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Vianočné zVyky

Novoročný príhovor

P

konfliktov, v dobe, v ktorej už aj príroda ukazuje, čo všetko
dokáže. Musíme však dúfať a pevne verím, že budúci rok a
tie nasledujúce budeme prežívať v mieri, pokoji, súdržnosti,
spolupatričnosti, rozvoji a prosperite aj v našej obci. Každého
z nás čakajú rôzne situácie, úlohy a prekážky, ktoré nás budú
skúšať, ale aj posilňovať a posúvať ďalej. Preto je len na nás,
aby sme neboli len konzumnými, ale aby sme sa vedeli okolo
seba pozerať, hľadať, kto nás môže potrebovať, aby sme vedeli
pracovať, dávať aj pomáhať. Tiež pevne verím, že naše rodiny
a našu obec čakajú chvíle pozitívne, krásne a radostné. Veľmi
si ich prajem a zo srdca Vám ich želám.Preto Vám chcem

režívame posledné dni kalendárneho roku 2015 a prichádza vytúžený čas Vianoc, čas sviatočný, očarujúci a stále
zázračný. V tomto období, v atmosfére Vianoc a Nového
roka, sme k sebe bližšie, čím nachádzame porozumenie, vzájomne sa chápeme a potrebujeme. Pre mnohých z nás sú príležitosťou k upevneniu vzťahov, či už rodinných, priateľských alebo
pracovných. Vianoce sú však aj o duchovných odkazoch, s možnosťou zaspomínať si na všetkých blízkych, ktorí už nie sú medzi
nami. Nech už je, ako chce, Vianoce sú sviatkami, ktoré nás zároveň posúvajú na prah Nového roka, rekapitulujeme dni z celého
roku 2015, hodnotíme prežité dni. Pre niekoho to bol rok lepší,
pre iného zložitejší. Každopádne to bol rok, ktorý nás niekam posunul, či v niečom poučil. Niečo sa podarilo, iné nevyšlo. Možno
pre niekoho to bol rok množstva plánov, výziev a túžob, ktoré
zostali nenaplnené. Dávame si záväzky do nasledujúceho a vyslovujeme priania.
Nemôžeme s istotou povedať, aký bude rok 2016 a ďalšie
po ňom. Žijeme v rýchlej dobe, dobe náhlych zmien a

popriať, milí spoluobčania, Vašim blízkym a Vašim rodinám,
veľa zdravia, šťastia, pokoja, osobných a pracovných úspechov,
veľa rodinnej pohody, hľadania ciest, ktoré nás budú spájať, veľa
tolerancie a Božieho požehnania. Nech rok, ktorý je pred nami je
rokom lepším a úspešnejším ako bol rok predchádzajúci.
Jana Šimová
starostka obce
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Z činnosti Obecného úradu

V

letnom období sme v rámci obecných prác zabezpečovali
kosenie trávnikov, čistenie obce a podobné mravenčie práce, ktoré nie sú ani viditeľné.
Veľa roboty urobíme za pomoci aktivačných prác, do ktorých
je zapojených 13 občanov. Je ich čoraz menej a začína byť už aj
problém nájsť dostatočný počet takýchto ľudí na upratovanie
a úpravu obce. Môžem ich naozaj pochváliť. Čistia chodníky,
potok, kontajnery, verejnú zeleň, ukladajú a pučia plastové
fľaše. Tu chcem občanov poprosiť, aby stláčali plastové fľaše.
Do kontajnera sa ich zmestí oveľa viac a nebudú rozsypané
v okolí kontajnerov. S čistotou je v obci stále ešte problém.
Veľa smetí končí v potoku, máme ho znečistený. Smeti sa
zhromažďujú pri vodnej elektrárni pána Halušku v Liptovskej
Osade. Je ich veľké množstvo. Môže sa stať, že nám ich raz
dovezie na nákladnom aute naspäť do dediny a nebudeme
s tým moc nadšení. V potoku by mala tiecť voda a nie smeti.
Na Vyšnej Revúcej chlapi v rámci aktivačných prác osadili
zábradlia na cintorín vo Vyšnej Revúcej, ktoré máme v strašne
členitom teréne, v strmých svahoch, V Stredenej Revúcej
sme na cintoríne urobili oporný múr, postupne sme opravili
naše kaplnky. Tú v Nižnej Revúcej sme zrekonštruovali za
sponzorskej pomoci Doc. Ing. Mirka Sanigu, CSc (poskytol na
opravu drevo) a obce. Samotné práce urobil náš občan Pavol
Kura. Podobne prebiehali aj rekonštrukčné práce na kaplnke
vo Vyšnej Revúcej. Veľká vďaka patrí darcovi pána Romana
Šuleka, ktorý nám poskytol rine a zrealizoval aj samotnú
opravu. Občania z Vyšnej sa vyzbierali na omaľovanie zvonku
aj zvnútra, obec zabezpečila oplotenie a z časti preplatí faktúru
za vymaľovanie. Na prácu okolo kaplniek prispel aj Farský
úrad. Všetkým patrí veľká vďaka! Naozaj sa mi veľmi páči, keď
sú ľudia aktívni a sami prídu s nápadom a snažia sa napomôcť
aj pri jeho realizácii. Prispievajú nápadom aj prácou.
Na základe získanej dotácie z Lesov Slovenskej republiky,
š.p. vo výške 16.200 Eur, sa nám podarilo doasfaltovať miestnu
komunikáciu v Suchej, ktorá už bola z časti upravená z toho
istého finančného zdroja – z mimoriadneho fondu Lesov SR,
š.p. Uvedomujem si, že je potrebné upraviť aj iné úseky miestnej
komunikácie. Postupne sa budeme venovať ich úprave, resp.
budeme hľadať externé zdroje a dotácie na realizáciu úprav,
tak aby nezaťažovalo asfaltovanie obecný rozpočet. Malou
úpravou prešla ulica Vojtková. V tejto časti obce sa vybudoval
odvodňovací kanál a dotiahol sa chýbajúci asfaltový koberec.
Práve ulica Vojtková bola najviac zaťažená prívalovými
dažďami v letnom období, pri ktorých sa voda z lúk dostala do
dvorov a spôsobila im záplavu.
Zo získanej dotácie od predsedu vlády Slovenskej
republiky Róberta Fica sa v Liptovských Revúcach realizuje
rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice v časti obce Nižná.
Finančné prostriedky vo výške 12 000 Eur boli použité na
výmenu všetkých okien a dverí na budove, zakúpenie nového
vykurovacieho telesa v spoločenskej miestnosti (ktorá sa
nedala používať v zimnom období, nakoľko sa miestnosť
nedala dostatočne vykúriť) vo forme krbovej pece a prídavné
doplnkové vykurovanie pomocou stropných infrapanelov. Pri
zapájaní elektrických panelov sme zistili, že je potrebné urobiť
úpravu elektroinštalácii. Rekonštrukciou prešli aj toalety v
budove, ktoré boli dosť v havarijnom stave. Rekonštrukčné
práce boli viac-menej realizované vlastnými ľudskými zdrojmi.
Práce vykonávali obyvatelia obce zapojený do aktivačných prác

cez úrad práce, sociálnych veci a rodiny. Do dokončievacich
prác ako sú maľovanie a upratovanie sa zapojili aj členovia
hasičského zboru. Mladí hasiči ma veľmi prekvapili svojou
aktivitou a snahou pomôcť, za čo im patrí veľká vďaka. Vážim
si prístup spolupatričnosti, ktorú prejavili a verím, že to nie je
posledná aktivita v obci, ktorú budeme spolu realizovať.
Po úprave hasičskej zbrojnice v Nižnej Revúcej navrhli
poslanci Obecného zastupiteľstva úpravu v hasičskej zbrojnici
na Vyšnej. Vymenili sa tam 3 okná na čelnej stene a 1 okno
nad schodami, ktoré boli poškodené a nedali sa používať na
otváranie. Do spoločenskej miestnosti sa ešte namontujú
infrapanely, aby deti, ktoré hrávajú stolný tenis nemrzli
v zimnom období. Infrapanely sú energeticky úspornejšie
ako vykurovanie podlahovým kúrením. Do budúceho roku
uvažujeme z výmenou podlahy v spoločenskej miestnosti.
Okrem iného sa realizovala aj výmena vchodových dverí
a časti okien v budove Obecného domu, v ktorom sídli
Slovenská pošta, as., Dvere sa vymieňali z bezpečnostných
dôvodov.
Podobne ako niektoré obce v ružomberskom okrese aj
obec Liptovské Revúce pripravili projektovú dokumentáciu a
uchádzali sa o nenávratné finančné prostriedky z európskych
peňazí cez výzvu „Obnova verejného osvetlenia“, ktorú vyhlásilo
v auguste Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Keďže obec Liptovské Revúce je rozsiahla a tiahla, suma v
projetkovej dokumentácii na obnovu verejného osvetlenia bola
určená na výšku cca 190.000 Eur, verejnou súťažou, v ktorej sa
o zhotovenie diela uchádzali viaceré podnikateľské subjekty sa
cena za zhotovenie diela znížila na sumu 175.000 Eur.
Na začiatku novembra dostala obec Liptovské Revúce
pozitívnu správu vo forme rozhodnutia z Ministerstva
hospodárstva o pridelení nenávratného finančného príspevku
vo výške 175 200 Eur, pričom obec v tomto projekte použije
vlastné zdroje vo výške 5 % z vysúťaženej sumy, t.j. 8 760 Eur.
Realizácia výmeny svietidiel je stanovená po podpísaní zmluvy
z Ministerstvom hospodárstva v najbližších dňoch a samotné
práce na výmene svietidiel predpokladá obec už v najbližších
dňoch a koniec realizácie je do konca kalendárneho roku 2015.
Jana Šimová
starostka obce
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Do dediny prišiel sv. Mikuláš

S

obotný deň nám dopadol podľa želania, nepršalo, svietilo
nám slniečko. Od rána sa pracovalo s chuťou v kuchyni,
pripravovali sme zabíjačkové špeciality, mladí požiarnici z
Nižnej postavili stromček, ktorý si deti zasvietili odpočítavaním.
Detské popoludnie sa nieslo najskôr súťažným duchom a neskôr
nás navštívil sv. Mikuláš s košom plným sladkostí pre naše revúcke deti. Sv. Mikuláš prišiel v sprievode anjelov, no prišli s nimi
aj čertíci. Dospelí si pochutili na zabíjačkových špecialitách (jaterničkách, klobáskach, pečenom mäsku, zabíjačkovej polievke),
aby im nebola zima mali sme pre nich pripravené varené víno,
punč, hriatô a čaj. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri príprave tohto dňa. ĎAKUJEM!!!
Jana Šimová

Starostka

Čo nás čaká a neminie z odpadmi?

O

od niektorých občanov, „prečo hádžete do vody odpad?“
dostávame odpoveď. Voda pred mojím domom je moja voda
a čo do nej hodím je moja vec. Dajme si otázku: „Páči sa
mi ten neporiadok v potoku, na brehoch rieky Revúca alebo
v lese?“ Nie? Tak prečo vysýpame odpad len tak do prírody,
Však odpad patrí do koša......V rieke majú žiť ryby, raky a iné
živočíchy, v lese zvieratá, ktoré patria do prírody nie smeti....
Touto cestou chcem vyzvať všetkých obyvateľov Liptovských
Revúc, aby nehádzali odpad do rieky. Tok rieky Revúca je len
a len našou vizitkou, vizitkou našej kultúry. Revúčanku nám
neznečisťujú ani Osaďania a ani Lúžňania. Robíme si to sami.
Chceme si robiť negatívnu reklamu obce touto formou?
V nasledujúcich dňoch a aj jarnom období našu obec
navštívia pracovníci z Inšpekcie životného prostredia a budeme
zodpovední všetci za stav rieky. Môže sa stať, že dostaneme
vysokú pokutu a znášať ju bude každý občan v Liptovských
Revúcach a to si neprajeme. Práve preto budeme spoločne
bojovať za čistotu potoka a obce. Viem a verím, že spoločnými
silami to zvládneme, lebo v Liptovských Revúcach sa nenájde
ani jeden občan, ktorému by na čistote a kráse obce nezáležalo,.

d nového roku sa mení zákon o odpadoch a mali by sme
sa na to pripraviť aj v našej obci. V čom bude zmena?
V krátkosti a z pohľadu laika – občana sa musíme snažiť
čo najviac separovať. Do nádob na tuhý komunálny odpad (naše
popolnice) sa budeme snažiť dávať už len vyseparovaný odpad.
Papier, plasty, sklo, tetrapaky (obaly z mlieka, džúsov a pod.),
kov, textil, biologicky rozložiteľný odpad (tráva, šupky z ovocia
a zeleniny, kvety a pod) by sme nemali dávať do našich popolníc.
Tento odpad vytriedime a v určených dňoch nám budú z obce
vyvážané zadarmo. Len sa musíme naučiť triediť odpad a môžeme získať benefit vo forme vývozu týchto odpadov zadarmo. No
ak budeme do nádob na separovaný odpad ako sú plasty, sklo,
papier, kovy dávať a vysýpať bežný odpad, tým pádom za vyvezený pomiešaný odpad budeme platiť. V súčasnosti za vývoz separovaného zberu ako aj TKO občan platí a obec tiež dopláca na
vývoz odpadu. Ak sa budeme snažiť, môžeme znížiť aj poplatok
za smeti. Je to len a len na nás.
Ale mali by sme si uvedomiť, že smeti nepatria do vody, na
umelo vytvorené skládky, do lesa, na lúky, kde odpad pôsobí
rušivo a naša krásna revúcka príroda napodobňuje smetisko,
hlavne v okolí toku rieky Revúca. Je veľmi bolestivé pozrieť sa
na niektoré časti obce, kde nám pribúdajú čierne skládky. Srdce
ma bolí, keď vidím čo všetko hádžeme do vody. A na otázky

Jana Šimová
starostka obce
4

Poézia vianočného lesa
v ňom odhalí. Tu, hľa, sa v záveji brodila veverička, tu zasa
skákala bystrá laň cez ľadový potôčik. No a tu je chodník jeho
veličenstva - hlucháňa, ktorý si vyšiel zo snehového bunkra
na obchôdzku, aby si zadovážil niečo „pod zobák“ a doplnil
si tak teplo, ktoré stratil cez dlhú mrazivú noc. V duchu si
predstavujem všetky tieto príbehy, hoci sa odohrávali pred
niekoľkými hodinami, keď bolo všetko zahalené do čiernej tmy,
ktorá nikoho neprezradila... Majú veru lesní nájomníci vernú
priateľku.
Zrak opäť upieram do korún mohutných smrekov a vidím,
že pani Zima už definitívne uzamkla les do okov snehu, ľadu
a mrazu. Len v mysli si viem predstaviť, čo musia podstúpiť
zelení junáci v tieto kruté zimné dni a noci... Len ony verní
zostanú vždy miestu, kde život dostanú. Či je čierna noc, či
mrazivý biely deň, stromček veru nikdy neopustí rodný peň...
Pochod zasneženým lesným zátiším je namáhavý.
Prechádzku mi spríjemňujú jemnučké hlásky jeho najvernejších
nájomníkov, ktoré ma presviedčajú, že jeho srdce stále bije.
Nenechajú bez povšimnutia čo i len jeden stromček, konárik,
či púčik. Tento vtáčí drobizg všetko dokonale prezrie a ošetrí,
aby bol na jar zelený zázrak zdravý a plný života.
Vychádzam z lesa a blížim sa k žblnkotajúcemu jarčeku,
ktorý zaklial chladný mráz do ľadového panciera. Niet veru z
neho úniku až do teplých dní panovania pani Jari... Nie je to
však ten povestný hlások, aký mi je známy z jarných či letných
dní, keď si v ňom hasím smäd. Je to len zachrípnutý hlas v
mrazivom vzduchu. Nemal sa jarček kde ukryť, a tak zachrípol
a nachladol v mrazivom dychu pani Zimy. Alebo že by mu
bol majster Mrázik „ukoval“ tento pancier na zimné dni, aby
mu nebola pod ním až taká zima? To neviem, viem však, že si
bude musieť počkať až do jarných dní, kedy ho teplé slniečko
vylieči a vráti mu ten najpríjemnejší hlások... Zrakom sa kĺžem
po ľadovej nádhere, vyčarenej najchýrnejším majstrom zimy pánom Mrázikom.
Kráčam lenivým krokom ďalej, aby som sa čo najviac zblížil
so životnými útrapami zimného lesa. Na teplo ešte skúpe lúče
zubatého slniečka sa snažia prebudiť spiacich zelených junákov
zo zimného zakliatia, no ešte nenabrali toľko zázračnej hrejivej
sily, aby dokázali otočiť mrazivým kľúčom pani Zimy a otvoriť
tak bránu pre vstup teplučkej pani Jari... Na ten slávnostný
okamih si budem musieť s lesom ešte pár týždňov počkať.
Keď sa roztrhne v oblakoch perinka s bielymi chumáčikmi,
celý les odrazu stíchne a zdá sa mi, že sa tu zastavil čas a život.
Biele vločky padajú tíško pomedzi konáriky a požmurkujú
ľadovými kryštálikmi na zelených junákov... Táto atmosféra,
vykúzlená tichučkým padaním vločiek pôsobí nevšedne
upokojujúco na moje vnútro.
Veľké biele more zaplavilo celý les, nevidím ani na krok,
aby ho tajne oblieklo ako najkrajšieho princa... A potom, keď
na čistú modrú oblohu vypláva opäť slniečko, ukáže sa tento
mládenec všetkým v plnej kráse. Koľkože krát ho takto pani
Zima oblečie a slniečko zasa vyzlečie z bieleho kožúška...?
Vychádzam z tohoto zázračného a ojedinelého lesného
ročného kolotoča a zo všetkých tých zázrakov, ktoré som tu
videl, sa mi roztočila hlava. Pochopiť to všetko bude pre mňa
stále tá najväčšia záhada. Ja sa však chcem a potrebujem stále
vracať do víru neobyčajného a fantastického lesného kolobehu.
Túžim sa nechať unášať jeho zázrakmi do neznáma...

K

ráčam lesným chodníčkom v slabnúcich lúčoch vychádzajúceho zimného slniečka. Hrdzavé listy už prikryli lesnú čistinku. Hlávky voňavé rastlinky schovali, chrobáčiky
zaliezli, vtáčiky už na juh odlietli. Len verné sýkorky, kôrovníky
a brhlíky jemným štebotom zohrievajú uzimený les, aby mu nebolo tak clivo. Cítim najslabší tep jeho srdca, veď všetko bude čo
nevidieť prikryté snehom a sputnané okovami ľadu.
Šišky na smreku, ktorý nočný namŕzajúci dáždik zaobalil
do tenkej škrupinky krištáľového ľadu, fluoreskujú v prvých
slnečných lúčoch rána ako najkrajšie trblietky na vianočnom
stromčeku. Veruže štedro ich požehnala tohto roku príroda,
celá smreková hora sa od nich len tak trbliece.
Pavučina na jedličke posiata prvými snehovými vločkami
žiari v odblesku slnečných lúčov ako striebristý závoj nevesty
ozdobený najvzácnejšími drahokamami... Pavučinové čipky na
smriečiku zasa vyzdobil cez noc majster mrázik drobulinkými
kryštálikmi, ktoré slnečné lúče prebleskujúce pomedzi chvojinu
rozžiarili do zlatistého jasu. Pripadám si, akoby som sa ocitol
v predsieni nebeského raja, v ktorom sa práve zažal najkrajší
vianočný stromček... Skutočne nadprirodzená krása.
A už je tu prvé zoznámenie s bielučkým sniežikom. Je to ešte
len akási biela kaša, ktorá sa na pravý sneh ešte veľmi neponáša.
Všetci lesní nájomníci sa musia s ním zoznámiť.
Pomaly stúpam ďalej. Chôdza v sypkom snehu je čoraz
náročnejšia. Zastavujem sa na okraji lesa a hľadím smädnými
očami na krásu zelených junákov, zaodetých do najnežnejšieho
rúcha sypkého snehu. Sú jeden ako druhý, no zároveň každý
celkom iný... Koľkože len krásy dokáže vykúzliť tento skromný
stromček? Ozdobený snehovými vločkami a plačúcimi
ľadovými cencúľmi žiari krajšie ako ten najozdobenejší
vianočný stromček vo svete ľudí. Až teraz si uvedomujem,
koľko skromnej krásy je všade okolo mňa, no my ľudia chodíme
okolo nej bez povšimnutia. A pritom stačí len tak máličko vrátiť sa do detských rokov a zbaviť myseľ starostí... Potom sa
nám i ten najobyčajnejší stromček i bez ľadovej ozdoby bude
zdať prekrásny a jedinečný.
Tichučko opúšťam bielu krásu a z lesného porastu
vychádzam na neveľkú polianku, kde obdivujem najteplejšiu
perinku prírody. Áno, je to tá najmäkulinkejšia a najľahšia
perinka pána Lesa, bez ktorej by nemohol sladko oddychovať
a spať v zimnom období. Príroda ho musí celý zaodieť, aby sa
mu do príchodu životodarnej pani Jari i tie najboľavejšie miesta
zahojili...
Koľko žeby vedela rozprávať nemá biela perinka o tajuplnom
živote lesných obyvateľov... Hoci nemá ústa, no predsa je tak
veľavravná, ako žiadny lesný nájomník. Áno, ten nežný biely
sneh je ten najväčší zradca v lese. I toho najtajuplnejšieho tvora

Miroslav Saniga
5

Úcta k starším

V našej obci je založená
Základná organizácia Jednota
dôchodcov

Z

a účasti predsedu okresnej organizácie Jednoty dôchodcov p. Stanislava Ižu, starostky obce p. Mgr. Jany Šimovej
a 30 dôchodcov z našej obce bola dňa 24.11.2015 ustanovujúca schôdza základnej organizácie Jednoty dôchodcov
v Liptovských Revúcach. Po úvodných slovách a informáciách
predsedu Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov o výhodách
a povinnostiach dôchodcov vyplývajúce z členstva v tejto organizácii zúčastnení dôchodcovia vyplnili prihlášky za člena ZO
Jednoty dôchodcov ďalej ZO JD v našej obci. Členský poplatok je
2.- Euro ročne. Na tejto schôdzi bol zároveň schválený výbor ZO
v zložení: predseda - Ing. Praženica Juraj, podpredseda – Kytoš
Štefan, tajomníčka – Kurišová Alojzia, hospodárka – Rossová
Anna, kultúrna referentka – Janeková Justína, ďalší členovia
výboru – Mastišová Anna a Praženicová Marta, revíznu komisiu v zložení predseda - Majzeľ Jozef, členovia – Gazdaricová
Emília a Saniga Miroslav. Záujemcovia o členstvo v ZO Jednoty
dôchodcov Liptovské Revúce sa môžu prihlásiť u p. Kurišovej
Alojzii – tajomníčky ZO. Výbor ZO JD pripravuje plán práce
na rok 2016, ktorý bude na najbližšej členskej schôdzi v r. 2016
prerokovaný a daný na schválenie. Výbor ZO JD verí, že založenie tejto organizácie pomôže dôchodcom v obci aktívne využívať zaslúžený dôchodkový čas na spoločenské aktivity na úseku
športu, kultúry, relaxu a pod.

P

o roku opäť prišiel október a s ním aj Mesiac úcty
k starším. Aj v našej obci sme si uctili starších občanov a 20.10.2015 sme pre nich pripravili malú oslavu.
Kultúrne vystúpenie pripravili pre svojich starých rodičov deti
z materskej školy základnej školy. Naši seniori si vyplnili popoludnie v kultúrnom dome pri piesňach a spoločných rozhovoroch. Aspoň raz v roku sa spoločne stretnú Nižňania,
Stredňania a Vyšňania, vymenia si pár slov a pospomínajú
na mladé časy.
Staroba patrí do scenára života každého človeka. Je to
časový úsek, ku ktorému všetko smeruje, aby človek mohol
lepšie pochopiť zmysel života. Starneme od chvíle, ako
sme sa narodili. Tajomstvom peknej staroby je tešiť sa z
každého prežitého dňa, z maličkostí, ktoré im robia radosť.
Majme úctu k starým ľuďom a buďme im nápomocní pri
každom ich kroku. Ani celý život by nám nestačil, aby sme
sa dostatočne zavďačili za ich lásku a pomoc. Navštevujme
ich a buďme s nimi čo najčastejšie, lebo čas uteká a nevieme
koľko spoločných chvíľ nám zostáva.

Spoločne rastieme

V

čerajší deň a všetky predchádzajúce dni a roky už pominuli. Už nemôžeš nič zmeniť. Zostali v tebe nejaké tŕne?
Nenos ich so sebou! Neustále by ťa bodali a bránili by
ti žiť naplno. Niektorých tŕňov sa môžeš zbaviť tak, že ich vložíš
do Božích rúk.
Z niektorých zranení sa môžeš vyliečiť, ak budeš schopný
naozaj odpustiť.
Niektoré zranenia sú však nevyliečiteľné, nepomôže im ani
všetka láska tohto sveta.
Skús na ne zabudnúť. Prestaň sa na nešťastia pozerať cez
zväčšovacie sklíčko.
Marta Králiková st.
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školou 1. mája 2005.
- z materiálnych: v roku 2007 sa vymenila palubovka
v telocvični, v roku 2010 sa vykonala
rekonštrukcia sociálnych zariadení, rok 2010 priniesol
nový kotol na kúrenie štiepkou, rok
2014 zateplenie materskej školy s výmenou okien,
kompletnú výmenu okien ŠJ a čiastočnú
výmenu okien školy.
Prostredníctvom projektu INFOVEK sa zriadila v roku 2004
počítačová učebňa. V šk. roku 2007/2008 prešla reorganizáciou
školská a učiteľská knižnica. Modernizáciu VVP, zriadenie
jazykovej a chemicko-fyzikálnej učebne, výmenu regálov v ŠK,
zakúpenie IKT pre I. a II. stupeň ZŠ, pre ŠKD a MŠ, vybudovanie
školskej záhrady pre MŠ nám umožnili finančné prostriedky
vo výške viac ako 65 tisíc €, ktoré našej škole daroval pán Lujz
Gazdarica z Kanady, syn revúckeho emigranta.
V súčasnosti navštevuje našu školu 107 žiakov a 25 detí
materskej školy. Snažíme sa im odovzdať množstvo vedomostí
primerané ich schopnostiam a danostiam, pristupovať k nim
individuálne a pripraviť ich adekvátne k zvolenému štúdiu
na stredných školách. Vedieme žiakov k zodpovednosti za
vlastné konanie, posilňujeme vzájomnú dôveru, priateľskosť
a uvedomelú disciplínu. Veľký dôraz kladieme na nadstavbu
vyučovacieho procesu zapájaním žiakov do súťaží, olympiád
a pretekov v oblastiach, v ktorých majú predpoklady uspieť a
rozvinúť svoj talent a ukázať svoju šikovnosť.
Fungovanie školy nezáleží len od žiakov a učiteľov, ale tiež
od dobrých vzťahov. Máme to šťastie, že mnohým na srdci leží
naša revúcka škola, či už je to obec na čele s pani starostkou
a poslancami, rada školy, združenie rodičov, ale aj mnohým
bývalým žiakom. Aj vďaka nim je naša oslávenkyňa na takej
úrovni, akej je.
A čo priať oslávenkyni do ďalších rokov? Hlavne veľa,
veľa detí. Šťastnú ruku pri riadení, pri organizácii výchovnovzdelávacieho procesu, plynulý a bezchybný chod školy.
Pedagógom veľa trpezlivosti, tvorivosti, dobrých nápadov a
veľa šikovných a učeniachtivých žiakov. Žiakom súčasným
i budúcim, veľa chuti a elánu do učenia a všetkým spolu veľa
optimizmu.
„ABY KROKY NAŠICH DETÍ PO OPUSTENÍ BRÁNY
ŠKOLY MOHLI SMEROVAŤ K ICH NAJVÄČŠÍM SNOM“.

45-ročná oslávenkyňa

V

živote človeka sú chvíle, kedy sa zastaví a nostalgicky spomína, rekapituluje cestu, ktorá ubehla v radostných i všedných dňoch jeho života. Pre našu školu bol takýmto okamihom práve deň, keď privítala svojich prvých žiakov. Bol to 23.
november 1970. Dnes sa píše rok 2015 a naša alma mater oslávila
svoje 45. narodeniny.
Jej prvým riaditeľom bol Leopold Mudrončík. Vo funkcii
ho vystriedali: Zoltán Matušek, Augustím Vaculík, Karol
Švidroň, Juraj Kučera, Marta Mastišová. Pod ich vedením
pracovali pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, ktorí
nikdy nezabúdali, že škola mala, má a bude mať jednu a tú
istú funkciu: vzdelávať a vychovávať mladých ľudí, aby boli
pripravení na reálny život.
Škola by nebola školou bez žiakov. A tých prešlo bránami
tejto školy neúrekom. Svedkom toho, že z nich škola
vychovala ambicióznych, slušných a pracovitých ľudí je
skutočnosť, že sú medzi nimi lekári, vedci, právnici, politici,
učitelia, kňazi i športovci. Svoje spomienky na školu má každý
ukryté v srdci. Tie ich ťahajú aj po rokoch vrátiť sa, prejsť sa
po škole a zaspomínať.
Aby sa žiaci aj učitelia v škole cítili dobre, prešla počas 45tich rokov týmito zmenami:
- z organizačných: prechod na príspevkovú organizáciu
s právnou subjektivitou od 1. júla 2002, zlúčenie s materskou

Mgr. Dana Fričová, riaditeľka
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Liptovské Revúce
prvé na Slovensku

Z našej matriky:
Narodenia:
1. Huba Samuel 11.1.2015
2. Kubík Sebastián 11.3.2015
3. Kurilla Filip 18.3.2015
4. Kutaj Matias 2.4.2015
5. Harbuta Bruno 23.5.2015
6. Kutaj Juraj 25.6.2015
7. Hudek Lukáš 13.7.2015
8. Saniga Patrik 17.9.2015
9. Jureník Adam 30.9.2015
10. Cárach Marek 22.10.2015
11. Maroš Matej 16.11.2015
12. Dzurec Samuel 29.9.2015
13. Deáková Kiara Kristína 27.1.2015
14. Beďačová Sofia 11.2.2015
15. Gajdošová Sofia 14.3.2015
16. Mastišová Melánia 29.4.2015
17. Ragulová Hana 10.7.2015
18. Gazdaricová Katarína 26.8.2015
19. Mraznicová Natália 1.9.2015
20. Saloňová Kristína 29.9.2015
21. Laura Súnoková 17.10.2015
22. Kurpašová Petra 18.10.2015

Č

íslovanie domov v obci Liptovské Revúce, tak ako takmer
v každej obci na Slovensku nejde v poradí, častokrát sa stáva, že susediaci dom má súpisné číslo domu s rozdielom aj
o 100vku.
Nám „domorodcom“, alebo napr. poštovým doručovateľkám,
číslovanie domov ktoré nie je v poradí nespôsobuje problémy, ale
už úplne inak sa na takýto chaos s číslovaním domov díva napr.
vodič sanitky rýchlej zdravotnej pomoci, ktorý je zodpovedný za
to, aby prišiel so sanitkou včas na miesto, kde je potrebné poskytnúť
zdravotnú pomoc.
V Liptovských Revúcach sme prišli s myšlienkou, prideliť k
súpisným číslam domov GPS súradnice a následne poskytnúť
zoznam takýto adries záchranárom /pre vysvetlenie - GPS
súradnice sú zemepisný údaj o polohe, ktorý v súčasnej dobe
bežne využívajú elektronické navigácie používané v autách/.
Zamestnanec Obecného úradu p. Matuška, ktorý bol starostkou
obce poverený zrealizovaním tohto zámeru, prešiel našu obec dom
od domu, poctivo zameral súradnice každého jedného domu,
zozbierané údaje spracoval a výstup tohto zamerania sme ako obec
následne poskytli priamo záchranárom.
Určite nie je žiadnym tajomstvom, že človeku ktorý je bez
dýchania 3 až 5 minút, odumierajú mozgové bunky a ak sa na
problém s číslovaním domov pozrieme v tejto súvislosti, tak
prídeme k záveru, že ak sanitka bude hľadať miesto zásahu
v Revúcach namiesto v Suchej v Zelenom, tak takýmto hľadaním
stratí cenné 3 minútky „ako nič“...
Tento problém je už u nás vyriešený. Aktuálne ak niekto
z Liptovských Revúc potrebuje pomoc rýchlej zdravotnej pomoci,
tak už sanitka blúdiť obcou nebude, lebo vodič sanitky použije
pri výjazde do Revúc GPS súradnice, ktoré naša obec zozbierala
a práve týmto získa náš človek v tiesni cenné minúty, ktoré ako
už bolo spomenuté, mu môžu v kritických prípadoch aj zachrániť
život.
Ideálne by určite bolo, keby rýchlu zdravotnú pomoc v
Liptovských Revúcach nikto nepotreboval, no toto sa žiadnym
opatrením obecného úradu nedá dosiahnuť, no uľahčiť záchranárom
orientáciu sa dosiahnuť dá a my v Revúcach sme to urobili ako 1.
na Slovensku. O tom že toto riešenie je „životaschopné“ svedčí aj
fakt, že od Liptovských Revúc dané riešenie „odkukali“ a následne
zrealizovali v ďalších min. 10-tich obciach a postupne pribúdajú
telefonáty od starostov z ďalších obcí.

Sobáše: 2015
1. Dávid Jureník – Anežka Dančeková 11.4.2015
2. Michal Súnok – Miroslava Chamajová 23.5.2015
3. Vladimír Mraznica – Diana Hudeková 20.6.2015
4. Július Boček – Patrícia Kurová 5.9.2015
Úmrtia: 2015
1. Ernest Géci - 56 r.
2. Edita Jacková – 63 r.
3. Jozef Mastiš - 76 r.
4. Zita Kubalíková - 80 r.
5. Roman Danček – 46r.
6. Branislav Kenneta Bazany – 67r.
7. Kováčiková Magdaléna – 81 r.
8. Mastišová Zuzana – 91 r.
9. Papiež Miroslav – 57 r.
10.Kalatová Aurélia – 84 r.
11.Štefan Močilan – 78 r.

Ján Kura - poslanec Obecného zastupiteľstva
a autor riešenia
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Tabuľka - Daniarik-II.trieda LFZ dospelí 2015-2016
Klub

Z

V R P

Skóre

Body

+ Body

1

Komjatná

13 9 2 2

31

: 21

29

11

2

L.Teplá

13 8 3 2

46

: 20

27

9

3

L.Lúžna

13 9 0 4

40

: 24

27

9

4

Vavrišovo

13 8 2 3

48

: 15

26

5

5

P.Ľupča

13 8 2 3

45

: 17

26

6

Iľanovo

13 8 2 3

36

: 22

7

Prosiek

13 7 2 4

40

8

Hrboltová

13 5 1 7

9

Štiavnička

10

Tabuľka - I.trieda A LFZ žiaci U-15
Klub

Z

V

R

P

1

Ludrová

13 13

0

0

141 :

2

L.Lúžna

12 12

0

0

93

3

Lúčky

14

8

1

5

5

4

Černová

12

8

0

26

8

5

Ľubochňa

12

6

: 19

23

2

6

L.Sliače

12

17

: 33

16

-5

7

L.Revúce

13 4 3 6

21

: 27

15

-3

8

L.Revúce

13 4 2 7

27 : 27

14

-7

11

Lúčky

13 3 5 5

21

: 25

14

-7

9

12

Podtureň

13 4 0 9

23

: 30

12

-9

13

Svätý Kríž

13 1 2 10 14

: 52

5

14

Beňadiková

13 0 0 13

: 83

0

6

Body

+ Body

2

39

21

:

11

36

18

47

:

26

25

1

4

90

:

21

24

6

2

4

43

:

43

20

2

6

0

6

38

:

43

18

-3

13

6

0

7

31

: 70

18

0

L.Teplá

14

4

2

8

53

:

54

14

-4

V.Dubová

14

3

1

10

33

:

96

10

-11

10 Likavka

13

2

0

11

20

:

86

6

-15

-13

11 voľný žreb

0

0

0

0

0

:

0

0

0

-18

12 L.Osada

13

0

0

13

12

: 149

0

-18

Zoznam hráčov v sezóne 2015-2016 Dospelý
Peter Šooš, Ján Mrviš, Ľubomír Chovanec, Peter Mesík, Igor
Kurilla,Tomáš Piliar, Dávid Jureník, Vladimír Gazdarica,
Branislav Kuriš, Matej Saniga, Matej Kutaj, Michal Bedač,
Stanislav Janek, Jakub Kmeť, Tomáš Haríň, Jakub Šimrák,
Michal Záhoranský, Štefan Pavčiak, Marek Praženica, Štefan
Hudek,Stanislav Veselovský, Miloš Gazdarica, Peter Danček

Skóre

Zoznam hráčov v sezóne 2015-2016 ŽIACI
Marek Mastiš, Dávid Králik, Martin Šimrák, Lukáš
Gazdarica,Matej Samolej, Filip Mastiš, Ema Mastišová,
Dávid Kutaj, Michal Korček, Juraj Macík, Patrik Cárach,
Andrej Gazdarica, Ľuboš Roštiak, Timotej Vanovčan, Matúš
Praženica,Tobias Saniga, Peter Búďan, Filip Valko, Marek Danček

hráčov a zakúpenie súťažných stolov. S týmto pomohlo vedenie
obce za podpory predsedu športovej komisie pána Rastislava
Kurpaša a ostaných poslancov OZ.
Začiatky nebývajú ľahké, ale chuť trénovať a vyhrávať im
nechýba. Na nováčika súťaže majú na svojom konte už dve
výhry a odstrelili sa od dna tabuľky.

Stolný tenis v našej obci

D

o tohto ročníka stolnotenisovej ligy sa premiérovo prihlásilo družstvo z Liptovských Revúc. S myšlienkou zapojiť sa
do súťaže sa pohrávali dlhodobo, ale definitívne rozhodnutie padlo až keď nové vedenie obce sprístupnilo verejnosti už
dávno zakúpené „ping-pongové“ stoly, čo sa okamžite prejavilo
veľkým záujmom u všetkých vekových kategorií. Dôkazom toho
bolo usporiadanie 1. ročníka stolnotenisového turnaja obcou, kde
sa súťaže zúčastnili súťažiaci v rozmedzí od 7rokov do 70 rokov.
Do súťaže sa mohli hráči z Liptovských Revúc prihlásiť až od
novej ročníka, t.j od septembra 2015, ako nováčik nastúpili
do 9. ligy Ružomberského okresu. Prihlásenie do súťaže si
vyžiadalo aj určité finančné náklady potrebné na registráciu

OSST Ružomberok - 9. liga, muži 2015/2016
Tabuľka súťaže po 9. kole - Základná časť
Mužstvo

U V R P K

Sety

Zápasy

Body

1 Hubová C

9 7 2 0 0

408:157

127:35

25

2 Liptovské Sliače C

9 7 1 1 0

398:168

119:43

3 STK Lúčky A

9 7 1 1 0

374:209

4 Ľubochňa C

9 4 1 4 0

289:304

5 SCP Ružomberok E

9 4 0 5 0

6 Liptovské Revúce A

9 2 0 7 0

7 Komjatná B
8 Ľubochňa D

VU

VS

VZ

VB

24

1-0-1-0

77:51

22:14

4

113:49

24

1-0-1-0

51:77

14:22

4

78:84

18

247:337

66:96

17

200:356

54:108

13

9 1 1 7 0

194:360

50:112

12

9 1 0 8 0

174:393

41:121

11
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Už nie len futbal,
ale aj FLOORBAL sa hrá
v Liptovských Revúcach

Fitnes a kulturistika v našej obci
Milí spoluobčania v nasledujúcich riadkoch by som vás rád
oboznámil s fungovaním Fitnes klubu Kovárna. Mnohí z vás
určite registrujú, že v budove bývalého kina sa takmer sedem
rokov stretáva partia mladých ľudí, ktorých spája možno
netradičný šport a to je kulturistika a fitnes. Posilňovňa ako
taká funguje už od roku 2008, kedy prví zakladajúci členovia
tohto športu v našej obci doniesli pomôcky na cvičenie
zakúpené z vlastných zdrojov do budovy kina a začali sme
spoločne cvičiť. Dnes môžeme konštatovať, že od augusta
tohto roku fungujeme oficiálne ako Fitnes klub Kovárna
s vlastnými stanovami, pričom máme takmer dvadsať
členov, ale našu posilňovňu navštevujú aj nečlenovia, ktorí
sa nachádzajú na rázcestí a rozhodujú sa čo ďalej. Od roku
2008 sa mnoho zmenilo, najmä to, že z vlastných našetrených
peňazí sme si zakúpili viacero strojov a pomôcok na
cvičenie. Chcem sa týmto poďakovať vedeniu našej obce,
pričom nám tohto roku formou dotácie zakúpilo novučičké
protismerné kladky. Chcem touto cestou aj pochváliť nášho
člena Martina Hariňa, ktorý sa svedomito pripravuje na
svoju prvú kulturistickú súťaž, čím bude reprezentovať aj
našu obec a ide príkladom revúckej mládeži. Členom nášho
spolku sa môže stať každý, kto si podá prihlášku a zaplatí
členský poplatok čo je 15,- euro na polrok. Nečlenovia platia
4,- eurá mesačne a dievčatá majú vstup bezplatný. Na záver
chcem popriať všetkým občanom našej obce šťastné a veselé
prežitie vianočných sviatkov a taktiež šťastný nový rok 2016.

Už to bude nejaký ten rôčik, čo športový oddiel 1. FBK
Liptovské Revúce (prvý floorbalový klub v Liptovských
Revúcach) začal svoju floorbalovú púť. Začiatok bol úplne
prozaický. Partia športuchtivých ľudí sa začala po večeroch
schádzať v našej revúcej telocvični s cieľom navodiť si
dobrý pocit po športovom výkone. Najprv sme sa snažili
svoj voľný čas vyplniť len nejakou pohybovou aktivitou. Po
dlhom uvažovaní sme sa všetci zhodli na jednom z najviac
sa rozrastajúcich športov FLOORBAL, ktorý je známy aj
svojou nenáročnosťou. Stačilo nám zaobstarať si floorbalové
hokejky, bránky a brankárske prilby a už sa hralo. No ako
išiel čas a nás tento šport stále neomrzel a bavil čoraz viac,
začali sme hrávať priateľské zápasy aj s amatérskymi tímami
z iných častí nášho okresu - Liptovská Osada, Liptovské
Sliače. Neskôr sme začali hrať aj s účastníkmi nižších
floorbalových líg. Postupne sme si trúfli aj na amatérsky
turnaj v Liptovských Sliačoch, kde sme celkovo štartovali
trikrát. Kvalitu nášho družstva sme potvrdili hneď dvakrát,
keď sme na tomto turnaji skončili druhí.
V tomto roku sme sa zúčastnili na floorbalovom turnaji
Rulers open v Dolnom Kubíne, kde štartovalo 28 mužstiev.
Odohrali sme tu zápasy s kvalitnými tímami, ktoré hrajú
vyššie súťaže. Našim úspechom bolo, že sme v tomto
prestížnom turnaji postúpili zo základnej skupiny.
Minulý rok sme zahájili svoju účasť v ružomberskej
mestskej floorbalovej lige. Pri našom debute sme nakoniec
obsadili 7. miesto z 8 tímov. Svoje športové schopnosti si
skúšame aj v tomto ročníku 2015/2016. Doteraz sme zatiaľ
odohrali 4 súťažné zápasy s bilanciou 1 výhra, 1 remíza a 2
prehry. Z 9 tímov v tejto lige sme momentálne na 6. mieste.
Sme hrdí na to, že týmto spôsobom reprezentujeme našu
krásnu dedinu. Veľmi radi privítame medzi nás každého
floorbalového nadšenca, ktorého zaujal tento šport. My
sme mu prepadli celým telom. Ak chceš patriť medzi nás
skontaktuj sa s nami cez našu facebookovú stránku 1. FBK
Liptovské Revúce, kde sa dozvieš, kedy a kde trénujeme
a hráme zápasy. Do nášho tímu privítame každého, kto bude
srdcom žiť pre náš FLOORBAL . Na veku a pohlaví nezáleží
J. Radi privítame medzi nás aj našich juniorov, ktorí budú
pokračovať v našich šľapajách, keď my už vládať nebudeme.
					

Michal Cárach
Predseda klubu

Jozef Vaľko
FBK L.R
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OSEMSMEROVKA
Viete v ktorom roku vznikla obec Liptovské Revúce.
Tajnička .............................................................................................................
31.písmen
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ALEXANDRA, ANTON, ARZÉN, AUTOR, BAROK, BIŽUTÉRIA, BOXER, CTITEĽ, ČEPEĽ,
DVERE, ESTER, EXODUS, FARMA, HRABLE, IDEÁL, INOTAJ, KADET, KARÁT, KARTA,
KOBRA, KOENZÝM, KONTAKT, KRAUL, KRITÉRIA, KRPCE, KUPCI, KURÍN, KURZY,
KYJAK, LÁTKA, LEŠTIDLO, LOTRI, MRKVA, MURÁRI, NOTES, OCEÁN, ODTOK,
OSLIATKO, PAPIER, PERNIKÁR, PLESO, POĽANA, PRÍLET, RAMPA, RATLÍK, RENTA,
RYDLO, SAMOTA, SIROTINEC, SKAUT, SPARTA, STISK, STOLY, SKRAT, ŠARŽA
ŠPERK, ŠPIÓN, TEPNA, UČIVO, VRTÁK, VÝPLŇ, ZÁREZ, ZAŤKO, ZDROJ.
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