondelok piatok : od 20.00hod22,30hod.Pohotovosť od 16.00-20.00hod. po.-piatok
zabezpečuje
lekáreň BENU /Revúca/Víkend: lekáren
BENU /Revúca/ otvorená od 7.00-20.00, pohotovosť v
ostatných lekárňach okresu, podľa rozpisu je zabezpečená
od 20.00-22.30hod.
V dňoch štátneho sviatku slúžia lekárne podľa rozpisu v
čase od 7.00-22.30hod.
Pondelok

Za krásneho slnečného počasia sa dňa 3.7.2018 uskutočnil
18.Okresný turistický zraz seniorov v Jelšave.
Medzi 250 účastníkmi nechýbali ani seniori z Revúcej, ktorých
bolo vyše 60. Po prezentácii,ktorá bola na nádvorí Coburgovského kaštieľa , si účastníci mali možnosť tento aj prezrieť.
Potom sa rozdelili do troch skupín, tí zdatnejší si boli pozrieť
zrúcaniny starého Jelšavského hradu, ktoré sa nachádzajú vo
vzdialenosti cca 5 km, ďalší šli "na záhradky", no a tretia skupina navštívila Múzeum, rímsko-katolícky a evanjelický kostol
a prezreli si mesto.Všetci sa stretli v mestskom dome kultúry,
kde ich čakal chutný kotlíkový guláš, čapované pivo, kofola a
káva.
Ďakujeme organizátorom za príjemné chvíle a pohodový deň.
Ďakujeme mestu Revúca za finančný príspevok pre našich
účastníkov turistického zrazu.

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
BENU
Tornaľa

2
Dr.Max
Revúca

3
Azaela
Tornaľa

4
BENU
Tornaľa

5
Cannabis

6
Jelšava

7
Lianela

8
Zafír
Lubeník

9
Azaela
Tornaľa

10
Dr.Max
Revúca

11
Dr.Max
Tornaľa

12
NsP

13
Lianela

14
U Ondreja
Tornaľa

15
Canna bis

16
Lianela

17
Zafír
Lubeník

18
Cannabis

19
Lianela

20
Dr.Max
Revúca

21
Azaela
Tornaľa

22
U Ondreja
Tornaľa

23
Simonka
Gem. Ves

24
Jelšava

25
Lianela

26
Dr.Max
Tornaľa

27
U Ondreja
Tornaľa

28
Dr.Max
Revúca

29
NsP

30
Dr.Max
Tornaľa

Služby lekární v okrese august 2018
Pohotovostné služby sú:Pondelok piatok : od 20.00hod-22,30hod.
Pohotovosť od 16.00-20.00hod. po.-piatok zabezpečuje lekáreň
BENU /Revúca.Víkend: lekáren BENU /Revúca/ otvorená od 7.0020.00, pohotovosť v ostatných lekárňach okresu, podľa rozpisu je
zabezpečená od 20.00-22.30hod. V dňoch štátneho sviatku slúžia
lekárne podľa rozpisu v čase od 7.00-22.30hod
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
AZAELA
Tornaľa

2
BENU
Tornaľa

3
Cannabis

4
Zafír
Lubeník

5
U Ondreja
Tornaľa

6
Lianela

7
Dr.Max
Revúca

8
Dr.Max
Tornaľa

9
Cannabis

10
Simonka
Gem. Ves

11
NsP

12
Dr.Max
Tornaľa

13
U Ondreja
Tornaľa

14
Zafír
Lubeník

15
Cannabis

16
Lianela

17
Dr.Max
Revúca

18
Simonka
Gem. Ves

19
Dr.Max
Revúca

20
Dr.Max
Tornaľa

21
NsP

22
U Ondreja
Tornaľa

23
Lianela

24
Dr.Max
Revúca

25
Lianela

26
Jelšava

27
Cannabis

28
Dr.Max
Revúca

29
AZAELA
Tornaľa

30
Jelšava

31
Lianela

Lekáreň Lianela Muránska 1335/12, Revúca otvorená po.-piat. do
17,00hod,Lekáreň Dr. Max, M. R. Štefánika 1363/2A, Revúca
otvorená po-piat. do16,30 hod,Lekáreň Cannabis, M. R. Štefánika
1250, Revúca otvorená po.-piat. do 17,00hod,Lekáreň BENU, M.
R. Štefánika, Tesco,otvorená denne okrem štátneho sviatku do
20.00hod,Lekáreň pri NsP, Litovelská 26, Revúca, otvorená popiat. do 15,30hod,Lekáreň Zafír,Lubeník 152, otvorená po.-piat.
do 15.30hod,Lekáreň Jelšava, Tomášikova 481,otvorená po.-piat
do 15.30,00hod,Lekáreň AZAELA, Škultétyho 486/1 Tornaľa,
otvorená po.-piat do 16,00hod,Lekáreň Dr.Max, Sládkovičova
596/1 Tornaľa,otvorená po.-piat do 16,00hod,Lekáreň BENU, Hlav.
námestie 6, Tornaľa, otvorená po.-piat do 16.00hod
Lekáreň Simonka , Gemerská Ves,Lekáreň U Ondreja,Poštová
1038/11,Tornaľa otvorená po.-piat. do16.00 hod
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Zamestnanie
Školský psychológ,Základná
škola s materskou školou
Jelšava, Mgr.V.Bardoňová,
0905458002, VS II.st, plat od
710 €,
Učiteľ pre primárne vzdelávanie,učiteľ anglického jazyka
Základná škola s materskou
školou Jelšava, Mgr.V.Bardoňová, 0905458002, VS II.st,
plat od 690 €,
Stavebný a prevádzkový
elektrikár, Bytové hospodárstvo Revúca, Ing.M.Brdársky,-0905468034, stredné
odborné vzdelanie, plat od 480
€,
Pomocný pracovník údržby
budov a areálov, Bytové hospodárstvo Revúca, Ing.Mi.Brdársky,0905468034, stredné odborné vzdelanie, plat od 480 €,
Administratívny pracovník
,Nemocnica s poliklinikou Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, VŠ, plat od 480 €,

Zamestnanie
Lekár-pediater, Nemocnica s
poliklinikou Revúca, Gabriela
Magurová, 4833302, VŠ ,prax 4
roky, plat 2097 €
Lekár, Nemocnica s poliklinikou
Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, VŠ,plat od 1140 €
Všeobecná zdravotná sestra
Nemocnica s poliklinikou Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, úplné stredné vzdelanie, plat od 738 €,
Pôrodná asistentka, Nemocnica s poliklinikou Revúca,
Gabriela Magurová, 4833302,
VŠ I.st., prax 1 rok, plat od 738 €,
Agronóm,, PM , s.r.o Hucín, Jana Medveová,0905 741 127,VŠ,
prax 3 roky, plat od 1000 €,
Kuchár/ka, SMZ-SLUŽBY,a.s.
Jelšava, Hotel Hrádok ,
Ing.Peter Miko,0905 762 409,
stredné odborné vzdelanie, plat
od 700 €,
Učiteľ matematiky II.st, ZŠ
I.B.Zocha Revúca, Mgr.Katarína

Pravidelný výkup papiera
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Zamestnanie
Krištofová, 4881088, VŠ,plat od
690 €
Pracovník v mliekarni,Agrodružstvo-S,Revúca,Bc.T.Gajdošová,0911173850, základné
vzdelanie, plat od 480 €,
Pomocný automechanik,
Autodielňa Gabriel Mokrá Lúka,
Mária Nagypálová,0910964703, úplné stredné vzdelanie,
plat od 2,8€ za hodinu,
Barman/čašník, Predná Hora
s.r.o,Ing.Ľ.Čižmár,0915956173,
úplné stredné vzdelanie, plat od
576 €,
Chyžná, Predná Hora
s.r.o,Ing.Ľ.Čižmár,0915956173,
nižšie stredné vzdelanie, plat od
480 €,

Lúčime sa
Anna Simanová
vo veku 88 rokov
Ivan Zatroch
vo veku 70 rokov
Jaroslav Benko
vo veku 70 rokov
Ján Pacek
vo veku 74 rokov
Anna Debnáriková
vo veku 70 rokov
Adriana Schellingová
vo veku 45 rokov

Vitajte
Filip Rézmuves
Patrik Szilágyi

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Predám neprerobený
4-izbový byt s balkónom
na Clementisovej ulici.
Cena 35 000 €.
Dohoda možná.
0903 217 916.

Firma Brantner Gemer ,s.r.o bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier, prípadne hotovosť( vyplácané
nad 200 kg) v týchto dňoch: 28.8,25.9.,30.10-.,27.11.,18.12.,. na
týchto uliciach v daných časových inter-valoch:14.00-14.20
Kúpelná, 14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.1515.35 Hlinkova,15.40-16.00 Daxne-rova,16.05-16.25
Okružná,16.30-16.50 križovatka Jesenského a B.Nemcovej,16.5517.15 Revúčka- pri kultúrnom dome. Kontakt: 0902 980 998, 0902
987 672
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.Je
potrebné zber zviazať!

Životné križovatky

0940 620 630

Znel svadobný
pochod
Ondrej Gacko
a Renata Bugárová
dňa 18.7.2018
PaedDr.Norbert Holéczy
a RNDr.Eva Vidová
dňa 3.8.2018
Milan Soják
a Bc.Janka Sviežená
dňa 8.8.2018

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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