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CHOTÁR TISÍCICH
PRAMEŇOV

Ako

je Fínsko krajinou tisícich jazier, tak náš podčiernokamenský chotár je magickým územím
tisícich prameňov. Vďaka unikátnemu geologickému podkladu a pôdnemu zloženiu voda z každej studničky
má originálne minerálne zloženie, je obohatená špecifickou energiou „Ducha miesta“ i obdarená jedinečnou príchuťou. Môcť si,
kedykoľvek sa nám zažiada, dlaňami načrieť a dopriať si niekoľko
glgov studenej vodičky priamo z hociktorého žriedla vyvierajúceho z rodnej hrudy alebo sa v horúcom letnom dni ovlažiť v
nejakom jarčeku či bystrine našej Záhrady Eden, by sme si mali
my súčasní Liptovskorevúčania vážiť nadovšetko, ako to po stáročia robievali naši predkovia. Títo kedysi, keď ešte nebol v dedine verejný vodovod a väčšinu dňa počas celého roka aj tak trávili pracovne vonku na lúkach, poliach alebo v lesoch, udržiavali
všetky studničky v príkladnej čistote. Ak sa niekomu pritrafilo, že
po letnej búrke alebo po návšteve divou zverou boli v studničke
konáriky alebo bola zanesená blatom a pieskom, vyčistil ju, aby
ten, kto prišiel po ňom, našiel toto neobyčajne vzácne miesto v
prírode zasa bez múľu a pekne upravené. Ku každému, čo i len
slziacemu, avšak vždy vzorne upravenému pramienku viedlo
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niekoľko prístupových chodníčkov a cestičiek, vyšliapaných po
stáročia predošlými generáciami, ktoré sa k nemu hviezdicovito
zbiehali z blízkych i odľahlých kútov. K studničke tak poľahky
potrafili nielen domáci, ktorí poznali okolie dediny ako vlastnú
dlaň, ale aj tuzemskí i cudzokrajní turisti, ktorí sa v miestnom
zemepise až tak nevyznali, a to doslova „poslepiačky“, lebo ich k
nej priviedol vychodený a čistučký „špacír“, na ktorom voľakedy
človek nenašiel jednu-jedinkú halúzku či skalku.
Tak domorodcovi, ako aj pocestnému dobre padlo, keď sa mohol uznojený a vysmädnutý osviežiť nielen zvonka, lež i zvnútra
zdravou podčiernokamenskou horskou vodou, a to priamo zo
zdroja. Táto životodarná tekutina s ochrannou známkou ® nášho
podčiernokamenského chotára, ktorý dobrotivý Stvoriteľ mimo
iných prírodných pokladov vrchovato obdaroval aj nevšedným
bohatstvom vodných zdrojov, nám bude oveľa vzácnejšia a bude
nám omnoho viac chutiť z fľaštičky v ďalekej-preďalekej cudzine,
kde nám popri uhasení fyzického smädu dokáže zázračne aspoň
trošička odmocniť hrozitánsku žízeň za otčinou, za ktorou sa nám
tam všetkým Liptovskorevúčanom po čase začne veľmi-preveľmi
cnieť. Je to originálne liečivo na mučivé bolesti duše a srdiečka,
spôsobené odlúčením od rodného kraja, ktoré zaručene pomáha,
a to bez akýchkoľvek vedľajších škodlivých účinkov. Nezabudnime si preto nikdy do cestovnej batožiny pribaliť niekoľko ampuliek či fľaštičiek tohto nášho podčiernokamenského prírodného
moku a ďaleko od domoviny si podľa vlastného uváženia potom
ordinujme jeho pravidelné užívanie, čím si doplníme nielen lekármi odporúčaný príjem tejto základnej životodarnej tekutiny,
garantujúci optimálny chod telesnej schránky nášho organizmu,
ale zabezpečíme preň aj dostatočné dávky originálneho liptovskorevúckeho „Genia loci“, ktoré sú nevyhnutné pre zdravé fungovanie našej duše, spojenej nadosmrti pomyslenou pupočnou
šnúrou s našou podčiernokamenskou Záhradou Eden.
Udržujme a čistime si studničky, jarčeky, bystrinky a riečky v
našom Liptovskorevúckom chotári, veď voda je život a ten treba
všemožne na tomto našom časnom pozemskom svete chrániť...
Na záver chcem vysloviť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí
sa zúčastnili tohtoročného jarného čistenia našej Revúčanky a jej
prítokov. Takýto ochranársky počin si zaslúži nielen uznanie, ale
je hodný aj nasledovania. Verím, že na najbližšom „sanitárnom
dni“ našich jarčekov, bystrín a potokov sa nás zúčastní ešte viac.
Vari niet človeka medzi nami, ktorý by si neželal, aby vody v našom podčiernokamenskom chotári boli čisté a plné života.

Miroslav SANIGA

Farnosť Liptovské
Revúce 1787 – 2017

Podľa

historických prameňov sa 7. augusta
1787 Liptovské Revúce cirkevne oddelili od Liptovskej Osady a vznikla
samostatná farnosť Liptovské Revúce.
Prvým administrátorom novovytvorenej farnosti bol františkán, páter Anton Janík.
Do roku 1819 slúžil Revúčanom drevený kostolík postavený v
roku 1692 na mieste súčasného kultúrneho domu. Základný kameň
nového murovaného kostola bol posvätený a položený 26.mája 1802.
Stavba trvala 17 rokov. Dostavaný bol teda v roku 1819, požehnaný
1.augusta 1819 a zasvätený sviatku Obetovania Pána.
To je krátka história vzniku našej farnosti, ktorú poznáme z
internetových stránok. Škoda, že sa nezachovala kronika, ktorá
bola na farskom úrade do pôsobenia vdp. Arnolda Blažeja Matejovie. V kronike sa opisoval vznik farnosti, stavba kostola, fary,
školy a iné dôležité udalosti týkajúce sa histórie našej farnosti.
Podľa ústneho zistenia kroniku dal pán farár niekomu z farníkov prepísať, no už sa na faru nevrátila. Preto aj touto formou
vás chcem poprosiť o pomoc pri jej hľadaní. Ak by niekto vedel
viac o tom, kde sa farská kronika nachádza, keby to oznámil na
farskom úrade.

Oznam Spišskej
katolíckej charity

S

pišská katolícka charita oznamuje, že od 01. januára 2017
bude otvorený DENNÝ STACIONÁR sv. Pátra Pia v Lipt.
Revúcach (priestory farského úradu)
Denný stacionár bude prijímať osoby, ktoré budú Posúdené
obecným úradom a bude im vydané Rozhodnutie na službu v
Dennom stacionári.
Informáciu môžu záujemcovia dostať priamo v Dennom stacionári v Lipt. Revúcach alebo na obecnom úrade.
Denný stacionár bude otvorený v pracovných dňoch v rozsahu
osem hodín ambulantnej prevádzky sociálnych služieb.
Služby sú zamerané na poskytovanie:
pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
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Tohto roku slávime 230. výročie vzniku našej farnosti. Je to udalosť, ktorá nás v prvom rade vedie k vďačnosti Bohu, byť samostatnou farnosťou je určite veľkým Božím darom. No taktiež nás
toto výročie vedie k vďačnosti našim predkom, ktorí sa starali o
farské záležitosti, postavili kostol, faru, školu, kaplnky a hlavne
viedli život statočnej viery. Toto všetko sú hodnoty, z ktorých my,
súčasníci, môžeme žiť a stavať na nich ako na pevnom základe.
No nestačí len ďakovať a obracať sa späť, je potrebné prebrať
štafetu a pokračovať ďalej, vytvárať novú budúcnosť. Sv. Ján Pavol
II. hovorieval: „V budúcnosti budeme tým, čím sme dokázali byť
dnes, pretože budúcnosť je len ovocím našej schopnosti dobre
využiť prítomnosť. Preto využívajme dobre súčasnosť, aby v budúcnosti mali z čoho čerpať nové generácie.
Na záver vás chcem pozvať na slávnostnú sv. omšu, ktorú
bude sláviť v nedeľu, 13. augusta 2017 o 10.00 hod., náš diecézny otec biskup Štefan Sečka, a ktorou sa budeme chcieť poďakovať za všetky dary milosti dané našej farnosti za uplynulých 230
rokov jej existencie.
Taktiež vás chcem touto cestou pozvať aj na popoludňajší
program s názvom „Deň farnosti“, ktorý sa uskutoční v areáli
fary. Bude pre vás pripravené občerstvenie – gulášik, sladkosti a
iné, pre deti súťaže a pre všetkých neodmysliteľný sprievodný fenomén podujatí v Revúcach - tričko, tento krát s logom farnosti.
Teším sa na Vás a vopred Pán Boh zaplať, za pomoc pri organizovaní našej slávnosti.
Mgr. Milan Holík, Duchovný otec farnosti
sociálne poradenstvo,
sociálnu rehabilitáciu,
stravovanie,
a na zabezpečenie:
pracovnej terapie,
záujmovej a duchovnej činnosti.
Týmto oslovujeme najmä ľudí trpiacich samotou, hľadajúcich
zmysluplné naplnenie dňa, alebo rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú pomoc v starostlivosti o blízkeho príbuzného, a to
počas dňa, kým sú v práci, alebo si potrebujú na určitý čas oddýchnuť.
Tešíme sa na každého, kto príde do Denného stacionára sv.
Pátra Pia.
S úctou za SpKCharitu
Mgr. Monika Turacová, PhD.
poverená riadením DS v Lipt. Revúcach

Z činnosti
obecného úradu

V

obci sa realizujú priebežne práce spojené s upratovaním a
čistením verejných priestranstiev, cintorínov. V jarnom a
letnom období nám veľa času a práce zaberie kosenie našich štyroch cintorínov, ktoré je potrebné pokosiť viackrát v roku.
Naši aktivační pracovníci majú veľa práce pri upratovaní okolia
veľkoobjemových kontajnerov vo všetkých častiach obce hlavne
na začiatku a koncom týždňa. Pri nádobách na separovaný odpad sa často nachádzajú vrecia s odpadom, ktoré nám tam nosia
„nevideteľní občania“. Vrecia tam položia a následne zvieratá vrece
roztrhajú a rozvlečú po okolí. Pripadá mi to ako pravidelný rituál
niektorých našich občanov, ktorí skúšajú koľko znesú naši nezamestnaní pri upratovaní okolia kontajnerov.
Okrem najnutnejších prác sme v mesiaci apríl pripravovali
projektovú dokumentáciu na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zateplenia a úpravu obecného úradu s kultúrnym domom. Vybavili sme potrebné stavebné povolenie na
realizáciu rekonštrukcie, ktoré je podmienkou podania žiadosti
na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Po
vydaní stavebného povolenia sme žiadosť podali na ministerstvo
a momentálne sa nachádzame už v druhom hodnotiacom kole a
v priebehu jesene by sme mali dostať odpoveď na našu žiadosť.
Okrem podania žiadosti na zateplenie KD sme začiatkom
mája podali žiadosť na vybudovanie multifunkčného ihriska
v našej obci. Keďže sme jedna z mála obcí na Slovensku, ktorá nemá vybudované viacúčelové športové priestory pre našu
mládež ale aj pre športovú verejnosť, pokúsili sme sa podať
spomínanú žiadosť na Úrad vlády, sekciu podpory a rozvoja
športu. V priebehu augusta bude zasadať výbor a rozhodne o
schválení a pridelení finančných prostriedkov pre vybrané obce
v rámci celého Slovenska.
Koncom apríla sme dostali negatívne stanovisko ku žiadosti
na vybudovanie kanalizácie v obci z Enviromentálneho fondu
Slovenskej republiky, čo nás veľmi mrzí, ale budeme opätovne
žiadať o pridelenie finančných prostriedkov na realizáciu kana-

lizácie v našej obci, ktoré je pre všetkých nás veľmi potrebná.
Prvý pokus nevyšiel, ale to neznamená, že nebudeme bojovať
ďalej pri získavaním finančných zdrojov.
Začiatkom mája sme odovzdali stavenisko na zberný dvor
firme Bautop s.r.o, ktorá realizuje rekonštrukciu areálu zberného dvora, terénne úpravy, vysvahovanie a oplotenie je už realizované, bude potrebné urobiť rekonštrukciu strechy, výmena
krovu je hotová, strecha sa ešte sa pokryje novou krytinou. Na
budove sa opraví fasáda, vymenia sa vchodové brány do budovy, položí cestná váha. Do areálu pribudnú veľkoobjemové
kontajneri na elektroodpad, železo, nábytok, zelený odpad, stavebný odpad a podobne.
V máji tohto roku sme dostali z Lesov SR, š.p. dotáciu na
opravu miestnych komunikácií, po ktorých lesníci zvážajú drevo a namáhajú tak asfalt na obecných cestách. Tohto roku sa
nám podarilo získať 16 000 Eur a vyasfaltujeme a dokončíme
cestu do Veľkého Hričkova v Nižnej Revúcej. Niektorým občanom nepáči, že sa asfaltuje v Nižnej, ale použitie finančných
prostriedkov sú podmienené Lesmi SR, š.p. a tie nám pridelili peniaze na rekonštrukciu cesty po ktorej odvážali najväčšie
množstvo kubíkov dreva z lesných porastov v obci.
Veľa z Vás sa pýta v akej fáze je rekonštrukcia budovy bývalej materskej školy na Vyšnej Revúcej. S radosťou Vám môžem
oznámiť, že sme v mesiaci júl konečne získali príspevok Zmluvu
na podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 227 460
Eur a 122 000 Eur nenávratnú dotáciu z Ministerstva dopravy a v
nasledujúcich dňoch sa odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi a ten
môže začať s prácami na rekonštrukcii bytového domu.
V týchto letných mesiacoch si pripravujeme podklady na
vysporiadanie majetkových práv na pozemkoch pod obecnými budovami ( Hasičská zbrojnica Nižná, Hasičská zbrojnica
Vyšná, Kino v Strednej Revúcej a budova bývalej školy v Nižnej
Revúcej) ako aj podklady na malé pozemkové úpravy v lokalite
Rakytov. V obci nám chýbajú pozemky pod výstavbu rodinných domov, ktoré sú potrebné pre našich mladých aby nám
neodchádzali z obce. Je to beh na dlhé trate, takže treba postupne začať a pomaličky postupovať k úspešnému vysporiadaniu
pozemkov.
Mgr. Jana Šimová, Starostka obce

Stavanie mája

V

nedeľu podvečer 30.4.2017 sme si v našej obci postavili máj
a nezabudli sme na tradíciu našich predkov, ktorí vítali jar
stavaním mája. Máje boli známe už v období staroveku, kedy
ich ľudia dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi
a chorobami. Máj symbolizoval víťazstvo jari nad zimou. Poľnohospodárom mala májová zeleň zase priniesť dobrú úrodu. Od 15.
storočia sa máje stavali už aj v strednej Európe, v týchto končinách
však slúžili ako istý prejav úcty. Od tejto myšlienky sa májová tradícia prirodzene vyvinula do podoby, v akej ju poznáme aj dnes.
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky
a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a
dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami
mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu o ktoré sa uchádza,
ich stavanie je rozšírené na celom území Slovenska. Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy (najčastejšie jedle alebo smreky)
zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.

REČ 02|2017

3

Deň matiek
a rodiny

D

ruhá májová nedeľa je neodmysliteľne spojená s oslavou našich darkýň života, našich mamičiek. V nedeľu 14.5.2017
si naše deti zo Základnej školy s materskej školy pripravili
pásmo piesní a básní pre svoje najbližšie a milované mamičky a
staré mamy. V tento deň sme oslávili aj deň otcov a rodiny. Celé
nedeľné popoludnie sa nieslo v rodinnom duchu. Na konci podujatia mamičky a otcovia od detí dostali krásne papierové kvietky a
obec Liptovské Revúce ich obdarila čokoládovým potešením.
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich
máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za
všetko, čo pre nás urobili. Každoročne je druhá májová nedeľa venovaná matkám, to však neznamená, že si naše najmilšie bytosti
uctíme len v tento deň. Práve naopak mali by sme si vážiť naše darkyne života každý deň, milovať ich, pomáhať im, byť ich oporou.
S láskou im ďakovať za dni kedy prebdeli noci nad postieľkami keď
sme boli maličkí, bezmocní odkázaní len na ich starostlivosť. Len
si spomeňme, kde sme utekali keď sme si rozbili koleno ? Keď nás
niečo trápilo bola to práve naša mama, ktorej sme sa vyžalovali.

Slovo mama má podobnú výslovnosť vo všetkých svetových jazykoch. Mama je slovo, ktoré sa deti naučia povedať asi medzi
prvými slovami a následne ich používajú najčastejšie pri otázke
na začiatku vety : Mami, kde mám..... Mami, nevidela.....Mami,
kde si.....Mami, čo máme.....
Mamu berieme ako samozrejmosť kým ju máme, ale jej skutočnú nenahraditeľnosť si uvedomíme až keď ju stratíme. Vážme si
každú chvíľu strávenú s našimi drahými mamičkami a dávajme im
najavo aké sú pre nás dôležité a opätujeme lásku, ktorú nám dávajú.

Povodeň na celom toku
rieky Revúca

P

osledný aprílový piatok 28.4.2017 sa po výdatných atmosférických zrážkach na území celého Liptova prejavil rýchlym stúpaním hladiny vody na celom vodnom
toku Revúca a jej prítokov z dolín, čo malo za následok vybreženie rieky z koryta toku a zaplavenie zastavaného územia
časti katastra obce: Suchá, Zelenô, Vrbina, Dolný Luh, Kutiny
ako aj v časti Pilná.
V piatkových popoludňajších hodinách starostka obce vyhlásila poplach hasičskému zboru v obci, no následne cez operačné
stredisko privolala na pomoc s vodným živlom záchranné hasičské zložky z Ružomberka, Liptovskej Osady a Liptovskej Lúžnej.
V podvečerných hodinách už vyhlásili 2. Stupeň protipovodňových aktivít, ktoré odvolali až 2.5.2017. Voda je živel pred ktorým
sa nedá újsť. V budúcnosti by sme mali predchádzať aj my sami
pred jej hrozbami, najmä neznižovať roky rieky tým, že budem

Čistenie rieky Revúca

Po

aprílových povodniach v obci sme si mysleli, že celý
neporiadok z rieky nám zobrala voda a nebudeme
mať ani čo čistiť. Napriek tomu, sme si 3.6.2017 zorganizovali obecnú brigádu na čistenie rieky a jej okolia. Na čistenie rieky prišli opäť povačšine tí istí občania-brigádnici, ktorí
prichádzajú stále. Rozdelili sme sa na viaceré úseky toku rieky a
postupne sme prešli celý tok rieky Revúca a jej prítoky. Po dobre
vykonanej práci sme sa pohostili na pripravenom guľáši a Mirko
Saniga obdaroval brigádnikov svojimi knižnými publikáciami na
znak vďaky za pomoc prírode, ktorú máme v Liptovských Revúcach nádhernú, len občas si ju vôbec nevieme vážiť. Seniori sami
zhodnotili situáciu v rieke slovami, že nechápu prečo je stále v
potoku toľko igelitov, plastových fliaš a iného odpadu, keď už te-
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do vody vyhadzovať „zelený odpad- trávu, burinu zo záhrad a
najmä tie naše nešťastné „trativody“ z domov. Tento spomínaný
odpad sa ukladá v toku riek, zvyšuje sa výška toku a tým pádom
sa stávajú aj vybreženia z toku. Skúsme sa vyhnúť tomuto zlozvyku a zelený odpad pôjde do komposterov resp. na hnojiská a nebudeme ich vyhadzovať do potoka.
raz máme v obci pri každom jednom rodinnom dome nádoby na
separovaný zber. Dúfame, že sa v blízkej dobe necháme prekvapiť
a v rieke budú plávať už len ryby a iné vodné živočíchy a tie šupy
z melónov, zemiakov, časti stavebného odpadu, plastov a iného
odpadu tam už nikdy nebude.

Posedenie s jubilantami

V

druhú prázdninovú nedeľu 9.7.2017 sme na obecnom
úrade privítali našich tohtoročných jubilantov, ktorí
sa dožívajú krásneho životného jubilea 80., 85. a 90.
narodenín a aj manželské páry, ktoré v priebehu kalendárneho roku oslávia zlatú a striebornú svadbu. Obecný úrad si
pre jubilantov pripravil malý darček, pár piesní a príjemné
posedenie v kruhu oslávencov.
50. výročie svadby tento rok oslávili :
Jozef a Magdaléna Lazíkovci
Ladislav a Alojzia Jurčinovci
Vincent a Margita Kováčikovci
25. výročie svadby tento rok oslávili:
Vladimír a Dáša Kutajovci
Vladimír a Bibiána Matuškovci
Peter a Beáta Pavčiakovci
Jaroslav a Miroslava Tišťanovci
90. narodeniny oslávili:
Fabián Praženica
Valéria Hvoľková
Paulína Gazdaricová
85. narodeniny oslávili:
Rudolf Mikula
Zuzana Gazdaricová
Mária Praženicová
Anna Kutajová
80. narodeniny oslávili
Florián Šavrtka
Cyprián Saniga
Žofia Dechtárová
Magdaléna Kubaliková
Zita Klimeková
Františka Jurčinová
Mária Pavčiaková
Mária Sanigová

Upozornenie
pre majiteľov psov

M

ilí naši spoluobčania, touto cestou Vás žiadame aby
ste svojich štvornohým miláčikov nepúšťali na verejné
priestranstvá a benevolentným prístupom ku chovu vašich psíkov nespôsobovali traumu ostatným občanom L. Revúc.
Sú medzi nami aj takí občania, ktorí si neuvedomujú, že psík
môže ublížiť chodcom alebo cyklistom, ktorí idú okolo ich psov.
Škody spôsobené psami sú vždy vymáhané od majiteľa psa.
Touto cestou žiadam chovateľov psov, aby si uvedomili, že pes
nemá rozum, ale jeho majiteľ by ten rozum mal mať. Uvedomujeme
si, že je prirodzené ak psík ujde spoza dvora, ale je nemysliteľné ak
chovateľ psa vie, že jeho pes je agresívny a napriek tomu neustále
púšťa psa na ulicu. Takýto čin bude pokutovaný zo strany obce až
do výšky 165 Eur.

Významné ocenenie
nášmu rodákovi
Doc. Ing. Miroslavovi
Sanigovi, PhD

Sme

neskutočne hrdí a štastní, že
práve náš Mirko Saniga, ako
ho všetci v Liptovských Revúcach familiárne
voláme dostal ocenenie Slovenskej akadémie
vied (SAV) za významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach výskumu a za popularizáciu vedy. Výročnú cenu SAV odovzdal
vo štvrtok 22.6.2017 predseda akadémie
Pavol Šajgalík v Kongresovom centre SAV v
Smoleniciach vedeckým tímom a osobnostiam. SAV udeľuje každoročne ocenenia pri príležitosti výročia svojho založenia.
Za popularizáciu vedy SAV ocenila v oblasti vedecko-popularizačnej a vzdelávacej činnosti Doc. Ing. Miroslava Sanigu,PhD pracovníka Katedry biológie a ekológie PF KU a Ústavu ekológie lesa.
Pán docent Mirko Saniga sa venuje s neobyčajným zápalom
popularizácii vedy a to na všetkých poliach. Poznatky z prírody
sa snaží tlmočiť širokej verejnosti a to formou populárno-vedeckých knižiek, samostatných príspevkov v dennej tlači, rozhlase
a televízii, ako aj formou popularizačných prednášok a besied s
deťmi na základných a stredných školách v okolí jeho pracovného pôsobiska a rodiska, a to aj mimo pracovného času. Veľakrát
ho navštívia turisti, ktorí prechádzajú našou obcou alebo sú ubytovaný v penzionoch v našej obce. Mirko Saniga im veľmi rád
a s nadšením porozpráva krásne príbehy o zvieratkách, vie ich
zaujať pútavým rozprávaním o našej okolitej čarokrásnej prírode.
Každý návštevník jeho vtáčej záhradky si odnáša nielen krásne
zážitky, ale ho Mirko obdaruje aj malým darčekom, spomienkovým suvenírom s jeho obľúbeným murárikom červenokrídlym.
Šíri poznatky z výskumu medzi širokými vrstvami obyvateľstva a získava ho pre podporu vedy. Formuje verejnú mienku
z prvej ruky, čo priamo ako prírodovedec považuje za jednu z
najdôležitejších úloh. Bez cieleného a presne naprogramovaného ovplyvňovania povedomia detí a mládeže vhodnou formou
zážitkového učenia len ťažko získame pre vedeckú dráhu spomedzi mládeže nádejných prírodovedcov. Miroslav Saniga si je tejto
skutočnosti vedomý, a preto venuje popularizácii prírodovedy
medzi mládežou najvyššiu pozornosť.

Z NAŠEJ MATRIKY
Narodenia:
Lucas Cais, nar. 12.4.2017
Úmrtia:
Súnoková Marta, 61 ročná, Kurillová Berta, 73 ročná
Brna Jozef, 57 ročný, Bc. Brna Juraj, 23 ročný
Sobáše:
Miroslav Bogniar a Monika Kováčiková, 29. apríla 2017
Andrej Praženica a Veronika Chamajová, 10. júna 2017
Stanislav Janek a Mária Gazdaricová, 24. júna 2017
Ing. Karol Rajtar a Bc. Alžbeta Korčeková, 1. júla 2017
Viktor Hronec a Dominika Keliarová, 1. júla 2017
Peter Koťka a Ing. Eva Petrovičová, 7. júla 2017
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Občianske združenie
na podporu a rozvoj
cestovného ruchu v
obci Liptovské Revúce

L

iptovské Revúce je malebná obec rozprestierajúca sa v prekrásnom prostredí rozhrania dvoch národných parkov
– Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Je obklopená ihličnatými
a zmiešanými lesmi, preteká ňou riečka Revúca. Kto hľadá čistý
vzduch, pokoj a ticho od mestského ruchu, ten ho tu určite nájde.
Veľkou výhodou polohy obce je aj skutočnosť, že leží niekoľko kilometrov mimo hlavného dopravného ťahu a cesta vedúca do obce
nie je tranzitná. Sú tu veľké možnosti turistiky, cykloturistiky, v minulosti boli prevádzkované lyžiarske vleky priamo v obci. Dovolím
si tvrdiť, že na Slovensku nenájdeme veľa takých širokých a dlhých
lyžiarskych zjazdoviek, ako sú práve v Liptovských Revúcach.
Občianske združenie na podporu a rozvoj cestovného ruchu
v obci Liptovské Revúce (ďalej len občianske združenie) vzniklo
práve so zámerom, aby sa tieto „magnety“ na turistov dostali do
povedomia čo najširšej domácej aj zahraničnej verejnosti. Turisti
hľadajú miesta na Slovensku, ktoré im poskytnú oddych, pokoj,
peknú prírodu, športové a kultúrne vyžitie. Týchto potenciálnych
turistov treba o obci a jej krásach veľmi intenzívne informovať, treba ich oboznámiť, čo všetko sa oplatí v obci a jej okolí vidieť, kam
sa môžu ísť pozrieť, kde je možné sa ubytovať či dobre sa najesť.
V počiatočných rokoch činnosti Občianskeho združenia bolo
v obci v prevádzke lyžiarske stredisko Revúcky Raj, o turistov v
zimnom období nebola núdza. V týchto rokoch sme sa zamerali hlavne na koordináciu spolupráce medzi prevádzkovateľom
vlekov a členmi Občianskeho združenia. Rozvoj letnej turistickej sezóny sme podporili vybudovaním náučného turistického
chodníka Čierny kameň, ktorý vybudovali členovia Občianskeho
združenia spolu s aktívnymi občanmi obce. Náučný chodník má
celkovú dĺžku 9,5 km, prevýšenie 716m a je na ňom osadených 8
zastávok s informačnými tabuľami, na ktorých sa turisti dočítajú
o miestnej flóre, faune, o histórií a tradíciách obce. Chodník je
udržiavaný a prístupný pre širokú verejnosť, ktorá ho predovšetkým v letných mesiacoch hojne využíva.
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Občianske združenie z príspevkov svojich členov vytvorilo a
osadilo informačnú tabuľu v časti Nižná Revúca. Tu je na lokálnej ortofotomape vyznačené všetko to, čo prichádzajúci turista
hľadajúci informácie potrebuje – možnosti ubytovania, stravovania, lokalizácia obchodov, budov miestnej samosprávy, školy,
pošty, kostol, lokalizácia turistických chodníkov a pod. Obdobná
infomapa bude ešte tento rok vytvorená z členských príspevkov
členov občianskeho združenia a osadená vo Vyšnej Revúcej.
Naši členovia založili a „naplnili“ informáciami webovú stránku www.revuce.sk. Tu si môže ktokoľvek nájsť a priblížiť miesta
a lokality obce, ktoré stoja za to vidieť. Stránka slúži výhradne
na prezentáciu obce a jej prírodných krás, nie je založená na komerčných účeloch.
Občianske združenie pod záštitou starostky obce v tomto roku
vyhlásilo súťaž „ O najkrajšiu predzáhradku a balkón obce Liptovské Revúce.“ Vaše tipy, aktuálne fotografie predzáhradiek a
balkónov z obce Liptovské Revúce z roku 2017 môžete posielať
na emailovú adresu starosta@liptovskerevuce.sk s označením autora a adresy uvedenej predzáhradky, balkóna a to najneskôr do
31.10.2017. Troch víťazov, jedného z časti Nižná, jedného z časti
Stredná a jedného z časti Vyšná Revúca vyberie komisia zložená
z členov občianskeho združenia spolu so starostkou obce. Víťazi budú odmenení hodnotnými cenami, ktoré venuje občianske
združenie a starostka obce v decembri 2017. Ich mená a fotografie víťazných predzáhradiek – balkónov budú uverejnené v jarnom vydaní novín Revúcka reč v roku 2018.
Občianske združenie veľmi aktívne spolupracuje s vedením
obce. Starostka Mgr. Jana Šimová sa pravidelne a aktívne zúčastňuje všetkých schôdzí občianskeho združenia, informuje našich
členov o najnovších možnostiach a aktuálnych aktivitách obce
zvyšujúcich atraktivitu pre miestnych občanov ako aj pre turistov.
A v poslednej dobe je ich skutočne veľmi veľa – spomeňme len
tradičné Revúcke halušky, Výstup na Ploskú, Svätojánska vatra,
pripravované Vianočné trhy.
Informácie o týchto aktivitách zas môžu naši členovia ďalej
šíriť aj prostredníctvom svojich web-stránok, letákov a propagačných materiálov smerom k turistom, ktorí hľadajú miesto pobytu
pre svoju zimnú či letnú dovolenku. Naše občianske združenie a
naši členovia sa ruka v ruke s obcou a pani starostkou snažia o to,
aby si vybrali práve tú našu obec – obec Liptovské Revúce.

RNDr. Silvia Nevická, MBA

Cyrilo-metodský výstup
na Končitú

P

iaty júl je známy dátum, ktorý sa slávi na celom Slovensku. Veľký význam má však v našej malebnej obci
Liptovské Revúce. Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa u
nás konal druhý ročník výstupu na Končitú, spojený s omšou,
ktorú celebroval pán farár Mgr. Milan Holík. Na vrchu Končitej
sa nachádza kríž, ktorý bol vysvätený pred 3 rokmi na počesť
sv. Cyrila a Metoda. Kríž zhotovili naši šikovní Revúčania, vďaka ktorým sa zaviedla myšlienka výstupu na Končitú. Viacerí
občania podporili túto myšlienkuspojenú s prechádzkou a príjemným počasím.Výstup z Nižnej Revúcej trval cca hodinu a
pól, niektorí však zvolili trasu cez Donovaly. Na vrch Konči-

tá napokon vyšli všetci, od malých detí, až po staršie ročníky.
Počasie účastníkom výstupu prialo, pretože ich celou cestou
sprevádzali slnečné lúče. Keďže sviatok sv. Cyrila a Metoda je
uznaný ako štátny sviatok, viacerí v tento deň nepracovali a tak
mali dostatok času prísť a pokochať sa našou krásnou slovenskou prírodou. Po výstupe na samotný vrch si viacerí zložili
svoje batohy, doplnili energiu a pokračovalo sa spomínanou
omšou. Odmenou pre všetkých bol nádherný výhľad na okolitú
prírodu. Hneď po omši sa všetci tešili na to, kedy budú môcť
rozbaliť svoje batohy plné jedla a pitia. Dokonca sa urobili švédske stoly, kedy sa občania podelili o svoje jedlo s ostatnými. Na
výber bolo z viacerých chodov, od slaniny, cez meteník, až po
marhule. Každý sa s každým porozprával, čo-to popil, pojedol a
pokračovalo sa naspäť do dediny. Všetci odchádzali s úsmevom
na tvári. Snáď nám táto tradícia vydrží ešte veľa rokov.
Patrícia Kurpašová

Jednota dôchodcov
Slovenska – aktivity

ZO

Jednoty dôchodcov v Lipt. Revúcach má v súčasnosti 74 členov. Členovia od apríla tohto roku mali
tieto akcie. Zúčastnili sa pri sadení stromkov pre
Združenie vlastníkov lesov v Lipt. Revúcach a to dňa 24. mája
2017 v počte 16 členov. Brigáda bola v časti obce Nižná na to
na Báne a v Teplom. Taktiež v ten deň sa čistili lúky od náletových drevín na Báne. Ďalšej brigády sa zúčastnili 13 členovia dňa
2. júna 2017 na Magurách pri čistení lúky od náletových drevín
ato prePD Lipt. Revúce, za čo sa chceme poďakovať predsedníčke Ing. Anne Kováčikovej a výboru Združenia vlastníkov lesov v
Lipt. Revúcach pod vedením Miloša Gazdaricu a Pavla Praženicu
a to za sprostredkovanie brigád a príspevku. Dňa 3. júna 2017 sa
členovia Jednoty dôchodcov zúčastnili brigády pri čistení potoka
Revúca a jej okolia v počte 13 členov. 8. mája 2017 sme privíta-

li návštevu členov z Jednoty dôchodcov z okresu Ružomberok.
Niektorí členovia navštívili Suchú dolinu – Hajabačku, absolvovali návštevu u Ing. Miroslava Sanigu vo vtáčej záhradke, niektoré členky výboru upiekli meteníky a poskytli občerstvenie a to
kávu a čaj v kultúrnom dome v Lipt. Revúcach pre všetkých návštevníkov. Štyria naši členovia sa zúčastnili športového dňa celého okresu v obci Lipt. Teplá. Členovia výboru privítali na svojej
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výborovej schôdzi člena Floriana Šavrtku, kde mu zablahoželali k
jeho životnému jubileu – 8O rokov za jeho reprezentáciu na rôznych kultúrnych podujatiach v hraní na fujaru, ktoré usporiadúvajú Jednoty dôchodcov na Slovensku. Dňa 16. 6. 2017 sa uskutočnil zájazd do Španej doliny, ktorého sa zúčastnilo 36 členov.
V Španej doline sme si prezreli múzeum. Po prehliadke múzea,
kde nám bola podaná história ťažby, obec bola banským sídlom,
z ktorej sa vyvážal magnezit a dolomit do zahraničia výmenou
za iný tovar. Po prehliadke obce sme navštívili Staré hory, miesto
zjavenia Panny Márie, kde sme sa pomodlili ruženec a poďakovali Panne Márii za všetky dobrodenia a šťastný návrat domov. V
sobotu 24. 6. 2017 sa členovia Jednoty dôchodcov zúčastnili po-

Florián, pena a desiate
miesto.

V

ážení spoluobčania, trošku informácii o činnosti hasičov
v nasej dedinke určíte nezaškodí, tak si spravte pohodlie
a začítajte sa.
Na začiatku sa chcem poďakovať všetkým, ktorí zasahovali
a pomáhali pri povodni, ktorá potrápila našu obec z 28. na 29.
apríla tohto roku. Okrem nášho zboru zasahovali aj hasiči z
Liptovskej Osady a Liptovskej Lužnej - srdečná vďaka kolegovci . Poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí sa či už
z vlastnej iniciatívy, alebo na výzvu pani starostky podieľali
na záchranných prácach. Vaša pomoc pri vrecovaní, nosení,
poskytnutí strojov, náradia, materiálu, ponúknutia horúceho
čaju, či niečoho ostrejšieho bola neoceniteľná. Ďakujem ešte
raz veľmi pekne!
Po sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, sme v nedeľu
07.05.2017 o 8.00 hod nastúpili pred kostolom na dlho očakávané vysvätenie našej novej sochy sv. Floriána a novej hasičskej
vlajky nášho DHZ. Náš pán farár Mgr. Milan Holík nám vyšiel v ústrety a spolu s týmito hasičskými znakmi nám vysvätil
aj naše hasičské auto CAS 15 IVECO DAILY. Všetko dopadlo
na jednotku, až na malý detail. Dážď. Ten nás potrápil pri vy-
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sedenia pri guľáši na Hajabačke. Skvelí kuchári Dominik Praženica, Štefan Kytoš a Ing. Juraj Praženica nám pripravili vynikajúci
guľáš. O pohostenie sa postarali členovia, ktorí prichystali a priniesli chutné sladké a slané pochúťky. Pri harmonike si zaspievali
všetci členovia. O dobrú zábavu sa postarali seniori- futbalisti vo
futbalovom zápase, kde sa stretli muži proti ženám. Milým prekvapením bol hosť Ing. Miroslav Saniga, ktorý si s nami zahral
futbalový zápas. Z našich pripravovaných aktivít v auguste bude
kúpeľná liečba v Piesťanoch, plánujeme návštevu divadla v Spišskej Novej Vsi a obhliadku mesta Košíc. Naši členovia dokazujú,
že aj v starobe sa dá naplno a veselo žiť.
Anna Rossová

sviacke auta pred farou, následnom povyšovaní členov DHZ,
pri oceňovaní zaslúžilých a bývalých členov a v neposlednom
rade nám skoro zrušil chystané hasičské popoludnie. Ešte dve
hodinky pred oficiálnym začiatkom to vypadalo, že zásahová
technika, hasičské autá aj samotní dobrovoľní hasiči sa pripravovali nadarmo. Ale nakoniec sa obloha umúdrila a mi sme sa
dohrnuli na troch hasičských autách za zvuku sirén na ihrisko za Mokraďou. Okamžite nám autá prekutrali najvďačnejší
diváci – deti. Dospelých zase zaujala nová hasičská technika a v neposlednom rade aj guláš – pozdravujem kuchára a
pomocníkov. Len škoda, že Vás nebolo viac a museli sme ho
dojedať ešte dva dni... Musíte prísť o rok a okrem už spomínaného hovädzieho zázraku sa môžete tešiť na rôzne ukážky
hasičských zásahov. Tento rok sme pripravili hasenie pomocou nového IVECA, diaľkovú dopravu vody pomocou troch
PS 12, klasický hasičský útok súťažnou mašinou a potom aj
útok starších hasičov pomocou renovovanej striekačky DS 16.
Tú sa podarilo opraviť a následne vyčistiť, namaľovať a doladiť
pár jednotlivcom, za čo im tlieskam – nebudem menovať, lebo
by im stúpla sláva do hlavy :) ale odviedli perfektnú robotu.
Naša ,, šestnástka ´´ ožila a mi sa ňou môžeme pýšiť po okrese.
Deti zase súťažili v rôznych disciplínach a myslím, že sa bavili
rovnako ako mi. Síce najhlasnejšiu ich prosbu sme nevypočuli – penu, ale na Deň detí v škole sme im na ,, radosť´´ pani
riaditeľky a učiteľského zboru dopriali dvojnásobok. Detská

radosť nepozná hraníc a ani teraz to nebolo ináč. Dostať ich
z peny bol tvrdý oriešok. Spomínaný Deň detí sme začali improvizovaným hasičským poplachom a následným uhasením
ohňa v areáli školy. Žiaci potom súťažili v hasičskej disciplíne
Balenie hadíc. Súťažili triedy proti sebe a na prvom stupni vyhrali štvrtáci a na druhom stupni siedmaci. Ocenení boli diplomami a samozrejme nejakými tými sladkosťami. Za hojného
povzbudzovania svojimi žiakmi si zasúťažili aj pani učiteľky a
neviem, neviem či by sa ich neoplatilo zobrať do hasičského
zboru – išlo im to výborne.
Do Stankovian, na Územnú súťaž hasičských družstiev, sme
sa pripravili dokonale – až jeden tréning, škoda. Súťaže sú príležitosť ukázať sa pred ostatnými zbormi, zasúťažiť si a podebatovať sa o radostiach a problémoch hasičstva v našom okrese.
Hasičský šport je výborná športová disciplína, plná spolupráce,
rýchlosti a výbušnosti s originálnym hasičským vybavením a
mladú krv potrebujeme ako soľ. Športové vybavenie máme, tak
dievčatá a chlapci neváhajte a prihláste sa. Na stránkach Liptovských revúc sa nachádza video z tejto súťaže, a keď máte pocit,
že to dokážete lepšie, tak do toho. Od septembra chceme spolu
so základnou školou otvoriť hasičský krúžok, tak dúfam, že sa
tam stretneme. Ráno na súťaž sme vyrazili s hasičskou Aviou a

išli sme tam s predsavzatím zúčastniť sa a spraviť čo najmenej
trestných sekúnd. Zostava na hasičský útok bola nasledovná:
strojník Patrik Pavčiak, sanie a kôš Lukáš Kuriš a Igor Šimončič, B hadice Maťo Kurilla, rozdeľovač Tóno Túry, útoky Patrik
Kmeť a Martin Štípala. K štafete sa ešte pridal Milan Praženica.
Podporný tým tvorili Vlado Matuška a Milan Štípala. Na mieste bol slávnostný nástup zborov, príhovor starostu obce Stankovian a losovanie poradia. Vylosovali sme si miesto v druhej
polovici štartovného poľa, tak sme si čo najskôr odbehli štafetu.
Našťastie sa to podarilo bez trestných sekúnd, čo v konečnom
rátaní spravilo veľa. Nastúpili sme na hasičský útok, dali sme do
toho všetko a výsledný čas nás milo prekvapil. Pod 30 sekúnd.
Po prirátaní času zo štafety sme obsadili medzi 29 družstvami
neuveriteľné desiate miesto. Týmto sa chcem súťažiacim poďakovať za výborné umiestnenie a dúfam, že to nebolo posledné
podujatie na ktorom sa nám bude dariť.
Milí spoluobčania, tým čo sa chystajú na dovolenku prajem
zaslúžený relax, ostatným veľa úspechov v práci. V dnešných
dňoch je zvýšené riziko požiarov, tak nezabúdajte na opatrnosť
pri manipulácii s otvoreným ohňom, lebo oheň je dobrý sluha
ale veľmi zlý pán.
Igor Šimončič, veliteľ DHZ

FloorballRulers
EASTER Open
2017

Dňa

15.4.2017 sa uskutočnil v Dolnom Kubíne
turnaj
FloorballRulers EASTER Open, ktorý sa odohrával v
priestoroch zimného štadióna. Turnaja sa
zúčastnilo 17 tímov, ktoré boli rozdelené
do 4 základných skupín A, B, C, D. V rámci základnej skupiny C odohral náš tím 1.
FBK Liptovské Revúce tri zápasy a po zisku 4bodov si vyslúžil postup do osemfinále. Zápas s FBK Spartak Včelín z Martina
vo vyraďovacej časti turnaja sme vyhrali
a získali ďalšiu cennú výhru. Nasledujúce
stretnutie o postup do štvrťfinále s mužstvom Majstri sme prehrali a naše pôsobenie
na turnaji sa skončilo. Celkovo na turnaji sme sa umiestnili na úctyhodnom 6. mieste. Záverom chcem vyzdvihnúť bojovnosť, súťaživosť,
hernú disciplinovanosť všetkých hráčov nášho mužstva, nakoľko turnaj bol časovo, psychicky a fyzicky náročný.
PeadDr. Juraj Gazdarica

Tabuľka zápasov, ktoré náš tím odohral:
základná skupina C

výsledok

1.

FBC Wolves

1. FBK Liptovské Revúce

2:2

2.

1. FBK Liptovské Revúce

ComeBack Gang

1:7

3.

Jamaica

1. FBK Liptovské Revúce

2:3

vyraďovacia časť
1.

FBK Spartak Včelín

1. FBK Liptovské Revúce

3:4

3.

Majstri

1. FBK Liptovské Revúce

5:2
REČ 02|2017
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PETRO-PAVLOVSKÝ
TURNAJ V NIŽNEJ

V

našej obci máme viac udalostí ako by si ľudia mohli myslieť.
Nižňanskí priaznivci futbalu si ani tento rok neodpustili dlhoročnú tradíciu uskutočnenia futbalového turnaja, ktorý nesie
názov „Petro-Pavlovský turnaj“. Vždy v sobotu po sviatku sv. Petra
a Pavla sa stretnú viaceré mužské tímy zložené z rôznych vekových
kategórií. Tímy sa žrebujú večer pred zahájením turnaja. Vyžrebujú
sa hráči do troch tímov: BENFICA KUTINY, JUVENTUS BÁN a
REAL ZAHOROVO. Pri tejto príležitosti sa uvarí guľáš, upečie meteník a čapuje sa pivo, ktoré sa vždy minie ako prvé. Tento rok sa pre
zmenu minul ako prvý guľáš, ktorý varil nás občan Rastislav Kurpaš.
Vítané sú aj ženy, minimálne s koláčom v ruke.V posledných rokoch

dostali šancu práve aj ženy, ktoré si zahrali proti výberu z mužských
družstiev. Zvolili si názov ATLETIKO HRIČKOV. Napriek veľmi slnečnému podnebiu to zvládli bravúrne a skórovali v 1. zápase 5:4, v
druhom zápase 4:6. Mužské tímy hrali aj napriek dažďu, ktorý vystriedali slnečné lúče. Na prvom mieste sa umiestnil tím BENFICA
KUTINY so skóre 14:8, na druhom mieste skončil tím JUVENTUS
BÁN so skóre 15:14, no a na treťom mieste sa umiestnil tím REAL
ZAHOROVO so skóre 14:16. Nálada bola veľmi príjemná, no napriek tomu sa jednotlivé mužské tímy medzi sebou naozaj nešetrili.
Po odohraní turnaja sa odovzdali ceny víťazom a vyhlásil sa najlepší
strelec a najlepší brankár, ktorí boli ocenení pohármi. Najlepším strelcom sa stal Lukáš Lazík. Titul najlepšieho brankára si domov odniesol Ľubomír Chovanec. Turnaj sa niesol v náručí skvelej atmosféry
od rána až do neskorého večera, kým sa všetko nedojedlo, nedopilo a
samozrejme – nedohralo.
Patrícia Kurpašová

FUTBALOVÉ DRUŽSTVÁ:
Žiaci I. A Trieda

Vanovčan Timotej, Králik Dávid, Horník Lukáš, Šimrák Martin – najviac tréningov a najviac odohraných zápasov, Korček Michal,
Macík Juraj, Mastišová Ema, Gazdarica Andrej, Ponduša Jakub, Valko Filip, Cárach Patrik, Saniga Tobias, Búďan Peter, Džubák Alex,
Praženica Matúš, Mastiš Marek, Lazík Jakub, Mastiš Filip – kapitán, najlepší hráč a druhý najlepší strelec súťaže, Gazdarica Lukáš.
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Dorast I. A Trieda

Gazdarica Adam, Zelený Tomáš, Zelený Matúš – kapitán a najlepší hráč, Filický Benjamín, Búďan Martin – najviac tréningov, Cárach
Rastislav, Šimrák Jakub, Gazdarica Filip – najviac odohraných zápasov, Jacko Róbert, Kmeť Patrik, Danček Dávid – najviac odohraných zápasov, Zrubák Dominik, Kuriš Marián, Cevár Lukáš, Macík Patrik.
Muži III. A Trieda
Janek Stanislav, Obertáš Lukáš, Pavčiak Štefan, Jureník Lukáš, Saniga Peter, Kmeť Jakub, Bedač Michal, Piliar Tomáš, Danček Peter,
Kuriš Branislav – najlepší hráč, Gazdarica Vladimír – končiaci kariéru, Šooš Peter, Hariň Tomáš – najviac tréningov, Mesík Peter –
končiaci kariéru, Praženica Tomáš, Kutaj Matej, Záhoranský Michal, Saniga Alojz, Saniga Matej, Mrviš Ján, Hudek Štefan – kapitán a
najviac odohraných zápasov, Jureník Dávid, Králiček Juraj.

TABUĽKA 3. A TRIEDA - O UMIESTNENIE
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klub
TJ Tatran Liptovské
Revúce
TJ Družstevník
Štiavnička
FK Liptovské Vlachy
FK Ružomberok Biely Potok
TJ Tatran Liptovská
Osada
TJ BZ Kalameny

TABUĽKA U 19 - O UMIESTNENIE

Z

V R P

Skóre

B

+/-

FP

Por.

21

11 4

56:35

37

4

0

21

9

2 10 47:74

29

-4

21

8

4

60:55

28

21

6

3 12 40:70

21

2

21

0

Klub

Z

V R P

Skóre

B

+/-

FP

1.

TJ Partizán Ľubeľa

22

13 4

5

83:32

43

10

0

7

2.

ŠK Bobrovec

22

10 3

9

62:41

33

0

0

-2

8

3.

TJ Tatran Liptovské
Revúce

22

9

2 11

60:79

29

-4

0

21

-9

10

4.

TJ Prosiek

22

9

2 11

64:54

29

-4

0

4 15 26:95

10

-23

0

5.

FK Kráľova Lehota

22

7

1 14

47:63

22

-11

0

9 12 21:48

9

-21

18.75

6.

ŠK Lúčky - kúpele

22

6

2 14

34:72

20

-13

0

7.

TJ Havran
Ľubochňa

22

4

2 16

32:93

14

-19

0

8.

TJ Liptov Vavrišovo

22

0

0 22 15:162

0

-33

0

6

9

TABUĽKA 1.TRIEDA U 15 - SK. A
Por.

Klub

Z

V R P

Skóre

B

+/-

FP

1.

OŠK Ludrová

20

17 1

2

167:13

52

22

0

2.

ŠK Lúčky - kúpele

20

16 3

1

168:11

51

21

0

3.

TJ Havran Ľubochňa

20

16 2

2

137:21

50

20

0

4.

TJ Máj RužomberokČernová

20

12 1

7

144:40

37

7

0

5.

TJ Sokol Komjatná

20

12 1

7

115:38

37

7

0

6.

OŠK LIKAVKA

20

11 1

8

130:29

34

4

0

7.

OFK Liptovská Lúžna 20

8

0 12

74:87

24

-6

0

20

6

1 13

51:84

19

-11

0

20

4

0 16 62:173

12

-18

0

20

3

0 17 38:252

9

-21

0

20

0

0 20

0

-30

0

8.
9.
10.
11.

OŠK RENOP
Liptovská Teplá
TJ Tatran
Liptovské Revúce
TJ Tatran
Liptovská Osada
TJ Valaská Dubová

4:342

VÝSLEDKY REVÚCKEHO
FUTBALOVÉHO TURNAJA,
KTORÝ SA KONAL DŇA 15.7.2017
Nižná Revúca – Vyšná Revúca
Stredná Revúca – Vyšná Revúca
Stredná Revúca – Nižná Revúca

5:0
3:0
0:0

Poradie:
1. Nižná Revúca
2. Stredná Revúca
3. Vyšná Revúca
Najlepší strelec turnaja : Tomáš Babiak
Najlepší brankár turnaja : Vladimír Pažítka.
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