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Ožili slovenské tradície

Foto:J.Pullman
K.Kvetková
Nepriaznivé počasie sa v piatok
trinásteho zahrávalo s organizátormi Stavania mája už od rána.
Dážď ustal len na tú chvíľu, kým
muži z FSk Revúška a FS Lykovec postavili obielený máj pri
mestskom úrade za sprievodu
piesní DFS Lykovček. Program,
prerušený novou vlnou dažďa,
musel byť presunutý do kinosály
mestského domu kultúry. Tam
už vystúpil Spevokol Úsvit, FSk
Revúška, FS Lykovec a hudobná spevácka skupina Húžva.
Jednotlivé hudobné vstupy predeľovalo dialogickými scénkami ochotnícke Divadlo Rev na
čele s Kristínou Wožniakovou.
Pre hlavných organizátorov,
Mesto Revúca, Mestské kultúrne stredisko v Revúcej a
mestskú časť Revúčka, bola naplnená kinosála MsDK jasným
signálom, že ľudová tradícia
stavania mája má svoje miesto
aj v dnešných, moderných
časoch.

Máj však nestavala len Revúca.
Miestna časť Revúčka poňala
túto tradíciu ešte ľudovejšie a
sobotné stavanie mája otvoril
DFS Lykovček príchodom na
voze. Program na Revúčke
doplnil spevokol Luna a FSk
Revúška. V.Oravec
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Deň otvorených dverí a zrekonštruovaná Hasičská stanica v Revúcej
Pri príležitosti sv. Floriána,patróna hasičov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej uskutočnilo dňa 6. mája 2016 Deň otvorených dverí v areáli Hasičskej
stanice v Revúcej a Hasičskej
stanice v Tornali.
Široká verejnosť si mohla pozrieť nielen hasičskú techniku,
ale aj ukážky hasičskej práce a
prezentáciu zásahových činností príslušníkov Hasičského a
záchranného zboru, ich pripravenosť k plneniu úloh pri ochrane života a zdravia občanov a
ich majetku. Príslušníci poskytli
všetkým záujemcom informácie
o činnosti a úlohách Hasičského
a záchranného zboru. Deti mali
veľký záujem vyskúšať si striekanie vodou, sadnúť si do hasičského automobilu, prípadne
šesťkolky, štvorkolky, vyskúšať
lezeckú výstroj, hasičskú prilbu...
O prácu hasičov bol počas
trvania dňa otvorených dverí
najväčší záujem zo strany detí a
mládeže. Za pekného slnečného počasia navštívilo priestory Hasičskej stanice v Revúcej

491 detí v sprievode 70 dospelých a Hasičskej stanice v Tornali 298 detí a mládeže z
materských a základných škôl v
sprievode 21 dospelých.
Veríme, že aj táto akcia prispela
k prezentácii náročnej služby
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a zároveň mala preventívno-výchovný vplyv
na širokú verejnosť.
Pre príslušníkov OR HaZZ v
Revúcej bol Deň otvorených
dverí výnimočný aj tým, že dňa
4. mája 2016 bola Hasičská stanica v Revúcej slávnostne odovzdaná do užívania prestrihnutím pásky pred zrekonštruovanou Hasičskou stanicou
primátorkou mesta Revúca Evou Cireňovou, generálnym
riaditeľom SMZ, a.s. Jelšava Ing. Jaroslavom Švejkovským a
riaditeľom Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej - pplk. Mgr.
Jozefom Mikudom, za účasti
predsedníctva Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Revúcej, ktorí pri tejto
príležitosti odovzdali sochu sv.
Floriána. S.Šuhajová

Košice, divadlo a botanická záhrada Turistika na Zdychavských lazoch

Je štvrtok 12.mája, 6:45hod.
Skupina seniorov sa vybrala za
kultúrou do Štátneho divadla v
Košiciach. Z programu sme si
vybrali známu komédiu Kocúrkovo od Jána Chalupku. Na
začiatku divadelného predstavenia sme zažili veľké prekvapenie. Dej sa neodohrával v
19.storočí,ale v súčasnosti.
Herci sa na scéne pohybovali v
roztrhaných rifliach, bagančiach, tetovaní s modernými účesmi. Dej hry sa odohráva na
smetisku. Niektoré časti textu
odzneli vo východoslovenskom
nárečí. Vtedy sa za nami ozvali
hlasy divákov z Liptovského
Mikuláša, že veru oni nerozumeli nič. Divadlo malo svoju dynamiku, bolo podfarbené spevom a hudbou, páčilo sa nám.

V čase voľna si každý zabezpečil individuálny program. Pozornosť sme venovali historickému jadru, ktoré tvorí najväčšia pamiatková rezervácia na
Slovensku. Tvorí ho kilometer
dlhá pešia zóna obkolesená
historickými budovami, v ktorých bývali králi, grófi a šľachta.
Dominantu tvorí Dóm svätej Alžbety. Videli sme Urbanovu vežu,
Mikulášsku väznicu, Kováčsku
a Zvonársku ulicu, aj políciu na
elektrických kolobežkách.
Botanická záhrada pre obmedzené množstvo exponátov veľmi nenadchla. Fontána na pešej
zóne umožnila príjemný oddych
v tieni a pri hudbe.Po 2 hodinách
cesty nás privítala krásna revúcka príroda. Hurá sme doma.
Ľ.Ďurďáková

Malebná dedina Muránska
Zdychava leží na úpätí Kohúta.
Leží v údolí pri rieke Zdychava,
ale čo ju robí prekrásnou a
čarovnou je ľudová architektúra
starých drevených stodôl na
lazoch. Drevenice sú veľmi
malé. Sú zrubové, vyplnené
hlinou a slamou. Majú zemitú
podlahu a malé okienka. Načo
väčšie, keď sedliaci pracovali na
poliach a lúkach od skorého rána
do neskorej noci. Drevenice v
lete udržiavali chlad a v zime
teplo. Do kuchyne sa vchádza
cez pitvor a vedľa je komora na
odkladanie zásob. V kuchyni sú
postele, v strede pec z hliny,
drevené háky na zavesenie
oblečenia , z dreva zbitá kasňa,
stôl a hokerlíky na sedenie.
Strechy sú vysoké a prudké, aby
v zimnom období z nich rýchlejšie spadol sneh. Hospodárska

budova oproti drevenici je obrovská. Pre gazdu bola dôležitejšia ako drevenica. Skrývala jeho bohatstvo. Kravy, kone, ovce, prasatá a hydinu.
Tvorila priestor pre uskladnenie
sena a slamy. Všetko potrebné
pre život v ťažkých podmienkach. Drevenice stavali pri vode,
pod lesom a na pasienkoch. Na
upravenom políčku pestovali zemiaky, obilniny. Pri túlaní po lazoch na Kokavke sme našli drevenice staré skoro sto rokov, toľko má aj stodola pokrytá sčasti
ešte slamou. Neskoršie sa
začali používať drevené šindle.
A čo nás najviac prekvapilo?
Niektoré drevenice sú kultúrne
pamiatky zákonom chránené.
Na Zdychavské lazy sa už
dávno zabudlo.
Bc.Ľ.Ďurďáková.
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Čítajme deťom 20 minút každý deň

Oskar bez bariér
Združenie miest a obcí Slovenska ako vyhlasovateľ súťaže
Oskar bez bariér vníma toto podujatie ako symbolické ocenenie práce samospráv, ktorým
znižujú bariéry a hendikepovaným obyvateľom uľahčujú bežný život. Táto prestížna súťaž je
zároveň inšpiráciou pre iné mestá a obce, ktorým sú prostredníctvom príkladov dobrej praxe
ponúkané rôzne námety a aktivity týkajúce sa práce v prospech postihnutých a sociálne
slabších občanov, ako aj zvyšovanie kvality miestneho, komunitného života.

Slávnostný galaprogram s
prezentáciou finalistov a vyhlásením víťaza súťaže sa konal v
rámci 27.snemu ZMOS v Inchebe - Expo Aréne dňa 18.mája
2016. Prestížne ocenenie získalo mesto Liptovský Mikuláš s
projektom Sociálna škôlka „Nový svet“ pre deti zo znevýhodneného prostredia.

Aj napriek tomu, že sme ocenenie Oskar bez bariér nezískali, už postup do užšieho finále
je pre nás veľkou poctou, že
sme pred širokou verejnosťou
mohli zviditeľniť to, čo pre seniorov žijúcich v našom zariaDo 12. ročníka sa prihlásilo aj dení robíme.
naše mesto s prezentáciou zreIng.G.Borosová
konštruovania nevyužitých pivničných objektov v ZOS Cilka na
nové funkčné priestory miestnosť pracovnej terapie s kuchynkou a priestor pre pohybové a rehabilitačné aktivity seniorov žijúcich v zariadení.
V súťaži sme s predloženým
projektom boli nominovaní do
finále v kategórii mestá nad 5
000 obyvateľov spolu s mestami
Nové Zámky a Liptovský Mikuláš.

„Rozprávka nevznikla preto, aby sa ňou uspávali deti, ale aby
prebúdzala dospelých, aby pripomínala skutočné hodnoty
zmysluplnej ľudskej existencie“.Milan Rúfus
Aj my sa pokúšame zasiať semienko presvedčenia do detskej
mysle, že„čítanie je niečo tak nádherné, že si bez čítania život
nemožno predstaviť“.Hrdinami projektu CELÉ SLOVENSKO ĆÍTA
DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie
komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a
spoločného čítania.
„Bez ohľadu na to, koľko máš práce, tá najdôležitejšia vec, ktorú
môžeš učiniť pre budúcnosť svojho dieťaťa, je okrem prejavu
lásky,objímania, aj každodenné čítanie a obmedzenie televízie“.
Jim Trelease.

Z vašich postrehov...
Odkedy máme odovzdaný do užívania dom kultúry po jeho rekonštrukcii, celá budova zmenila svoj vzhľad ku kráse. Dekorácia
interiéru zvýraznila jeho prednosti. Klavírne krídlo, kvetinová výzdoba, obrazy a pohovky. Spoločenská miestnosť Alfa a pódium sú
pre kultúrne akcie vždy vhodne a esteticky dekorované textíliami,
dekoračnými predmetmi a osvetlením. Nemáme profesionálnych
dekoratérov, ale výtvarná nádhera rukami kreatívnych pracovníkov
domu kultúry si zaslúžia našu pozornosť a poďakovanie.
Bc. Ľ. Ďurďáková

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.
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: 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 Štúrova,14.50-15.10
Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.40-16.00 Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka Jesenského a
B. Němcovej,16.55- 7.15 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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V biológii sme jednotka
Biológia ako veda i ako vyučovací predmet nie je ľahká. Vyžaduje si zápal a túžbu po vedomostiach. Ale to určite nestačí...
Záujem o prírodu, jej rastlinnú i
živočíšnu ríšu, ale i minerály a
horniny určite nechýba našim
šiestakom z „Hviezdoslavky“.
Veď sa podujali na riešenie zaujímavých, ale náročných úloh
biologickej olympiády. Už pri
príprave na biologickú olympiádu chlapci zistili, že zadania nie
sú jednoduché... Ale nabrali
odvahu
Naša cesta na obvodové kolo
biologickej olympiády v Tornali
sa začala skoro ráno. Mladým
nadšencom biológie vôbec neprekážalo ani ranné vstávanie.
V Centre voľného času v Tornali
sa stretla skvelá „biologická
rodina“. Po milom privítaní nasledovalo riešenie teoretickopraktických úloh. Tento rok bola
praktická časť zameraná na
ihličnaté dreviny. Naši žiaci ju
zvládli na výbornú. V teoretických úlohách našli jednoduchšie
i zložitejšie zadania. Veď predsa
riešili úlohy obvodového kola.
Po skončení nasledovala kontrola vypracovaných testov,
bodovanie a vyhodnotenie, po

ktorom sme zostali prekvapení...
Prvé tri miesta patrili chlapcom z
„Hviezdoslavky“. Tí naši šikovníci sú: Pavol Halaj, najúspešnejší riešiteľ, ktorý obsadil pekné 1. miesto. Na 2. mieste s rozdielom iba jedného bodu skončil
Adam Herczeg a Vladimír Lukáš
sa umiestnil na 3. mieste. Mária
Kračuníková nám, Revúčanom, predstavila ich kráľovstvo
MINIZOO. Majú tu naozaj zaujímavých obyvateľov ako šváby
madagaskarské, raky mramorové, korytnačky, rybičky, andulky,... Achatiny i pakobylky nám
darovali, za čo im veľmi pekne
ďakujeme. Sľubujeme, že sa o
ne budeme zodpovedne starať.
Ani sa nám nechcelo odísť.
Príjemne unavení, ale plní zážitkov a s novými exemplármi živočíšnej ríše sme sa pobrali
domov... Škoda, že do biologickej olympiády sa žiaci z
„Hviezdoslavky“ zapojili ako jediní z revúckych základných
škôl. Radi by sme sa podelili o
súťažného ducha aj s ostatnými
revúckymi šiestakmi a siedmakmi. Tento deň stál naozaj za
to..., oplatilo sa ho zažiť, bol
veľmi zaujímavý.G.Petrovičová

Čo vieme o antických olympijských hrách

V piatok 13. mája 2016 sa v
priestory jednej triedy v budove
ZŠ I. B. Zocha v Revúcej premenili na malú sieň olympizmu
.Olympijský klub Gemer, ktorý je
jedným z 21 olympijských klubov na Slovensku, pripravil v
spolupráci s našou školou podujatie pre žiakov druhého stupňa
základných škôl.
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
tomto olympijskom - roku sa
uskutoční celý rad akcií rôzneho charakteru a jednou z prvých
bola vedomostná súťaž o
ANTICKÝCH OLYMPIJSKÝCH
HRÁCH.
Súťaž začal úvodnou prezentáciou o hrách Dr. Juraj Králik
(predseda OKG), ktorý následne aj celú súťaž moderoval.Súťažilo sedem trojčlenných družstiev, ktoré reprezentovali svoje základné školy.
Vedomosti predviedli zástupcovia ZŠ Muráň, ZŠ Lubeník,
ZŠ J. A. Komenského Revúca a
ZŠ I. B Zocha Revúca. Hod-

notenie súťažných odpovedí
strážila komisia zložená z pedagogických pracovníkov zastúpených škôl.O víťazovi rozhodli
až „rozstrelové“ otázky aj to
svedčí o vyrovnanosti družstiev.
Prvenstvo patrilo družstvu ZŠ J.
A. Komenského; druhí boli zástupcova z Muráňa a tretí stupienok patril domácim - ZŠ I. B
Zocha. Ale v duchu známeho
„nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ si zaslúžia pochvalu

všetci zúčastnení. Takouto
nevtieravou formou si pripomenuli históriu vzniku olympijských hier. Určite ich potešili
aj darčeky, ktoré im budú pripomínať blížiace sa hry XXXI.
Letnej olympiády v Riu.
Za príjemné dopoludnie ďakujeme aj Dr. Králikovi, ktorý
kvíz i zaujímavú prezentáciu pripravil.Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia, ktoré nás čakajú.
Eva Vidová

Blíži sa olympiáda v Riu

Blíži sa letná olympiáda v Riu a aj my, deti z Materskej školy na Sládkovičovej ulici v Revúcej sa zapájame do športových podujatí k
Olympijskej štafete RIO 2016.
Svojimi prácami sme sa zapojili do výtvarnej súťaže a odoslali sme „
Olympijské pohľadnice“ pre športovcov- olympionikov. 18. mája
všetky deti z materskej školy športovali na multifunkčnom ihrisku ZŠ
na Hviezdoslavovej ulici a 5-6 ročné deti súťažili v troch disciplínach- v behu na 20m, v skoku do diaľky a v hode loptou. Malé
deti športovali na prekážkovej dráhe, kde behali, skákali, podliezali
a hrali sa s padákmi. Vyhodnotili sme najlepších športovcov, odovzdali im diplomy a medaily a oni nám sľúbili, že budú ďalej trénovať a pripravovať sa na blížiacu olympiádu predškolákov.
I.Debnárová

Olympiáda v škôlke
V stredu 18. mája prežili deti z
materskej školy na Ul. Vl. Clementisa ozajstné športové zápolenie. Zmerali si sily v športovej
olympiáde. Všetko sa začalo
tým, že triedy nastúpili pred materskú školu pod značkami tried.
Jahôdková trieda, jabĺčková,
slivková, hruštičková, trieda pomarančov a citrónikov. Pani
učiteľka Vierka všetkým vysvetlila, čo je to olympiáda.

Potom deti za zvukov olympijskej hymny doniesli slniečkovú vlajku materskej školy
preto, aby zaviala nad všetkými
súťažiacimi. Tým bola olympiáda zahájená. Malí športovci
sa premiestnili na miesta disciplín. Hádzali lopty do prázdnych plechoviek, skákali vo
vreci, chodili po lane so zaviazanými očami. Poslednou disciplínou starších detí bolo
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Bronzové medaily zo Žiaru nad Hronom

Memoriál Jozefa Juhaňáka v karate sa uskutočnil 7. mája v Žiari
nad Hronom za účasti 300 pretekárov z 37 klubov. Na tomto
mládežníckom turnaji v karate sa zúčastnili aj traja pretekári z
Karate Klubu Revúca, ktorí sú zároveň aj členmi záujmového
útvaru pri Centre voľného času v Revúcej. Najmenej sa darilo
najmladšiemu z výpravy Štefanovi Koreňovi v kategórii 8- 9 rokov,
keď prehral v súboji o bronzovú medailu v kategórii súborné cvičenia kata a skončil na 4. mieste. V kategórii mladších žiakov 10 11 rokov sme mali dvojnásobné zastúpenie v podobe Pavla Halaja
a Mateja Hericha. Obaja menovaní skončili na stupňoch víťazov,
keď zhodne získali bronzové medaily v kata cvičeniach. Vedenie
klubu ďakuje chlapcom za dôstojnú reprezentáciu. KK Revúca

Olympiáda v škôlke
preliezanie cez pavučinu- nazvali sme ju špiónska disciplína.
Naši maličkí zase súťažili v
hode loptičkou do koša, lezení
po lane a triafaní do kolkov.
Olympiáda sa niesla v zábavnom duchu. Kamaráti si

navzájom pomáhali a všetci boli
šťastní, že si zašportovali.
Odmenou pre športovcov bola
olympijská medaila a krásny
diplom. Na záver sme si všetci s
chuťou zakričali tri krát
HURÁ..... I.Zajaková

sko, ktoré budú organizované s
podporou Medzinárodného olympijského výboru (IOC) a pod
záštitou prezidenta Poľskej republiky.

Zlato, striebro a bronz z Budapešti
Podľa vyjadrenie prezidenta
Maďarskej kickbox federácie a
hlavného organizátora Svetového pohára Petra Galambosa,
cieľom preloženia Svetového
pohára zo Szegedu do hlavného
mesta Budapešti bolo vytvoriť
pre súťaž lepšie podmienky. Čo
sa organizačnému tímu aj podarilo, registráciou 2300 štartov,
1400 bojovníkov z 33 krajín, je to

najväčší počet účastníkov v
Maďarskom pohári. Podarilo sa
nám 22 ročník dostať do živého
vysielania v najväčšom národnom športovom kanáli v Maďarsku. Tento turnaj bol dobrou
prípravou pre výber bojovníkov
v K1, ktoré umožnia štart na
ME WAKO 2016 ako aj možnú
kvalifikáciu v disciplíne K1 na
svetové hry 2017, Wroclav, Poľ-

formu Janku vyradila pretekárka
z Izraela , v lightkontakte postúpila cez pretekárku z Maďarska
no postup do semifinále je zobrala pretekárka Kovács Anita .
Stela Laurenčíková bronz lightcontact -55kg st. kadet zvíťazila
nad Kovács Barbara a postup
do semifinále jej prekazila prehra s pretekárkou zo Slovinska.
Alžbeta Teličáková zlato kicklight -28 kg ml.kad. striebro -28
kg Lightcontact, prehrala vo
finále s Ukrajinkou.

Hráčky z Revúcej boli súčasťou
reprezentácie Slovenského zväzu kickboxu, ktorý skonči v rebríčku krajín na 13 mieste ( 1.
miesto HUN.,2.-ITA.,3.-POL.)
Dievčatá svojim pravidelným
bodovaním na takýchto podujatiach majú tú najlepšiu prípravu pre účasť na oficiálnych ME
a sveta v Írsku (WAKO WORLD Dievčatá sú pripravené veľmi
Championships junior a cadets dobre,chýba im sebadôvera.
27.8. 3.9.2016 Dublin).
Kapitánka Janka Guláková
získala bronz lightcontact -50 kg
st. kadet, očakávali sme medailu
vDávid
kicklighte
no pre nie dobrúroka 2015
Tomečko,Športovec
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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 súrne do prenájmu
1-2 izbový byt.
0911 668 815

Pohotovostné služby
lekární-jún 2016
Pondelok

Utorok

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.

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Cannabis

2
Lianela

3
Dr.Max

4
BENU

5
Dr.Max

6
NsP

7
BENU

8
Dr.Max

9
Cannabis

10
Lianela

11
Lianela

12
Cannabis

13
Dr.Max

14
Lianela

15
BENU

16
Dr.Max

17
Cannabis

18
Dr.Max

19
BENU

20
Dr.Max

21
Lianela

22
Cannabis

23
Dr.Max

24
BENU

25
Cannabis

26
NsP

27
BENU

28
Dr.Max

29
NsP

30
Lianela

Pohotovostné služby
Pondelok-piatok
: 16.00-18.00 hod.

Revúcke listy č. 10/31.máj 2016

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

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci máj

Lúčime sa
Judita Lácová
vo veku 95 rokov
Juraj Ganaj
vo veku 89 rokov

Znel svadobný
pochod
Róbert Sokol
a Nikola Perháčová
14.5.2016

Dňa 12.júna 2016 si pripomenieme 15.výročie úmrtia našej
milovanej manželky a matky

Jany
Gécziovej
Sobota,nedeľa,sviatok:
8.00-18.00 hod.

S láskou spomínajú manžel,
dcéra ,syn a blízka rodina
Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca
života. Aj keď už nie si medzi
Kominárstvo ponúka nami v našich srdciach žiješ
Frézovanie komínov stále s nami.
Vložkovanie komínov Dňa 15.júna 2016 uplynie 5 roČistenie komínov kov, čo nás navždy opustila miKontrola komínov lovaná manželka, mamka a staFrézovanie dechtu rá mamka
Výstavba komínov
na suchú aj mokrú
prevádzku
www.kominarik.sk
0903 534 118

Elena
Bednárová
S láskou spomína manžel Jaroslav a synovia Jaroslav a
Peter s rodinami.
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