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VEĽKÁ KONCENTRÁCIA HERCOV V REVÚCEJ

V Mestskom dome kultúry v Revúcej sa v dňoch 28. až 30.
apríla 2016 uskutočnil 42.
ročník Zochovej divadelnej
Revúcej. Vyhlasovateľom tohto
podujatia, ktoré sa konalo pod
záštitou Evy Cireňovej, primátorky mesta Revúca, je Národné
osvetové centrum Bratislava z
poverenia Ministerstva kultúry
SR. Prehliadku z verejných
zdrojov podporil fond na podporu umenia.
Na tejto krajskej súťažnej prehliadke amatérskeho činoher-

ného divadla a divadla mladých,
ktorú zorganizoval Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské osvetové
stredisko v Rimavskej Sobote a
Mestské kultúrne stredisko v
Revúcej,sa zúčastnilo 15 divadelných súborov.
Vo štvrtok po slávnostnom otvorení riaditeľkou GMOS Darinou
Kišákovou a primátorkou mesta
Evou Cireňovou svoj talent
predviedli súbory z Revúcej,
Medzibrodu, Veľkého Krtíša,
Krupiny a Brezna. Piatok patril

Mladí záchranári CO
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súborom z Rimavskej Soboty,
Novej Bane, Očovej, Medzibrodu a Tisovca. A v sobotu si
nadšenci divadla mohli pozrieť
predstavenia súborov zo Slovenskej Ľupče, Hliníka nad Hronom, Rimavskej Soboty, Haliče
a Lučenca.
V sobotu večer sa v spoločenskej miestnosti Alfa uskutočnilo
slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien.
Súbory hodnotila odborná (Alžbeta Verešpejová, Peter Weinciller, Alexandra Polovková a

Vedecká konferencia študentov
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Daša Krištofovičová) ako aj študentská porota (Lujza Laudárová, Sophia Mária Sojková a
Lukáš Fillo), ktorá po dlhých rozborových seminároch súťažnú
prehliadku nakoniec vyhodnotila takto:
V kategórií divadlo mladých
sa tretie miesto neudelilo. Na
druhom mieste sa umiestnili
Jednotkári zo ZUŠ Krupina s
inscenáciou „Ako repera zaujal balet“ s odporúčaním na
celoslovenský festival a túto
kategóriu vyhralo Divadlo
Z.N.A.K. pri PSLG v Revúcej s
inscenáciou „Medveď“, ktoré
zároveň aj postupuje na celoslovenský festival divadla
mladých FEDIM Tisovec, ktorý bude 3. - 5.júna. Tretie
miesto v kategórií činoherné
divadlo obsadili Pomníkové
divadlo z Hliníka nad Hronom
s hrou „Polnočná omša“ a
Divadlo bez groša z Veľkého
Krtíša s predstavením „Vrtochy“.Na druhom mieste
skončilo Medzibrodské kočovné divadlo s inscenáciou
„Páračky u babky Justíny“ a
Divadlo Havran pri ZUŠ v
Rimavskej Sobote s inscenáciou „Žobráci“, obe s odporúčaním na celoslovenskú
prehliadku. Prvé miesto sa
udelilo DS Daxner z Tisovca
za hru „Túžby, sny a výčitky“,
ktorý postupuje na celoštátnu
prehliadku amatérskeho
divadla BELOPOTOCKÉHO
Mikuláš, ktorá sa uskutoční
9.-11. júna.
Individuálne ceny získala LUJ-

Ako nás prijal prezident
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Veľká koncentrácia
hercov v Revúcej
vota prevažne zo zákutí nádher-

ZA LAUDÁROVÁ za divadelný
scenár hry „Medveď“ a DS JÁNA
CHALUPKU mesta Brezno za
otvorenie celospoločenskej diskusie svojou hrou „Kováči“.
Súčasťou krajskej prehliadky
bola aj vernisáž autorskej
výstavy fotografií Milana SLABEJA, ktorá je otvorená vo
výstavnej sále MsDK v Revúcej
od 28.apríla do 27.mája v čase
od 7:30 hod. do 19:00 hod.
M.Slabej sa narodil v Tisovci,
kde prežil celý doterajší život.
Foteniu sa venuje od roku 1968,
je fotograf amatér samouk. Ako
sám hovorí k foteniu sa dostal
úplne náhodou, keď mu kamarát
doniesol starý „aparát“ na opravu.Ako vášnivý fotograf amatér
predkladá zo svojho repertoáru
fotograficky zakonzervované
chvíľky premenlivých podôb ži-

nej tisovskej prírody. Venuje sa
hlavne krajinárskej a reportážnej fotografii.
Za svoje fotografie získal viacero ocenení a čestných uznaní.Mal veľké množstvo autorských výstav, v Českej republike, Tisovci, Revúcej, v máji
roku 2009 mal autorskú výstavu
v Rimavskej Sobote v rámci Dní
mesta, ktorá bola gratuláciou a
prejavom uznania pri príležitosti
jeho životného jubilea 60 rokov.
Zúčastňoval sa aj kolektívnych
výstav v Ružomberku, Humennom, Rimavskej Sobote, Sliači,
Zvolene.
Svojím objektívom zachytáva a
zvečňuje divadelné inscenácie,
folklórne, ako aj ďalšie kultúrne
podujatia v regióne GemeraMalohontu.Mgr.M.Urbanová

Mladí záchranári civilnej obrany
okres sa jej samostatne zúčastnil po prvýkrát. Na ihrisko nastúpilo 40 žiakov v desiatich
družstvách zo základných škôl v
Revúcej, Jelšavy, Lubeníka, Sirka a špeciálnej školy z Revúcej a
Gymnázia Martina Kukučína z
Revúcej. V každom družstve súťažili 2 chlapci a dve dievčatá v
disciplínach
ako masky
pohyb a orienKarnevalové
tácia v prírode ,hasenie malých
požiarov, streľba a v overovaní
teoretických vedomostí v testoch z civilnej ochrany a zdravotnej pripravenosti. Na jednotlivých stanovištiach 1310 metrovej trati si najlepšie počínali žiaci
z GMK Revúca. Ich dve družstvá
obsadili 1.a 3. miesta, druhé a
Vo štvrtok 28.apríla 2016 sa na
detskom dopravnom ihrisku a v
blízkom okolí konalo okresné
kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Vyhlasovateľom súťaže je sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra
SR a okresné kolo sa konalo
pod záštitou prednostu Okresného úradu v Revúcej Ing.Petra
Baloga. Súťaž je určená pre

žiakov II.stupňa základných
škôl a osemročných gymnázií a
jej cieľom je pripravovať žiakov
na riziká z následkov živelných
pohrôm, havárií, katastrof, overiť a precvičiť vedomosti z oblasti civilnej ochrany, pohybu v
prírode, hasenia malých požiarov a poskytovania prvej pomoci. Tohto roku sa konal už
19.ročník tejto súťaže, náš

štvrté miesto obsadili družstvá
školy z Lubeníka. Podľa vyjadrenia vedúceho odboru krízového riadenia Okresného úradu v Revúcej a zároveň riaditeľa
tejto súťaže Ing.Róberta Jóryho
majú tieto družstvá veľkú šancu
dostať sa na majstrovstvá Slovenska, nakoľko dosiahli viac
ako 570 bodov. Takisto vyjadril
potešenie, že sa zúčastnilo toľko
družstiev a verí, že v budúcnosti
ich bude ešte viac. Pripomenul,
že deti boli pripravené na vysokej úrovni, za čo by sa chcel
pedagógom poďakovať a popriať im všetko dobré pri práci a
príprave žiakov do tejto súťaže.
Katarína Kvetková
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Revúcki ZPOZ-ári robia záslužnú prácu

Kolektív ZPOZ-árov sa dňa 26. apríla 2016 zúčastnil XXIV.
Krajskej prehliadky programov ZPOZ pod názvom OBRADY V
ŽIVOTE v Detve, na ktorej sa predstavil s programom „Slávnostné
prijatie ju-bilantky-matrikárky-ZPOZ-áčky“.
Celý scenár, odbornú prípravu umeleckú, hudobnú i obsahovú,
spoločne dali dokopy PhDr.Ružinová Renáta, Ľubica Beňušová,
Mgr.Mariana Gömöry, Tatiana Kršková.
Kvalitný a krásny občiansky obrad, ktorý na prehliadke predviedli,
pripravil všetkým zúčastneným úžasný zážitok prostredníctvom
umeleckého slova a hudby.
Výsledkom ich snaženia bolo umiestnenie sa na 1. mieste a postup
na Celoslovenský festival programov ZPOZ ... a od všetkých, ktorí
tam boli „ ďakujeme, bolo to krásne“.

Oznamujeme obyvateľom mesta , že Detské dopravné
ihrisko na Tomášokovej ulici-pri klzisku smerom na
Revúčku je pre verejnosť otvorené každý deň
od 12.00-18.00 hod.

Od ukončenia 2.svetovej vojny uplynulo 71 rokov

Pravidelný výkup papiera

V pondelok 9.mája 2016 na Námestí slobody si predstavitelia
mesta, spoločenských inštitúcií, škôl a široká verejnosť uctili
pamiatku padlých a ukončenie 2.svetovej vojny. Spomienkový akt
zorganizovali Základná organizácia protifašistických bojovníkov v
spolupráci s Mestom Revúca.

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť
(vyplácané nad 200 kg)v týchto dňoch: 24.5., 28.6., 26.7., 23.8.,
27.9., 25.10., 29.11., 20.12.,na týchto uliciach v daných časových
intervaloch:14.00-14.20 Kúpeľná,14.25-14.45 Štúro-va,14.5015.10 Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.40-16.00
Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka Jesenského a B. Němcovej,16.55 - 17.15 Revúčka pri kultúrnom
dome.Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby,
kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!!Ulicami bude
prechádzať biela dodávka s logom Brantner.
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Nenechajte si ujsť počas Dní mesta Revúca 2016

Blíži sa leto a zvýšená koncentrácia cyklistov v premávke .Na čo by sme nemali zabúdať.
s pevnou prekážkou, len málokedy vyjdú bez vážnejšieho
poranenia a zničenia bicykla.
Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Kde takáto cestička nie
je, jazdí sa pri pravom o-kraji
vozovky a jednotlivo za sebou.
Ak sa tým neohrozujú ani
neobmedzujú chodci, smie sa
jazdiť po pravej krajnici vozovky.
Neprípustné je jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného
vozidla, viesť druhý bicykel,
ručný vozík, zviera a predmety,
ktoré ohrozia cyklistu a ostatných účastníkov premávky. Za
zníženej viditeľnosti musí mať
cyklista jazdiaci po krajnici
alebo po okraji vozovky na sebe
viditeľne umiestnené reflexné
prvky alebo oblečený reflexný
bezpečnostný odev. Cyklista je
povinný počas jazdy na bicykli
mimo obce chrániť si hlavu
riadne upevnenou och-rannou
prilbou. Ak je cyklistom osoba
mladšia ako 15 rokov, táto
povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Na jednomiestnom

Hasičské jednotky 2015
Vzhľadom k tomu, že medzi
najzraniteľnejších účastníkov
cestnej premávky patria i cyklisti, okresný dopravný inšpektorát ich upozorňuje a vyzýva na
dodržiavanie povinnosti, ktoré
im vyplývajú v súvislosti s cestnou premávkou z platných právnych predpisov. Pokiaľ si cyklisti neuvedomia, že sú účastníkmi
cestnej premávky rovnako ako i
vodiči motorových vozidiel a teda sú aj oni povinní rešpektovať
ustanovenia zákona Národnej
rady SR. o cestnej premávke
bude stále dochádzať k dopravným nehodám s tragickými následkami, nakoľko nie vždy sú
vinní za takéto dopravné nehody vodiči motorových vozidiel.
Takisto ani cyklisti by nemali
zabúdať, že pri zrážke s autom,

bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia
ako 15 rokov môže viezť osobu
mladšiu ako 10 rokov na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,v prívesnom vozíku určenom
na prepravu detí, v detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom. Osoba mladšia
ako 10 rokov smie na ceste s
výnimkou cestičky pre cyklistov,
poľnej , lesnej cesty a obytnej
zóny jazdiť na bicykli len pod
dohľadom osoby staršej ako 15
rokov.
Tak ako vozidlá musia mať povinnú výbavu, tak aj bicykel musí
spĺňať určité podmienky, aby
mohli cyklisti bezpečne vyraziť
na cesty. Základným pravidlom
je síce vidieť a byť videný, ale je
tu aj niekoľko ďalších rád pre
bezpečnú jazdu bicyklom:
Bicykel musí byť vybavený
dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami, konce rúrok
riadidiel musia byť ukončené
napríklad zátkami alebo rukoväťou
V zadnej pozdĺžnej strednej ro-

vine bicykla musí byť červené
odrazové sklo. Môže byť nahradené odrazovými materiálmi
na odeve alebo obuvi cyklistu.
Nad povrchom predného kolesa
musí byť biele odrazové sklo.
Odrazové sklá oranžovej farby
musia byť na oboch stranách
pedálov a na lúčoch kolies.
Počas jazdy za zníženej viditeľnosti je dôležité riadne osvetlenie. Vpredu biele svetlo,
prípadne biele prerušované do
vzdialenosti 20 m.. Vzadu červené svetlo, prerušované, môže
byť kombinované so zadným
červeným odrazovým sklom.
Kapacita svietivosti najmenej
1,5 hodiny bez prerušenia.
Podľa zákona hrozí pokuta vo
výške 30 eur cyklistom, ktorí na
sebe nemajú za zníženej viditeľnosti reflexné prvky alebo odev.
Za jazdu mimo obce bez ochrannej prilby hrozí pokuta 10
eur. Pokuta do výšky 50 eur
hrozí cyklistom ak ohrozujú
iných účastníkov. Oveľa vyššie
sankcie však hrozia cyklistom,
ak vedú bicykel pod vplyvom
alkoholu. Kpt.M.Straka
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Ako nás prijal prezident Andrej Kiska

Dňa 2. mája 2016 sa na slávnostnom prijatí u prezidenta
SR pána Adreja Kisku zúčastnili zástupcovia Základnej
školy J. A. Komenského Revúca.
Naším úspešným umiestnením
v celoslovenskej súťaži ,,Vitajte
v našom regióne, " sa prezentácia celoročnej práce našťastie
neskončila.
Natrafili sme na celý rad skvelých ľudí, ktorí boli na úrovni nášho mesta, ale aj na úrovni republiky ochotní podeliť sa s nami o
cenné informácie. Myslím tým
primátorku mesta Revúca,Evu
Cireňovú, ktorá reprezentáciu
našej školy a mesta ocenila prijatím päťčlenného tímu cestov-

nej kancelárie Gacoper na
mestskom úrade. Dohodli sme
sa na určitom postupe, ako si
budeme v budúcnosti v rozvoji
domáceho cestovného ruchu
pomáhať.
Najväčším prekvapením však
bolo pre nás pozvanie prezidenta republiky Andreja Kisku do
prezidentského paláca. Návšteve paláca predchádzal spoločný obed najúspešnejších JA
tímov - cestovných kancelárií a
študentských firiem v Hoteli
Crown Plaza s generálnym riaditeľom JA Slovensko Adamom
Šepetkom a predsedom správnej rady a generálnym riaditeľom Hewlett Packard, pánom
Martinom Surom.

Potom sme sa presunuli do
Grasalkovičovho paláca. Prechádzali sme prísnou bezpečnostnou kontrolou, podobnou
kontrole na letisku. Fanfáry
ohlásili príchod prezidenta. Vo
svojom príhovore smerom k
nám, vyzdvihol veľký potenciál,
ktorý mladí ľudia na Slovensku
majú a zaželal nám hlavne odvahu objavovať a odkrývať nové
veci. S každým študentom a učiteľom si podal ruku a každému
študentovi venoval pár minút,
počas ktorých kládol otázky
ohľadom našich produktov, ale aj
ohľadom nášho profesionálneho
života. Na záver nechýbali selfie

fotografie so študentami, ale aj s
celými tímami. Poskytli nám malé občerstvenie a tak, ako sme
my jemu priniesli darčeky knihu
od vedenia mesta, knihu od
žiakov školy a olejomaľbu od
revúckeho výtvarníka, nechcel
nám ostať nič dlžný a obdaroval
nás malými suvenírmi aj on.
Takéto stretnutia sú veľkým
morálnym povzbudením do
ďalšej práce študentov, ale aj
nás, učiteľov. Ďakujeme, že
naša Základná škola J. A.
Komenského Revúca mohla
byť súčasťou tohto pozvania.
. Ľ. Hláveková

Schopnosť hovoriť o najväčších veciach najjednoduchším spôsobom

Dôkazom vysokého vzdelania je
schopnosť hovoriť o najväčších
veciach najjednoduchším spôsobom.(Ralph Waldo Emerson).
„Boli ste skvelí, úžasní! Bolo to
veľmi zaujímavé! Blahoželáme!“
týmito slovami sa svojim spolužiakom a žiakom prihovárali
poslucháči už siedmej študentskej vedeckej konferencie konanej na Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej . A neboli to veru
slová vyslovené len tak do vetra!
Veď naše konferencie o vedomostiach, zaujímavostiach a záľubách žiakov z roka na rok
získavajú na úrovni a kvalite,

čoho dôkazom bolo aj uznanie
jedného z našich hostí, vysokoškolského učiteľa Ing.Dušana
Dorčáka, Phd.
So svojimi príspevkami vystupujú na konferencii študenti od
prímy až po maturantov .A každý z nich sa ich snaží odprezentovať čo najpútavejšie. Tento rok
sme mali možnosť dozvedieť sa
o bytostiach a stavbách, ktorých
existencia nie je naisto potvrdená, zaoberali sme sa otázkou, či je možné ohnúť a priblížiť
k sebe dve miesta v čase a
priestore, odhalili sme zaujímavosti mesta Sarajevo, Shel-

don´s team sa snažil objasniť
vznik a vývoj vesmíru a na svoje
si prišli aj športovci, ktorí sa
mohli dozvedieť niečo o jednom
z obľúbených športov, basketbale.
Dňa 31. marca 2016 bolo znovuotvorené Múzeum Prvého slovenského gymnázia a pri tejto
príležitosti bola odhalená pamätná tabuľa nedávno zosnulému
Dušanovi Dubovskému, historikovi a fotografovi, ktorému ďalším príspevkom jeho autorky
vzdali hold.
Nemenej zaujímavým bol aj
príspevok o histórii krásy, o tom,
že matematika nie je len vyučovacím predmetom, o tom, ako
si do mobilu nainštalovať aj iný
operačný systém ako Android,
alebo o tom, či smartfóny robia
ľudí šťastnejšími.
Záverečný príspevok patril krátkemu filmu, ktorým sa naši
minuloroční víťazi Festivalu fyzikálnych filmov prihlásili do tejto
súťaže opätovne. Krátku prestávku medzi príspevkami vyplnila účinkujúcim a hosťom malá
recepcia v školskej knižnici.
Riaditeľ Mgr. Igor Baran zhodnotil priebeh celej konferencie

veľmi kladne, poďakoval účinkujúcim za ich kvalitné príspevky, ocenil ich odvahu s akou
predstúpili pred všetkých žiakov
školy a vyzdvihol potrebu vzdelávania a získavania skúseností
s prezentáciami svojich vlastných prác v ďalšom štúdiu a
živote študentov. Nechýbali ani
vecné ceny a obrovský aplaus
nesúci sa spoločenskou miestnosťou.
K dôstojnému priebehu tohtoročnej študentskej vedeckej
konferencie prispeli naši technicky zdatní študenti, moderátorky, garanti príspevkov z radov
učiteľov a rodičov, rodičovská
rada a sponzori podujatia.V
tradícii vedeckej konferencie
budeme pokračovať aj naďalej,
veď niektorí študenti už teraz
vedia, s akou témou sa predstavia na budúci rok. A my sa už
teraz na nich tešíme.
Mgr.Zuzana Baranová
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Kapitánka Janka a Alžbetka
priniesli zlato
Lubawa), ktorá mala dobre

V piatok,3.mája sa team Revúcej úspešne zaregistroval a potvrdil váhové kategórie. Miriam
mala nadváhu 600 g ale krátkym
behom si ju upravila do normálu.
Čakal na nás WAKO European
Cup Poland v meste Ostrowiec
Swietokrzyski. Za účasti viac
ako 500 registrovaných športovcov sme v sobotu nastúpili do
bojov v pointfighte.V nedeľu
reprezentantky bojovali v disciplíne kicklight, tentokrát dievčatá úspešne dotiahli svoje zápasy do konca kapitánka Janka
Guláková vo vyrovnanom finálovom zápase v druhom kole
pretočila skóre na svoju stranu a
tesne 2:1 zvíťazila nad
Wiktoria Kolczyk PL (CHampion
Gdaňsk ). Aj Mirka je perspektívna pretekárka ktorá úžasne
rýchlo napreduje a zberá skúsenosti.Jej vyššia súperka Paulina Turulska (CSW Champion

zvládnutú techniku kopov a
držala Mirku nadiaľku no naša
taktika bola preraziť do ručného
útoku na telo, to sa nám v druhom kole aj začalo dariť a
poľská reprezentantka vybiehala z tatami ale už nestihla súperkine body zvrátiť
Alžbetka vzhľadom na vek a
peknými kopacími technikami
prilákala pozornosť publika stala sa ich miláčikom i keď v kicklighte prehrala, desiatky ľudí jej
chodilo blahoželať.
Janka Guláková 1.miesto -50kg
kicklight st.kadet, 2.miesto
pointfight -50 kg st.kad.
Alžbeta Teličáková 1. miesto 28 kg pointfight ml.cad.3.miesto
-42 kg ml.kadet kicklight
Miriam Sokolová 2. miesto 46
kg pointfight st.kad. 2. miesto 46 kg st.kad.

Rozpis pohotovostných služieb lekární -máj 2016
Pondelok Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa
1
Cannabis

Olympijský klub Gemer ocenil zocháčky
Olympijský klub Gemer (OKG)
historicky po prvý raz zorganizoval milé podujatie oceňoval športovcov za rok 2015.
Poslaním OKG je pôsobiť v
mieste a regióne, prispieť k
šíreniu a propagácii hodnôt a
princípov olympizmu, rozvíjania olympijského dedičstva,
prispieť k výchove a vzdelaniu
mladej generácie prostredníctvom športu, fair-play,
kultúrnych a environmentálnych aktivít. V olympijskom
roku 2016 začal OKG novú tradíciu a pri príležitosti „OLYMPIJSKEJ ŠTAFETY RIO 2016“
pozval najlepších športovcov
regiónu Gemer, aby im vyslovil
úprimné ďakujem za ich výkony
v uplynulom roku.
Sme nesmierne hrdí, že medzi
ocenenými boli naše dve žiačky

2
Lianela

3
Cannabis

4
Dr.Max

5
Benu

6
NsP

7
Nsp

8
Dr.Max

9
Lianela

10
Dr.Max

11
Cannabis

12
NsP

13
Dr.Max

14
Lianela

15
Benu

16
Cannabis

17
Dr.Max

18
Benu

19
Lianela

20
Benu

21
Cannabis

22
Lianela

23
Dr.Max

24
Cannabis

25
Benu

26
Dr.Max

27
Lianela

28
Dr.Max

29
Benu

30
Dr.Max

31
NsP

Pohotovostné služby
Pondelok-piatok
: 16.00-18.00 hod.

Sobota,nedeľa,sviatok:
8.00-18.00 hod.

Ema Kapustová a Janka Gulá- Touto cestou sa ku gratulantom
ková, ktoré dominovali v kate- pripájame aj my.
górii žiakov.
Veríme že biatlonistka Ema i
Dňa14. apríla 2016 v komor- kickboxerka Janka nás budú
nom prostredí veľkej sály Mest- reprezentovať a šíriť dobré
ského úradu v Rožňave na meno ZŠ Ivana Branislava
„Slávnostnom vyhlásení naj- Zocha v Revúcej nielen v našom
lepších športovcov regiónu regióne, ale i na Slovensku a za
Gemer za rok 2015“ naše diev- jeho hranicami.
čatá pred zrakmi svojich najbliž- Nech sú naším vzorom.ších prevzali ocenenia.
Blahoželáme.
Prvým gratulantom bola riadiEva Vidová.
teľka Adriana Kvetková, ktorá
netajila hrdosť z ich úspechu.

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0910 260 666
Predám pšenicu 18 €/q.
Doveziem. 0907 212 278

Hľadám predavačku
do bufetu.
Registrácia na úrade
práce
vodičský preukaz
hygienické minimum
0948 893 960

Anglický detský sekáčik
na Litovelskej 11
Výpredaj
všetko za 1 €.
Oproti Drogérii
Smoliar

SMZ a.s.Jelšava ponúka na prenájom
nebytové priestory o rozlohe 463,5m2 na prízemí
bývalého OD-Magnezit na Komenského 1097/13.
Priestory o rozlohe 239 m2 sú vhodné na obchodnú
činnosť.
Na kancelárske a skladové účely spolu so sociálnym
zariadením sú vhodné priestory o rozlohe 224,5m2.
K dispozícii sú aj parkovacie priestory.
Prenajať je možné aj určitú časť uvedených priestorov.
Bližšie informácie o podmienkach prenájmu na tel.č.
058 482 22 56.
Nechajte ma tíško spať,čo mi
bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 8.mája 2016 si pripomíname 1.výročie, čo navždy odišiel
manžel ,otec a starý otec

Arpád
Fekete
S láskou a úctou spomína manželka Betka, dcéra Eleonóra s
rodinou, syn Arpi a brat Alexander s rodinou a sestry Alžbeta a
Katarína s rodinami.

Dňa 9.apríla 2016 odišiel do večnosti náš milovaný manžel, otec
a starý otec

Miroslav
Slota
S láskou spomína celá rodina,
priatelia a známi.

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci apríl

Lúčime sa
Zuzana GallováDorčáková
vo veku 95 rokov
Zuzana Stanková
vo veku 91 rokov

Znel svadobný
pochod
Tomáš Bršel
a Ivana Valentová
7.5.2016
Bc.Peter Kročko
a Mgr.Jana Ondrášiková
7.5.2016

Vitajte
Nella Ivančová
Nela Kudláková
Petronela Pavliková
Jozef Antal

Na krídlach anjela vzlietol som v
diaľ, necítim bolesť, necítim žiaľ.
Necítim života bolestné muky,
tam niekde v diaľke ma objali
Pánove ruky. A trpkosť osudu tá
ma už nemučí, ja našiel som
pokoj v nebeskom náručí.
Dňa 7.mája 2016 uplynulo už
dlhých desať rokov čo s láskou v
srdci
spomíname na nášho draKominárstvo ponúka
Frézovanie komínov hého manžela, otca, starého a
Vložkovanie komínov prastarého otca
Čistenie komínov
Kontrola komínov
Frézovanie dechtu
Výstavba komínov
na suchú aj mokrú
prevádzku
www.kominarik.sk
0903 534 118

Júliusa
Juhása

Manželka Soňa,dcéry Adriana a
Soňa s manželmi, vnúčatá Riko, Sergio, Lusia, Rebecca a
pravnučka Timejka.
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