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Novoročný príhovor primátorky mesta
Vážení a milí spoluobčania,
prihováram sa k Vám po dvanásty krát v prvých dňoch
nového roku. Dovoľte, aby som Vám všetkým zaželala do
nového roku 2018 hlavne zdravie vám všetkým, šťastie a
radosť zo života s dobrými rodinnými a medziľudskými
vzťahmi. Želám nám spoločne, aby naše mesto obišli
nešťastia a živelné pohromy a aby bolo viac dní
pozitívnych ako negatívnych.
Zároveň by som chcela poďakovať všetkým zamestnancom mesta, škôl, organizácií a firiem v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, ale aj verejných, štátnych
inštitúcií,
Záhrada
PSG
zdravotníckych zariadení a podnikateľským subjektom
za služby poskytované počas uplynulého roka nám, občanom mesta.
Len dobrou spoluprácou a dobrými vzťahmi medzi
obyvateľmi sa budeme mať lepšie a spokojnejšie.
Je dokázané, že tri veci, po ktorých najväčšmi túžime sú
šťastie, sloboda a pokoj duše a to možno dosiahnuť tým,
že ich rozdávame. Tak Vám všetkým želám šťastný rok
2018.
S úctou MVDr. Eva Cireňová, primátorka mesta

Prvý ples v novom roku

Foto: K.Kvetková
V sobotu 6.januára 2018 sa v mestskom dome kultúry
konal 12.ročník Plesu seniorov. Na tomto, ako uviedol
moderátor,Trojkráľovom plese, sa podávali trojkráľové
guľky, o prípitok sa postaral poslanec BBSK Milan Kolesár, o navodenie správnej atmosféry tanečníci z
tanečného štúdia Happy Dance a ako to už na seniorskom plese býva zvykom, nemohlo sa začať bez úderu na
ťäpšu a potom 100 plesajúcich, hybaj do tanca!
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Intenzívne stretnutia

Celý rok 2017 sa niesol v duchu
50. výročia podpísania Dohody
o spolupráci a teda 50 rokov
udržiavania a utužovania veľmi
úzkych družobných vzťahov
mesta Revúca a mesta Litovel.
Oslavy výročia boli zahájené v
sobotu 14. januára 2017 na
Gemerskom plese v Mestskom
dome kultúry v Revúcej. Hostí z
partnerského mesta Litovel
sprevádzal súbor Hanácka môzeka, ktorý nielen odprezentoval
tradičný regionálny folklór, ale aj
odštartoval začiatok roka
spoločných podujatí v oboch
partnerských mestách.
Prvou akciou na pôde Litovla bol
tradičný mestský ples, na ktorom sa zúčastnila delegácia z
Revúcej spolu s folklórnym súborom Šumiačan. Pohostinnosť
českých partnerov spolu so
zvučnými hlasmi slovenských
folkloristov zabezpečili nezabudnuteľné okamihy a upevnili
hodnoty priateľstva občanov
partnerských miest.
V dňoch 27. 29. apríla 2017 sa
Revúca stala centrom mladých i
dospelých divadelníkov, ktorí sa
zúčastnili 43. ročníka krajskej
súťažnej prehliadky Zochova divadelná Revúca. Pódium divadelnej sály patrilo aj divadelnému odboru Sokol Litovel, ktorý sa predstavil divadelnou hrou
FurtFURIANTI.
Posilnenie cezhraničnej spolupráce nastalo aj v oblasti vzdelávania. Žiaci a pedagógovia zo
Základnej školy Víťezná z Litovla spolu s detským speváckym
súborom Mládí v dňoch 17. 20.
mája 2017 navštívili žiakov z
partnerskej školy ZŠ J. A. Komenského v Revúcej. V podkrovných priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia
žiaci základných škôl odprezentovali vlastné výtvarné práce na
výstave „Svet okolo nás“ a v
priestoroch Mestského domu
kultúry Revúca na Slávnostnej
akadémii spoločne oslávili viac
ako 30-ročné priateľstvo oboch
škôl. Informácie o histórii a spolupráci miest boli propagované
aj prostredníctvom výstav. Vo
výstavnej sieni Mestského klubu
Litovel bola inštalovaná výstava

s názvom „50 let Partnerství
měst Revúca a Litovel“. V ter
míne od 9. júna do 31. júla 2017
v podkrovných priestoroch Mú
zea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej bola výstava s
názvom „Litovel pre Revúcu,
Revúca pre Litovel“.
Bohatý kultúrny program, sprievodné akcie pre celé rodiny a
jarmočné stánky. Aj o tom boli
tohtoročné Dni mesta Revúca
(16. 18. jún 2017). Počas akcie
pódium patrilo aj folkloristom zo
súboru Hanačka a hudobníkom
z Hanáckej môzeky, ktorí prezentovali piesne a tanečné
pásma z oblasti Hané. Súčasťou
mestských osláv bolo aj slávnostné oceňovanie osobností
mesta Revúca, počas ktorých
najvyšší predstavitelia oboch
miest podpisom potvrdili pokračovanie Dohody o spolupráci
V termíne 08.-10. septembra
2017 delegácia z Revúcej prijala
pozvanie na kultúrno-spoločenské podujatie Litovelské slávnosti, na ktorom prostredníctvom svojho stánku na Námestí
Přemysla Otakara odprezentovala mesto Revúca a folklórne
skupiny Lykovec a Lykovček navodili atmosféru slovenskej kultúry a ľudových tradícií.
V dňoch 06. 08. októbra 2017
navštívili mesto Revúca seniori
z Litovla, ktorí ochutnali slovenské špeciality na salaši Zbojská, zažili jesennú atmosféru
kultúrneho podujatia Jazda sv.
Huberta a oboznámili sa s históriou nášho mesta v priestoroch budovy Prvého slovenského gymnázia.
Za účelom vzájomného spoznávania a zlepšenia kvality služieb
v oblasti turizmu a propagácie
česko-slovenského družobného
partnerstva nadviazali spoluprácu aj Turistické informačné
centrum Revúca a Turistické informačné centrum Litovel. Centrá výmenou propagačných materiálov zlepšili povedomie občanov oboch miest o zaujímavostiach, turistických možnostiach, prírodných a kultúrnych
hodnotách regiónov.Počas
celého roka sme na stránkach
mestských novín Revúckych listov prinášali informácie o vzájomných aktivitách miest a podrobnosti o partnerskom meste
Litovel.
Záver roka týchto jedinečných
osláv patril adventným koncertom. Dňa 9. decembra 2017 v
Rímskokatolíckom kostole sv.
Vavrinca diakona v Revúcej
vystúpil komorný spevácky zbor

absolventov GJO Litovel s Jírovci. Predvianočnú atmosféru
plnú hudby a pokoja v sprievode
nádherných tónov adventu v
podaní Speváckeho zboru Quirin
zažili Litovelčania 16. decembra
2017 v Kostole sv. Marka.
Pevne veríme, že doterajšie návštevy Revúčanov v Litovli a Litovelčanov v Revúcej majú per-

spektívu v partnerskej spolupráci s aktívnym zapojením občanov oboch miest pokračovať
aj naďalej.
Text: Oddelenie regionálneho
rozvoja, MsÚ Revúca ,Foto: archív MsÚ, Revúcke listy, MsKS,
Múzea PSG, ZŠ Komenského
Revúca

Hostia z Litovla na Gemerskom plese

Súbor Hanácka môzeka

Mesto Revúca a súbor Šumiačan na plese v Litovli
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V jubilejnom roku 2017
Partnerské stretnutie škôl

Zochova divadelná Revúca, FurtFurianti

Dni mesta v Revúcej

Eva Cireňová a Zdeňek Potužák

Výstava
v Múzeu
PSG

Výstava
v Litovli
Dni mesta v Litovli

Advent s Jírovci

Advent s Quirinom v Litovli
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Modernizácia kamerového systému Navrhnite výnimočné osobnosti mesta na ocenenie

Mesto Revúca získalo dotáciu v
sume 3 800 € na financovanie
výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality:„Modernizácia kamerového systému v
meste Revúca“ v zmysle výzvy
Rady vlády SR pre prevenciu
kriminality.
Mesto prispelo na modernizáciu
kamerového systému finančnou
čiastkou takmer 790 €. Projekt
rieši výmenu jednej nefunkčnej
(opotrebovanej) kamery za novú
na sídlisku Podháj za účelom
dohľadu nad bezpečnosťou
obyvateľov a ochrany majetku v
citlivej oblasti mesta.
V rámci projektu bola zakúpená
jedna otočná kamera vrátane

príslušenstva, káble a inštalačný materiál pre jej osadenie a
oživenie na ulici Prvého slovenského gymnázia. Do prevádzky bola spustená v novembri. Na bezpečnosť obyvateľov
v meste tak dohliada celkovo 13
kamier.
Modernizáciou monitorovacieho kamerového systému sa
očakáva nielen zníženie priestupkovosti, uličnej kriminality a
trestnej činnosti, ale aj zvýšenie
objasnenosti trestnej činnosti,
efektívne riadenie hliadok mestskej polície a tiež ich využitie v
ostatných častiach mesta podľa
aktuálnej potreby.
Projekt bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
Text a foto: MsÚ

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.

Pozývame vás
Mesto Revúca a Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov ZO gen.Viesta Revúca vás pozývajú na
spomienkovú slávnosť pri príležitosti
osláv 73.výročia oslobodenia mesta dňa 25.januára 2018
o 11.hod.,pri pamätníku na Námestí slobody
Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva 2018
18.január, 22.marec,17.máj,28.jún,13.september,
25.október,6.december

Pravidelný výkup papiera

Nezabudnite na miestne dane a poplatky
Upozornenie daň z nehnuteľností
Správca dane z nehnuteľností v
súlade so zákonom č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov upozorňuje daňovníkov, že termín pre podanie
daňových priznaní k dani z nehnuteľností je 31. január 2018.
Daňové priznania podávajú
iba vlastníci, ktorí nadobudli
nehnuteľnosť v priebehu roka
2017.
V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením a vydražením
počas kalendárneho roka
daňová povinnosť vzniká prvým

dňom mesiaca nasledujúceho
po dni v ktorom sa dedič alebo
vydražiteľ stal vlastníkom.
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačivách
vydaných Opatrením MF SR,
ktoré sú platné od 01.01.2015 a
sú dostupné u správcu dane
Mestský úrad Revúca kancelária č. 2, alebo na internetovej
stránke Mesta Revúca aj
Ministerstva financií SR v sekcii
Dane, clá a účtovníctvo Priame
dane Miestne dane a poplatky.
Upozornenie - poplatok za
komunálne odpady
Poplatníkom poplatku za komunálne odpady, ktorí žiadajú
odpustenie alebo zníženie poplatku za rok 2018 odporúčame,

Firma Brantner Gemer ,s.r.o bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier, prípadne hotovosť( vyplácané
nad 200 kg) v týchto dňoch: 31.1.,27.2.,27.3.,30.4.,29.5.,26.6.,31.7.,28.8,25.9.,30.10.,27.11.,18.12.,. 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,15.4016.00 Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka
Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčka- pri kultúrnom
dome. Kontakt: 0902 980 998, 0902 987 672
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.Je
potrebné zber zviazať!

aby potrebné doklady doručili na
Mestský úrad Revúca - podateľňa, prípadne do kancelárie
č. 2 do 31. januára 2018.
Upozornenie - Ostatné
miestne dane
U ostatných miestnych daní daň
za psa, daň za používanie VP,
parkovné, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie
prístroje, upozorňujeme obyvateľov, že všetky zmeny je potrebné hlásiť do 30 dní na MsÚ
Revúca, č. dverí 6 pokladňa.

Upozorňujeme poplatníkov,
že rozhodnutia k daniam a
poplatkom za rok 2018 budú
doručované v mesiacoch
marec až apríl 2018.Pri úhrade
bezhotovostne je nevyhnutne
potrebné zadať príslušný variabilný symbol a konštantný
symbol, ktorý je uvedený v rozhodnutí (bez toho nebude platba identifikovaná), pri úhrade v
pokladni MsÚ je potrebné doniesť so sebou k úhrade aj rozhodnutie.
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Nová knižka
mladej poetky
do vašej knižnice

KULTÚRA

V kaviarni City Caffe v Revúcej,
sme v utorok, 12. decembra pokrstili moju prvú knižku.
Knižka Nechávam tu seba je
zbierkou básní, pre všetkých
tých, ktorí veria v krajšie zajtrajšky včerajších nocí, rovnako
ako ja. Pre tých, ktorí cítia život,
milujú celým srdcom a smejú sa
na plné hrdlo. Keby ste sa pýtali,
o čom tie básne sú, neexistuje
správna odpoveď. Každý nech
hľadá svoj vlastný príbeh. O tom
poézia je .Ďakujem všetkým,
ktorí ma podporili a pomohli mi
dotiahnuť to do úspešného konca. A ďakujem vám,čitatelia,
pretože vďaka vám zostáva poézia večnou .Knižka je dostupná
( zatiaľ) : Prvé slovenské gymnázium, kaviarne Tesco,City
Caffe.Prostredníctvom e-mailu:
nechavamtusebamm-@gmail.com
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Odpredaj pozemkov a budov v obci Sirk
Obec Sirk odpredáva prebytočný majetok obce podľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa
§9a, ods.1. písm. c, a podľa §9a, ods.5.
Odpredaj majetku obce sa uskutoční priamym predajom za
najvyššiu ponúknutú cenu. Ide o pozemky: Parcela registra C, č.p.
548/23 vo výmere 108 m2 , parcela registra C, p.č. 548/45 vo
výmere 667 m2 , parcela registra C, p.č. 548/48 vo výmere 62 m2,
parcela registra C, p.č. 548/49 vo výmere 305 m2.Budovy: budova
bez súpisného čísla na parcele KN-C č. 548/47 a na parcele KN-C
č. 548/48.Minimálna hodnota je stanovená podľa znaleckého
posudku č. 190/2017, a predstavuje sumu 9400 eur (slovom
deväťtisícštyristo eur). Pozemky sa nachádzajú v k.ú. obce Sirk.
Podmienky odpredaja pozemku a budov. Všetky pozemky a
budovy sa musia odpredať spolu a nie po častiach. Obecný úrad v
Sirku si vyhradzuje právo pri nedodržaní podmienok odpredaja
odstúpiť od kúpnopredajnej zmluvy.
Termín na doručenie ponúk je stanovený do 2.2.2018 do 12.00 hod.
na OcÚ v Sirku. Ďalšie informácie sú zverejnené na internetovej
stránke obce Sirk. Daniel Fakla, starosta obce Sirk.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov ďakuje
JUDr. Andrej Danko, predseda NR, MVDr. Eva Cireňová, Mesto
Revúca, ZO JDS Revúca, Ing. Laššan Július poslanec VUC,
Mestské kultúrne stredisko, MVDr. Milan Kolesár poslanec VÚC,
JEDNOTA COOP Revúca, Bytové hospodárstvo, Obecný úrad
Muránska Dlhá Lúka , PRIMA FITNESS Ing. Pribolová, Lekáreň
LIANELA, Lekáreň DR. MAX, Lekáreň CANABIS, REVITAL
.Házyová, RELAX CENTRUM Gajdoš, VERA MÓDA Pašiaková,
LMK OBUV Kelich, AVON CENTRUM Haľáková,Očná optika
LADA Benediktiová, Foto ROLINEC, Kaderníctvo K. Štetcová,
Kaderníctvo L. Zlatnická, MUDr. Jolšvaiová, Ing. Poprocký Milan,
pizéria ALADÍNRusnák,Pizéria LA FAMILIA,ELEKTRO Lopušek,
ELEKTRO Knopp, TELSAT Hrivňák, Expres servis D.Hollý, Miniželeziarstvo športová výživa Paleček, AUTO HAUS Žigo, Kvety
Janka, Kvety Iveta, AUTO MOTO TREND Lipták, Papiernictvo
COMPACT, Vellness centrum Bálintová, Piváreň Mamut, NASTOLEM Goliáš, MED MEDOVINA Damrely,Patrik Pánik, Viera
Chabová, Mäso Čupka, M+M Mitrová, Klenoty Diamonds, p.
Eduard Sendrei, ZO JDS Hnúšťa,
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Spomienky neblednú
Skončil sa rok 2017, v ktorom
sme spomínali na 50. výročie
družby medzi mestami Litovel a
Revúca. Dovoľte mi, aby som si
aj ja zaspomínala na tie úžasné
chvíle, ktoré som strávila v kruhu
kolegov družobnej školy z Litovla.
V roku 1970 som nastúpila do
práce na ZŠ Jilemnického v
Revúcej. Hneď som sa zapojila
a podporovala družobnú činnosť. Prvýkrát sme vycestovali
so žiakmi do mesta Litovel na
družobnú návštevu aj s kolegami, dnes manželmi Gajdošovcami. Pred budovou základnej
školy a gymnázia nás vítal kolektív učiteľov s riaditeľom J.Kalabisom a spevom privítal zbor
žiakov pod vedením B.Halvovej.
Nocľah bol pripravený v najväčšej miestnosti školy, aule, kde
sme spoločne chlapci a dievčatá
strávili noci plné prekvapení.
Mnohí, ktorí nemohli zaspať, si
možno ešte spomínajú na „kačáky“, trénované po chodbe
školy. Stretnutia s kolektívmi
škôl u nás, v Litovli, aj na rozmedzí Moravy a Slovenska na
chate v Bečve boli srdečné a
úprimné. Na každé stretnutie
sme sa dopredu vždy dôkladne
pripravovali. Družbu rozvíjali

riaditelia škôl D.Maukš, R .Repák, V.Blanár. Angažovali sa aj
kolegyne, z nich spomeniem E.
Kmeťovú, S. Cmarovú, J. Szaboovú a iné. Škole pomohlo aj
rodičovské združenie pod vedením p. Karabínoša a A. Štafuru.
Nezabudnem na to, ako sme kolegov z Litovla učili variť bryndzové halušky.
Nevymieňali sa len kolektívy
učiteľov, ale aj triedy žiakov. Ja
ako triedna učiteľka som nadviazala družbu s paralelnou triedou, ktorú viedla Z. Hálová. Darilo sa nám vymieňať si kolektívy
žiakov, ale bez pomoci rodičov
by to nemalo úspech. Bolo potrebné pripraviť rodiny a deti na
nové kolektívy. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí mi nezištne
pomáhali, spomeniem aspoň
O.Šturmankinovú, J.Lúča,
P.Mlákaya ...
Na jednom zo stretnutí s rodinou
Hálovcov v Litovli mi ukázali
priestor, kde by mala stáť nová
škola. Myslela som si, že hovorí
o fatamorgáne, ale nie, na tom
mieste naozaj o pár rokov stála
nová škola - ZŠ Vítězná.Republika sa rozdelila, ale naša
družba tým neutrpela. Vo vedení školy ZŠ Vítězná stál v
pozícii riaditeľa J. Hála, ktorý

nezabudol na úprimné družobné
stretnutia. Bez našej školy, ZŠ
Komenského, ktorá družbu neprerušila ani po rozdelení republík, by sme dnes neoslavovali
50. výročie družby.Poslednýkrát
som navštívila Litovel s mojimi
deviatakmi a ZUŠ z Revúcej.
Finančne nám pomohol môj
bývalý žiak H. Nagypál, za čo
som mu povďačná. A tak ako on
pred mnohými rokmi, aj jeho syn
navštívil Litovel.
Na záver sa chcem poďakovať
aj riaditeľovi ZŠ Komenského E.
Valkovi za to, že ďalej rozvíja
družobnú činnosť medzi školami. Ďakujem riaditeľke M.
Galovičovej a jej zástupkyni D.
Serbákovej, že rozbehli dru-

Vianočná kvapka krvi
veku od 18 do 60 rokov. Podmienkou je minimálna hmotnosť
50kg a dobrý zdravotný stav.
Nesmie však byť nosičom vírusu
HIV, nemôže byť po prekonaní
hepatitídy (žltačky) typu B a C a
nemôže trpieť na iné závažné a
chronické ochorenia. Frekvencia darovania je pre mužov 3
mesiace a pre ženy 4 mesiace
od posledného odberu. MFK
Revúca zorganizuje podobnú
akciu opäť o rok pred Vianocami, na ktorú Vás už teraz
srdečne pozývame.
Viac infomácií nájdete na
webovej stránke klubu: mfkrevuca.net
Futbalové trávniky odpočívajú
pod snehovou prikrývkou a väčšina futbalistov si užíva voľno
počas zimnej prestávky. Siedmi
hráči MFK Revúca sa však opäť
rozhodli 19. 12. 2017 spojiť svoje sily spoločný cieľ. Zúčastnili
sa totiž 4.ročníka Vianočnej kvapky krvi (1. ročník sa pre technické problémy v NsP v Revúcej
volal Novoročná kvapka krvi).
Od sezóny 2014/2015 sa stalo
tradíciou, že v predvianočnom

čase prichádzajú revúcki
futbalisti do nemocnice, aby
darovali to najvzácnejšie ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
Celý odber sa už tradične
niesol vo veľmi dobrej atmosfére, k čomu prispel aj
personál transfuziologického
oddelenia NsP Revúca.
Celkovo sa odberu zúčastnilo
27 darcov, z čoho štvrtinu tvo
rili hráči MFK.Darcom krvi sa
pritom môže stať každý vo

žobnú činnosť so ZŠ Jungmanova v Litovli. Držím im prsty,
aby zažili také krásne a nezabudnuteľné chvíle, aké som zažila ja. Jedno ma veľmi mrzí, a
to, že sme z týchto stretnutí nepísali kroniku a nezvečnili sme
ich takto pre ďalšie generácie,
ktoré prídu po nás.
Na veľa krásnych chvíľ s priateľmi by sa ešte dalo spomínať.
My dôchodcovia spomíname
stále. Raz ročne v Litovli alebo v
Revúcej. Už málo kolegov žije z
doby, kedy sa družba rodila, ale
tí, ktorí sú ešte medzi nami, spomínajú aj neoficiálne na spoločných stretnutiach. A že je to
pravda, svedčia aj fotografie zo
stretnutí.B. Sabolová

Zamestnanie
Šička/krajčírka textilných a kožených poťahov, SELYZNÁBYTOK,s.r.o Tornaľa, Ing.Lýdia
Vysocká, 0475522001, nižšie
stredné odborné vzdelanie,
Čašník/ka, SMZ-SLUŽBY,a.s.
Jelšľava, Hrádok, Ing.Peter
Miko,0905 762 409, nižšie
stredné vzdelanie,
Úverový špecialista, Wustenrot
Revúca, Ing.Oto Vojtko,0905
762 409 nižšie stredné vzdelanie,
Údržba a obsluha BPS, PM ,
s.r.o Jelšava, Jana Medveová,0905 741 127, úplné stredné
vzdelanie,
Zvárač, ARIES, s.r.o Tornala,
Viktória Imreczeová,0918 727
211, strené odborné vzdelanie,
Vodič nákladnej dopravy a
poľnohospodárskych strojov,
P.M.s.r.o,Hucín, Anna Švecová
MBA, 0917 117 858, stredné
odborné vzdelanie, Upratovačka, SMZ-SLUŽBY Jelšava,a.s, Teplá Voda,Ing.Peter
Miko,0905 762 409, základné
vzdelanie,
Telefonista,Revúca, Adrián Kocsis, 0915 943 764,úplné stredné
vzdelanie
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA

Nechajte si preplatiť kurz CIA - INZERCIA - INZE
Úradom práce v plnej výške
Nová Taxi služba
RE-PAS.
PhDr.Renáta Ružinová
pre Revúcu a okolie.
Akreditovaný
Kontakt: 0940 620 630
Intenzívny
www.zuzitaxi.sk
Opatrovateľský kurz
- pre záujemcov o opatrovateľskú činnosť na SloUpratovacie služby
vensku alebo v zahraničí Upratovanie domácností
Tepovanie
- v domácnostiach alebo
Umývanie
okien
zariadeniach sociálnych
Parné čistenie
služieb
Čistenie
automobilov
Termín: január 2018
Miesto:učebňa Muránska
Ing.Róbert Profant
ulica Revúca
0902 970 540
Prihlasovanie:
rprofant@gmail.com
0903 137 604
Sládkovičova 59/3

Revúcke listy č.1/12.január 2018

Predáme alebo dáme do
prenájmu budovu pekárne
Intal na Tomášikovej ulici.
Bližšie info:
0905 655 179

Prenajmeme priestory na
prízemí 60m2 v budove
vedľa Drogérie 101
a
priestory na poschodí 35m2
nad lekárňou Dr.Max
vhodné ako kancelárske
priestory.
Bližšie info:
0905 655 179

Revúca

Rozpis lekární január 2018
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
BENU

2
BENU

3
BENU

4
BENU

5
BENU

6
Lianela
8.00-18.00

7
Dr.Max
8.00-14.00

8
BENU

9
BENU

10
BENU

11
BENU

12
BENU

13
Cannabis
8.00-14.00

14
NsP
8.00-14.00

15
BENU

16
BENU

17
BENU

18
BENU

19
BENU

20
Lianela
8.00-14.00

21
Dr.Max
8.00-14.00

22
BENU

23
BENU

24
BENU

25
BENU

26
BENU

27
Dr.Max
8.00-14.00

28
Cannabis
8.00-14.00

29
BENU

30
BENU

31
BENU

Pohotovostné služby: pondelok-piatok BENU do 20.00
Víkend: 8.00-14.00, BENU do 20.00
Štátne sviatky: 8.00-18.00, BENU zatvorená

Tak ako mu z očí žiarila láska a
dobrota, tak nám bude chýbať do
konca života. Odišiel potichúčky
bez slova rozlúčky, my ho však
radi máme, s láskou a úctou na
neho spomíname
Dňa 4.januára 2018 uplynulo 23
rokov, čo nás opustil náš
milovaný manžel a otec

Ondrej
Plichta

S úctou spomínajú manželka,
dcéry Iveta, Dáša, syn Peter,
vnúčatá a pravnučka.

Životné križovatky
Vitajte
Ronald Kaša
Filip Kojnok
Adam Kýpeť

Lúčime sa
Monika Bírová
vo veku 73 rokov
Peter Mihalko
vo veku 61 rokov
Pavel Turis
vo veku 78 rokov
Otília Bezaňuková
vo veku 47 rokov
Marian Medveď
vo veku 62 rokov
Anton Sušila
vo veku 73 rokov
Mária Meluchová
vo veku 83 rokov

Znel svadobný
pochod
Miroslav Kozár
a Diana Hoďáková
dňa 22.12.2017
Dňa 14.januára 2018 uplynie
rok, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý
otec

Ondrej
Šturmankin
Odišiel tíško, niet ho medzi nami
ale v našich srdciach žije spomienkami. S láskou spomínajú
manželka Elena, dcéra Katka a
syn Peter s rodinami.
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