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Cena 0,33- €

Záhrada PSG

Oznamujeme verejnosti, že od 12.júla 2017 je v
prevádzke letné kúpalisko v čase od 10.00 -18.00 hod.
Vstupné: dospelí 2,50 €, deti 2,00 €
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Prázdninový výlet gemerskoukótami,
dolinou
alebo suchým chlebom.

Zážitky nosíme v srdci, v mysli,
ale zachytí ich aj fotografia.
Fotografia to je kreslenie svetlom a záber našťastie nepokazí
ani dážď. A tak v piatok 7. júla
2017, napriek nie veľmi dobrému počasiu, sme sa ako Turistické informačné centrum vybrali s pedagógmi Strednej odbornej školy z Košíc spoločne
spoznávať krásy nášho mesta
Revúca a jeho okolia.
V rámci našej novovzniknutej
informačnej služby sme zabezpečili pre našich návštevníkov a
ich rodinných príslušníkov kultúrno-poznávací program na
celý deň. Naše pozvanie
sprevádzať výletníkov prijala aj
Ing. Elena Kochjarová, pracovníčka Správy NP Muránska
planina, ktorá sa venuje environmentálnej výchove. Počas
výletu oboznámila návštevníkov
s históriu jaskýň na Slovensku i
s najznámejšími lokalitami Muránskej planiny, s jej ochranou a
pestrou a druhovo bohatou
flórou a faunou. Náš výlet začal
na Hrádku, kde sme sa rozhodli
odhaľovať tajomstvá Ochtinskej
aragonitovej jaskyne, ktorá je
vďaka svojmu významu a
unikátnej výzdobe zaradená do
Zoznamu svetového kultúrneho

a prírodného dedičstva UNESCO. Hoci jaskyňa nie je veľká,
jej krása nás všetkých očarila.Pokračovali sme do Revúcej, kde sme navštívili evanjelický a. v. kostol, ktorý predstavuje druhú najstaršiu stavbu
v meste. V kostole sme si
vypočuli krátky výklad o kostole
a následne sme zdolali vyhliadkovú vežu kostola, z ktorej sa
nám naskytol jedinečný výhľad
na celé mesto. Absolvovali sme
i prehliadku stálej expozície
Múzea Prvého slovenského
gymnázia, ktoré sa špecializuje na históriu a činnosť
Slovenského evanjelického
a. v. gymnázia, známeho ako
Prvé slovenské gymnázium,
jeho historický prínos v
rokoch 1862 - 1874 a na históriu samotného mesta Revúca.
Po výdatnom obede nás čakal
ďalší intenzívny zážitok. Presunuli sme sa na Veľkú lúku, kde
bol v roku 1950 založený žrebčín s chovom koní horského
typu pre potreby lesného hospodárstva a armády. Veľká lúka
je lokalita rozsiahlej horskej
lúky v Muránskej planine, severne od obce Muráň. Je strediskom voľného, polodivokého

chovu koní. Kone, pasúce sa na
lúkach, patria medzi atraktivity
lákajúce turistov. Zároveň kôň
predstavuje dnes už zriedkavý
dopravný prostriedok. Pritom
jazda na koni alebo vozenie sa
na voze, ktoré sme absolvovali,
je vynikajúcou a veľmi atraktívnou formou relaxu a športového
vyžitia i v rámci hipoturistiky.
Vraví sa, že z konského chrbta je
Muránska planina najkrajšia.
Poslednou našou zastávkou
bola na Muránskej planine lokalita Biele vody, kde sa nachádza najviac sysľov na Slovensku, ktoré turisti môžu pozorovať a kŕmiť - jabĺčkami, piš-

Prikrmovanie sysľov je potrebné
preto, že pol roka spia a potom
sa musia dostať do dobrej
kondície, aby mohli vychovať
mláďatá. Tiež pomáhajú pri
manipulácii vody v pôde a pasienky sú potom dlhodobo
zelené. A tak si sysle pochutili,
my sme sa na záver prechádzky
po Gemeri spoločne odfotili a
družne rozlúčili.
Ďakujeme všetkým, ktorí počas
tohto dňa spolu s nami ochotne
prispeli ku krásnym zážitkom
našich výletníkov z Košíc a už
teraz sa tešíme na ďalšie
podobné stretnutia.

Výcvik dobrovoľných hasičov v Lešti.
tiach je nevyhnutná pomoc jednotiek dobrovoľných hasičských
zborov obcí, ktoré sú zriaďované
podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v obciach s počtom nad 500 obyvateľov. Spravidla, sú okrem vykonania prvotných úkonov pri
zásahu, nápomocní príslušníkom HaZZ. Často zabezpečujú
činnosti, ktoré by HaZZ mohol
zabezpečiť len s problémami
alebo zdĺhavo, napr. doprava
vody hadicovým vedením, pomocné práce pri zdolávaní rozsiahlych lesných požiarov alebo
Hasičské jednotky na Slovensku tvoria systém, ktorý
ochraňuje zdravie a životy občanov a nemôže byť založený
na náhode alebo len na vôli a
ochote pomôcť.
Z tohto dôvodu Ministerstvo
vnútra SR vypracovalo projekt
Celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.
Zásahová činnosť hasičských
jednotiek v Slovenskej republike
spočíva nielen v zdolávaní po-

žiarov, ale aj vo vykonávaní
iných zásahov na záchranu života a zdravia osôb, majetku i
životného prostredia. Napriek
tomu, že Hasičský a záchranný
zbor ( HaZZ ) má hasičské stanice rozmiestnené po celom
Slovensku a výjazd príslušníkov
je do jednej minúty od ohlásenia
udalosti.Z dôvodu pomerne členitého územia Slovenskej republiky je čas dojazdu do niektorých odľahlejších oblastí neúmerne dlhý, t. j. viac ako 20 minút.Najmä v odľahlejších oblas-

povodniach.
Dobrovoľné hasičské zbory obcí
( DHZO ) sú zaradené podľa
stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce do kategórií A1, A, B, C a D. Na zvýšenie
akcieschopnosti dobrovoľných
hasičov, zaradených v kategórii
A, sa organizuje ich výcvik vo
výcvikovom centre HaZZ Lešť.
Štyria členovia DHZM Jelšava
sa v dňoch 07. 07. a 08. 07. 2017
už druhýkrát zúčastnili výcviku
na Lešti spolu dobrovoľnými
hasičmi zo Sásy, Senohradu,
Muráňa a Brusna.
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Klenovská rontouka 2017
Gemersko- malohontské folklórne slávnosti KLENOVSKÁ
RONTOUKA, sú jediné folklórne slávnosti na území nášho
krásneho regiónu, kde sa prezentujú všetky naše, ba aj zahraničné folklórne kolektívy a remeselníci.Turistické informačné
centrum neváhalo a v sobotu
24. júna sa po druhýkrát zúčastnilo a opäť veľmi úspešne propagovalo naše mesto Revúca.A

tak aj vďaka úžasnému folklórnemu podujatiu sa darí naďalej
oživovať, rozvíjať a uchovávať
tradičnú ľudovú kultúru našich
predkov a potešiť tým nielen
odborníkov, ale i širokú verejnosť.Súčasťou podujatia boli
tradičné dvory s tvorivými dielňami remesiel, hudby, spevu a
tanca ako i tradičný jarmok remesiel, trhy a hody.Program bol
venovaný aj regrútskym zvykom
a vojnovým udalostiam, ktoré
prebiehali priamo na ulici a zaujali návštevníkov.Výstava Šúpolienok Evy Dolinajovej z Tisovca
a autorská výstava obrazov a
drevených plastík Evy Wilson z
Revúckej Lehoty tiež obohatila
slnečné dni v Klenovci. Už teraz
sa tešíme na jubilejný 40. ročník
Klenovskej Rontouky 2018.

Regionálna spolupráca pokračuje

V rámci pokračujúcej dobrej spolupráce s Turistickým informačným
centrom v Hnúšti a Informačným centrom sedla Zbojská, sme aj
tento rok pred zahájením letnej turistickej sezóny, umiestnili aktuálne propagačné materiály o meste Revúca a jeho okolí v týchto
dvoch prevádzkach.
Pevne veríme, že i takouto formou sa nám podarí spropagovať
mesto Prvého slovenského gymnázia i jeho okolie, čo jednak
prispeje k rozvoju cestovného ruchu, ako i zvýšeniu informovanosti
turistov a návštevníkov o rôznych podujatiach, akciách, pamiatkach, prírodných atrakciách a iných zaujímavostiach v regióne
Gemer
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Okolie Litovla stojí za pozornosť
Litovel a okolí je ideálním místem na několikadenní výlet. Na
jednom místě můžete navštívit
romantický hrad známý z mnoha
pohádek, zachovaný lužní les,
jeskyně s nádhernou výzdobou i
památník věnovaný událostem v
minulém století.
Litovelsko je spjato s lužním
lesem, který je přítomností původních rostlinných a živočišných druhů evropským unikátem. Nejvzácnější části patří do
Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Ta byla vyhlášena v 90. letech minulého století zásluhou biologa, ekologa a
světoznámého dobrodruha Otakara Štěrby. Jejím cílem je ochránit jedinečné území utvářené řekou Moravou s jejími slepými a mrtvými rameny i periodickými tůněmi. Litovelské Pomoraví se rozkládá ležícím kolem vodního toku mezi Litovlí a
Olomoucí a vedou jím pěší a cyklistické trasy včetně naučných
stezek.
O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Arabela se vrací, Princezna Fantaghiro. Všechny tyto
pohádky se natáčely na hradě
Bouzově. První zmínky o něm
pocházejí ze 14. století, slavná
historie se ale začala psát až s
jeho koupí Řádem německých
rytířů. Jeden z jeho velmistrů,
Evžen Habsburský, jej nechal
na přelomu 19. a 20. století přebudovat do současné podoby.
Hrad sloužil jako muzeum řádu,
s čímž souviselo soustředění
velkého množství cenných exponátů. V současné době patří
státu a je jednou z nejnavštěvovanějších českých památek.

V podhradí v poslední době
vyrostl zábavní park a zlepšuje
se také nabídka služeb pro
turisty.
Na Litovelsku jsou zpřístupněny
dva rozsáhlé jeskynní systémy.
Javoříčské jeskyně tvoří komplikovaný komplex chodeb v
ostrůvku devonských vápenců
kopce Špraněk. Mají tři patra,
přičemž k nejvyššímu patří nádherná krápníková výzdoba. Tou
vynikají především prostory pojmenované Suťový dóm a Dóm
Gigantů.
Nedaleko od Javoříčských
jeskyní leží Mladečské jeskyně
ve vápencovém vrchu Třesín,
které jsou rovněž částečně
zdobeny krápníky. Zatímco Javoříčské jeskyně byly objeveny
až v minulém století, Mladečské
jeskyně sloužily lidem odpradávna. Průzkumníci v nich našli
velké množství kostí lidí starší
doby kamenné, jejich ohniště a
dobové nástroje. Někdejší obyvatele jeskyní považujeme za
nejstarší známé lidi moderního
typu v Evropě, nutno však dodat, že podle nálezů se dopouštěli kanibalismu. Část nalezených kostí patřila také mamutovi, jeskynnímu lvovi, jeskynnímu medvědovi a dalším
vyhynulým zvířatům.
K historii Litovelska patří také
události z 20. století. Do života
obce Javoříčko tehdy tragicky
zasáhla tragédie z konce 2. světové války. Skupina esesmanů
jako odvetu za řádění partyzánů
v regionu obec obklíčila, vypálila
a mužské obyvatele povraždila.
Celkem zahynulo 38 obyvatel.

Nejmladšímu bylo 15 let, nejstarší měl 76 let. Tehdejší tragédii připomíná moderní expozice v budově někdejší školy,
která jako jedna z mála řádění
nacistů přečkala. Zdejší památník, který vyrostl na místě
hromadného hrobu obětí, je

dnes národní kulturní památkou.
V minulých letech se podařilo
obnovit také část základů původních stavení. Tyto takzvané
"hrobodomy" ukazují, kde původní obec stála.
Ivo Heger

Materské školy počas letných prázdnin
Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu oznamuje prerušenie
prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Revúca počas letného obdobia. V termíne od 3.7-28.7.2017 bude v
prevádzke Materská škola Sládkovičova. V termíne od 31.7.31.8.2017 bude v prevádzke Materská škola Vl.Clementisa.
Materská škola v Revúčke bude počas prázdninových mesiacov
mimo prevádzky

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: -25.7.,-28.8.,-26.9.,31.10.,28.11.,19.12. na týchto uliciach v daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpelná, 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.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčka- pri kultúrnom dome.
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.
Je potrebné zber zviazať!
Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.
Kontakt na výkupcu: 0902 980 998,0902 987 672, e mail:
brantner@brantner.com
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A je to za nami. Školský rok 2016/2017 sa stal minulosťou
Školský rok 2016/17 sa stal minulosťou. Prípravu na vyučovanie a školské povinnosti vystriedajú chvíle oddychu. Tento rok
bol pre Základnú školu J. A. Komenského mimoriadny úspešný. Žiaci školy dosiahli skvelé
úspechy aj v rámci Slovenska či
už na poli športovom, v jazykových aj v recitačných súťažiach. Celkovo sme posledný
školský deň počas slávnostného ukončenia roka udelili
168 pochvál riaditeľom školy
a 42 žiakom sme udelili knižné
odmeny.
Najvyššie ocenenia školy pre
končiaci školský rok 2016/2017
získali nasledovní žiaci:
"Absolvent školy " - Katarína
Regendová a Petra Mladšia."
Reprezentant školy" - Roman
Krokavec, Ariana Fumero - Diaz
a členovia súťažného družstva
Detskej P -T -S Nina Natália
Vavreková, Tamara Molentová,
Lucia Ďurišková, Kornélia Chlebušová, Martin Siman, Milan
Smolko, Miroslav Ferenc, Šturmankin.
"Cena riaditeľa školy" - Helenka Slivenská.
Všetkým oceneným srdečne
blahoželáme.

Poďakovanie patrí pedagógom
aj nepedagogickým pracovníkom školy za obetavú prácu,
rodičom aj žiakom. Ďakujeme
priateľom školy, sponzorom a
tiež zamestnancom nášho
mesta a vedeniu nášho mesta
za pomoc a podporu počas
školského roka 2016/2017. Bez
vzájomnej spolupráce by sme
sa nedokázali posúvať ďalej.Všetkým prajeme príjemné
prázdniny a oddych venovaný
načerpaniu nových síl.Dovidenia v septembri. Vedenie ZŠ

Účelové cvičenia ako na Sahare

Dňa 27.06.2017 sa žiaci a učitelia II. stupňa ZŠ I. B. Zocha v
Revúcej zúčastnili účelového cvičenia. V úvode triedne učiteľky
oboznámili žiakov v triedach o varovných signáloch, poukázali na
dôležitosť ochranných prvkov v prípade ohrozenia. O 8:15 hod. bol
v školskom rozhlase vyhlásený varovný signál všeobecného
ohrozenia. Všetci sa presunuli z budovy školy „ do bezpečia “- na
školský dvor. Po kontrole počtov všetkých prítomných sa
uskutočnil jednohodinový pochod- smer Strelnica, kde žiaci
absolvovali päť stanovíšť, na ktorých si preverili vedomosti a
praktické návyky získané pri výučbe učiva OČAP v oblasti riešenia
mimoriadnych udalostí- civilná ochrana, zdravotná príprava,
pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana. Po zvládnutí všetkých
stanovíšť nasledovalo vyhodnotenie a ukončenie celej akcie
spojenej s presunom do školy. Najšikovnejší boli žiaci 8. ročníka,
druhé miesto získali deviataci a na treťom mieste sa umiestnili
siedmaci. Bojové slnečné podmienky sme všetci veľmi dobre
zvládli.

Učitelia v športovom

Ako sa už stalo v Revúcej peknou tradíciou, jeden z prvých júlových dní patrí stretnutiu učiteľov zo všetkých škôl, ktoré v
meste pôsobia. Ináč tomu nebolo ani teraz.
Tento rok sa zábavno-súťažný
deň odohrával 3. júla na pôde
Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej. Učitelia z
Hviezdoslavky pripravili pre svojich kolegov zábavné dopoludnie plné súťažných hier na 9 stanovištiach. Jednotlivé družstvá
si mohli vyskúšať, ako sa hádže
lopta do basketbalového koša
so zaviazanými očami, ako sa
strieľa na florbalovú bránku, ako
sa hrá kolotoč na ping-pongovom stole alebo si zasúťažili na
stanovišti nazvanom „Štafeta“ či
zahádzali šípky do terča. Tí,
ktorí nemali strach, si mali možnosť vyskúšať, ako sa chodí na
chodúľoch po tráve alebo ako sa
zosynchronizovať s kolegom,
keď chcú prejsť určitú vzdialenosť na spoločných lyžiach.

Dotyk s módou a kopou zábavy
si učitelia užili na stanovišti
„Obleč sa“, kde nám vznikali
skutočne extravagantné módne
kreácie.
Na záver si jednotlivé školy
zmerali aj svoje vedomosti (alebo skôr šťastné tipy? v súťaži
„Čo ja viem?“. A na koho sa dnes
usmialo najviac šťastia? Prvenstvo si tento rok vybojovali pedagógovia zo Základnej školy
I.B.Zocha, druhé miesto patrí
Gymnáziu Martina Kukučína a
tretie miesto obsadila ZŠ na Komenského ulici. Po skončení súťažných hier boli všetci zúčastnení pozvaní na dobrý obed do
školskej jedálne. Veríme, že
utorkové dopoludnie nám všetkým prinieslo relax, dobrú zábavu a tiež príjemné stretnutia
kolegov z revúckych škôl. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie, ale ešte predtým nás všetkých čaká krásne
leto a potom opäť celý dlhý
školský rok.
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Revúcki atléti reprezentujú Slovensko
V uplynulom mesiaci organizoval Slovenský atletický zväz
výjazdy na medzinárodné atletické mládežnícke podujatia

Okrem tohto úspechu sa koncom júna Nine vydarila aj premiéra na Majstrovstvách Slovenskej republiky mladších žiačok
v Trenčíne,kde získala
S radosťou môžeme skonštatovať, že do nominácie sa dostali bronzovú medailu vo vrhu guľou
vďaka svojim výkonom aj dvaja s výkonom 9,21m.
členovia Atletického oddielu V júni sa v rakúskom SchweISKRA pri ZŠ J. A. Komenského chate uskutočnil mládežnícky
v Revúcej Nina Natália Vavre- atletický míting Franz Schuster
ková a Roman Krokavec, ktorí Memorial, v ktorom súťažil náš
sa v konkurencii zahraničných diaľkar Roman Krokavec (hapretekárov nestratili a skvelo lový majster Slovenska v skoku
reprezentovali našu atleti-ku.
do diaľky - st. žiaci, 2.m v behu
Medzinárodných atletických pre- na 60m ) v skoku do diaľky. Vo
tekov v Lowiczi v Poľsku sa veľkej konkurencii obsadil kozúčastnila Nina Natália Vavre- nečné 6. miesto s výkonom 560
ková (roč. narodenia 2005) v cm.
hode kriketovou loptičkou. V
konkurencii pretekárok zo 6
krajín - Poľska, Maďarska,
Estónska, Lotyšska, Litvy a Slovenska zabojovala a získala
striebornú medailu v osobnom
rekorde 49 m.

Teší nás, že po 30 rokoch v našom meste znovu ožila atletika a
deti môžu zmysluplne tráviť svoj
voľný čas. Veď telesná výchova
by mala mať miesto v živote
každého človeka.

Hlasujte za Miss Hasička Sympatia 2017 z Muráňa

O tom, že na Slovensku máme
najkrajšie dievčatá niet pochýb.
Dôkazom sú aj rôzne súťaže
krásy, nielen u nás, ale aj inde vo
svete, kde Slovenky neostanú
bez povšimnutia. Výnimkou nie
je ani sympatická 18-ročná Lujza
Laudárová z Tisovca, ktorá
okrem toho, že je krásna, je aj
dobrovoľnou hasičkou v obci
Muráň. A práve ona je jedinou
zástupkyňou regiónu GemerMalohont, ktorá postúpila do
finále súťaže o najkrajšiu hasičku Česko-Slovenska. A ako sa
dostala k dobrovoľným hasičom,
čo to pre ňu znamená a ako to
bolo s prihlásením sa do súťaže
krásy? Hoci má Lujza iba 18
rokov, dalo by sa o nej povedať,
že je takým lokálnym cestovateľom „Pochádzam z Tisovca,
žijem vo Zvolene, študujem v

Revúcej a som dobrovoľná hasička za obec Muráň,“ ozrejmila
mladá sympaťáčka, ktorá sa k
dobrovoľným hasičom a športu
samotnému dostala pred dvomi
rokmi, a to vďaka svojej spolužiačke, ktorá ju zavolala na
tréning. Ako Lujza poznamenala, dovtedy o takomto niečom
nepočula a bolo to pre ňu úplne
nové. „Čiže moja „predpríprava“
prebiehala pozeraním videí na
YouTube,“ podotkla a dodala,
že na prvom tréningu jej pripadol post košiarky, ktorého sa
drží dodnes. Taktiež aj jej tím
ostal v rovnakej zostave, no
tento rok podľa Lujzy už súťažia
za ženy. Za to dvojročné obdobie však sympatická brunetka
už stihla získať so svojim tímom
aj Ligový pohár, a to v roku
2016. „Dúfam, že tento rok bude
rovnako úspešný,“ doplnila.
Družstvo dobrovoľných hasičiek z Muráňa však nie je len
takpovediac zoskupenie skupiny ľudí. „Definovala by som nás
ako jednu veľkú rodinu, do
ktorej patria naši skvelí tréneri a
trénerka, a hlavne dievčatá,
ktoré by som nevymenila za nič.
Každá súťaž s nimi je o novom,
nenahraditeľnom zážitku,“ avizuje mladá hasička. A ako to
bolo s prihlásením sa do súťaže
Miss Hasička ČeskoSlovensko
2017? Podľa Lujzy v tom má
prsty jej trénerka, ktorá ju do
súťaže prihlásila. Podanie prihlášky sa nakoniec vyplatilo.
Lujza sa dostala do semifinále a

odtiaľ postúpila do finále. „Tu patrí jedno veľké ďakujem rodine,
kamarátkam a známym za podporu a samozrejme aj ľuďom,
ktorí sa ma rozhodli podporiť. Je
to pre mňa nová skúsenosť za
ktorú som vďačná,“ dodala na
záver sympatická rodáčka z
Tisovca.

Hlasovať môžete aj Vy! Lujza
rovnako zabojuje aj o titul Poctivá Miss Hasička Sympatie
2017. Hlasovať je možné do 3.
novembra na stránke misshasicka.cz.
Zdroj: Katarína Krštieňová,
FOTO: archív Lujza Laudárová

Pohotovostné služby lekární-júl 2017
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Lian ela
8.00 -14.00

2
Dr.M ax
8.00-14.00

3
BENU

4
BENU

5
Cannabis
8.0 0-18.00

6
BENU

7
BENU

8
Dr.M ax
8.00 -14.00

9
NsP
8.00-14.00

10
BENU

11
BENU

12
BENU

13
BENU

14
BENU

15
Cannabis
8.00 -14.00

16
BENU
8.00-20.00

17
BENU

18
BENU

19
BENU

20
BENU

21
BENU

22
Cannabis
8.00 -14.00

23
Dr.M ax
8.00-14.00

24
BENU

25
BENU

26
BENU

27
BENU

28
BENU

29
Lian ela
8.00 -14.00

30
BENU
8.00-20.00

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
BENU

2
BENU

3
BENU

4
BENU

5
Dr.Max
8.00-14.00

6
NsP
8,00-14.00

7
BENU

8
BENU

9
BENU

10
BENU

11
BENU

12
Cannabis
8.00-14.00

13
BENU
8.00-20.00

14
BENU

15
BENU

16
BENU

17
BENU

18
BENU

19
Lianela
8.00-14.00

20
Dr.Max
8.00-14.00

21
BENU

22
BENU

23
BENU

24
BENU

25
BENU

26
Cannabis
8.00-14.00

27
BENU
8.00-20.00

28
BENU

29
Lianela
8.00-18.00

30
BENU

31
BENU

31
BENU

August 2017
Pondelok

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Miešanie farieb
fasádnych omietok a
marmolitu na počkanie.
Zľava 25%.
Revúca Jesenského 136
0908 885 029
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INZERCIA

Dám do dlhodobého prenájmu
3-izbový byt.
Informácie: 0918 566 540

Vaše pripomienky, otázky,
námety a tipy na
zaujímavé témy, ľudí a ich
nevšedné koníčky nám
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.

Životné križovatky
Vitajte

Tak tíško odišla duša Tvoja, nestihol si povedať ani zbohom
rodina moja. Odišiel si navždy,
niet ťa medzi nami, v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 29.júla 2017 si pripomenieme 10.výročie úmrtia zosnulého

Martina Liptáková
Benjamín Kovács

Róberta
Boroša
z Lubeníka
S láskou spomínajú rodičia, súrodenci a syn Tomáš s mamou
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