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Vianoce – Sviatky Božej solidarity
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Vianočné zVyky

Príhovor starostu obce Lipt. Revúce
na konci volebného obdobia.

V

olebné obdobie nemá len svoj koniec, ale i začiatok a k tomu
by som sa chcel vrátiť vo svojom príspevku. Moje funkčné obdobie začalo 28.12. 2010. Príchodom na úrad som neočakával, aj
vzhľadom na celkovú situáciu v štáte, že obec nemá žiadne problémy, ale zároveň som neočakával, že ich je až tak veľa. Problémy
spočívali hlavne v tom, že na bežnom účte obec nemala takmer
nijaké finančné prostriedky. Je síce pravdou, že na účte rezervného
fondu bolo uložených rovných 40 000 EUR, ale tieto neboli použiteľné na riešenie chodu obce /obec ich môže použiť len na riešenie
havarijných stavov a na kapitálové výdavky/.Tento stav bol tri dni
pred koncom roka a v učtárni boli založené neuhradené faktúry za
cca 5000 € a zákonný záväzok vyplatiť odchodné na konci funkčného obdobia starostu vo výške /spolu s odvodmi/ viac ako 11 000 €.
Týchto 16 000 € sme uhradili z rozpočtu roku 2011.
Boli však aj iné problémy, o ktorých som sa dozvedal až postupne, pretože ma na ne nikto zo zodpovedných neupozornil. Na prvý
takýto problém som narazil ešte koncom roka 2010, keď pri revízii
kancelárie som našiel nezavkladované kúpne zmluvy na pozemky
pod lyžiarskym vlekom v hodnote cca 260 000 Sk a takisto aj na pozemky pod cestu na Rakytove v podobnej hodnote. Je zarážajúce,
že nikto zo zodpovedných pracovníkov úradu, kontroly a zastupiteľstva tomuto nevenoval žiadnu pozornosť, hoci takýto stav trval
viac ako tri roky. Situácia bola o to horšia, že finančné prostriedky
na výkup pozemkov pod lyžiarskym vlekom obec získala z prostriedkov spoločnosti SITUM-SK, s.r.o. v celkovej sume cca 662 000
Sk. Podobne to bolo aj s vymáhaním pohľadávky od uvedenej spoločnosti za pokuty udelené stavebným úradom v sume rovných
400 000 Sk. Po viac ako ročnom úsilí sa nám podarili pozemky
právne vysporiadať a pokutu vymôcť. Takto bolo pre obec zachránených viac ako 900 000 Sk.
Dlhodobo vlečúcim sa problémom boli majetkové vzťahy so
spoločnosťou SITUM-SK, s.r.o., ktorá obci od roku 2008 neplatila
nájomné za obecný lyžiarsky vlek. Vec bola zložitá aj v tom, že obec
dlhovala spoločnosti spomínaných 662 000 Sk z nevysporiadanej
pôžičky na nákup pozemkov pod lyžiarsky vlek. Keďže rokovania
o vysporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov neviedli k dohode, Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že vec postúpime na riešenie
súdnou cestou. Hoci celá záležitosť sa nám zdala jasnou okresný
súd mal iný názor. Rozhodol v prospech žalovaného. Proti rozsudku sme podali odvolanie na súd vyššieho stupňa, ktorý naše námietky uznal za oprávnené a vec vrátil na riešenie prvostupňovému
súdu. Medzi tým však bol na odporcu vyhlásený konkurz a pohľadávku sme si museli uplatniť na konkurznom súde. Inými slovami
vec sa vrátila na začiatok. V uvedenom spore obec žiada uhradiť
pohľadávku v celkovej sume viac ako 110 000 €. Tento spor ešte
nie je vyriešený, ale ani v prípade vynesenia rozsudku v prospech
obce, možno očakávať, že pohľadávka bude uspokojená len čiastočne. V akej sume to bude si netrúfam odhadnúť, avšak 20% by som
považoval za veľký úspech. Len náhodou som získal informáciu,
že obec vlastní dve nákladné autá, ktoré získala od štátu. Tieto však
neboli evidované v majetku a užívali ich súkromné osoby bez akéhokoľvek právneho titulu.
V súlade so zákonom nebolo ani financovanie a chod TJ Tatran
Liptovské Revúce. Táto telovýchovná jednota má právnu subjektivitu a neprehľadné financovanie a účtovanie na účtoch Obecného
úradu bolo neprípustné. Prijaté opatrenia vyvolali nevôľu medzi
futbalistami, ktorí sú doteraz presvedčení o tom, že to bol krok

proti nim. Nikto sa však nezaoberal so samotným hospodárením.
Keby skutočne išlo len o futbal potom by to nikomu nemohlo byť
ľahostajné a kontrolný orgán TJ mal konať, lebo mal na to k dispozícii dosť dokladov.
Počas celého funkčného obdobia sme riešili majetkovoprávne
vysporiadanie nehnuteľností, ktoré neboli zapísané na listoch vlastníctva: hasičky na Vyšnej a v Nižnej, obecná garáž, starý obecný
úrad, pozemky pod tenisovými kurtami, pod starým obecným
úradom, pod kultúrnym domom.
Takmer dva a pol roka sme museli znášať následky nevýhodne uzatvorených zmlúv na zimnú údržbu miestnych komunikácií
a odvoz komunálneho odpadu. Vzhľadom na to, že táto zmluva
trvala 10 rokov odhadujem, že týmto obec prišla za celé trvanie
zmluvy o viac ako 100 000 €.
Keďže počas celého volebného obdobia som sa snažil občanov priebežne informovať o tom čo sa v obci urobilo, nebudem to znovu
opakovať a len stručne sa pokúsim zhrnúť aspoň najviditeľnejšie
akcie:
Rok 2011
- rekonštrukcia schodov do kultúrneho domu – 13 000€
- protipovodňové opatrenia - 90 000€
- vymaľovanie kultúrneho domu - 1280€
- detské ihrisko v Nižnej - 1849€
- výmena sporákov a chladničky v kuchyni KD - 5784€
Rok 2012
- rekonštrukcia sociálneho zariadenia v kultúrnom dome
-11 515€
- zakúpenie osobného auta – 5 960€
- arborétum pri ZŠ - 2 019€
- výmena 6 ks okien na jedálni pri ZŠ – 3 180€
Rok 2013
- výmena okien a dverí kultúrneho domu a zostávajúcich
okien školskej jedálne – 22 000€
- detské ihrisko v Strednej
- asfaltovanie mostov v Strednej a Nižnej 4 000€
- rekonštrukcia sociálnych zariadení za javiskom, resp. balkónom - 1498€
- údržba KD – 4 655€
- nakúpenie odevov pre dobrovoľný hasičský zbor – 2 247€
- údržba školská bytovka – 2 286€
Rok 2014
- asfaltovanie miestnych komunikácií v Nižnej
a Strednej – 26 387€
- údržba a vymaľovanie mostov, zábradlí a lavíc v celej obci
– 7 18€
- zateplenie materskej školy – 17 182€
- výmena 61 ks okien na budove základnej školy – 30 000€
- výmena strešnej krytiny na zvonici na Vyšnej – 3 993€
- asfaltovanie miestnej komunikácie v Suchej – 10 000€
- výmena vchodových dverí na hasičke na Vyšnej a výmena dverí na budove MŠ 1413€
- rekonštrukcia kuchynky na Obecnom úrade - 812€
- náter strechy na zvonici v Nižnej - 250€
- zakúpenie nových sporákov do hasičky na Vyšnej a v Nižnej a chladničky do Nižnej - 587€
Okrem týchto akcií, ktoré realizovala obec začala Správa ciest
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Čo sa nepodarilo ?
Nepodarilo sa zrealizovať rekonštrukciu materskej školy na 10
bytových jednotiek. Víťaz verejného obstarávania v lehote viazanosti ponúk neuzatvoril s obcou zmluvu o dielo a preto bola súťaž
zrušená. To však nebol koniec, ale iba začiatok takmer 16 mesiacov trvajúcich sporov na konci ktorých bolo zrušenie verejného
obstarávania. Odmietol som opätovne sa zaoberať touto akciou,
pretože v priebehu riešenia sporu vyšli najavo nové skutočnosti,
ktoré by mali za následok nesplnenie podmienok na pridelenie
dotácie z fondu rozvoja bývania a takisto výhodného bankového
úveru. V konečnom dôsledku by to mohlo viesť k nežiadúcemu
zadĺženiu obce a možno i k nútenej správe. V prípade, že sa v budúcnosti obec rozhodne rekonštrukciu realizovať bude potrebné
vykonať komplexnú analýzu a zvážiť všetky riziká.
Na záver chcem poďakovať za dobrú spoluprácu a ochotu pomôcť Ing. Ivanovi Moravčíkovi, ktorý pre nás robil verejné obstarávanie, Ing. Petrovi Cabanovi zo Správy Horného Váhu Ružomberok, vedeniu spoločnosti MONDI, a.s. pri realizácii enviromentálnych projektov, vedeniu Vodárenskej spoločnosti Ružomberok,
vedeniu Okresného úradu práce, vedeniu Okresnému úradu, Ing.
Pavlovi Benčovi pracovníkovi spoločného stavebného úradu, Ing.
Anne Kováčikovej, predsedníčke družstva, riaditeľom Správy ciest
Liptovský Mikuláš Ing.Bačkorovi a Ing. Koglovi, p. Cyrilovi Vaľkovi, bývalému predsedovi MNV a urbáru, všetkým starostom
obcí okresu Ružomberok, ale aj všetkým tým, ktorí nám podali
pomocnú ruku. Nakoniec nemôžem zabudnúť na Doc. Miroslava
Sanigu, za jeho ochotu angažovať sa pri zviditeľňovaní našej obce.
So všetkými mi bolo cťou spolupracovať

s prípravou opravy oporného múru medzi mostami v Nižnej.
Bolo vykonané verejné obstarávanie a následne podpísaná zmluva s víťazom súťaže. Stavba podľa zmluvy má byť realizovaná do
36 mesiacov od podpísania zmluvy, avšak dodávateľ stavby plánuje
stavbu zrealizovať v budúcom roku. Pôvodne bolo plánované, že
stavba bude realizovaná v troch etapách, pričom prvá etapa mala
byť v tomto roku. Žilinský samosprávny kraj vyšiel v ústrety našej
žiadosti a z vlastného rozpočtu na tento účel vyčlenil pre rok 2014
30 000 €. Bohužiaľ zadaním iných podmienok do verejnej súťaže
v roku 2014 sa na akcii pracovať nebude a zostáva už len dúfať, že
VÚC na tento účel v roku 2015 vyčlení potrebných takmer 80 000€.
Tomuto predchádzalo v roku 2013 vybudovanie základov pod
oporný múr, ktoré realizovala Správa Horného Váhu. Akcia si
vyžiadala náklady 15 000 €. Vzhľadom k tomu, že pri spracovaní
projektu došlo k predľženiu stavby bude potrebné v jarnom období
zrealizovať ďalších asi 30bm základov.
Výmena potrubia vodovodu na Rakytove má vyriešiť odstránenie častej poruchovosti v tejto lokalite. Túto akciu realizovala Vodárenská spoločnosť Ružomberok, ktorej akcionárom je aj naša obec.
Nakoniec chcem poukázať, že napriek investovaniu sa nám podarilo výrazným spôsobom zlepšiť stav na účtoch obce. K 20.11.2014
bol stav na bežnom účte 83 946€ a na rezervnom účte 75 980€. Čiže
k tomuto dátumu máme k dispozícii na oboch účtoch 159 836€,
čo je o 135 836€viac ako to bolo na začiatku funkčného obdobia.
Keďže neočakávame, že do konca roka sa celkový stav na účtoch
výrazne zmení, môže obec v nasledujúcom období investovať
do svojho rozvoja aj bez toho, že by získala finančné prostriedky
z iných zdrojov.
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Výsledky vo volebných obvodoch vo
voľbách do obecného zastupiteľstva
2014 Liptovské Revúce

Výsledky volieb do samosprávy, konaných
dňa 15.11.2014 v Liptovských Revúcach.
Vo voľbách konaných 15.11.2014 ste si Vážení občania zvolili
pre nasledujúce volebné obdobie na najbližšie štyri roky za
starostku obce Bc. Janu Šimovú s počtom hlasov 532 (KDH).
Ďalšie poradie kandidátov:

Volebný obvod okrsok č. 1 Nižná
Počet osôb zapísaných v zozname voličov:

337

Bc. Ján Borovský

97 hlasov ( SMER-SD)

Počet voličov ktorým boli vydané obálky:

195

Ing. Ľubomír Gazdarica

50 hlasov ( KDS)

Počet odovzdaných obálok:

195

Miloš Gazdarica

150 hlasov (SIEŤ)

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných:

192

Počet poslancov, ktorý sa mali zvoliť

3

Počet zvolených poslancov

3

Za poslancov obecného zastupiteľstva ste si zvolili :
Volebný okrsok č.1. (Nižná):
Ing. Peter Kurpaš

150 hlasov (SMER-SD)

Rastislav Kurpaš

132 hlasov (SMER-SD)

MUDr. Miroslava Žilková

111 hlasov (SMER-SD)

Slávka Chromová

70 hlasov (KDH)

Volebný obvod okrsok č. 2 Stredná

Miroslava Jacková

58 hlasov (KDH)

Počet osôb zapísaných v zozname voličov:

598

Počet voličov ktorým boli vydané obálky:

373

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
Pre voľby starostu obce

Volebný okrsok č.2. (Stredná):

192

Michal Cárach

157 hlasov (nezávislý)

Počet odovzdaných obálok:

373

Ján Kura

190 hlasov (SAS)

Ing. Štefan Ragula

168 hlasov (KDH)

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných:

366

Pavol Baštigál

51 hlasov (KDH)

Počet poslancov, ktorý sa mali zvoliť

3

Ing. Stanislav Korček

130 hlasov (SMER-SD)

Počet zvolených poslancov

3

Bc. Ján Kutaj

54 hlasov (KDH)

Ján Madliak

48 hlasov (SIEŤ)

Pre voľby starostu obce

MVDr. Martina Mišková

59 hlasov (SMER-SD)

Volebný obvod okrsok č. 3 Vyšná

Dominik Praženica

35 hlasov (KDS)

Počet osôb zapísaných v zozname voličov:

426

Jaroslav Šavrtka

90 hlasov (SIEŤ)

Počet voličov ktorým boli vydané obálky:

266

Stanislav Veselovský

34 hlasov (SMER-SD)

Počet odovzdaných obálok:

266

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných:

260

Počet poslancov, ktorý sa mali zvoliť

3
3

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

Volebný okrsok č.3. (Vyšná):
Jozef Korček

199 hlasov ( KDH)

Róbert Kytoš

122 hlasov (SMER-SD)

František Piliar

142 hlasov (KSS)

Počet zvolených poslancov

Bc. Anna Kováčiková

79 hlasov (SMER-SD)

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

Edita Lazíková

111 hlasov (KDH)

Pre voľby starostu obce

371

266

Aktualizované 18.11.2014

Milí Revúčania,
z celého srdca sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi odovzdali hlas, podporovali
ma a držali palce počas komunálnych volieb na starostku obce. Výsledok po sčítaní
hlasov ma veľmi prekvapil a zároveň si uvedomujem záväzok vyplývajúci z veľkého
počtu hlasov získaných od Vás. Je to prejav dôvery a ja ho prijímam s úctou, rešpektom
a pokorou.
Budem sa snažiť nesklamať Vašu dôveru a urobím všetko preto aby v našej obci
fúkal nový svieži vánok. Sám človek nezmôže veľa a preto verím, že spoločnými silami
zvládneme urobiť pre našu malebnú obec veľa pozitívnych a prospešných aktivít.
Do nasledujúcich štyroch rokov prajem zvoleným poslancom veľa trpezlivosti, sily
a vzájomné porozumenie pri spoločnej práci.
Bc. Jana Šimová

4

v predsieňach jaskýň, v skalných dutinách alebo aj v bútľavinách stromov. Tieto miesta sa v zimnom období stávajú galériami ukrývajúcimi vzácne poklady, ktoré si tu na obdiv vystavuje mrázik.
Keď sa v zátišiach prírody usadí pani zima, pulz života sa spomalí,
avšak načisto sa nestratí. Lesné, lúčne či horské zátišia opustí na jeseň viacero vtáčích druhov, ktorí odlietajú tráviť zimnú dovolenku do
najrôznejších destinácií sveta. Tie najzimomravejšie sa v tomto čase
rekreujú až v južných cípoch Afriky. Operence, ktoré nie sú až tak nenáročné na teplo, trávia dovolenkové obdobie bližšie v oblastiach Stredomoria. V prírodných zátišiach je tento odliv operencov počas zimných mesiacov zreteľný, avšak otužilé operence, ktoré zostávajú verné
svojmu rodisku, neumlčí ani štipľavý mráz, a tak tu nevládne mĺkvosť.
Vtáčence sa v tomto období združujú do kŕdlikov a kočujú po krajine. V zasneženej prírode mávajú jemné hlásky pevcov zázračný účinok zmierňovania pocitov chladu. Pri započutí verklíkovej riekanky
najmenšieho lesného drobčeka králička zlatohlavého, poletujúceho
medzi vetvičkami jedle okrášlenými ľadovými cencúlikmi, mi srdce
ovlaží teplý balzam a zneguje pôsobenie štipľavého mrazu. Podobné
zázračné účinky na môj od prírody závislý organizmus má aj bubnovanie ďatľa alebo zahliadnutie kŕdlika bucľatých hýľov, hodujúcich na
posledných bobuľkách jarabiny. Pulz života v zátišiach zimnej prírody
udržuje obzvlášť početná rodinka sýkoriek. V zasneženom lese predstavujú tieto pestrofarebné krásky doslova živé ozdoby. Zasnežený
stromček, na ktorý zavíta kŕdlik sýkoriek, sa premení na umelecký výtvor. Na vrcholci jedle sa usadí veliteľka kŕdlika sýkorka uhliarka. Štyri
vetvičky v prvom praslene pod vrcholcom krášlia dve sýkorky belasé
a dve sýkorky čiernohlavé. Na konáriky v druhom praslene od špičky
stromu prisadnú sýkorky veľké a hôrne. Na ostatné vetvičky zasneženého stromčeka priletí početná rodinka mlynárok dlhochvostých.
Tieto neposedné operené ozdôbky sa vešajú po vetvičkách v najrozmanitejších artistických pózach, vrtia sa a preletujú z konárika na konárik. No a všetky príslušníčky kŕdlika hlasne šveholia. Iba scénografka príroda dokáže vo svojich prelestných zátišiach zinscenovať takúto
rozprávkovú scénku so skutočným živým a hovoriacim vianočným
stromčekom.
K fascinujúcim úkazom na scéne prírody v zimných mesiacoch
patrí padanie snehových vločiek z poroztŕhaných oblakov, pomedzi
ktoré sa na tento jav zvedavo pozerá zapadajúce slniečko–zlatoviečko.
Snehové vločky sú umelecké výtvory majstra mrázika najúžasnejších
geometrických tvarov. Krása a dokonalosť mozaikovej symetrie, akú
dokáže vymodelovať tento ľadový umelec, pohládza dušu a vynáša ju
vysoko nad oblaky, kde sa tieto šesťuholníkové dekorácie rodia. Pri
modelovaní snehových vločiek majster mrázik veru poriadne popúšťa uzdu svojej fantázii. Nijaké dve z miliárd týchto jeho umeleckých diel nie sú totiž úplne rovnaké. Snehové vločky tíško padajúce
z načuchraných oblakov to je veľkolepé defilé nekonečného množstva
variácií tvarov šesťcípich hviezdičiek a stromčekov. Človek sa odrazu
ocitne akoby v inom, priam nadprirodzenom časopriestore. V žltých lúčoch slniečka–zlatoviečka blikajúce snehové vločky vyzerajú,
akoby sa z neba na zem trúsili dajaké zlaté drahokamy... Slnečné lúče
prechádzajúce kryštálovými útrobami snehových vločiek sa lámu
a čarujú z nich ligotavé šesťcípe hviezdičky. Keď sa na takejto rozprávkovo vyzdobenej scéne prírody zjaví herec najvzácnejší –murárik
červenokrídly, ocitám sa priam v nebeskom raji. „Operený nebeský
prízrak“, poletujúci cikcakovitou trajektóriou pomedzi trúsiace sa snehové vločky, mi nápadne pripomína Božieho posla, ktorého sem na
Zem zoslal Stvoriteľ z neba na okrasu skúpeho skalného prostredia.
Karmínová červeň na krídlach tohto „nebeského anjelika“ v odlesku
posledných červenkastých slnečných lúčov dňa oči kolúco fluoreskuje. Šestnásť oválnych bielych škvŕn na ručných letkách zasa nápadne
rubínovo svetielkuje. Operený rubínovo-zlatý drahokam, poletujúci
v povetrí, vyzdobenom ligotavými snehovými chumáčikmi. Skutočne
nadprirodzený úkaz na Zemi...
Miroslav SANIGA FOTO

SYMFÓNIA ZIMY
V ZÁTIŠIACH PRÍRODY

S

cénografickú výzdobu prírodného prostredia počas vlády pani
zimy dostane od Stvoriteľa, pod režisérskou taktovkou ktorého sa
odohráva kolobeh života v zákutiach prírody v časovom intervale roka
i dňa, na starosť umelecký výtvarník mrázik. Tento scénograf dokáže
z ľadu vymodelovať miniatúrne napodobeniny ihličia, trávy, kvietkov,
papradia, stromčekov, ktoré sú na nerozoznanie od živých stvorení...
Umelecký majster zababuší stromy do snehových kabátcov a kríky do
teplých zimných úpletov, aby im nebolo zima, keď ich bude objímať
v chladnom náručí. Stonky rastlín, ktoré jesenné vetriská nepolámali,
vyzdobí do nevídanej krásy. Z uschnutých trsov tráv vyčaruje nádherné striebristé kytičky. Plešivé hlávky bodliakov a pichliačov, ktorým
vietor odfúkol prekrásne ozdoby v podobe páperovitých chocholcov,
prikryje čiapočkami z inovati. Tieto srieňové parochne im neobyčajne
pristanú, vyzerajú s nimi ako princovia so striebornými korunkami
na hlávkach. A navyše im tieto baretky chránia lysinky pred omrzlinami. Zvädnutým nevädziam nasadí na hlavičky zasa diadémy
so striebristými šperkmi, nariasené šaty ušité tkáčskymi majstrami
pavúčikmi z jemných pavučinových vlákien počas vlády babieho leta
im jemne pocukruje drobunkými ľadovými kryštálikmi, a tak vyčaruje z nich najpôvabnejšie lúčne princezné, aby princom vykúzleným
z ôstia nebolo v tejto naozajstnej zimnej rozprávke otupno. No a tá sa
začne odvíjať vtedy, keď do tohto lúčneho zátišia nazrie svojimi zvedavými pohľadmi slniečko–zlatoviečko. V momente ako sa svojimi
zázračnými lúčmi dotkne strieborných šiat nevädzových princezien
a bodliakových princov, premení ich na zlaté. Na výzdobe vianočnej
jedličky, rastúcej uprostred lesnej čistinky obkolesenej zôkol-vôkol
stromovými velikánmi, si scénograf mrázik dal veru tiež poriadne
záležať. Jemne nariasené šaty z pavučinových čipiek vyzdobil tento
umelecký majster snehovými vločkami v tvare prekrásnych šesťuholníkov, ktoré sa v slnečných lúčoch nádherne trbliecu. Pavučinový
diadém, ktorý jej uštrikovali tkáčsky majstri pavúčiky počas pozdnej
jesene, ozdobil obrovskou snehovou vločkou. Slniečko–zlatoviečko ju
jediným dotykom lúča zažalo a vyčarovalo z nej zlatistú šesťcípu ligotavú hviezdičku. Z jedličky je teraz vskutku princezná s jagavou zlatou
hviezdou na striebristom pavučinovom diadéme. Scénka ako z vymyslenej rozprávky... Rozprávku v skutočnom svete možno zažiť naozaj
iba v zátišiach pramatky prírody, kde sa odohráva v každom okamihu nekonečné množstvo rozprávkových príbehov. Je len na nás, či
dokážeme ešte vôbec vniknúť do dejov takýchto rozprávok a či ich
neprehliadneme, súc oslepení svetskou krásou a výdobytkami vedy a
techniky, a zostanú nám tak neviditeľné. Ak umelecký dizajnér mrázik nájde na nejakých pred jesenným ihravým vetriskom dobre schovaných miestach neporušené tkáčske výtvory pavúčikov, premení ich
na drahú bižutériu v podobe brošní, náramkov, či náhrdelníkov. Tieto
dizajnérske výtvory nevyčísliteľnej hodnoty majstra mrázika nájdeme
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Zuzana Gazdaricová
Revúcka dolina.
Revúcka dolina je ako z rozprávky,
v nej sú usadené tri malé dedinky.
Nižnou sa začína, do Strednej prídeme,
Tam sa v kostole pomodliť môžeme.
Na Vyšnú zájdeme, ďalej sa nedá ísť,
bo Šturec nepustí, musíme naspäť prísť.
Liptovské Revúce sú ako tri v jednom.
Obklopené krásnymi horami, zvlášť Čiernym Kameňom.
Na Čiernom Kameni je postavený nový kríž.
Zastav sa tam na chvíľku, pocítiš v srdci tíš.
Pri jasnom počasí aj z cesty ho uvidíš.

Miško Korček 2.ročník

Nelka Sanigová 1. Ročník

Emka Šimková 4. Ročník

Bianka Kurišová 2. ročník

Modrá nezábudka: Svetový deň duševného zdravia – 10.október

T

Naši prváci
V tomto školskom roku je nás päť- Nelka, Paťka, Jakub, Edko
a Mirko. V budúcom školskom roku bude počet prvákov vyšší asi 15.

ohtoročný Deň duševného zdravia sme si 10.októbra 2014
v našej škole pripomenuli pod patronátom piatakov, ktorí
pripravili panel: „Kto pomôže deťom s boľavou dušou ?“
Žiaci našej školy tiež vyrobili symbol tohto dňa - modré nezábudky,
ktorými ozdobili všetkých v škole. Týmto vyjadrili empatiu a súcit
k všetkým, ktorí trpia duševnými poruchami.
Ako sa staráme o prírodu v obci
Každý rok sa naša škola v rámci environmentálnej výchovy
aktívne zapája do zberovej činnosti, ktorá prebieha na jar a v jeseni.
V septembri a októbri 2014 sme sa zapojili do zberu šípok, papiera
a železného šrotu, nazbieralo sa 231 kg šípok, 4 100 kg železného
šrotu a 4010 kg papiera. Týmito zberovými aktivitami vedieme
žiakov, aby pomáhame chrániť prírodu a snažili sa o udržiavanie
čistoty obce a jej okolia. Žiaci majú možnosť spoznávať
najznámejšie liečivé rastliny a ich význam pre človeka.
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Chamaj 9.roč.,Ján Chamaj 8.roč.,M. Mrázik 7.roč. /
obsadili 4.miesto.

Aj naďalej sa naša škola pravidelne
zapája do rôznych súťaží
a športových aktivít

V októbri sa tiež uskutočnilo obvodné kolo vo futbale,
do ktorého sa zapojili chlapci a dievčatá 6.-7.ročníka:

V

Umiestnenie:
Dievčatá 2.miesto
Chlapci 4.miesto
V obvodnom kole Malého futbalu žiaci 4.ročníka
obsadili 2.miesto.

septembri sa žiaci našej školy zapojili do okresného
kola Cezpoľného behu. Od začiatku októbra žiaci
mali možnosť na chodbách trénovať stolný tenis a po
uskutočnení školského kola sa v novembri zúčastnili
obvodného kola, v ktorom chlapci / P. Kmeť 9.roč., Jozef

O

Ochutnali sme rôzne nátierky, zeleninu, ovocie, cereálne
maškrty, mlieko, mliečne výrobky a zdravé nápoje. Do
prípravy jedál sa zapojili žiaci 2. stupňa. Ostatní žiaci si
na ich pripravenom občerstvení mohli pochutnať počas
veľkej prestávky. Ochutnávky mali úspech, dôkazom boli
vždy prázdne stoly a taniere. Takéto aktivity by mohli
bývať aj častejšie.
Žiačky 9. ročník

5.ročník Pitný režim

6.ročník Nátierkový deň

8.ročník MLIEČNY DEŇ

7. ročník Ovocie a zelenina

Príroda: Zdravá výživa

9.ročník CEREÁLNY DEŇ

Týždeň zdravej výživy
d 13.10 do 18.10.2014 sme si v našej škole
opäť pripomenuli, aká je zdravá výživa dôležitá
a významná pre náš rast a vývoj. Tento týždeň sa mohol
každý presvedčiť, že sa dá jesť zdravo a pritom aj chutne.
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Výsledky tenisových
turnajov v Liptovských
Revúcach sezóna 2014

Tabuľka - Bombovky - III. A trieda dospelí
Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+ Body

1

Stankovany

10

8

1

1

33

:

12

25

10

2

Lipt. Revúce

10

7

0

3

26

:

16

21

6

3

Valaská Dubová

10

5

1

4

30

:

19

16

1

4

Bešeňová B

10

5

1

4

21

:

26

16

1

5

Lipt. Osada

10

1

3

6

17

:

33

6

-9

6

Kalameny

10

1

0

9

15

:

36

3

-12

MarekOpen – turnaj vo štvorhre ,
22 štartujúcich hráčov
1. miesto - Sara Obertášová , Klaudia Oravcová
- Piešťany
2. miesto - Juraj Bystričan , Peter Zrnčík Ružomberok
3. miesto - Štefan Kotrík , Milan Majzel Ružomberok – Dolný Kubín

Tabuľka - I. A trieda žiaci
Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+ Body

1

Ludrová

12 11

1

0

95

:

6

34

16

2

Bešeňová

12

9

1

2

65

:

13

28

13

3

Lipt. Štiavnica 12

8

1

3

57

:

22

25

7

4

Černová

12

8

0

4

51

:

16

24

9

5

Ľubochňa

12

8

0

4

37

:

15

24

6

6

Lúčky

12

6

1

5

21

:

24

19

-2

7

Lipt. Lúžna

12

6

0

6

22

:

22

18

3

8

Lipt. Sliače

12

5

2

5

33

:

40

17

-1

9

Lipt. Revúce

12

5

0

7

30

:

38

15

-6

10

Likavka

12

3

0

9

17

:

52

9

-9

11

Biely Potok

12

2

2

8

15

:

49

8

-10

12

Lipt. Teplá

12

2

1

9

10

:

61

7

-14

13

Komjatná

12

0

1 11

9

:

104

1

-17

Turnaj SNP - turnaj jednotlivcov ,
12 štartujúcich hráčov
Muži do 50 rokov
1. miesto - Daniel Grenčík Ružomberok
2. miesto - Milan Dubiel Košice
3. miesto - Lukáš Ragula Liptovské Revúce

Muži nad 50 rokov
1. miesto - Jozef Barták Ružomberok
2. miesto - Štefan Kotrík Ružomberok
3. miesto - Jaroslav Mastiš Liptovské
Revúce
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Turistika

J

Ďalšou vydarenou akciou bola návšteva poľskej časti Vysokých
Tatier, konkrétne vrch Giewont (1895 m n.m.). To len na
ukážku toho, že sa netúlame len po okolitých končiaroch.
Okrem klasickej a vysokohorskej turistiky sa naši členovia
venovali počas roka skalnému lezeniu, lezeniu vo Vysokých
Tatrách, cykloturistike, vodácstvu. V radoch nášho klubu
máme aj pretekára horských behov, ktorý tento rok absolvoval 6
pretekov v behu do kopca. Pre čitateľov spomeniem aspoň beh
na Borišov. Ďalej sa zúčastňuje aj skialpinistických pretekov.
V blízkej budúcnosti chceme viacerých členov priviesť k tomu,
aby reprezentovali náš klub a samozrejme aj obec v rôznych
otdoorových športoch.
Takto v skratke k nášmu prežitému roku. Snáď bude článok
inšpiráciou k tomu, aby sa k nám pridal ďalší člen.
Turistický oddiel Liptovské Revúce: Ján Madliak

e opäť jeseň a pre členov Outdoorklubu Čierny kameň nastáva
aspoň na pár týždňov doba oddychu. Keďže 1. novembra
uzavreli chodníky na Vysokotatranské a Nízkotatranské
končiare, ktoré sú pre nás najväčším lákadlom a ani lezenie
po skalných stenách nemá v túto ročnú dobu nejaký zmysel,
ostáva nám čas na načerpanie síl na blížiacu sa skialpinistickú
sezónu, zimné lezenie a zimnú turistiku, poprípade na návštevu
festivalu horských filmov, s ktorými sa v poslednej dobe akoby
vrece roztrhlo.
Počas tohto leta, ktoré nebolo moc priaznivé pre naše
outdoorové aktivity sa nám predsa podarilo uskutočniť
niekoľko zaujímavých outdoorových aktivít. Jedna z tých
najzaujímavejších sa uskutočnila v meste Banská Štiavnica
a jej okolí. Mesto s bohatou baníckou históriou ponúklo naším
členom možnosť okúpať sa v tajchoch, vyjsť na vrch Sitno
(1009 m n.m), zaliezť si na jeho andezitových bralách a večer sa
zabaviť na hudobnom festivale.

Horám zdar
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Sobáše:

Štatistika našej matriky za posledných
10. Rokov. Liptovské Revúce
Rok

Narodenia

Úmrtia

Sobáše

2004

15

15

11

2005

21

14

9

2006

17

18

3

2007

9

18

4

2008

9

17

4

2009

13

13

3

2010

12

13

3

2011

8

16

5

2012

8

28

6

2013

13

12

7

2014

9

18

6

Adam Dubelewski a Ľudmila Papánová 1. 3. 2014
14.6.2014
Z NAŠEJ MATRIKY: ROK
2014

Matúš Gajdoš a Terézia Kutajová
Pavo l Švanda a Mária Piliarová

13.9.2014

Alexander Guoth a Jana Chvostiková

20.9.2014

Juraj Panduša a Vladimíra Pažítková

27.9.2014

Jaroslav Kubovčík a Silvia Macková

18.10.2014

Úmrtia:

Z našej matriky: Rok 2014
Narodenia:

Andrej Burik

67 r.

Žofia Majkútová

90 r.

Zuzana Šavrtková

79 r.

Mária Dančeková

69 r.

František Praženica

76 r.

Anastázia Hudeková

69 r.

Zuzana Macíková

90 r.

Vladimír Mraznica

60 r.

Štefan Kubek

87 r.

Igor Devečka

45 r.

Karol Stankoven

62 r.

Ján Túry

59 r.

Praženica Florián

58 r.

Rosa Vincent

91 r.

Kurišová Jana

60 r.

Oliver Gazdarica

2.11.2014 č.d. 239

Dorota Kučerová

30.1.2014 č.d. 366

Nikolas Kmeťko

14.2.2014 č.d. 356

Terezka Kandová

22.2.2014 č.d. 360

Lea Kurillová

6.3.2014 č.d. 667

Matias Cais

16.3.2014 č.d. 367

Filip Mačuš

17.4.2014 č.d. 602

Michaela Králiková

17.5.2014 č.d. 66

Kura Ľubomír

56 r.

Eva Praženicová

30.6.2014 č.d. 285

Ján Močilan

88 r.

Terézia Piliarová

2.11.2014 č.d. 775

Cyprián Saniga

57 r.

Sudoku

Súdoku
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