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Cena 0,33- €

Gemerský ples s Hanáckou môzekou Mestský ples v Litovli

Záhrada PSG
V sobotu 14.januára 2017 sa v priestoroch Mestského domu
kultúry v Revúcej konal Gemerský ples. Toto už tradičné spoločenské podujatie sa teraz nieslo v duchu 50.výročia družobných
vzťahov s mestom Litovel. Svedčila o tom nielen prítomnosť
vzácnych hostí z Čiech ale aj výzdoba priestorov vo farbách erbov
oboch miest.

V pátek 20. ledna se v Litovli konal tradiční městský ples. Letos byl
však něčím zvláštní. Při příležitosti 50. výročí družby Litovle s
Revúcou ples navštívili hosté ze Slovenska.
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Gemerský ples s Hanáckou môzekou
Na prvú návštevu v jubilejnom
družobnom roku pricestovali
starosta mesta Litovel Zdeněk
Potužák s manželkou a zástupcovia mesta. Priviezli so sebou
aj Hanácku môzeku a súbor Hanačka, ktorí predstavili tradičný
regionálny folklór a muziku.
Hostiteľka večera, primátorka
mesta Revúca Eva Cireňová ,
spoločne so starostom Litovla,
krátkymi príhovormi, prípitkom a
prvým valčíkom otvorili ples.
Obaja vyjadrili radosť z tak dlhoročnej spolupráce oboch
miest a vzájomných stretnutí,
ktoré budú najmä v tomto roku
veľmi intenzívne.
Z.Potužák zároveň vyjadril potešenie s nadviazaním priateľských vzťahov nielen medzi zástupcami mestských úradov ale
aj zástupcami spoločenských
organizácií, podieľajúcich sa na
kultúrnom a športovom dianí v
meste. Dodal, že k nám sa vždy

rád vracia a rád privíta našincov
na pôde Litovla.
Tanečnú atmosféru navodili aj
páry z Tanečného štúdia Happy
Dance a Majstri Slovenska v latinsko-amerických tancoch Orsólya Farkašová a Tomáš Baka,
ktorých vystúpenie bolo nezabudnuteľným zážitkom
O hudobnú produkciu na plese
sa postarala hudobná skupina
Experience, o folklórnu hudobnú produkciu Hanácka môzeka.
Nechýbala ani bohatá tombola,
do ktorej prispeli aj Litovelčania.
Tohtoročný Gemerský ples je už
minulosťou. Tešíme sa na ďalšie
plesy v meste a iné družobné
akcie. Najbližšou bude mestský
ples v Litovli a vo februári u nás
turistický Zimný prechod Stolickými vrchmi.
Text a foto: Katarína Kvetková

Mesto Revúca a Mestské kultúrne stredisko v Revúcej sa chcú touto formou poďakovať nielen tým, ktorí sa osobne zapojili do príprav
Gemerského plesu, ale aj tým, ktorí prispeli cenami do tomboly
:Bytové hospodárstvo Revúca,Elektro Knopp,Expres servis Dušan
Holý,Firma Brantner, s.r.o.,Firma Luteus Banská Bystrica - Viktor
Oláh,Ivana Lormannová,KnihArt Tatiana Kršková,Mesto Litovel,Mestské lesy Revúca,Nábytok Maja,Oriflame Monika Polubňáková, Papiernictvo CompAct, Štátne lesy SR, odštepný závod Revúca.
MsKS Revúca
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Mestský ples v Litovli
Po úvodní polonéze deváťáků
ze Základní školy Vítězná a vystoupení roztleskávaček Golden
Bees se tak na pódiu setkal
starosta Litovle Zdeněk Potužák
a další zástupci našeho města
včetně krojovaných Hanáků s
revúckou primátorkou Evou Cireňovou s jejím krojovaným doprovodem.
Starosta Litovle připomněl milníky v padesátileté historii vzájemné spolupráce a primátorka
Revúce vyjádřila naději, že spolupráce bude pokračovat a rozvíjet se i v dalších desetiletích.
Starostovi pak předala několik
darů. Jednak ze dřeva vyřezanou sošku anděla strážného,
který má bdít nad našimi dobrými vztahy, jednak ukázku slo-

venské gastronomie v podobě
slivovice, bryndzy a klobás.
Všichni si nato připili litovelským
pivem a starosta s primátorkou
zahájili ples prvním tancem
Ve slovenském duchu se neslo i
pokračování večera. Pro hosty
byly připravené halušky a další
pochutiny.
Vedle oficiálních představitelů
přijel ze Slovenska i folklorní
soubor Šumiačan, který hostům
zvučnými hlasy zazpíval národní písně a přidal i něco tance.
Městský ples byl první z akcí na
půdě Litovle, které budou letos
připomínat 50 let družby našich
měst a na kterých vždy uvítáme
zástupce organizací a představitele různých oblastí činnosti z Revúce.
Helena Kaštilová,Litovel
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Navrhnite ocenenia za
výnimočné činnosti
Touto cestou chceme vyzvať širokú verejnosť o podanie návrhov na udelenie ocenení Mesta
Revúca za výnimočné činnosti
občanom nášho mesta.
Druh ocenenia :
Pečať Prvého slovenského
gymnázia ( udeľuje sa len žiakom a študentom )
Cena primátora mesta,
Plaketa mesta,
Zlatý Quirin mesta Revúca,
Čestné občianstvo mesta Revúca.

Oblasti ocenenia :
Tvorivé výkony a výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej, verejno-prospešnej činnosti
Športová činnosť a výsledky okresné, regionálne, celoslovenské, medzinárodné,
Činnosť osoby ( organizácie )
pri záchrane ľudských životov ,
majetku mesta a občanov.
Návrhy môžete odovzdať na
predpísanom formulári v kancelárií prvého kontaktu Mestského úradu v Revúcej najneskôr do konca februára, kde vám
jeho príjem potvrdia.
Formuláre nájdete na webovej
stránke mesta pod hlavičkou
„Tlačivá a formuláre“ pod Oddelením služieb obyvateľstvu a
taktiež na mestskom úrade
vedľa kancelárie prvého kontaktu.

Slávnostné otvorenie prevádzky ľadovej plochy

Foto:Katarína Kvetková
Vo štvrtok 26.januára 2017 sa
za prítomnosti primátorky mesta
Evy Cireňovej, poslancov MsZ a
pozvaných hostí konalo slávnostné otvorenie prevádzky
umelej ľadovej plochy. Kvalitu a
rovnosť ľadu hneď na mieste
otestovali deti základných škôl
na korčuliach.
Mesto Revúca v období septembra až novembra minulého
roku realizovalo rekonštrukciu
umelej ľadovej plochy,na Ul.Tomášikovej v
Revúcej.
Technický stav štadióna už neumožňoval jeho prevádzku s
umelou ľadovou plochou.
Predmetom stavebných prác
bola rekonštrukcia umelej ľadovej plochy s vytvorením novej technologickej betónovej
dosky s novými rozvodmi pre
chladenie plochy a rekonštrukcia technológie strojovne. Tak-

tiež bol zrekonštruovaný kanál
s potrubnými rozvodmi, ktorý
sa nachádza medzi ľadovou
plochou a prevádzkovou budovou.
Zrealizovaná bola montáž nových mantinelov s vymeniteľnými priehľadnými ochrannými
doskami z polyetylénu, montáž
priehľadných prestrešení striedačiek a trestných lavíc, dodanie nových bránok a modernizácia osvetlenia ľadovej plochy.Za bránkami sú na konštrukcii umiestnené nové ochranné siete. Na štadióne je
nainštalovaná nová svetelná
tabuľa.
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť FROST-service s.r.o.,
Lednické Rovne so zmluvnou
cenou 564 tis. €. V súvislosti s
realizáciou stavby bola vykonaná oprava a údržba sociál-

MESTO REVÚCA - TURISTICKÝ SPRIEVODCA

Mesto Revúca v spolupráci s Turistickým informačným centrom Revúca vydalo nový propagačný materiál pod názvom: Mesto Revúca
Turistický sprievodca, ktorý predstavuje najzaujímavejšie miesta v
našom meste ako i zaujímavé tipy na výlety do okolia.
Turistický sprievodca obsahuje turistické informácie o infraštruktúre využiteľnej pre potreby návštevníkov našej oblasti ako napr.
ubytovacie a stravovacie zariadenia, poskytovanie rôznych druhov
služieb, informácie o kultúrnych a historických danostiach mesta i
regiónu, turistických a cykloturistických trasách ako i ďalšie
užitočné informácie.
Farebné fotografie, vhodne zvolená grafika i mapa najatraktívnejších miest pomôžu návštevníkom pri výbere trasy a orientácii.
Brožúra vyšla v slovenskom jazyku vo formáte A5 na 16
plnofarebných stranách.

Prevádzková doba:
Pondelok-piatok: 14.00 hod-16.00,. 16.30-18.30 hod.
Sobota,nedeľa: 11.00 hod-13.00 hod,14.00-16.00 hod
16.30 hod.-18.30 hod.
Poplatky: 1 € pre osobu/2 hodiny
40 € pre organizovanú skupinu/2 hodiny
0,20€ pre 1 nekorčuľujúcu osobu/2 hodiny
materské, základné školy doobeda bez poplatku
nych zariadení a ostatných interiérových priestorov. Uskutočnené boli príslušné revízie
elektrických zariadení a monitorovacieho systému úniku čpavku.
Mestu Revúca bol na realizáciu
zámeru poskytnutý regionálny
príspevok zo štátneho rozpočtu
SR prostredníctvom Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume
147.000€ a to na podporu realizácie opatrení v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu
Revúca, ktorý bol schválený
uznesením vlády SR zo dňa
13.9.2016.

V súčasnosti,na základe súhlasného stanoviska Inšpektorátu práce Banská Bystrica a
ostatných stanovísk
dotknutých orgánov verejnej správy,
na zimnom štadióne zabezpečovaná skúšobná prevádzka
vrátane korčuľovania pre verejnosť. V skúšobnej prevádzke
sa preverí funkcia technických
a technologických zariadení
stavby v prevádzkových podmienkach. Mesto Revúca po
skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky požiada o
vydanie kolaudačného rozhodnutia pre danú stavbu.

4

SPRAVODAJSTVO

Vence vďaky a spomienky, aby sme nezabudli

V stredu 25.januára 2017 sme si pripomenuli 72.výročie
oslobodenia nášho mesta od fašizmu.

Katarína Kvetková

Zveľadenie areálu historickej budovy

Hasičské jednotky 2015
Koncom minulého roka finišovali rekonštrukčné práce v areáli
novšej budovy Prvého slovenského gymnázia, národnej kultúrnej pamiatky, kde v súčasnosti sídli Prvé slovenské literárne gymnázium.
Vedenie školy už v roku 2015
vypracovalo projekt na opravu
chodníkov a oplotenia v hodnote 80 000 €. Zámerom projektu
bolo opraviť spevnené plochy,
ktorých dezolátny stav ohrozoval bezpečnosť žiakov a zamestnancov školy a rekonštruovať komplet celé oplotenie okolo školy podľa dobových historických fotografií
Ministerstvo kultúry SR v rámci
projektu Obnovme si svoj dom,
čo je špecifický projekt na záchranu národných kultúrnych
pamiatok,poskytlo škole 30 tis.€

Z týchto peňazí bolo možné realizovať len časť projektu Oprava
drobnej historickej architektúry.
Firma Hobby Centrum Majster
AD Revúca v rámci stavebných
prác zrekonštruovala chodníky
zdvihnutím a položením dlažby(štiepaný kameň) a obrubníkov a zničený drevený šindel na
oplotení nahradila novou pálenou škridlou. Všetky použité
materiály schváli Pamiatkový
úrad.
Podľa vyjadrenia riaditeľky školy by aj naďalej chceli v rekonštrukčných prácach pokračovať a zveľaďovať areál národnej kultúrnej pamiatky.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Text a foto: Katarína Kvetková
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KULTÚRA
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Poriadna snehová guľovačka a sánkovačka Zimná olympiáda po prázdninách

Poriadna snehová guľovačka či
sánkovačka bola kedysi samozrejmosťou, no dnes je skôr už
vzácnosťou. Perinbaba nám
túto zimu dopriala dostatok snehu, a preto sme sa aj my, učitelia
zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v
Revúcej rozhodli, dopriať deťom
poriadnu sánkovačku, po zaslúženej práci počas celého polroku. Deti prichádzali do školy so
svojimi sánkami, klzákmi, bobami a už sa nevedeli dočkať, kedy
ich budú môcť použiť. Snehom
zasypaný kopec pod Strmou
vyzeral ako v zimnej rozprávke.
Stromy boli obalené v bielej perine.Ponúkal úžasnú sánkovač-

ku, ktorá rozžiarila oči takmer
všetkým žiakom 2.- 4. ročníka.
Sánkovačka bola síce zamrznutá, ale nezabudnuteľná. Detský krik a smiech sa niesol celou
dolinou. Domov sme sa vracali
poriadne unavení, ale spokojní,
že sa nám podarilo príjemne
stráviť jeden krásny zimný deň.
Chvíle zažité na obyčajnom
kopci iste utkveli v každej jednej
detskej hlavičke.
Veríme, že aj budúci rok nás zima obdarí takouto bohatou
nádielkou snehu a my opäť zažijeme nezabudnuteľné chvíle
strávené s deťmi na snehu.
B.Kilíková
Po vianočných prázdninách sme sa stretli v ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského oddýchnutí a plní očakávaní, čo nám nový rok prinesie.
Zima nám dopriala snehovú nádielku, čomu sa samozrejme potešili
hlavne deti, tak sme to u nás v ŠKD využili. Dňa 13.1. sa vo vonkajších priestoroch našej školy konala Zimná olympiáda v ŠKD.
Zúčastnili sa jej všetky štyri oddelenia, ktoré medzi sebou súťažili v
štyroch disciplínach: slalomový beh pomedzi kolíky, hod snehovou
guľou do terča, ťahanie bobov so záťažou a najväčšou výzvou bolo
stavanie zo snehu. Atmosféra bola fantastická, všetci sa navzájom
povzbudzovali k čo najlepším výkonom.
Všetci súťažiaci boli na záver odmenení sladkou odmenou, pretože
víťazmi boli všetky deti, ktoré sa zimnej olympiády zúčastnili a
strávili tak príjemné popoludnie.
Vychovávateľky ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského

Šaliansky Maťko v Hviezdoslavke

Bola raz jedna malebná krajina Slovensko sa zvala. V nej malé
mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera
Hronského mala.

V angličtine postupujeme do krajského kola
Ema Sabolová (7.A).Víťazi
postupujú do krajského kola,
ktoré bude v Banskej Bystrici a
veríme, že ani tam sa ich
prednesy „nestratia“.

S potešením dávame na zná- Srdečne blahoželáme! Prajeme
mosť umiestnenie našich žiakov veľa úspechov v ďalších recitačv okresnom kole súťaže v pred- ných súťažiach.
nese slovenskej povesti ŠalianK.Hadžegová
sky Maťko. A že sa nemáme za
čo hanbiť, svedčia úspechy našich žiakov:I.kategória 2. miesto
Tamara Hrbálová (3.A),II. kategória 1. miesto Oliver Kiss
(5.A),III. kategória 1. miesto

V mrazivé utorkové ráno, 17. januára 2017, sa dve víťazky školského kola Olympiády v anglickom jazyku vybrali do Tornale reprezentovať našu školu, "Hviezdoslavku", v obvodnom kole tejto
postupovej súťaže.
V silnej konkurencii žiakov z ďalších základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Revúca si skvele počínali Lea Szentandrassiová v kategórii A1 a Viktória Székelyová v kategórii B1.
Všetci súťažiaci absolvovali písomnú a ústnu časť. Najviac bodov
sa podarilo získať našej neporaziteľnej Viki Székelyovej, a tak sa
stala víťazkou vo svojej kategórii, čím si zabezpečila postup do
krajského kola.
Obidvom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy, Viktórii
srdečne blahoželáme a vo februári opäť držíme palce!
Lucia Barišová
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Šesť pódiových umiestnení. Zimná sezóna pre biatlon začala sľubne.

Biatlonová sezóna v kategóriách žiakov začala pre Klub biatlonu Magnezit Revúca sľubne.
Prvé kolo Viessmann pohára sa
konalo 21. a 22. januára 2017,
po prvýkrát netradične v Banskej Bystrici, ktorá je Európskym
mestom športu. Jedenásť štartujúcich klubu sa počas dvoch
dní zúčastnilo rýchlostných aj
vytrvalostných pretekov.
O tom, že sa sezóna začala
sľubne, svedčí šesť pódiových
umiestnení. V kategórii žiačok
14-15 ročných si najlepšie počínala Ema Kapustová, ktorá v
oboch pretekoch dala „za nulu“ a
nielen týmto skvelým streleckým, ale aj úžasným bežeckým
výkonom predstihla svoje súperky o celé dve minúty.
Alexandra Štempelová si v
kategórii 10-11 ročných žiačok
vybojovala vďaka rýchlym no-

hám v sobotu striebro, v nedeľu už na ňu nestačila žiadna
súperka a skončila na prvej
priečke.
V tej istej kategórii zaostala
tesne za pódiovým umiestnením Veronika Šteczová a v
obidvoch štartoch vybojovala
cenné štvrté miesta.
Nasadený nováčik Markus
Sklenárik prekvapil v kategórii
10-11 ročných žiakov aj o rok
starších súperov, ktorí už majú skúsenosti z minulej sezóny, a v oboch pretekoch vybojoval bronz.
Darilo sa aj Adriánovi Ottingerovi, ktorý v tej istej kategórii obsadil dvakrát piatu
priečku.
V sobotu sa strelecky darilo
Samuelovi Simanovi, keď novou klubovou zbraňou strelecky napodobnil Emu Kapus-

tovú a v kategórii 12-13 ročných
žiakov si čistými ležkami vybojoval 8. miesto, na 10. priečke
skončil Róbert Bíž.
V nedeľu mal v tej istej kategórii
dôvody na úsmev Tomáš Kuchta, keď sa po streľbe 1+0 posunul oproti sobotňajšiemu umiestneniu až o 11 priečok dopredu na
deviatu priečku a vytvoril si tak
osobné pretekárske maximum.
Pre problémy s puškou sa menej
darilo Tamarke Molentovej, ktorá
aj napriek rýchlemu behu už
nedokázala dohoniť stratu, ktorú
nabrala pre technický problém
zbrane.
Prvé ostré štarty absolvovali aj
vlaňajší prípravkári Lenka Repá-

ková (najmladšia zo všetkých
štartujúcich, 9. miesto) a Janko
Levčák (11. miesto), ktorí sa v
súťaži„oťukávali“,aby získali
skúsenosti do ďalších štartov.
Medaily prišiel víťazom odovzdať primátor Banskej Bystrice,
Ján Nosko. Šesť víkendových
pódiových umiestnení, z toho tri
zlaté, jedno strieboré a dve
bronzové, sľubujú úspešnú
sezónu Revúčanov. Ďalšie kolo
pohára ich čaká už budúcu
sobotu v Osrblí.
Všetkých priaznivcov revúckeho
biatlonu pozývame na nedávno
spustenú oficiálnu stránku klubu
www.biatlonrevuca.sk
Andrea Tokárová

ZIMNÝ ZRAZ- PLAMEŇ 2016
mozrejme balíčky so sladkosťami.
Bolo to krásne prežité vianočné predpoludnie. Poďakovanie patrí
všetkým organizátorom a súťažným kolektívom. G.Jakubecová.

Nehodovosť v okrese v uplynulom roku

Okresný územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR) v
Revúcej a Obec Magnezitovce zorganizovali 26. decembra 2016
zimný zraz hry PLAMEŃ pre deti Revúckeho okresu.
Na druhý sviatok vianočný sa 5-členné kolektívy detí stretli v kultúrnom dome v Magnezitovciach, kde prítomných privítal aj starosta obce Ing. Milan Pršebica.
Súťažilo sa v štafete 5 x 20 m, štafete dvojíc a v uzlovej štafete a v
kategóriách dievčatá a chlapci. Najlepšie si počíňali dievčatá z
Magnezitoviec a chlapci z Rákoša. Všetky súťažné kolektívy boli
odmenené diplomami, všetci súťažiaci dostali medaily a sa-

V minulom roku bolo na území V obci bolo evidovaných 38
okresu Revúca zaevidovaných nehôd, čo je nárast (21) o 7 ne57 dopravných nehôd, čo pred- hôd. Požitie alkoholu bolo zisstavuje nárast o 7 nehôd oproti tené pri 6 prípadoch, čo je o 1
roku 2015 (50, ďalej údaj v zát- menej ako v roku 2015.
vorke predstavuje početnosť v Z uvedeného počtu nehôd bola
roku 2015).
zadokumentovaná 1 s následPri dopravných nehodách ne- kom na zdraví (4), čo je pokles o
bola žiadna osoba usmrtená (1), 3 nehody oproti roku 2015.
ťažko sa zranili 2 osoby (10), Najčastejšími príčinami nehôd v
ľahko zranených bolo 30 osôb roku bolo porušenie povinnosti
(22). Z uvedeného vyplýva, že vodiča pri 17 nehodách (15), pri
došlo k zníženiu v počte us- 13 nedovolená rýchlosť (14) a pri
mrtených a ťažko zranených 6 nesprávny spôsob jazdy (5).
osôb. Najviac nehôd zapríčinili Čo sa týka výskytu , najviac nevodiči motorových vozidiel a to hôd sa vyskytlo v dobe od 12.00
46 (39), nárast o 7 oproti obdobiu 16.00 hod. a to 18.
r. 2015, vodiči nemotorového Podľa sledovaných dní v týždni
vozidla zavinili 4 nehody (4), a 2 bola najnehodovejším dňom
zavinili chodci (2).
sobota s 11 nehodami, nasleV hodnotenom období bolo evi- doval pondelok a piatok s 10 dodovaných 22 nehôd s násled- pravnými nehodami.
kom na zdraví (23), čo predMjr.Milan Straka
Dávid pokles
Tomečko,Športovec
roka 2015
stavuje
o 1 nehodu.
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Zamestnanie

Je čas a nedočkal som sa jari.
Zbohom
som musel dať a na
Predám pšenicu, pri odbere nad Lekár-gynekologicko-pôrodcestu sám som sa musel vydať.
3q doveziem.
níckeho odd. NsP,n.o.
Som anjel, do neba chcel som
Predám balíkovanú lucerku v Revúca, G.Magurová, VŠ,prax
ísť. Ľúbim vás, neplačte a nemalých balíkoch.
Aspoň 3 roky
chajte
ma ísť.
0915 674 515
058 483 33 12
Dňa 27.januára 2017 uplynuli už
Montážny pracovník vo výro- dva smutné roky, keď sa navždy
be nábytku-NASTOLEM.s.r.o
zavreli oči a srdce prestalo biť
Revúca,p.Goliášová,USO
0902 906 880
Administratívno obchodný
Programátor-SLOVMAG,a.s.
pracovník, Pixal,s.r.o RevúLubeník. D.Benková, USO
ca,Ing. Peter Ivančo,USO,
Jankovi
058 481 41 25
0904 551 975,
Weissovi
SBS pracovník,Detektívna inAsistent manažéra, Ing.Peter formačná služba Revúca,
Ondrúšek, Revúca, Zuzana L.Novotný, nižšie odborné vz.
Kopčíková, USO,0915 826 703, 0907 623 526
Odišiel si a my kľud Ti doprajeme
Stolár-výrobca nábytku
Ekonomický riaditeľ, Slov- DENYSTAV,s.r.o Revúca
a tichou spomienkou na Teba
mag,a.s.Lubeník, PhDr.Daša P.Vaculka, USO
spomíname
B e n k o v á , V Š , 0 5 8 4 8 1 4 1 2 5 , 0918 040 255
Rodičia,dcéra Timejka s mamKrajčír/šička, Atena- Personal Kuchár, NIKA Revúca
kou Miškou, starká Soňa, starí
Consulting, Revúca,Ing.Kamila 0905 919 926
rodičia zo Sirka, krstní rodičia,
Hrnečková, nižšie odborné Technik zariadení na prenos Soňa s rodinou, bratranci Jurvz.,+421800221222,
dát v telekomunikáciách- Eu- ko,Stanko,Riko a Vladko.
Predavač-pokladník,Agro- roenergy,s.r.o Jelšava, A.MikoMilk, Revúca,p.Gluknerová,- vá, VŠ, 0905 622 540
nižšie odborné vzdelanie
Pomocný kuchár-Predná Ho- Dňa 28.januára 2017 uplynul rok
čo nás navždy opustil milovaný
ra, s.r.o, Ing.Ľ.Čižmár, USO
0907 264 982,
manžel, otec a starý otec
0905 617 033

Zamestnanie

Pohotovostné služby lekární-február
Pondelok Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Cannabis

2
Lianela

3
NsP

4
Cannabis

5
Lianela

6
Dr.Max

7
BENU

8
Dr.Max

9
Cannabis

10
Lianela

11
Dr.Max

12
BENU

13
Cannabis

14
Lianela

15
BENU

16
Dr.Max

17
BENU

18
Lianela

19
NsP

20
BENU

21
Cannabis

22
NsP

23
Lianela

24
Dr.Max

25
Cannabis

26
Dr.Max

27
Lianela

28
BENU

Ján
Stano

Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca
života. Osud Ti nedoprial s nami
dlhšie byť, no v našich srdciach
budeš stále žiť. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí
nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Anna, dcéra Hanka a
syn Janko s rodinami.

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci január

Lúčime sa
Etela Simanová
vo veku 82 rokov
Jozefína Pavková
vo veku 61 rokov
Elena Antalová
vo veku 87 rokov
Helena Michalčeková
vo veku 71 rokov
Gustav Ferko
vo veku 78 rokov
Anna Grendelová
vo veku 90 rokov
Ondrej Šturmankin
vo veku 91 rokov
Alexander Hegedus
vo veku 66 rokov
Ján Coch
vo veku 75 rokov
Daniel Stankovič
vo veku 79 rokov
Zdenko Odlevák
vo veku 70 rokov

Vitajte
Kristína Šavlíková
Marián Spišák
Adam Potocký

Znel svadobný
pochod
Jozef Bodor
a Dajana Krištofová
14.01.2017
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