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Ožili ľudové tradície, spev a tanec

Záhrada PSG

V piatok podvečer,18.mája
2018 znela pred mestským kultúrnym strediskom ľudová hudba a spev. Miestne folklórne súbory v zmysle májových ľudových tradícií postavili na námestí máj a neskôr folklórny súbor Lykovec a jeho hostia v divadelnej sále mestského domu
kultúry krstili CD s názvom Viaš
ti milí.
Spoločne sa už zišli v novembri
minulého roka, keď v tej istej
divadelnej sále detský folklórny
súbor Lykovček, folklórny súbor
Lykovec a ich vzácni hostia,
speváčka gemerských piesní,
naša rodáčka Anka Molnárová,
Ivan Nemčok s dcérou Ivankou
Nemčokovou z Rožňavy, mužská spevácka skupina Húžva,folklórna skupina Revúška,
folklórna spevácka skupina
Spod Kohúta Revúčka Muránska Zdychava, spomínané CD
nahrávali. O technickú stránku
nahrávania sa postaralo nahrávacie štúdio Patt- Production s
Ing. Danielom Pastuchom a
jeho kolegom Alexandrom „Šura“ Bertom, grafické návrhy
spracoval Ing. Miroslav Sorokáč.
Samotnému nahrávaniu predchádzalo množstvo príprav,a
celá realizácia by nebola možná
bez troch dám, vedúcich súborov Lykovček a Lykovec Ing. Ma-

Nakoniec už len poďakovanie.
Natália Poprocká sa poďakovala
všetkým, ktorí sa podieľali na
zrode CD, za nasadenie v akom
pracovali, nadšenie s akým sa do
toho pustili a výdrž s akou to dotiahli do konca, a Banskobystrickému samosprávnemu kraju
za finančnú podporu. CD je
možné zakúpiť v Turistickom
V piatok na pódiu súbory a ľu- informačnom centre v Revúcej.
dová hudba prítomným divá- Text a foto: Katarína Kvetková,
kom predviedli ukážku hudob- J.Pullman
ného obsahu cédečka a v závere náš rodák, Ján Bazovský
Stavanie mája na
lupeňmi kvetov z lúk a hôr regiónu uviedol CD do života.
námestí
riany Poprockej, Ing. Alenky
Ďurkovičovej a najmä Ing. Natálie Poprockej, pod ktorej vynikajúcim uchom a okom dielo vznikalo od rozpisu a notovania jednotlivých hudobných nástrojov,
cez samotné hranie, počúvanie,
potvrdenie a odobrenie nahratých piesní.

Ján Bazovský mal vždy blízko
ku gemerskému folklóru a už v
minulosti sa zaslúžil o jeho šírenie a posúvanie za hranice Gemera. Počas programu zazneli
básne Gemerčanka a Zdychavka, ktorých autorom je ako
ináč, J.Bazovský. Ako povedal
krstiť sa malo kvetom lykovca
muránskeho ale keďže sa jedná
o vzácny a jedinečný, chránený
kvietok, pristúpili na zmienenú
alternatívu.
Lupene kvetov regiónu symbolizujú lykovec, endemit, ktorý je
vzácny ako ľudové piesne. Sú
darom a odkazom našich
predkov a generácií a bez našej
pomoci a záujmu mnohé upadnú a môžu vyhynúť ako vzácna
rastlina .

Zostáva už len priestor poďakovať sa
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Propagácia na hraničných
priechodoch Slovenska
O najzaujímavejších miestach a
atraktivitách Revúcej, ako i o typoch na výlety do okolia v rámci
regiónu Gemer sa turisti prichádzajúci na Slovensko dozvedia
už pri ich prvej zastávke, na
informačno-predajných miestach Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Maďarskej republiky cez Čunovo alebo z Rakúskej republiky
cez Jarovce.Tieto informačnopredajné miesta neslúžia len na
predaj diaľničných známok, ale
aj ako prvé miesto, kde sa
návštevníci oboznámia s tým, čo
Slovensko ponúka a čo na ňom
môžu navštíviť a zažiť.

Od mája 2018 sú tu k dispozícii
propagačné materiály pod názvom: Mesto Revúca Turistický
sprievodca, vydané Mestom
Revúca v dvoch jazykových mutáciách v slovenskom a anglickom jazyku. Turistické informačné centrum Revúca je od
roku 2009 členom Asociácie informačných centier Slovenska
(AICES), ktoré nadviazalo takúto
formu spolupráce s NDS. Asociácia umožňuje svojim členom
distribúciu vlastných propagačných materiálov na troch hraničných priechodoch v už spomínaných informačno-predajných
miestach.

Turistický sprievodca obsahuje
prehľadné informácie o infraštruktúre využiteľnej pre potreby
návštevníkov našej oblasti v
rámci cestovného ruchu ako
napr.: ubytovacie a stravovacie
zariadenia, poskytovanie rôznych druhov služieb, pamätihodnosti, prehľad o pravidelných podujatiach, turistických i
cykloturistických trasách ako i
ďalšie užitočné informácie.
Dúfame, že
propagácie v
sie zvýšenie
návštevníkov
regiónu.

aj takáto forma
budúcnosti prinepočtu turistov a
nášho mesta i

Text: Oddelenie regionálneho
Určené sú návštevníkom Slorozvoja MsÚ Revúca, TASR,
venska, ktorí prichádzajú z ČesFoto: NDS
kej republiky cez diaľničný hraničný priechod v Brodskom, z
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Na Gemeri vzniká oblastná kancelária cestovného
ruchu-naštartuje rozvoj regiónu?

Dotácia z ministerstva pre Cilku

V decembri 2017 Mesto Revúca požiadalo MPSVR o dotáciu na
podporu rozvoja sociálnych služieb na nákup 5 ks elektricky
polohovateľných lôžok vrátane príslušenstva, antidekubitných
matracov a nočných stolíkov.
Celková cena obstarania lôžok bola 4 997,- Eur, z toho požadovaná
suma dotácie bola 4 497,30 Eur so spolufinancovaním mesta vo
výške 499,70. Dotáciu nám schválili v celkovej čiastke 3 000,- Eur,
čím dofinancovanie mesta sa zvýši na sumu 1 997,- Eur.
Realizáciou tohto nákupu bude zariadenie disponovať už 36
elektricky polohovateľnými lôžkami, čim sa zabezpečí väčší
komfort pre klientov a uľahčenie práce obslužného personálu.
Ing.G.Borosová

Poďakovanie za pomoc psom v Revúckom útulku

Mestský úrad v Revúcej, ako prevádzkovateľ mestského útulku pre
psy, úprimne ďakuje všetkým dobrým ľuďom, ktorí popri svojich
nákupoch v obchodnom dome TESCO a v predajni AGROMILK
pamätajú aj na psíkov v mestskom útulku a sú ochotní kúpiť niečo aj
pre nich. Zároveň ďakujeme zamestnancom oboch predajných
zariadení za vytvorenie podmienok a podporu týmto dobročinným
aktivitám.

(Revúca, 23. 5. 2018)
Po mesiacoch príprav bola v Revúcej založená Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER. Účelom OOCR je riadiť
rozvoj turizmu v destinácii Gemer a pri plnom zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva
rozvíjať a propagovať tento región.Okrem najznámejších lokalít Betliar, Krásna Hôrka, jaskyne Slovenského krasu, Národný park Muránska planina ukrýva
Gemer aj menej známe turistické
klenoty. Patria medzi ne pokoru
vzbudzujúce stredoveké kostoly
s nástennými maľbami, zrúcaniny hradov, technické pamiatky
po ťažbe a spracovaní železnej
rudy. Práve vďaka výrobe železa
patril Gemer v minulosti medzi
najviac rozvinuté oblasti Uhorska. Pestrá je tu aj ponuka múzeí.
Vznikajúca Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER
má pomôcť priblížiť tieto zaujímavosti návštevníkom regiónu a
zlepšovať kvalitu a rozsah poskytovaných služieb. Zakladajúcimi členmi OOCR GEMER sú
mestá Rožňava, Revúca, Hnúšťa, Tornaľa, Jelšava, obce Jesenské, Muráň a podnikateľské
subjekty pôsobiace v cestovnom

ruchu v regióne. Predsedom
predstavenstva sa stal Pavol
Burdiga, primátor mesta Rožňava. Organizácia sídli v Revúcej, no pracoviská budú aj v
Rožňave, Rimavskej Sobote a v
Tornali.
V najbližšom období sa chce organizácia zamerať na rozšírenie
členskej základne o ďalšie obce
a ostatné subjekty pôsobiace v
regióne v cestovnom ruchu. Už
čoskoro by mala poskytovať informačnú bázu o všetkých zaujímavostiach, trasách a podujatiach, ktoré Gemer ponúka.
Vďaka nádhernej prírode a pestrej palete kultúrno-historických
pamiatok má cestovný ruch v
tomto regióne mimoriadny potenciál rastu. Záujmom organizácie je zapojiť všetky relevantné subjekty do budovania
odvetvia, ktoré môže výrazne
pomôcť rozvoju v nateraz zaostávajúcich gemerských okresoch Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota.
Ján Šmídt, výkonný riaditeľ
OOCR GEMER, MsÚ Revúca,
Námestie slobody 13/17, 050 80
Revúca; jano.smidt@-gmail.com; +421 903 047 608
Tlačová správa
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Kniha Revúca a okolie na medzinárodnej výstave

Na medzinárodnej výstave Svět knihy v Prahe, ktorá sa konala v
dňoch 10.-13.5.2018 reprezentovali Slovensko aj publikácie, ktoré
zvíťazili v prestížnej súťaži Najkrajšie knihy a propagačné
materiály o Slovensku.
V národnom stánku Slovenskej republiky boli vystavené tieto
knižné diela:FOMI s.r.o.: Filip Lašut pocta divadelnému fotografovi
Marián Manduch: Fotografie z Radošinskej doliny ,Maroš Detko,
Revúca a okolie, Mesto Revúca 2017,Stará Ľubovňa: Karol Thiry.
Človek, ktorý spája ľudí,,Šaľa 201,Vysoké Tatry: Mesto Vysoké
Tatry
včera a dnes,Miroslav Saniga: Chotár pod Čiernym
kameňom čarokrásna Záhrada Eden,Čierne: ČIERNE, dedinka
naša, Valaská: Valaská a Valašťania obrazom a slovom,Slovenská
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči: Majster Pavol z
Levoče,Technická univerzita vo Zvolene Vydavateľstvo TU: UniversitasTechnica in Zvolen 2017,Timko Eduard: Rona rovnianske
srdce vpísané do skla P. Dinka E. Timko,Železiarne Podbrezová
a.s.: HRAD ĽUPČA. Klenot Pohronia vo svetle vekov,
Vystavené publikácie dobre reprezentovali svojich autorov, vydavateľov, mestá, obce i regióny Slovenska. Možno niektorých
návštevníkov výstavy, ktorí si ich prelistovali, budú inšpirovať aj k
osobnej návšteve a spoznávaniu miest, ktoré tieto knihy predstavovali. Tlačová správa,zdroj: KFP SSN

Kam v júni
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Venované našim mamám a rodinám

Skutočne šťastný človek je ten,
ktorý má okolo seba milujúcich
ľudí, na ktorých sa môže v každej situácii spoľahnúť. Je to práve rodina, kde začíname objavovať svet, rodičia nám odovzdávajú svoju múdrosť a učia
nás životným hodnotám.
Tieto slová zazneli v úvode slávnostnej akadémie Základnej
školy J. A. Komenského, ktorá
sa uskutočnila pri príležitosti
Dňa matiek a sviatku rodiny 16.
mája 2018 v MsKS. Na úvod sa
nám predstavili šikovné a usmievavé mažoretky. Veršami
pána básnika Jaroslava Seiferta
naše srdiečka naladila na príjemnú nôtu naša skúsená recitátorka Tamarka. „Kde je moja
čiapka“ je názov divadelnej hry,
ktorá sa odohráva v jednej
rodine, kde sú spolu rodičia,
starí rodičia a deti. Všetci sa
chystajú von, hoci práve nie je
pekné počasie. Billy, najmladšie
dieťa si však nevie nájsť svoje
veci, a tak sa na ne každého
vypytuje. Situáciu zachraňuje
jeho staršia sestra Rosy. No a
keď sú už všetci poriadne
poobliekaní, spoza mrakov sa
objaví slniečko... Touto hrou sa
nám predstavili „malí anglickí
divadelníci“.
Divadelný súbor Portál nás
pozval v predstavení Kam ma
zavedieš do čarovného sveta.
Mohli sme sa vcítiť do pocitov
dvoch sestier, ktoré sa počas
prázdnin stretávajú v parku s
novou kamarátkou a zažijú
spolu niečo neobyčajné. Táto
hra bola o nevidiacom dievčatku
Terezke, ktorá dostala do vienka
obrovský talent
majstrovsky
narábať so štetcom. Scenár
tejto hry si súbor napísal sám, a
keď potreboval poradiť, veľmi
ochotne tak urobila skutočná
Terezka, Terezka Kotarbová,
inteligentné, milé a skvelé ne-

vidiace dievčatko. Pre celý súbor
bolo obrovským potešením, že
na našu akadémiu prijali pozvanie Terezka s rodičmi.
Divadlo vystriedala veselá country muzika a v jej rytme tancujúci
„malí tanečníci“.
Po vlaňajšom úspechu na celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet a krásnom štvrtom
mieste sa aj tento školský rok
prebojovali naši anglickí divadelníci do celoslovenského finále, kde 1. 6. v Nitre zabojujú o
čo najlepšie umiestnenie s divadelnou hrou Oscara Wilda The
Canterville ghost Cantervilské
strašidlo. V hre sme sa prenesiesli do Anglicka 2. polovice 19.
storočia na zámok Canterville,
kde prichádza rodina amerického veľvyslanca pána Otisa,
ktorá zámok chce kúpiť, a to aj
napriek varovaniam bývalého
maiteľa lorda Cantervilla, že v
zámku straší. Otisovci sa nenechajú odradiť a svojim flegmatickým správaním ducha úplne
zdeptajú. Keď zúfalý duch zistí,
že sa mu rodinu vystrašiť nepodarí, požiada o pomoc Otisovu
dcéru Virginiu, ktorá ho, ako
slobodná panna vyslobodí z jeho
kliatby.
Tanečnice z krúžku Magic Dance, ktoré už šesť rokov s tancom
a radosťou vítajú víkend, sa nám
predstavili na záver našej slávnostnej akadémie. Tanec je
harmónia pre telo a dušu, tanec
je mladosť a krása. Pri tanci
existuje iba prítomnosť. Magic
Dance nám všetkým odkazuje:
„Tancujte vždy srdcom a tanec
vám nezostane nič dlžný.“
Veríme, že všetci, ktorí sa rozhodli stráviť s nami tento májový
podvečer, prežili príjemné a
krásne chvíle.
ZŠ

Ernest Hauser- Obchodník
Spomienková kniha Ernesta Hausera je zaujímavým svedectvom
osudu človeka a jeho životných peripetií. Kniha zachytáva smutný
životný príbeh obchodníka autorovho otca, Vojtecha Hausera,
ktorého prezývali Apík. Ten si svoje dôležité životné udalosti viedol
formou zápiskov. Je podobný mnohým iným, ktorí už takúto
výpoveď o bezpráví nevypovedia. Poukazuje na rôzne formy
postihov, ktoré boli bežné, keď sa niekto stal „nespoľahlivým“
občanom.Kniha opisuje viaceré životné zlomy autorovho otca
príchod do Banskej Štiavnice, prácu v obchode až po budovanie
kariéry, založenie si rodiny, hospodársku krízu, židovskú otázku,
partizánsku vojnu, ústup Nemcov, znárodnenie, zatknutie,
vyšetrovanie, väznenie, a tiež vysťahovanie rodiny. Jeho osobné
zápisky sú pohľadom na mikrosvet malého obchodníka a život v
meste, ktorý je ovplyvnený dejinnými udalosťami. Kniha je
doplnená bohatou obrazovou prílohou. Publikáciu je možné
zakúpiť v Turistickom informačnom centre v Revúcej.

Ocenenie pre hasičov Banskobystrického kraja
Dňa 4. mája 2018 sa v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej
uskutočnilo slávnostné oceňovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z
Banskobystrického kraja za
dlhoročný príkladný výkon
služby.
Slávnostného oceňovania sa
zúčastnil riaditeľ kancelárie prezidenta Hasičského a záchranného zboru Stanislav Celleng,
primátorka mesta Revúca Eva
Cireňová, riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Dušan Sľúka, riaditeľka Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej Diana Lamperová a riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Štefan Šurka.
Medailu za službu v Hasičskom

a záchrannom zbore I. stupňa si
prevzal nadporučík Zoltán Ujpál, hasič záchranár špecialista
Okresného riaditeľstva HaZZ v
Revúcej. Medailu za službu v
Hasičskom a záchrannom zbore
II. stupňa si prevzal pplk. Ing.
Renátus Babiak z Okresného
riaditeľstva HaZZ vo Zvolene,
pplk. JUDr. Ingrid Urdová z
Okresného riaditeľstva HaZZ vo
Veľkom Krtíši, mjr. Vladimír
Šelemba z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote, npor. Jaroslav Siman z
Okresného riaditeľstva HaZZ v
Revúcej, npor. Ladislav Deák z
Okresného riaditeľstva HaZZ v
Rimavskej Sobote, npor. Štefan
Kuzma z Okresného riaditeľstva
HaZZ vo Zvolene, npor. Róbert
Haring a npor. Miroslav Rozenberg z Okresného
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Tri zlaté medaily pre biatlon Mladý odborník Gemera

Biatlonový kolotoč letnej sezóny 2018 začal žiackym prvým kolom
Viessmann pohára v Rajeckých Tepliciach. Pretekári nášho klubu
nastúpili v oklieštenej zostave, čo našťastie nebolo až tak poznať
vďaka výsledkovým listinám. Ideálnym sa stal tento víkend pre
Tamaru Molentovú, ktorá v sobotu v rýchlostných pretekoch
obsadila prvé miesto v kategórii 12-13 ročných žiačok a v nedeľu v
dlhších, vytrvalostných pretekoch svoje prvenstvo obhájila. V
sobotu si vybojoval prvenstvo aj Markus Sklenárik v kategórii 10-11
ročných žiakov, v nedeľu ho vietor na strelnici odsunul na tretiu
priečku. Z dobrých umiestnení sa tešili aj Ján Levčák (4. a 5.
miesto) a Veronika Šteczová (7. a 6. miesto). Približne v strede
štartového poľa svojich vekových skupín sa umiestnili Alexandra
Štempelová (11. a 13. miesto), Adrián Ottinger (16. a 11. miesto) a
Tomáš Kuchta (15. a 14. Miesto).
Naši pretekári sa predstavili v nových dresoch, ktoré získali vďaka
projektu Nadácie COOP Jednota a najmä vďaka hlasovaniu
Revúčanov. Všetkým, ktorí nám dali svoj hlas sa chceme touto
cestou ešte raz veľmi pekne poďakovať.
Najbližšie sa biatlonové dianie presunie do Osrblia, kde budú
počas prvého júnového víkendu pretekať kategórie dorastu,
juniorov a dospelých. Všetky vekové kategórie sa potom stretnú
30.6.-1.7.2018 u nás v Revúcej v II. kole Viessmann pohára. Už teraz vás naň srdečne pozývame!KB Magnezit Revúca

Ocenenia pre hasičov Banskobystrického kraja
riaditeľstva HaZZ v Žiari nad
Hronom. Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore bola
udelená medaila III. stupňa mjr.
Ing. Dušanovi Srokovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote, mjr. Ing. Miroslavovi Macovemu, npor. Marekovi
Simanovi, npor. Petrovi Olšiakovi, npor. Jánovi Valentínymu a
npor. Marianovi Machavovi z
Okresného riaditeľstva HaZZ v
Lučenci, por. Marekovi Koštialovi z Okresného riaditeľstva
HaZZ v Brezne, por. Bc. Františkovi Páleníkovi z Okresného
riaditeľstva HaZZ v Žiari nad
Hronom, práp. Jánovi Andrássymu a práp. Petrovi Rusnákovi z Okresného riaditeľstva
HaZZ v Revúcej. Pri tejto príležitosti udelil riaditeľ Krajského
riaditeľstva HaZZ v Banskej
Bystrici šiestim príslušníkom
tiež písomné pochvaly za príkladný výkon služby.
Oslavy patróna hasičov - Svätého Floriána, si počas jeho

sviatku na Námestí slobody v
Revúcej pripomenuli aj príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného v Revúcej. Podujatie bolo spojené
s ukážkami hasičskej techniky a prezentáciou jednotlivých zásahových činností
príslušníkov Hasičského a
záchranného zboru a ich
pripravenosti k plneniu úloh
pri ochrane života a zdravia
občanov a ich majetku. Príslušníci zboru poskytli všetkým záujemcom informácie o
činnosti a úlohách Hasičského a záchranného zboru. Tí
najmenší si mohli vyskúšať
hasenie zrážaním kužeľov vodným prúdom. V tvorivej dielni
mohli žiaci materských a základných škôl vyfarbovať obrázky s
hasičskou tematikou.
kpt.Ing.Stanislava Šuhajová,samostatný odborný inšpektor,odd.požiarnej pre-vencie,OR HaZZ v Revúcej

SMZ, a. s. Jelšava v spolupráci
so SOŠ v Revúcej a SOŠT v
Rožňave zorganizovali dňa
10.05.2018 v hoteli Hrádok regionálnu súťaž študentských
prác žiakov stredných odborných škôl pod názvom „Mladý
odborník Gemera“. Súťaže sa
zúčastnilo 16 talentovaných žiakov stredných odborných škôl z
Revúcej a Rožňavy. Žiaci súťažili v kategóriách podľa svojich
študijných odborov: 2697 K
Mechanik elektrotechnik, 2675
M Elektrotechnik, 2413 K Mechanik strojov a zariadení.V odbore 2697 K Mechanik elektrotechnik zo SOŠT v Rožňave sa
víťazným projektom stalo polohovacie robotické rameno s
využitím kamery (delta arm), na
druhom mieste programovateľné robotické rameno. Tretí
skončil rovnako zaujímavý projekt laserovej vypaľovačky.
Porotu však zaujali aj projekty
ako elektromagnetická puška či
ovládanie elektrospotrebičov
mobilnou aplikáciou. V odbore
Elektrotechnik 2675 M zo SOŠ v
Revúcej sa žiaci prezentovali
hlavne drobnými prácami, ktoré
dokázali zostrojiť počas jedného
dňa. Na prvom mieste skončil
digitálny teplomer pred dvojmiestnym procesorovým časovačom so signalizáciou a digitálnym teplomerom so signa-

lizáciou. Zaujali tiež digitálne
hodiny s budíkom.
V spoločnom odbore 2413 K
Mechanik strojov a zariadení
bola konkurencia veľmi veľká a
odborná hodnotiaca komisia to
mala pri vyberaní víťaza ťažké.
Najviac bodoval pracovný stôl,
zverák, či zariadenie na ohýbanie štvorhranu, zaujali však aj
držiak na rezanie dreva či stolný
gril. V tomto odbore sa na prvom
mieste umiestnil žiak SOŠ z
Revúcej, druhé a tretie miesto
obsadili žiaci SOŠT z Rožňavy.
Víťazi súťaže boli veľmi spokojní
nakoľko si odniesli zaujímavé
ceny ako: plastová športová kamera, selfie set, plastová záložná batéria v obale, batoh či taška
na notebook
Na súťaž sa prišlo pozrieť aj 76
žiakov základných škôl z okolia
Revúcej a Rožňavy nakoľko sa
snažíme o zvýšenie záujmu
žiakov o štúdium na odboroch
technického smeru za účelom
zabezpečenia mladých odborníkov pre potreby SMZ po roku
2023. Každý žiak základnej
školy pri vstupe obdržal lístok do
tomboly, ktorej zlosovanie sa
konalo po vyhodnotení výsledkov (v tombole boli 3 ceny). Žiaci
ZŠ z okolia Rožňavy po ukončení súťaže absolvovali i exkurziu v SMZ, a.s. Jelšava.
Mgr.P.Cikray

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: 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 Štú-rova,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 Jesen-ského 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!
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Rozpis lekární jún 2018
Pon delok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
BENU

2
Dr.Max

3
BENU

4
BENU

5
BENU

6
BENU

7
BENU

8
BENU

9
Cannabis

10
Dr.Max

11
BENU

12
BENU

13
BENU

14
BENU

15
BENU

16
NsP

17
Lianela

18
BENU

19
BENU

20
BENU

21
BENU

22
BENU

23
Cann abis

24
Dr.Max

25
BENU

26
BENU

27
BENU

28
BENU

29
BENU

30
Lianela

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
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INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Ing.Vladimír Dacho
ponúka svoje služby ako
súdny znalec v odbore
Stavebníctvo, v odvetví
Odhad hodnoty nehnuteľ
ností.
0902 168 254

Životné križovatky
Lúčime sa
Kvetoslava Tamášová
vo veku 65 rokov
Ing.Peter Jarinčik
vo veku 58 rokov

Vitajte
Martina Žilková
Jakub Hrbál

Dňa 4.júna 2018 uplynie 10
rokov, čo nás opustil otec a starý
otec Cyril Faško.
S úctou spomínajú synovia s S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 10. mája 2018 nás
rodinami
opustil náš milovaný syn
Dňa 27.mája 2018 pred tromi
rokmi prišiel do našej rodiny
PhDr.
vnuk Lucas Kožička.
Prajeme mu všetko najlepšie.
Starká Helena s dedom Jánom,
Filipkom a Davidom.

Peter
Kuchár

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s
ním prišli rozlúčiť, ako aj tým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
prejavili spoluúčasť v našom
žiali.
Súčasne vyslovujeme úprimné
poďakovanie odd.ARO v nemocnici v Revúcej za poskytnutie odbornej zdravotníckej
pomoci a neobyčajný ľudský
prístup. Smútiaca rodina
Dňa 25.mája 2018 uplynuli 2
roky od úmrtia nášho otca a
starého otca

Štefana
Palíka
S láskou a úctou spomínajú
manželka Katarína, syn Štefan,
dcéra Helena s priateľom Jánom
a synmi Filipom a Davidom.
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