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Dominanty Revúcej-ich súčasná podoba s nádychom histórie
Spoznajte zaujímavé historické
zákutia mesta Revúca prostredníctvom nových propagačných
materiálov. Mesto Revúca koncom roka 2017 vydalo 3 nezávislé brožúry s podrobnejšími
informáciami o svojich najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatkach.
Prostredníctvom jednotlivých
brožúr sa dozviete detaily výstavby najstarších svedkov premien mesta a uvidíte aké cenPSG
nosti skrývajú Záhrada
v súčasnosti.
Jedinečnú historickú hodnotu
najcennejších architektonických
pamiatok, ktoré dodnes svojim
obyvateľom i návštevníkom pripomínajú dejinné udalosti, zachytávajú fotografie revúckeho
rodáka Maroša Detka.
Zámerom vydania spomínaných
brožúr, ktoré sú dostupné v Turistickom informačnom centre
Revúca, bola podpora rozvoja
miestneho turizmu.

Zimný prechod Stolickými vrchmi
sme sa až do dedinky Muránska
Zdychava.Menšia skupina sa
rozhodla ísť od Červenej Skaly,
lokalita Trsteník. Našli sa však aj
päťdesiati odvážni lyžiari, ktorí si
trúfali zdolať trasu až od Besníka, cca 33 km cez Telgártsku
priebybu, popod Kyprov, smer
Severná lúka, na chatu Janku a
Januárové teplé počasie bez
dolu dolinou Karafová.
snehu robilo organizátorom veľké starosti. V poslednej chvíli Zdravotný dozor nám zabezpedošlo k zlepšeniu a využili sme čili priatelia a naši priaznivci zo
klasické trasy prechodu. Pre skupiny Horská služba Malá
účastníkov boli pripravené tri Fatra okrsok Muráň.
trasy. Jedna trasa pre bežkárov K úspešnému zvládnutiu tohto
a dve trasy pre pešiu turistiku. obľúbeného podujatia nám výDo štartu troch turistických trás z razne pomohla finančná a maRevúcej dopravilo 290 účast- teriálna podpora Mestských
níkov päť plných autobusov. Zá- lesov Revúca, TESCO Revúca,
ujemcovia o turistický prechod Meriač Ľubomír SERVIS Remali k dispozícii dobre vysne- vúca, SMZ, a.s., Jelšava, Pekáržené lesné cesty.
eň Belák, Reštaurácia Balaton
Najväčšia skupina turistov šla už za čo im úprimne ďakujeme.
osvedčenou trasou Javorina, Oddelenie školstva, telesnej kulŠumiacka priehybka, Severná túry a športu pri MsÚ v Revúcej,
lúka, chata Janka, Karafová, a foto: Ing. Štefánia Sirková
aby šliapania nebolo málo prešli
V sobotu 3. februára 2018 sa
uskutočnil 17. ročník zimného
prechodu Stolickými vrchmi, ktorý zorganizovalo Mesto Revúca
v spolupráci s Lesmi SR, š. p.,
Odštepným závodom Revúca a
Klubom slovenských turistov
Dúbrava.
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Stretnutie so spisovateľkou

V utorok 6.februára podvečer sa
v kníhkupectve KnihArt konala
beseda so spisovateľkou Janou
Pronskou.
Prvá slovenská autorka historických romancí pochádza z
Gelnice a v súčasnosti žije a
tvorí v Nálepkove. Už svojim
prvým románom Zlatníkova
chovanica si v roku 2008 získala
srdcia slovenských čitateľov a
momentálne má už pätnásť úspešných historických románov,
prevažne zo slovenského stredoveku.
Jana Pronská miluje romantické
príbehy a stredovek a ako sme
sa dozvedeli, obdobie stredoveku je síce plné temna, na druhej strane ponúka množstvo
krásnych legiend a príbehov. A v
legendách, príbehoch, skutočných historických postavách,
miestach, starých mapách a
listinách nachádza spisovateľka
námety pre svoje romány. Posledný román Kumánska princezná sa opiera o historické fakty, kedy sa kočovný národ Kumánov usídlil na území Uho-

rska. Neskôr sa úplne asimiloval
ale Alžbeta Kumánska ako nevesta uhorského kráľa Belu IV.
vládla miesto syna Ladislava IV.
V najnovšom románe s príťažlivým názvom Diablova zajatkyňa, ktorý poteší jej priaznivcov v máji tohto roka spracovala
autorka legendu o Rolandovi,
rebelovi zo Spiša.
V súčasnosti sa venuje len písaniu, keď nepíše, relaxuje s rodinou, pri hrnčiarskom kruhu
alebo vyrába šperky. Ako tvrdí:“
Ak svojimi knihami prispejem k
tomu, aby si čitatelia pri nich
oddýchli, dozvedeli sa čo to o
našej histórii, o hradoch a rodoch, prežili pohnuté osudy hrdinov a s potešením zatvorili poslednú stránku, budem ako
autorka spokojná.“
S úspešnou spisovateľku historických romancí sa stretla aj
primátorka mesta Eva Cireňová, ktorá vo voľnom čase rada siaha po dobrých knihách.
Text a foto:Katarína Kvetková

Aj v zime sa staráme o zvieratká

Les v zime má svoj typický výzor
a atmosféru. Ako keby sa v zimnom období na chvíľu zastavil
čas. Pokoj v lese je len zdanlivý. I
keď veľa jeho obyvateľov sa uložilo na zimný spánok( medveď,
jazvec, jež..), pre mnoho zvierat
nastávajú veľmi ťažké časy.
Lesná zver si v tomto období len
veľmi ťažko nachádza potravu.
Veľa lesných živočíchov je vystavených boju o prežitie. Slabšie a vysilené jedince napádajú
predátori(rys,líška,orol,vlk, mačka divá). V tomto období je veľmi
dôležité sa o zver starať, prikrmovať ju a pomôcť jej v boji o
prežitie. Na túto náročnú úlohu
sa lesníci a poľovníci pripravujú
celý rok (oprava krmelcov, solísk,
sušenie sena, zber gaštanov
atď.) a aj my im pri tom pomáhame.

ktorom sa pod vedením Mgr.
Lucie Medvecovej učíme spoznávať a chrániť prírodu. V jedno
popoludnie sme sa autami
dostali na Bodnárku, kde sme už
mali nachystané vrecia so senom, ktoré sme odniesli do lesa
pre zver. Po ceste sme videli
ohryzené stromy, čo je znakom
toho, že zvieratká hladujú.
Nebolo to jednoduché, lebo sme
sa brodili snehom, no tešili sme
sa, že robíme dobrú a užitočnú
vec. Boli sme unavení, ale mali
sme dobrý pocit z toho, že sme
pomohli a určite v tom budeme
pokračovať dovtedy, kým nevykuknú prvé steblá trávy.

Za tento krásny zážitok ďakujeme Ing. Ladislavovi Szabóovi,
riaditeľovi Mestských lesov v
Revúcej, ktorý nás sprevádzal a
porozprával nám veľa zaujímaV Základnej škole J. A. Komen- vostí. Taktiež ďakujeme za
ského máme už tretí rok záuj- spoluprácu rodičom, poľovnímový krúžok pod názvom Mladí kom, ktorí s nami spolupracujú.
priatelia prírody a poľovníctva, na
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Zahlasuj za svoje mesto

Sloboda vstúpila do mesta pred 73 rokmi
Vo štvrtok predpoludním, 25.januára 2018 sa pri pamätníku na
Námestí slobody konala spomienková slávnosť pri príležitosti
osláv 73.výročia oslobodenia nášho mesta.
Osláv sa zúčastnili primátorka mesta Eva Cireňová, zástupca
primátorky mesta a poslanec Banskobystrického samosprávneho
kraja Július Buchta, prednosta Okresného úradu Revúca Peter
Balogh, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Revúcej Ján Kochan, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Kolesár, ďalší pozvaní hostia, zástupcovia
mesta, členovia Základnej organizácie SZPB v Revúcej, žiaci a
študenti revúckych škôl.

Turnaj O pohár primátorky mesta

Prvé jednotky oslobodzovacej armády vstúpili do chotára Revúcej
23.januára 1945. Ustupujúce nemecké vojská počas bojov o mesto
zničili elektráreň, pílu, podpálili sklady a vyhodili most v meste.
Ráno 25.januára 1945 sovietski a rumunskí vojaci 2.ukrajinského
frontu mesto oslobodili a začala sa dlhá cesta sčítavania strát a
obnovy zničenej Revúcej .
Dramatické, historické udalosti doby vo svojom príhovore priblížila
primátorka mesta. Zároveň zdôraznila potrebu zachovávať a
odovzdávať poznatky a spomienky tých, ktorí boli priamo konfrontovaní s hrôzami vojny, tým, ktorí o nich len počuli alebo čítali, a
nezabúdať na padlých a obete. Text a foto: Katarína Kvetková

Vo štvrtok 1.februára 2018 sa v telocvični Gymnázia Martina Kukučína konal tradičný volejbalový turnaj učiteľov O pohár primátora
mesta.
Na jednotlivé zápasy nastúpilo 5 družstiev. Družstvá všetkých
základných škôl z Revúcej, špeciálnej školy a gymnázia. V podvečer putovný pohár vlastne ani neputoval, keďže ho opäť získal
minuloročný víťaz a držiteľ, družstvo Základnej školy Hviezdoslavova.
Víťazovi blahoželáme a ako je už pri takýchto stretnutiach zvykom,
veríme, že ostatní zúčastnení pedagógovia sa zabavili a strávili
príjemný deň so svojimi kolegami. Katarína Kvetková
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Tvorivé videnie
Nejde to vždy a nejde to ľahko.
Na tvorivú prácu musí vzniknúť
ideálne rozpoloženie ducha a
mysle....všetci poznáme zázračnú moc fotografie. Zachytí
neopakovateľný okamih, ktorý
nevybledne a poteší aj po
mnohých rokoch. O význame
svetla v živote človeka niet pochýb. Prirodzené denné svetlo
sa vo večerných aj nočných
hodinách a počas chladných dní
dopĺňa tým umelým. O dôležitosti svetla pri fotografovaní a
jeho bohatých možnostiach
sme sa opýtali Dušana Petra,
mladého amatérskeho fotografa, narodeného i žijúceho v
Revúcej.
Kto alebo čo Ťa priviedlo k
fotografovaniu?
Išlo to tak nejako samo, doma
sme mali foťák, s ktorým som fotil všetko, ale nič som o fotografovaní nevedel. Neskôr som sa
o to začal zaujímať viac a pochopil som, že na serióznu fotografiu potrebujem zrkadlovku.
Keby si mal vlastnými slovami opísať svoju tvorbu ako
by si ju charakterizoval?
Moja tvorba má široký záber.
Fotím najmä prírodu, v ktorej
som často, tiež sa venujem portrétnej fotografii, fotografovaniu
svadieb a rôznych podujatí. Rád
cestujem a foťák beriem stále zo
sebou
Používaš pri fotení nejakú
špeciálnu techniku? Fotografiu robí fotoaparát alebo
fotograf?
Používam bežnú základnú techniku, nič špeciálne. Pri cestovaní sa snažím zminimalizovať
veľkosť výbavy. Pre kvalitnú fotografiu je potrebná kvalitná
technika, ale samozrejme aj človeka, ktorý ju ovláda.
Pred fotografovaním máš
pripravený špeciálny scenár
ako postupovať?
V prírode sa toho veľa naplánovať nedá, človek je závislý
od počasia. Presnejším scenárom sa riadim počas fotografovania svadieb, ktoré prebiehajú väčšinou rovnako. Inak rád
improvizujem.
Zažil si niekedy pri fotení aj
humornú situáciu?
Humorných situácií som zažil
veľa, najviac na svadbách, keď
sa všetci bavia.
Ktoré ročné obdobie uprednostňuješ a vyberáš si aj deň

na dobré fotografovanie?
Každé ročné obdobie je niečím
výnimočné a aj každý deň je
vhodný na fotografovanie.
Máš obľúbenú fotografiu?
Podaril sa ti aj tzv. majstrovský záber? Dávaš prednosť
farebnej, či čiernobielej fotke?
Mojimi obľúbenými sú fotografie
prírody, páči sa mi, keď je plná
farieb, ale v poslednom čase si
obľubujem čiernobielu fotografiu. Moje “majstrovstvo“ musia posúdiť iní.
Máš doma vystavené svoje
fotografie a priestor, kde
môžeš tvoriť?
Doma svoje fotografie vystavené nemám. Čo sa týka
priestoru na tvorenie - výrobu,
priestoru je málo, v domácich
podmienkach sa snažím improvizovať.
Spolupracuješ s niekým a
máš pracovné ponuky na
fotenie?
Nespolupracujem s nikým, fotografovanie mám ako hobby.
Som rád keď sa moje výrobky a
aj fotografie páčia nielen mojim
blízkym, ale aj iným ľuďom.
Prezradíš nám svoje plány do
budúcnosti?
Budem rád, keď sa budem aj
naďalej môcť venovať fotografovaniu, i ďalším mojím záľubám, medzi ktoré patrí aktívna
turistika i kreatívna práca s
drevom a kožou. Výrobky z dreva a kože si môžete zakúpiť i v
našom Turistickom informačnom centre v Revúcej s vedomím, že boli vyrobené Dušanom Petrom a sú originálne...
Autor vystavoval na „Revúckej
fotografii“,kde spracovanú folklórnu tému prezentoval vo výstavnej sále Mestského domu
kultúry v Revúcej.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme ešte veľa pozitívnych vibrácií pri ďalšej fotografickej
tvorbe.
Text: Oddelenie regionálneho
rozvoja MsÚ Revúca TIC

Kam za zábavou,kultúrou a športom

Revúcke listy č.3/13.február 2018

KULTÚRA

5

6

ŠKOLSTVO

Revúcke listy č.3/13.február 2018

Úspešný január pre reprezentantov školy
uskutočnilo obvodné kolo vo
florbale žiakov ZŠ za účasti 6
družstiev, s celkovým počtom 61
súťažiacich. Družstvo chlapcov
urputne bojovalo a nakoniec zaslúžene vyhralo. Patrí im zaDružstvo dievčat Základnej ško- slúžené prvé miesto a postup do
ly J. A. Komenského v zložení regionálneho kola.
Kristína Kiselová, Kornélia Dňa 24.1. sa na našej domácej
Chlebušová, Zdenka Dachová, pôde konalo okresné kolo mateZuzana Kiselová, Kristína Kilí- matickej olympiády žiakov 5. a
ková, Kristína Ferdinandy, Sára 9. ročníka. Naši malí matematici
Krštieňová, Natália Chomčová sa v ťažkej konkurencii matemanezaváhalo a s prehľadom zví- tikov nášho okresu nestratili.
ťazilo. Po víťazstve v obvod- Erik Gombár, Petra Jankošínom kole čaká na dievčatá zá- ková , Alexandra Hamarová a
Martin Kuchta sa zaradili medzi
polenie v regionálnom kole
úspešných
riešiteľov náročných
Dňa 26. januára 2018 sa v CVČ
príkladov.
Revúca uskutočnil 25. ročník
Dňa 30.1.2018 sa v Gymnáziu
Martina Kukučína v Revúcej
uskutočnilo obvodné kolo vo
florbale žiačok ZŠ za účasti 5
družstiev, s celkovým počtom 42
dievčat

Ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorí nás úspešne reprezentovali. Ďakujeme im, že šíria
dobré meno Základnej školy J.
A. Komenského. Tým, ktorí postupujú prajeme veľa úspechov
v regionálnych kolách.
Poďakovanie patrí aj ich učiteľom a trénerom za prípravu,
ktorá ich priviedla k úspechom.
25.1.2018 sa znovu v Gymná- Teší nás, že sa našim šikovným
ziu Martina Kukučína v Revúcej žiakom darí. Sme hrdí na našu
školu.ZŠ
okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko 2018. Súťaže sa
zúčastnilo 7 škôl, 18 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 3 kategórií. Naše súťažiace - Eliška
Beňušová a Emka Adamová
prišli, súťažili a vyhrali. Svojim
umením oslovili porotu a s
prehľadom vyhrali.

Zocháči na lyžiach 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: 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!

V pondelok sme sa pred školou zišli,na lyžiarsky kurz sme všetci
išli. V autobuse samý miech,„na Donovaloch padá sneh.“ Na chatu
sme dorazili,kufre sme hneď vybalili. Spolu sme sa lyžovali,aj sme
trochu popadali. Niektorí aj jumpovali, učiteľky nám pomá hali.
Modrinky sme za tým mali,no večer sme sa už guľovali.
Začiatočníci sa zlepšujú,nový kopec už zlyžujú. Náročný svah nás
už láka,tešíme sa, čo nás čaká.Profíci sa dočkali,z Novej hole sa
spustili. Večerné lyžovanie sa nám najviac páčilo,na lanovke nás to
potme bavilo. Keď sme večer vošli do izby,písali sme tieto básničky.Počasie nám celkom prialo,všetkým nám to lyžovalo.
Sladkosti, keksy a chipsy, nakúpiť sme si raz išli. Skôr než po nás
autobus prišiel,suveníry každý kupovať išiel. Donovalom sme
zakývali a domov sme v zdraví dorazili. Tešíme sa na ďalší rok,bol
to pre nás super zážitok.
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Medailová úroda biatlonistov
II. kolo Viessmann pohára v zim- n y / t e l e v i z n e - n o v i nom biatlone žiakov sa konalo
ny/78062_televiznena plážovom kúpalisku v Bannoviny.
skej Bystrici. V sobotu 27.1.2018
Revúcu reprezentovalo 12 žia- Aj v nedeľu 28.1.2018 boli na
kov.
plážovom kúpalisku v Banskej
V rýchlostných pretekoch sme Bystrici naplánované rýchlostné
bodovali, získali sme jedno zlato preteky žiakov. Naši v počte
a tri striebra. Zlatý Markus Skle- medailí nezaostali za sobotou,
nárik sa postavil na pódium spo- len trocha pozmenili farby melu so svojím prenasledovateľom dailí (tie v nedeľu spolu s preJánom Levčákom v kategórii 10- zidentom SZB odovzdávala
11 ročných žiakov, v tej istej ve- olympionička biatlonistka Alžkovej kategórii dievčat získala beta Majdišová). Najviac sa dastriebro Lenka Repáková a v rilo žiakom v najnižšej vekovej
kategórii 12-13 ročných žiačok kategórii, kde si medzi 10-11
nabitej silnou konkurenciou bra- ročnými dievčatami vybojovala
la striebro Tamara Molentová. zlato Lenka Repáková, v tej istej
Svoj prvý štart vôbec mala Nina vekovej kategórii chlapcov zoNatália Vavreková a aj napriek pakoval sobotňajšie umiestnesmole s palicou (pretek dobehla nie náš tandem Markus Sklebez nej) sa jej podarilo obsadiť nárik a Ján Levčák. Veronika
peknú 7. priečku a získať II. vý- Šteczová získala bronz v nákonnostnú triedu. Nie vlastným ročnej a silnými pretekárkami
pričinením sa nedarilo Veronike doslova preplnenej kategórii 12Šteczovej, ktorá pre nesprávnu 13 ročných žiačok. Hneď za ňou
navigáciu rozhodcu stratila veľa sa umiestnila Tamara Molentová. Chválime aj ďalších našich
času.
pretekárov. V podobne silnej kaCeny odovzdávali prezident tegórii chlapcov 12-13 ročných
SZB Tomáš Fusko, vicepre- sa zviditeľnil aj Adrián Ottinger,
zident SZB Ondrej Kosztolányi, ktorý skončil na veľmi peknom
podpredseda vlády Peter Pelle- 6. mieste z 25 štartujúcich (a vo
grini a primátor Banskej Bystrice svojom ročníku narodenia prvý).
Ján Nosko.
Po prvých pokusoch sa už
Sobotňajšiu atmosféru pretekov "oťukali" v kategórii 10-11 ročzachytil aj spravodajský štáb TV ných žiakov aj naši najmladší
Markíza, v reportáži nájdete aj chlapci, Michal Biž obsadil 6.
našich (kliknite nižšie v zozname priečku a Martin Galovič 9.
reportáží na „Biatlon na kúpa- Priečku.
lisku“):videoarchiv.markiza.s .Klub biatlonu Magnezit Revúca

k/video/televizneno-vi-

Šampión je späť

Aj vďaka návratu majstra sveta Jána Tamáša sa Revúca v 1. kole
SZKB open ligy v Trenčíne dňa 20.1.2018 šport.hale Dukla
umiestnila na 2. mieste v rámci klubov SR. (21 klubov).Predbehli
sme tak aj veľkokluby Guard Košice a Panter Prešov.Od prvenstva
nás delilo 6 bodov, za Michalovcami. Bez prehry zápasili Ján
Tamáš (Majster sveta, 1994 Bazilej)Alžbetka Teličáková(MSR2017.V ringu v K1 sa predstavil aj Róbert Anderko. Pekný
výkon podala aj nováčka Timejka Grosiarová.

Revúcke sršne bilancujú
Športový klub má za sebou prvý kalendárny rok svojej činnosti.
Musíme povedať, že to bol úspešný rok. S malými futbalistami (
r.2009 a mladší ) sme absolvovali dokopy 16 turnajov. Z toho 6 x
sme sa umiestnili na stupňoch víťazov. A dva krát turnaj vyhrali. Dva
turnaje sme organizovali doma, za ostatnými sme cestovali po
strednom a východnom Slovensku. Počas roka sme mali aj vzácne
návštevy, ktoré prišli podporiť našich malých srsňákov. Sú to známe
futbalové mena - Miško Breznaník a Jaro Timko. Veríme, že pre
niektorých chlapcov to budú ich futbalové vzory, ku ktorým sa
priblížia.V tomto roku sa nám tiež podarilo založiť florbalový oddiel v
meste. Florbal doposiaľ fungoval iba na úrovni škôl. Naším cieľom
bolo spájať deti, aby mohli reprezentovať naše mesto. Po troch
mesiacoch spoločného tréningu sa predstavili na svojom prvom
turnaji. V konkurencii starších chlapcov, aj dospelých mužov ,
skončili tesne za bránami bojov o prvé štyri miesta. Ukázali tým svoj
potenciál a perspektívu.Veríme, že aj v tomto roku sa nám bude
dariť, že pomôžeme deťom aby sa hýbali a čo najlepšie reprezentovali Revúcu,za čo už teraz patrí vďaka obetavej práci trénerov a finančnej podpory rodičov a sponzorov.A ktokoľvek má
chuť, pridaj sa k nám !futbal tréner Ivan Brdarsky 0918 868 770 ,
florbal Tomáš Štefko 0905 338 704
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Zamestnanie

Predám novú smaltovanú
vaňu so sifónom a iporka
mi. Cena dohodou.
0944 040 919.

Správca e-shopu a špecialista
sociálnych sietí ,ADAM Slovakia,s.r.o Lubeník, Ing.Erika
Jónášová, 0907719157, úplné
stredné všeobecné vzdelanie,

Rozpis lekární február 2018
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1

2
BENU

3
Lianela
8.00-18.00

4
Dr.Max
8.00-14.00

5
BENU

6
BENU

7
BENU

8
BENU

9
BENU

10
Cannabis
8.00-14.00

11
Dr.Max
8.00-14.00

12
BENU

13
BENU

14
BENU

15
BENU

16
BENU

17
Dr.Max
8.00-14.00

18
NsP
8.00-14.00

19
BENU

20
BENU

21
BENU

22
BENU

23
BENU

24
Cannabis
8.00-14.00

25
Lianela
8.00-14.00

26
BENU

27
BENU

28
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

Revúcke listy č.3/13.február 2018

Zamestnanie

Životné križovatky

Skladník/čka, ADAM SlovaLúčime sa
kia,s.r.o Lubeník, Ing.Erika Jónášová, 0907719157, stredné
Magdaléna Brocková
odborné vzdelanie
vo veku 81 rokov
Barman/-čašník/ka, Predná Hora,s.r.o Ing.Ľ.Čižmár 0915965Viera Huťanová
173, úplné stredné vzdelanie,
vo veku 55 rokov
chyžná Predná Hora,s.r.o Ing.Mária Derdáková
Ľ.Čižmár 0915965173, nižšie
vo veku 87 rokov
stredné vzdelanie,
Štefan Hudák
masér-obsluha wellnes centra,
vo veku 78 rokov
Predná Hora,s.r.o Ing.Ľ.Čižmár
0915965173, úplné stredné vzdelanie,
Pracovník pivovaru, Predná Hora,s.r.o Ing.Ľ.Čižmár 0915965- Dňa 15.februára 2018 si pripo173, stredné odborné vzdelanie, menieme 1.výročie úmrtia našej
Prevádzkar ubytovacieho a stra- milovanej dcéry a matky
vovacieho zariadenia SMZMiroslavy
SLUŽBY,a.s. Jelšava, Hrádok,
Ing.Peter Miko,0905 762 409,
Tőžserovej
úplné stredné odborné vzdelarod.
nie,
Opravár, elektrikár,PM,s.r.o HuČižmárovej
cín,Jana Medveová,0905 741127 stredné odborné vzdelanie, S láskou spomínajú manžel Miroslav s deťmi Dominikom a Dominikou, rodičia Oľga a Ondrej,
krstní rodičia Kamenskí, krstný
syn Lukáško, bratranec Miroslav, rodina Milana Tőžsera, rodina Lapšanská a ostatná celá
rodina.
Odišla si potichúčky, bez slova a
rozlúčky, my Ťa však radi máme
s láskou a úctou na Teba spomíname.

Dňa 13.februára 2018 si pripomíname 3.výročie úmrtia milovanej mamky

Zuzany
Fábiánovej

S láskou a úctou spomína syn
Laco s priateľkou Elenkou.
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