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Pozývame vás na Jesenné slávnosti poľovníkov,rybárov a včelárov

Záhrada PSG

2

SPRAVODAJSTVO

Deň prežitý s priateľmi z Kazinbarciky
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Vzdelávajte sa!
Do Revúcej prichádza nová vzdelávacia inštitúcia. OK ENGLISH
úspešne pôsobí v Rimavskej Sobote i v Tornali.
Vzdelávame deti i dospelých vo veku 0-100 rokov v oblasti cudzích
jazykov, slovenského jazyka, matematiky a všetkých
predmetov 1. stupňa ZŠ. Pripravujeme účastníkov na maturitnú
skúšku, jazykové certifikáty, či prijímacie pohovory na stredné a
vysoké školy.
Venujeme sa deťom s vývinovými poruchami pozornosti a
učenia sa (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia,
dyspraxia, ADHD). Ponúkame skupinovú i individuálnu výučbu pre
malých i veľkých, pre talentovaných i slabších žiakov.
Spolupracujeme s úradom práce, pre evidovaných je výučba
zadarmo. Vyučovanie prebieha počas celého dňa.

Ceny už od 2,- €/1 vyučovacia hodina. Nájdete nás vo veľmi
pekných
priestoroch na ulici M. R. Štefánika 9 (v novostavbe oproti
ZO JDS Revúca dňa 7.9.2018 privítala priateľov seniorov z
KAZINBARCIKY. Prijali naše pozvanie z júna tohto roku, pri našej Lidl, nad Elektrom). Tešíme sa na Vás.
návšteve KAZINBARCIKY.
Pripravili sme pre nich turisticko - vyhliadkový program. Po zvítaní v
zasadačke MsDK a krátkom posedení pri káve a zákuskoch sme
nasadli do autobusov a previezli ich od Tisovca až po Červenú
skalu. Hlavným bodom programu bola Muránska planina a výstup
na Muránsky hrad. V priestoroch hradu veľmi kvalitný a precízny
výklad predniesol o histórii hradu náš senior a člen lesnej a
prírodnej stráže Milan Hromada. Do maďarčiny odborný preklad
pretlmočil Ing.Imre Hegedus, dlhoročný priateľ Ing. Szaba, riaditeľa
Mestských lesov Revúca.
Po obhliadke Muránskeho hradu sme sa presunuli do obce Muráň,
kde v priestoroch ZŠ sme hostí pohostili kvalitným perkeltom.
Perkelt pripravili naši kuchári Vojto Szoke a jeho pomocníci Stano
Sutoris, Fero Puhala , Šaňo Gynes a Stano Markuš .
V odpoludňajších hodinách sme navštívili katolícky kostol a pozreli
somárikov a videli až jedného sysľa.
Večer sme sa presunuli do Revúcej, kde po spoločnej večeri s
členmi výboru sme sa pri harmonike E. Sendreia rozlúčili s našimi
hosťami krásnymi pesničkami.
Za krásne prežitý deň s priateľmi z KAZINBARCIKY ďakujeme
mestu Revúca , primátorke Eve Cireňovej a Mestským lesom
Revúca a ich riaditeľovi Ing. Szabovi. Veľké poďakovanie patrí
všetkým členom výboru ZO JDS Revúca. V.Chaba

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: 30.10-.,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,15.15-15.35
Hlinkova,15.40-16.00 Daxne-rova,16.05-16.25 Okružná,16.3016.50 križovatka Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčkapri 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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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Slovenská národná strana,Simona Mišuráková, Bc. Smer
sociálna demokracia,Pavel
Šepík, Mgr. nezávislý kandidát.
Bližšie informácie o kandidátoch
na primátora mesta prinesieme v
najbližšom vydaní Revúckych
listov.

Voľby do orgánov samospráv obcí 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy
obcí a určil deň ich konania na
sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do
22.00 h.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej
len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v
deň konania volieb dovŕši 18
rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia .
Za poslanca obecného zastupiteľstva,môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt
v obci v ktorej kandiduje, a
najneskôr v deň volieb dovŕši 18
rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má
trvalý pobyt v obci a najneskôr v
deň konania volieb dovŕši 25
rokov veku.
Prekážkou práva byť volený jevýkon trestu odňatia slobody
,- právoplatné odsúdenie za
úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na
právne úkony.
V Revúcej volíme primátora
mesta v dvoch volebných obvodoch. Pre nadchádzajúce volebné obdobie sa o tento post
uchádzajú štyria kandidáti Július Buchta (44) za Slovenskú
národnú stranu a stranu Smer
sociálna demokracia, nezávislý kandidát Karol Hatala
(49), nezávislý kandidát JUDr.
Marko Rus (51) a Rudolf
Steigauf (47) za Slovenskú
ľudovú stranu Andreja Hlinku.
Do mestského parlamentu volíme 13 poslancov v dvoch volebných obvodoch. V obvode č.
1, kde volíme 12 poslancov
kandidujú:Pavel Alexa Kotleba

ľudová strana naše Slovensko,Maroš Bajúsz Smer sociálna
demokracia,Ivan Brdársky
Strana moderného Slovenska
(sms),Július Buchta Slovenská národná strana,Dušan Dorčák, Ing.finančný riaditeľ, nezávislý kandidát,Branislav Durjančík, Ing. manažér logistiky,
nezávislý kandidát,Martina Fabová, Mgr. Smer sociálna demokracia,Jaroslav Galo, JUDr.
nezávislý kandidát,Dávid Galovič, Mgr.nezávislý kandidát,Matej Herich, Bc. nezávislý
kandidát,Oľga Hižnayová, Mgr.
Slovenská národná strana,Vlastimil Chaba, Ing.Slovenská národná strana,Jana
Ježíková, JUDr.nezávislá kandidátka,Viera Kandriková, Mgr.
Smer sociálna demokracia,Patrícia Kmeťová, Bc. Smer- sociálna demokracia,Viera Kočišová, Mgr. Smer sociálna demokracia,Ján Kochan, JUDr.
Slovenská národná strana,Tatiana Kršková nezávislá kandidátka,Mikuláš Kuchta, JUDr.
nezávislý kandidát,Ján Magura,
Bc. nezávislý kandidát,-Gerhard Majling, PaedDr.Smer
sociálna demokracia,Lucia
Medvecová, Mgr.nezávislá
kandidátka,Ersin Metohajro
nezávislý kandidát,Pavel Pelikán, MUDr.nezávislý kandidát,Milan Poprocký, Ing. nezávislý kandidát,Hilda Puterová
Strana moderného Slovenska
(sms),Stanislav Ružáni Kotleba ľudová strana naše Slovensko,Eduard Sendrei Smer
sociálna demokracia,Peter Spevák, Ing- nezávislý kandidát,Slavomír Spišák Slovenská
národná strana,Rudolf Steigauf Slovenská ľudová strana
Andreja Hlinku,Ondrej Štecz
Slovenská národná strana,Ľubomíra Štelbaská, Bc. Slovenská národná strana,Jaroslav Vredík Slovenská národná strana,Michal Žgravčák
nezávislý kandidát.

Región Gemer na Medzinárodných leteckých dňoch

Viac ako stotisíc návštevníkov Medzinárodných leteckých dní,
ktoré sa konali v prvý septembrový víkend na Sliači, mohlo popri
prehliadke vystúpení pilotov a ich strojov navštíviť aj stánok
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.
Popri vychýrenom Betliari a jaskyniach Slovenského krasu sa návštevníci zaujímali aj o mestské pamiatky v Rožňave a v Revúcej,
kostoly Gotickej cesty, vodnú nádrž Teplý vrch, možnosti turistiky
na Muránskej planine, v Slovenskom krase a v Cerovej vrchovine.
Neodolateľným lákadlom pre malých návštevníkov bola hra na
záchranu včielky z pavúčej siete, ktorej popri stovkách ratolestí
neodolalo ani zopár oteckov a mamičiek. Odmenou im bola
možnosť virtuálnej návštevy niektorej zo zaujímavostí stredného
Slovenska.
Spomedzi nich mali najväčší úspech sysle z Muráňa. V priestoroch
letiska je to paradox, lebo sysľovisko v Muráni vzniklo z prenesených sysľov z letiska Košice. Tam redukovali ich populáciu
kvôli zníženiu rizika kolízie lietadiel s dravcami loviacimi sysle.
Ján Šmídt, OOCR GEMER, MsÚ Revúca, Námestie slobody
13/17, 050 80 Revúca; oocr.gemer@gmail.com; +421 903 047 608

OZNAM

Mesto Revúca oznamuje obyvateľom mesta, že v mesiacoch
september október 2018 bude v
lokalitách sídliska Stred I., Stred
II. a na časti Ul.A.Hlinku realizovaná modernizácia chodníkov
väčšieho rozsahu.Po odstránení pôvodného asfaltového povrchu chodníkov v nevyhovujúcom technickom stave bude
vykonaný asfaltový spojovací
postrek s následným uložením
V obvode č.2,kde volíme jed- nového povrchu z asfaltového
ného poslanca kandidujú :Ja- betónu.
n e t t e H r b á l o v á , M g r . Prosíme obyvateľov o rešpek-

tovanie daného stavu
a
dbanie o svoju bezpečnosť a
zvýšenú opatrnosť počas vykonávania stavebných prác.
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Nové knihy z Fondu na podporu umenia Syseľ je náš učiteľ

Začiatkom roka 2018 podalo
Mestské kultúrne stredisko projekt cez Fond na podporu umenia. Účelom projektu bol nákup
knižničného fondu pre Mestskú
knižnicu Samuela Reussa (ďalej
len MkSR).
Komisia Fondu na podporu
umenia pridelila MkSR sumu
1700€ na nákup nových kníh,
pričom bola suma navýšená o
ďalších 170€ ako spoluúčasť
Mestského kultúrneho strediska.
Nákup literatúry MkSR rozdelila
do niekoľkých fáz s primárnym
zameraním na detského čitateľa
najmä slovenskí autori a zážitkové čítanie a literatúry pre
(nielen) mládež stále populárnejšia fantastika a sci-fi. Pre

tento žáner MkSR vytvorila vo
svojich priestoroch samostatnú
sekciu. Najväčší prírastok do
knižničného fondu predstavuje
beletria, konkrétne oddychové
čítanie, detektívna literatúra,
krimi a thriller s primárnym zameraním na slovenské autorky a
autorov.
Úplnou novinkou v knižnici je
žurnalistická literatúra z vydavateľstva Absynt. Akvizíciou sa
rozšírila aj sekcia cestopisov a
dejín sveta a Slovenska a odbornej literatúry, najmä psychológia
Celkový odhad predpokladá
nákup približne 150 kníh.Už v
prvej fáze MkSR nakúpila knihy
v počte 33 kusov, ktoré boli
vydané s podporou Fondu na
podporu umenia. Pri príležitosti
tejto akvizície zriadila MkSR
facebookovú stránku (www.facebook.com/knizni-caSamuelaReussa), kde bude pravidelne uverejňovať novinky , tipy
a zaujímavosti zo svojich políc.
Vladimír Oravec,knihovník
MkSR

Knižné novinky z mestskej knižnice

O lokalite Biele Vody pri Muráni už počul azda každý z nás. V poslednom období sa táto oblasť stala veľmi vyhľadávanou turistami
nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. V roku 2000 tu bola
opätovne založená kolónia sysľa pasienkového, ktorý tu v minulosti
vyhynul. Pre udržanie dobrého stavu dnes početnej kolónie potrebuje biotop neustálu starostlivosť - pasenie, kosenie a čistenie
od náletových drevín.
Pri poslednej návšteve sysľoviska sme si my, Zocháči, všetko vyskúšali a parádne zvládli. Následne oslovili združenie Živá planina
a opýtali sa na možnosť aktívnejšej spolupráce. Združenie „Živá
planina“ nám vyšlo v ústrety a požiadalo Nadáciu SPP o poskytnutie
peňažného príspevku na projekt „Syseľ je náš učiteľ“, ktorý bol
úspešne schválený. Nie sme škola, ktorá ochraňuje prírodu len na
„papieri“ ,ale aktívne sa zapájame do nových enviroprojektov, ktoré
sú v dnešnej dobe veľmi potrebné a užitočné pre celú spoločnosť.
Veľmi sa tešíme, že nový školský rok začneme niečím novým a
zaujímavým. Odmenou nám bude lúka plná sysľov a množstvo
nových skúseností a zážitkov strávených v tomto prekrásnom
prostredí. I.Špaldová

Macháčová , Adriana: Milujem tvoje lži. Katarína nájde po smrti
starej mamy zaprášenom kufri list od otca, ktorého nikdy
nepoznala. Verí, že toto stretnutie konečne zlomí jej neradostný
osud.
Ahnhem, Stefan: Deviaty hrob.Je niekoľko týždňov pred Vianocami. Sneh a mráz držia Štokholm aj Kodaň v železnom zovretí,
keď Fabiana Riska povolajú, aby v tichosti vyšetril zmiznutie ministra spravodlivosti. Prípad oficiálne pridelia tajnej polícii, no tá len
tápa.
Coben, Harlan: Nevzdávaj sa. Život detektíva Napoleona Dumasa,
zvaného Nap, sa navždy zmenil v poslednom ročníku strednej
školy. Jeho brata, dvojča Lea,a priateľku Dianu vtedy našli mŕtvych
na železničnej trati a Maura, ktorú pokladal za svoju životnú lásku
bez akéhokoľvek vysvetlenia zmizla.
Marsosnsová, Angela:Krvavé stopy. Mŕtva žena s jedinou čistou
bodnou ranou do srdca pôsobí na prvý pohľad ako obeť
nevydarenej lúpeže a zdá sa, že život starostlivej a bezúhonnej
sociálnej pracovníčky tak vyhasol omylom. Detektívke Kim
Stonovej však na prípade čosi nesedí.

Deň dopravnej výchovy
V každodennom živote sa žiaci
stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej
alebo osobnej dopravy a pod.
Okrem pozitívnych stránok má
doprava a motorizmus aj veľa
záporných stránok. Neúmerný je
počet dopravných nehôd, ich
účastníkmi sú deti v mladšom a
staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných

situáciách získavajú deti najmä
prostredníctvom školy. Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb
v cestnej premávke, pričom je
potrebné mať na zreteli aj aspekt
výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Preto sa pedagógovia našej školy rozhodli
cez prázdniny vybudovať vlastné dopravné ihrisko. Vytvorenie

ihriska priamo v areáli školy umožní žiakom prakticky si osvojiť zručnosti, vedomosti a návyky. Teóriu získanú v ,,laviciach“
si môžu deti precvičiť a overiť v
praxi v konkrétnych dopravných
situáciách.
V piatok, 7.9.2018, sme pre žiakov 1. stupňa pripravili projektový deň Deň dopravnej výchovy. Žiakov sme rozdelili do 4
skupín podľa ročníkov. V jednej
spoznávali dopravné značky,
riešili dopravné situácie. V druhej sa venovali histórii bicykla,
naučili sa pomenovať hlavné
časti bicykla ako aj jeho povinnú
výbavu. Tretia skupina bola
zameraná na záchranné zložky.
Zopakovali si tiesňové čísla, oboznámili sa s prácou polície,

hasičov a záchranárov. Najzaujímavejším stanovišťom pre
všetkých žiakov bolo dopravné
ihrisko. Všetci si chceli vyskúšať
jazdu zručnosti na bicykloch a
kolobežkách. Precvičili si osvojené vedomosti, ktoré získali v
triedach. Na všetkých stanovištiach mali pripravené množstvo
aktivít ako prezentácie, pesničky, interaktívne hry, súťaže vedomostné aj športové, puzzle,
pexesá atď.Naše pozvanie prijal
aj prezident Ústredného automotoklubu Slovenská republika,
Dr. Juraj Smrečan. Dúfame, že
tento deň mal pre žiakov zmysel
a veríme, že naši žiaci sa budú
správať na cestách a chodníkoch zodpovedne.Sabolová,
Beľáková, ZŠ Hviezdoslavova
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Úspechy revúckych biatlonistov na majstrovstvách Slovenska v letnom biatlone

Počas dvoch septembrových
víkendov absolvovali pretekári
KB Magnezit Revúca druhú polovicu Viessmann pohára v letnom biatlone.
Prvý víkend školského roka sa
pretekalo vo Vyhniach, kde v sobotu boli na programe rýchlostné preteky pohára a v nedeľu sa
už bojovalo o tituly Majstrov SR
vo vytrvalostných pretekoch. V
šprinte sa darilo Veronike Šteczovej, ktorá si vybehala a vystrieľala bronzovú priečku, Lenka Repáková skončila štvrtá,
Markus Sklenárik šiesty. V juniorských kategóriách sa presadili najmä naši odchovanci Ema
Kapustová (1.), Lukáš Ottinger
(1.), Tomáš Sklenárik (2.) všetci
traja v súčasnosti obliekajúci
dres ŠK Železiarne Podbrezová, Radovan Humeník skončil
na 6. Priečke.
V nedeľnom boji o majstrovský
titul vo vytrvalostných pretekoch
sa našim darilo viac. V najmladšej žiackej chlapčenskej kategórii sa presadili Ján Levčák (5.)
a Markus Sklenárik (6.), v staršej
chlapčenskej kategórii sa v prvej
tretine výsledkovej listiny objavil
Adrián Ottinger (9.) a u najstarších chlapcov sa prestrieľal k
umiestneniu v prvej desiatke aj
Tomáš Kuchta (7.)
V dievčenských kategóriách sa
najviac darilo Tamare Molentovej, ktorú jedna rana mimo
pripravila o majstrovský titul vo
vytrvalostných pretekoch. Hneď
za ňou sa na bronzovej priečke
umiestnila Veronika Šteczová.
Lenka Repáková obsadila vo
svojej kategórii piatu priečku.
Z juniorských kategórií mohli byť
Revúčania opäť hrdí na svojich
odchovancov, keď si v dorasteneckej kategórii prehodili sobotňajšie poradie Tomáš Sklenárik
a Lukáš Ottinger, Radovan
Hummeník skončil na peknej 4.
pozícii. Ema Kapustová siahla v
tejto disciplíne po striebre.

Ďalší krásny slnečný septembrový víkend v Predajnej
sa niesol v znamení majstrovstiev Slovenska v letnom
biatlone s medzinárodnou
účasťou.
Naše mesto v sobotňajšom
rýchlostnom preteku majstrovstiev Slovenska v biatlone dňa
15. 9. 2018 reprezentovalo až
12 pretekárov. Markus Sklenárik vybojoval skvelé 2. miesto
v kategórii 10-11 ročných žiakov.
V tej istej kategórii sa na 11.
mieste umiestnil Michal Biž a
svoju premiéru v letnom biatlone
mal Martin Galovič, ktorý skončil
na 16. mieste. Adrián Ottinger
obsadil 15. miesto v kategórii
žiakov 12 - 13 ročných. V kategórii 14 15 ročných žiakov si
Róbert Biž vybojoval 9. miesto a
hneď za ním na 10. mieste
skončil Tomáš Kuchta. O čo
najlepšie umiestnenie sa snažili
aj naše úspešné biatlonistky.
Lenka Repáková v kategórii 1011 ročných žiačok obsadila
veľmi pekné 4. miesto. V ťažkej
konkurencii 12-13 ročných žiačok sa v prvej desiatke ocitli aj
naše skvelé pretekárky Veronika Šteczová na 7.mieste a Tamare Molentovej patrilo 8.miesto. V tej istej kategórii bojovala aj
Amália Lajčáková, ktorá obsadila 16. miesto a Alexandra
Štempelová, ktorá bola sedemnásta. Za dorastencov 18-19
ročných štartoval Radovan Humeník a umiestnil sa na peknom
6. mieste. Stupne víťazov v
kategórii dorastencov patrili
Revúčanom reprezentujúcim
Podbrezovú - Tomášovi Sklenárikovi 1.miesto),Lukášovi
Ottingerovi (2. miesto).
Železiarne Podbrezová úspešne reprezentuje aj naša bývalá
pretekárka Ema Kapustová,
ktorá v sobotňajšom preteku vybojovala výborné 2. miesto v
kategórii dorasteniek 16-17
ročných.

V nedeľňajšom preteku s hromadným štartom dňa 16.9. 2018
sa majsterkou Slovenska stala
naša pretekárka Tamarka Molentová, ktorá svojou skvelou
streľbou a rýchlym ľahkým
behom jednoznačne zvíťazila a
my sme sa tešili zo zlata v
kategórii žiačok 12-13 ročných.
Každým pretekom tak dokazuje
svoju streleckú silu a bežeckú
zdatnosť. Radosť neutíchala,
keď sme v cieľovej rovine vítali
Veroniku Šteczovú, ktorá v tej
istej kategórii vybojovala 3.
miesto. Bronzovú pozíciu, aj
to, že patrí medzi najrýchlejších
bežcov a dobrých strelcov v
kategórii žiakov 10 11 ročných
potvrdil Markus Sklenárik.
Pretek s hromadným štartom priniesol našim štartujúcim biatlonistom nasledujúce umiestnenia: Lenka Repáková /6. miesto/,
Alexandra Štempelová /10.
miesto/, Amália Lajčáková /14.
miesto/, Michal Biž /13. miesto/,
Martin Galovič /16. miesto/,
Adrián Ottinger /18. miesto/.
Najlepšou streľbou v kategórii
14-15 ročných žiakov
si 9.

miesto vystrieľal Tomáš Kuchta,
Róbert Biž skončil na 12. mieste
a Radovan Humeník v kategórii
dorastencov obsadil veľmi pekné 5. Miesto.
Revúčania a bývalí reprezentanti nášho klubu dokončili
preteky s hromadným štartom
skvelým umiestnením. Lukáš
Ottinger si odniesol zlato, Tomáš Sklenárik striebro, Ema
Kapustová zlato.
Tamarka Molentová bude už v
závere tohto týždňa reprezentovať Slovenskú republiku na
majstrovstvách ČR v letnom
biatlone žiakov s medzinárodnou účasťou, kam ju nominoval
Slovenský zväz biatlonu.
Ďakujeme všetkým pretekárom
za ich vytrvalosť, snahu a odhodlanie. Ďakujeme za to, že
vďaka ich láske k športu má
naše mesto svoje čestné miesto
medzi klubmi v Slovenskom
zväze biatlonu. Ďakujeme za to,
že čoraz častejšie dokazujú, ako
aj v malom meste môžu vyrásť
veľké športové talenty.
Klub biatlonu

Pohotovostné služby lekární- október 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

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Simonka
Gem. Ves

2
U Ondreja
Tornaľa

3
Zafír
Lubeník

4
Azaela
TornaĽa

5
Benu
Tornaľa

6
Dr.Max
Revúca

7
NsP

8
Jelšava

9
Cannabis

10
Lianela

11
Dr.Max
Revúca

12
Dr.Max
Tornaľa

13
U Ondreja
Tornaľa

14
Dr.Max
Tornaľa

15
NsP

16
U Ondreja
Tornaľa

17
Cannabis

18
Dr.Max
Tornaľa

19
Dr. Max
Revúca

20
Lianela

21
Azaela
Tornaľa

22
Simonka
Gem. Ves

23
Lianela

24
Dr. Max
Revúca

25
U Ondreja
Tornaľa

26
Zafír
Lubeník

27
Cannabis

28
Benu
Tornaľa

29
Cannabis

30
Lianela

31
NsP

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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INZERCIA

Zamestnanie
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 €,
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,

Zamestnanie
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
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,
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Zamestnanie

Životné križovatky

nižšie stredné vzdelanie, plat od
480 €,

Lúčime sa

Masér/obsluha wellnes
centra, Predná Hora s.r.o,Ing.Ľ.Čižmár,
-0915956173, úplné stredné
vzdelanie, plat od 576€,
Pomocný pracovník na stavbe
budov, F.N.STAV, sr.o. Revúca,
Oto Francan,
0907379359, základné vzdelanie, plat od 480 €,

Vladimír Putera
vo veku 63 rokov
Marian Hollok
vo veku 72 rokov

Vitajte
Nella Jankovičová
Martin Slamčík
Marcus Germánus
Tomáš Kuruc

Znel svadobný
pochod
Michal Hirschman
a Mgr.Janka Oravcová
dňa 8.9.2018

0940 620 630

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám neprerobený
4-izbový byt s balkónom
na Clementisovej ulici.
Cena 35 000 €.Dohoda mož
ná.0903 217 916.
Predám garáž pri Požiarnej
zbrojnici.Cena 6000 €.
0905 130 096.
Darujem krásne mačiatka.
0948 844 118

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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