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MAGICKÁ FAREBNÁ
METAMORFÓZA
MANEKÝNA ČIERNEHO
KAMEŇA

Č

ierny kameň, tento prenádherný bralistý vrchol nášho
liptovskorevúckeho chotára, sa počas krátkeho zimného
dňa prezlieka mnohokrát viac ako najúspešnejšie topmodelky či najžiadanejší topmodel predvádzajúci najnovšie sezónne kolekcie šiat vo svetle umelých reflektorov na nespočetných
mólach sveta pred objektívmi fotoaparátov, kamier, ako aj pred
zvedavými očami širokého publika v preplnených hľadiskách.
Na samom počiatku dňa býva tento mimoriadne fotogenický
bralný útvar zaodetý do smútočného čierneho rúcha. Na svitaní,
keď sa na tohto neobyčajne pôvabného skalného manekýna, ktorého počas dlhého nočného panovania čiernej tmy tmúcej zaodela svetoznáma kostymérka severská zima do hrubého snehového
kabátca a nadnárodný umelec vizážista arktický mráz vyzdobil
originálnymi ľadovými šperkami z blyšťavých ciagľov, s údivom
zapozerá červenkasto vytieňovanými dúhovkami vychádzajúce
Slnce, dostáva tento rozprávkovo vymodelovaný kamenný výtvor prenádherný rumelkovočervený prísvit. Ako najvýkonnejšie
svetlo dennej oblohy postupne zalieva svojím megareflektorom
viac a viac silnejúcou žiarou pozemské pódium, prezlieka sa
tento podivuhodný skalný model do oslňujúcich zlatistých šiat.
Napoludnie, pri najvyššej intenzite slnečného svitu, žiari tento
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do nadprirodzenej krásy vytvarovaný vápencovo-dolomitový
monolit na pozadí azúrových nebies priam neskutočnou oslepujúcou bielobou, na ktorú sa neslobodno zadívať bez zváračských
alebo aspoň slnečných okuliarov so 100% UV filtrom. V druhej
polovici dňa až do úplného zotmenia si Čierny kameň prezlieka
odevy zo svojho preplneného šatníka v opačnom garde. Magická,
čo do velebnosti preexponovaná farebná metamorfóza nebotyčného skaliska počas zimného dňa – od bronzovej, cez striebristú,
až po zlatistú – doslova vyráža človeku dych a spôsobuje aj chvíľkové zastavenie srdcovej činnosti...
Najdlhšiu periódu dňa i roka býva táto fascinujúca troska
chočského príkrovu skutočne Čiernym kameňom, a tak plným
právom v geodetických, lesníckych či turistických mapách, v
zemepisných alebo prírodopisných knihách, ako aj na smerovníkoch nesie svoje prapôvodné originálne pomenovanie, akým
ho kedysi dávno „pokrstili“ domorodí Liptovskorevúčania. Počas
podenkových, presne vyhradených okamihov po rannom rozbresku alebo pred večerným zorením, kedy túto monumentálnu
prírodnú skulptúru slabučké slnečné pablesky nalíčia okúzľujúcim tehlovočerveným rúžom, býva z nej prekrásny Bronzový
kameň. Kedy-tedy, obyčajne však okolo poludnia, býva tento
vápencovo-dolomitový klenot zahalený elegantným perleťovým
závojom, sedmokrásne dekorovaným striebristými perlami a
platinovými trblietkami. V týchto špecifických časových fázach
dňa sa stáva Bielym, Strieborným, ba vari až Platinovým kameňom. Napokon v istých, tiež presne vymedzených momentoch
dňa, a to len určité letmé chvíľky po východe a rovnako tak pred
západom našej najbližšej a najžiarivejšej hviezdy, tento slncový
mág akvamarínového neba doslova iluzionistickými kúzlami v

Krásne Vianoce!

Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.
Spokojné a láskou prežité vianočné sviatky, veľa zdravia, šťastia, lásky
a úspechov v novom roku 2022 praje Obecný úrad Liptovské Revúce.

podobe nadprirodzených pyrotechnických efektov prečaruje túto
unikátnu skalnú hradbu, hrdo sa klenúcu nad hlavným veľkofatranským hrebeňom medzi štíhlym ihlanovitým Rakytovom a
bucľatou bábovkovou Ploskou, na ten najblyšťavejší a najobrovitánskejší drahokam na Zemi, a to síce – Zlatý kameň.
Čierny kameň, tento supermódny veľkofatranský skalný štít,
sa tak počas zimného dňa premenúva v závislosti od momentálneho sfarbenia šiat, do ktorých ho pod rúškom nočného temna
zaodeje chýrečná garderobierka pramatka Príroda, a to vždy
pod prísnou režisérskou taktovkou praotca Stvoriteľa, ako aj od
intenzity iluminácie a uhlov zvedavých pohľadov najsilnejšieho
osvetľovača pozemského javiska Slnka – či na tohto extrava-

gantného bralného Missáka pokukáva hneď po prebudení, teda
ešte rozospaté, navyše k tomu po včasne rannom namáhavom
výstupe nad strmé a vysoké chrbty okolitých nízkotatranských
končiarov načisto zoslabnuté, s ešte rozostrenými šošovkami
a vychladnutými zrenicami sliepňavým svitom tesne sponad
horizontu, alebo na tohto skalného krásavca iskrí rozpálenými
zornicami a jastrí zaostrenými buľvami počas obedňajšej kulminácie na pomyselnej orbite zo samého zenitu nebeskej báne,
kedy je najsilnejšie, a tak priečelie tejto skvostnej kamennej katedrály osvecuje maximom luxov.
Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

V BETLEHEME SA RODÍ
LÁSKA

B

oh nám vždy chce byť blízko. Vždy chce tu byť pre nás.
Môžeme ním pohŕdať, zabúdať na neho, ale pamätajme,
že on nikdy nezabudne na nás. V Betleheme sa rodí maličký človiečik a predsa Boh, Stvoriteľ sveta na slame v Betlehemskej
maštali. „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ Jn 1, 14.
V Betleheme sa rodí Láska a preto môžem žiť v nádeji.
Tento rok sme prežívali s jednou veľmi dôležitou postavou,
ktorá neodmysliteľne patrí k Vianociam, k Betlehemu, k jasliam.
Tichý, pokorný, milujúci otec ktorý sa „dal do služby celému
plánu spásy“ ako hovorí sv. Ján Zlatoústy. Sv. Jozef ako milovaný
otec daroval seba samého, svoj život, svoju prácu, svoje srdce,
svoje schopnosti, daroval celého seba, svoju lásku v službe Vykupiteľovi, ktorého prijal a rástol v jeho dome. Svätý Jozef aj
nám chce ukázať ako v pokore, bez zbytočných nepotrebných
slov slúžiť a odovzdať svoj život v službe blížnemu Bohu a tak
napĺňať Božiu vôľu.
Apoštolským listom s názvom Patris corde (S otcovským srdcom) pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna
univerzálnej Cirkvi, ako vieme, sv. otec František vyhlásil rok
svätého Jozefa. So srdcom otca: tak Jozef miloval Ježiša a preto
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ho vo všetkých štyroch evanjeliách nazývajú „Jozefov syn“. Jozef je veľmi dôležitá postava Vianoc, napĺňania Božieho plánu
spásy. Evanjelisti, vyzdvihujú postavu sv. Jozefa, na jednej strane hovoria o ňom málo, ale dosť na to, aby sme pochopili, aké
poslanie mu Božia prozreteľnosť zverila a akým typom otca bol.
On jednoduchý tesár, spravodlivý človek, Máriin manžel a
starostlivý otec, ktorý mal odvahu stať sa pred zákonom Ježišovým otcom a dať mu meno, ktoré mu zjavil anjel: „Dáš mu meno

Ježiš“ (Mt 1, 21). Sv otec nám dal celý rok uvažovať, inšpirovať
sa touto tak dôležitou postavou Vianoc. Jeho túžbou ako hovorí je, „aby sme počas mesiacov pandémie mohli uprostred krízy,
ktorá nás postihla, zakúsiť, že „naše životy udržiavajú bežní ľudia
– na ktorých sa obyčajne zabúda – ktorí sa neobjavujú v titulkoch
novín a časopisov ani na veľkých pódiách najnovších televíznych
show, ale bezpochybne práve oni dnes píšu rozhodujúce príbehy
našich dejín: lekári, zdravotné sestry, zamestnanci supermarketov, upratovačky, opatrovateľky, prepravcovia, poriadkové služby,
dobrovoľníci, kňazi, rehoľné sestry a toľkí iní, ktorí pochopili, že
nikto sa nezachráni sám. […] Koľkí ľudia každý deň prejavujú trpezlivosť, šíria nádej a snažia sa nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť. Koľkí otcovia, matky, starí rodičia či učitelia ukazujú
našim deťom malými a každodennými gestami, ako čeliť kríze a
ako ňou prechádzať, prispôsobiac svoje zvyky, hľadiac dopredu a
povzbudzujúc k modlitbe. Koľkí ľudia sa modlia, obetujú a prihovárajú za dobro všetkých.“
Jozef bežný muž nenápadného života, ktorý nepovedal jediné slovo, ktoré by bolo zaznačené v Písme a predsa povedal veľa.
Tak veľký orodovník, sprievodca v náročných chvíľach aj v našich životoch. Jozef nás takto učí, že viera v Boha zahŕňa aj vieru
v to, že môže konať aj cez naše obavy, naše slabosti, našu krehkosť. A učí nás, že uprostred búrok života sa nemáme báť Bohu
zveriť všetko. Niekedy chceme mať všetko pod kontrolou, ale
On vždy vidí ďalej. Jozef nás všetkých učí pokore a poslušnosti.
V Písme čítame, že Jozef podstúpil dlhú a namáhavú cestu z Nazareta do Betlehema, aby sa dal zapísať vo svojom rodnom mes-

VIANOCE – NAJKRAJŠIE
OBDOBIE ROKA

P

očas Vianoc myslíme na tých, na ktorých nám naozaj záleží. Sú ako biele vločky padajúce na našu rozohriatu dlaň. I
keď sa nám nepodarilo všetky tieto vločky pochytať a pošepkať im tiché vianočné priania na dlani, stále môžeme svoje želania pošepkať do zimného vánku a ten ich roznesie do všetkých
kútov k našim blízkym. Starý rok sa nám pomaly končí, ale nie je
to koniec, ale začiatok niečoho nového. Vezmite si z neho všetky
krásne zážitky a skúsenosti, ktoré ste zažili so svojimi blízkymi a
preneste si túto nádhernú atmosféru do nasledujúcich mesiacov.

ČAS BILANCOVANIA

B

líži sa koniec roka a s ním nejako automaticky patrí bilancovanie uplynulých dní. Listujeme v kalendári a pripomíname si jednotlivé dni tohto roku 2021 a zrazu zistíme,
že celý rok nám veľmi rýchlo ubehol. Už pomaličky druhý rok žijeme alebo lepšie povedané nežijeme podľa našich predstáv. Sme
neustále pod tlakom obmedzení , zákazov a príkazov, čo spôsobuje v spoločnosti polarizáciu, neúctu k subjektívnym názorom
jednotlivcov, neustálym konfliktom, ktoré sú na denno-dennej
báze všedných dní. Z médií nepočujeme nič pozitívne, iba samé
negatíva a šírenie strachu, čo sa prejavuje na správaní jednotlivcov. Zastavme sa aspoň na chvíľku v tomto období najkrajších
sviatkov, akými sú Vianoce.
Rok ubehol veľmi rýchlo, v obci sa pracovalo aj počas „pandemického“ spôsobu života. Pracovalo sa na bežnej údržbe na

te a splnil tak nariadenie cisára Augusta. Uvažujme, ako nám
dnes chýba Jozefova poslušnosť a pokora ktorej sa môžeme od
neho učiť, počúvne nariadenie cisára a vyplní sa tak Boží plán.
Evanjelista Lukáš sa zvlášť snaží zdôrazniť, že Ježišovi rodičia
dodržiavali všetky predpisy Zákona: obrad Ježišovej obriezky,
Máriino očisťovanie po pôrode, obeta prinesená Bohu za prvorodeného, mimochodom titul nášho chrámu. V každej situácii
svojho života dokázal Jozef povedať svoje „Áno“ tak ako Mária
pri zvestovaní a Ježiš v Getsemanskej záhrade. Šľachetnosť jeho
srdca je taká veľká, že to, čo sa naučil zo zákona, podriaďuje láske. V jeho pochybnostiach o tom, ako najlepšie konať, mu Boh
svojím svetlom pomohol prijať a vykonať každé rozhodnutie.
Boh dáva pokorným veľké poklady. Dáva i slávu, „pred slávou
je však pokora“ Prís 15, 33b.
Sv. Jozef nech nás v pokore, tichosti, láske sprevádza tohtoročnými sviatkami. Nech nám vyprosuje lásku k Dieťaťu Ježiš.
Vianoce sú o Dieťati v maštali, pokore ktorá leží v jasliach.
Vianoce sú speté s Kristom, Boh sa pokoril, aby sa znížil k nám
a vždy tak robí keď sa nám v pokore ponúka v Eucharistii v chlebe Života. Nech narodené roztomilé Dieťa prináša radosť, pokoj, lásku, pokoru, pripravenosť k obete nie len do našich sŕdc
ale aj do našich rodín, nášho farského spoločenstva, do našej
obce, do našich každodenných životov. Na mocný príhovor sv.
Jozefa Vám všetkým zo srdca vyprosujem požehnané pokojné
Vianočné sviatky a požehnaný nastávajúci rok..
Mgr. Marek Forgáč, duchovný otec Liptovských Revúc

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa
koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí,
dobrí a majme sa radi. Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká,
každému sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme
si spolu a potom spoločne k štedrovečernému stolu.
Nech Božie požehnanie a radosť života naplní každý váš deň,
nech vaša rodina nespozná v budúcom roku súženie starostí a
problémov. Nech vaše príbytky navštívi šťastie, láska a zdravie,
ktoré vás budú sprevádzať každým vašim krokom
To Vám zo srdca praje
Mgr. Jana Šimová, starostka obce, kolektív obecného
úradu a poslanci OZ
obecných budovách, verejných priestranstvách a cintorínoch. V
období mesiaca september sme začali rekonštrukciu budovy telocvične formou opravy zatekajúcej strechy. Finančné zdroje sme
získali z dotačného fondu Ministerstva vnútra určené na opravu
a údržbu budov školských zariadení, ktoré sú v havarijnom stave.
Keďže strecha prešla rekoštrukciou požiadali sme opätovne o dotáciu na opravu telocvične na výmenu stavebných otvorov ( výmena okien, dverí a výmenu sklobetónovej výplne) , zároveň sme
podali ďalšiu žiadosť na zateplenie obvodového plášťa budovy a
odvodňovacích žľabov okolo celej budovy. Na začiatku decembra
sme získali dotáciu na obe žiadosti. Dotácia je vo výške 40 tisíc
Eur na výmenu stavebných otvorov a 60 tisíc Eur na zateplenie
obvodových múrov. Tieto peniaze musíme použiť len na opravu
tejto budovy, lebo sú účelovo viazané. Nemôžeme ich minúť na
inú aktivitu v obci.
V októbri sme začali pracovať na príprave projektovej dokumentácie k projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budov
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Základnej školy s materskou školou.“ Pripravenou projektovou
dokumentáciou sa budeme snažiť získať nenávratné finančné
prostriedky zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pomocou, ktorej by sme veľmi radi zateplili budovu školy, jedálne,
vymenili vykurovací zdroj za energeticky úspornejší, prestrešiť
obidve budovy falbovou a sedlovou strechou. Cieľom projektu je
znížiť energetickú náročnosť budov a ušetriť financie na prevádzku Základnej školy s materskou školou v Liptovských Revúcach.
Súčasne sme pripravovali projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu osvetlenia javiska a ozvučenia sály kultúrneho domu. V
novembri sme podali žiadosť na Ministerstvo kultúry, ktoré vyhlásilo výzvu na obnovu javiskovej techniky. Ak by nám prešiel
projekt na obnovu javiskovej techniky, urobili by sme opravu
osvetlenia na javisku, ozvučenie sály, rekonštrukciu toaliet za javiskom. Nakúpili by sme nové stohovacie stoličky do sály kultúrneho domu, na javisku by sme zabudovali veľké plátno k dataprojektoru. Uvidíme, či sa šťastena na nás usmeje. Tento projekt
by ukončil veľkú rekonštrukciu nášho kultúrneho domu v našej
obci.
V decembri sme podali projekt na Fond podpory umenia na
interiérové vybavenie našej obecnej knižnice. Z projektov sa nám
podarilo nakúpiť väčšie množstvo nových kníh a žiada sa ich už
uložiť do nových knižných regálov. Cieľom projektu je vybudovať
zázemie v obecnej knižnici na stretávanie sa mamičiek s deťmi
a vštepiť malým ratolestiam lásku ku knihám. Ak by sme boli
úspešní, projektom by sme v našej knižnici zakúpili tulivaky, edukačné detské koberce, kreslá, police, stoličky a stoly.
Pracovné plány na zveľaďovaní majetku obce sú odvážne, bez
pripravených projektových dokumentácií nemôžeme žiadať o
dotácie a nenávratné finančné prostriedky žiadne ministerstvá.
Toto obdobie bolo fázou príprav na podanie žiadostí a pevne
verím, že aspoň jeden z nich bude úspešný a my budeme môcť
opätovne pracovať na modernizácii našej obce.

ČO NÁS ČAKÁ A
NEMINIE BUDÚCI ROK
Z POHĽADU FINANCIÍ?

V

súčasnosti sa trápime pri tvorbe rozpočtu pre našu obec
na rok 2022. Ako ste si všimli už v médiách avizuje minister financií, že samosprávam budú ponížené východiskové
ukazovatele z príjmov fyzických a právnických osôb, tzv. podielové dane. Predpokladá sa zníženie na celoslovenskej úrovni
vo výške 200 miliónov Eur, čo predstavuje na jednotlivé obce a
mestá asi poníženie vo výške podielu 1/10 z celkového príjmu
na podielových daniach. V Liptovských Revúcach by pri týchto
opatreniach bol výpadok približne vo výške 54 000 Eur, čo nie je
malý peniaz.
Zároveň netrpezlivo očakávame na schválenie tak neustále
medializovanej novely zákona 543/2002 Zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorým by malo dôjsť k prevodu správy štátneho
majetku z Ministerstva pôdohospodárstva na Ministerstvo životného prostredia. Správu nad lesnými pozemkami vo vlastníctve
a správe štátu prevezme Štátna ochrana prírody. Veľa z Vás to
vníma veľmi negatívne a ani sa nečudujem. Ide hlavne o lesné
pozemky, ktoré sa nachádzajú v lokalite národných parkov. Nie
len, že obce prídu o dane z nehnuteľností z týchto pozemkov v
prípade, že tieto hospodárske lesy prejdú zonáciou lesných po-
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zemkov a stanú sa z nich bez zásahové. Ak sa lesy stanú zonáciou bez zásahové, z týchto nehnuteľností sa neplatia dane, čiže
nastáva ďalší výpadok peňazí z rozpočtu obce. Čo je ďalší problém? Vlastníci týchto pozemkov nebudú môcť brať úžitok zo
svojich pozemkov. Argumenty našich vládnych činiteľov, že ide
o potrebnú transformáciu národných parkov je veľmi pekná, ale
ich nedomyslené aktivity nemajú žiadne rozbory či už sociálne,
ekonomické ako aj enviromentálne. My, revúčania, už teraz pociťujeme obmedzenia v podobe zákazov a príkazov v extraviláne našej obce, nakoľko sa naša obec Liptovské Revúce nachádza
na území dvoch národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry.
Na celé územie národných parkov platia podľa stupňa ochrany
prírody určité zákazy a opatrenia, ktoré vyplývajú zo zákona o
ochrane prírody a krajiny. Ak naše lúky zapíšu do lokalít území európskeho významu nebudeme sa môcť voľne pohybovať
po lúkach, výnimkou budú zaznačené turistické chodníky. Zber
lesných plodov, rastlín, liečivých kvietkov bude zakázaný. To si
treba uvedomiť. Na akúkoľvek činnosť vlastníkov pozemkov budete musieť žiadať povolenie na Okresnom úrade v sídle kraja , na
odbore starostlivosti o životné prostredie.
Ďalšia a veľmi zásadná zmena, ktorá sa nás bytostne týka, je
zmena v odpadovom hospodárstve. Od môjho zvolenia za starostku obce sme sa s poslancami obecného zastupiteľstva snažili
urobiť čo najviac pre ochranu životného prostredia, bojovali sme
s nelegálnymi skládkami a odpadom, ktorý sa nachádzal v okolí Revúčanky a v nej samotnej. Podarilo sa nám zlepšiť kvalitu
separovania odpadu v podobe zavedenia triedeného odpadu vo
vašich domácnostiach. Vybudovali sme zberný dvor a kompostovisko v snahe znížiť Vám náklady na odpady. Kým sme my v
obci pracovali na znížení poplatku za komunálny odpad, štát
akosi zaspal a nenapredoval v podpore enviromentálnej politiky. Jednoducho prišiel z novelou zákona o odpadoch a zakázal
skládkovanie TKO (tuhého komunálneho odpadu), došlo k zatvorenie existujúcich skládok odpadu v našom okrese a náš zmesový komunálny odpad odvážame na uskladnenie do Košíc, čím
vznikajú ďalšie náklady na vývoz odpadu. Snaha znížiť poplatok
za komunálny odpad bola prvoradá vízia vedenia obce, ale zákonodarcovia nášho štátu opäť skúšajú našu trpezlivosť v podobe
prispôsobiť sa cene za odpady členským štátom európskej únie.
Prispôsobujú sa poplatkom, ale neuvedomujú si, že platy našich
obyvateľov nedosahujú výšku platu priemerného európana. Poplatok za smeti na obyvateľa v EÚ je daná na 150 Eur/rok . Čo
je neúnosné! Počas októbra sme museli rokovať so spoločnosťou
Technických služieb, a.s Ružomberok o výške poplatku za smeti.
Vyjednali sme sumu 26 Eur za osobu/rok z pôvodne navrhovaných 39,97 Eur. Viem, že je to už dosť vysoká suma, ale nevieme
s ňou momentálne nič urobiť. Toto sú náklady na vývoz smetí
na osobu a rok v našej obci. Skúsme prosím urobiť opatrenia k
zníženiu poplatku za TKO v nasledujúcom roku. Vieme to urobiť
takto:
- čo najviac separovať
- dávať odvážať len plné nádoby
- nedávať zbytočne do kovových a čiernych nádob trávu, šupky z ovocia a zeleniny, odpad, ktorý viete ešte vyseparovať
- na cintorínoch začnime triediť odpad
Touto cestou žiadame aj našich chatárov, ktorí majú v obci
prechodný pobyt respektíve využívajú ich nehnuteľnosti na rekreáciu, aby si zakúpili žetóny na komunálny odpad. Odpad im
bude odvezený. Argument, že si smeti vozia do Bratislavy alebo
iného miesta trvalého pobytu je trochu detinsky. Cestou z Vyšnej
Revúcej do Nižnej ho poniektorí z vás (česť výnimkám) umiestnia buď v košoch pri autobusových zástavkách, pri obecnom úra-

de alebo v kontajneroch pri cintorínoch. Každý kto produkuje
odpad na území obce si ho musí zaplatiť , prosím rešpektujte to!
Však ten odpad, ktorý tu zanecháte musí niekto zaplatiť, a
platíme ho my všetci občania Liptovských Revúc.
Podobne sa prihováram aj Vám naši ubytovatelia, dajte si ruku
na srdce: „Koľkokrát ste použili vaše domáce žetóny na vývoz odpadu, ktorý vyprodukovali hostia ubytovaní vo Vašich zariade-

niach?“ Robíme si štatistiku všetkých vami odobratých žetónov,
či už z domácností alebo ubytovacích zariadení. Z mojej osobnej
skúsenosti pri separácii a vývoze odpadov z našej domácnosti
odišlo z 24 vývozov TKO zatiaľ 9 vývozov, predpokladám, že
ešte jeden vývoz tento rok urobíme. Skúsme prosím znížiť počet
vyprodukovaných ton komunálneho odpadu a len touto formou
vieme znížiť poplatok za smeti.

JUBILANTI

Č

as letí ako víchor a až keď sa dožijeme významného jubilea vo svojom živote, tak sa zastavíme v myšlienkach a začneme si ten náš život prehrávať v pamäti, spomíname na
príhody veselé, menej veselé, momenty, ktoré nám zmenili život.
A takou veľkou zmenou bolo rozhodnutie našich jubilujúcich
manželov nekráčať životom sám, ale vo dvojici. V tomto roku si
pripomenuli manželské páry v našej obci 25. a 50. Výročie uzatvorenia manželia a s láskou zaspomínali na ten deň, kedy s jeden
druhému v kostole pred Pánom povedali „ áno a sľubujem“.
Nájsť lásku, milovať a byť milovaný je jedna z najkrajších vecí
na svete, ale nájsť spriaznenú dušu, ktorá vám rozumie, stojí pri
vás keď sa stane čokoľvek je tá najúžasnejšia vec na Zemi. Naši
jubilujúci manželia sú eden druhému spriaznenou dušou a prežívajú všetky radosti i trápenia spolu v dobrom aj zlom, sú neustále jeden druhému oporou.
Svadobný deň je považovaný za najkrajší deň vo spoločnom
manželskom živote, ten si snáď pamätá každý. Manželstvo sa
podobá plavbe na mori, počas plavby zažite more pokojné a slnečné, príde sem tam búrka, ale po búrke sa opäť objaví slnko a
more je pokojné a láskavé. Ozajstná láska všetko prekoná.
Veľa manželov v dnešnej dobe sa pri prvých prekážkach veľmi
rýchlo vzdá a uteká z manželstva. Na prekonanie nástrah manželského života je dôležitých veľa vlastností a cností: tolerancia,

trpezlivosť, obetavosť, úcta, zhovievavosť, starostlivosť, spoľahlivosť a najdôležitejšie odpúšťanie
Dnešný svet je nastavený na konzum, niečo sa pokazí, kúpime
nové a takto sa správame aj v manželstve. Nemáme trpezlivosť,
toleranciu a hlavne lásku vydržať aj v tých horších dňoch.
držať za rúčku, musí mu pomôcť. Jeho úlohou je naučiť ho kráčať
tak, aby v ten deň, keď sa rodičovskej ruky pustí, našiel pre seba
tú správnu cestu a aby v živote nezablúdil.
No keď mu dáte dostatok lásky, získa v srdci ten najpevnejší
bod, ktorého sa môže držať. A ak sa mu bude niekedy svet zdať
tmavý, čierny, ako sa občas stáva každému, uvidí v horizonte to
svoje svetielko domova a rodičovskej lásky a môže sa kedykoľvek
vrátiť k Vám po radu a pomoc.
Úloha rodiča je poslanie. Je to asi tá najdôležitejšia, najzodpovednejšia vec v živote. No zároveň je to povinnosť, ktorej
plnenie prinesie to najväčšie šťastie.

UVÍTANIE DETÍ DO
ŽIVOTA OBCE

D

o života našej obce sme tento rok privítali 11 detí, ktoré sa
narodili v roku 2020. Príchod nového človiečika vytvára
v nás dospelých úžasný pocit šťastia a radosti v rodine.
Rodičovské starosti pri výchove dieťaťa nie sú malé. Od prvých
dní svojho života prijíma dieťa svoj citový svet z rodičovskej lásky.
Je veľmi dôležité, aby sa už od ranného detstva naučil ako
treba v živote kráčať. Tie prvé krôčiky sú neisté. Rodič ho musí
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VIANOČNÉ OBDOBIE
V OBCI

P

rvý adventný víkend členovia dobrovoľného hasičského
zboru postavili stromček pred obecným úradom a pred
kostolom. Vysvietený stromček signalizuje pre naše deti,
že čo chvíľu príde do obce sv. Mikuláš s darčekmi, žiaľ každoročné stretnutie Mikuláša s našimi deťmi sme kvôli pandemickým
opatreniam neorganizovali, ale naše deti nezostali bez sladkého

PREVENCIA VZNIKU
POŽIAROV POČAS
VYKUROVACIEHO
OBDOBIA
Vážení občania!
Zimné vykurovacie obdobie je každoročne sprevádzané so
zvýšeným výskytom požiarov. Tieto požiare zvyčajne spôsobujú vysoké materiálne škody, často pri nich dochádza k ujme na
zdraví osôb a dokonca ku stratám na ľudských životoch.
Postupom plynofikácie obcí postupne ubúda požiarov spôsobených klasickými tepelnými spotrebičmi na tuhé palivo
(sporáky, kachle, kotly UK) a samovznietením uhlia. Nevymizli
však a pribudlo nové nebezpečenstvo a to požiare spôsobené
kozubovými telesami, ktorých používanie je čoraz rozšírenejšie
nielen v rekreačných chalupách a chatách, ale aj v rodinných
domoch.
Požiare vzniknuté od týchto spotrebičov sú spôsobené hlavne ich nesprávnou a neodbornou inštaláciou, ktorú si užívatelia
zvyčajne vykonávajú svojpomocne bez predchádzajúceho odsúhlasenia stavebným úradom. Týmto sa však dopúšťajú priestupku nielen voči stavebnému zákonu, ale aj na úseku ochrany pred
požiarmi, pretože fyzické osoby sú povinné zabezpečiť odborné
preskúšanie komínov po stavebných úpravách na telese komína a pred pripojením spotrebiča na komín osobou s odbornou
spôsobilosťou na preskúšavanie komínov- kominárom, ktorý o
tomto vydá majiteľovi doklad.
Podobne aj rekonštrukcie domov a výstavbu kozubov si ich
užívatelia zvyčajne vykonávajú sami, alebo ich zveria tzv. „od-
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darčeka. Navštívili sme každú domácnosť, v ktorej býva dieťa s
trvalým pobytom na území našej obce a obdarovali sme ich adventným čokoládovým kalendárom..
Súbežne sme rozniesli aj malú pozornosť pre našich seniorov,
keďže sme sa nemohli spoločne stretnúť v sále kultúrneho roku
na spoločnom posedení.
Touto cestou chceme poďakovať rodine Ing. Štefana Ragulu za
krásny adventný veniec v parku vedľa hasičskej zbrojnice, ktorý
každoročne osádzajú v predvečer prvej adventnej nedele.
Mgr. Jana Šimová
starostka obce
borníkom na všetko“. S výhľadom ušetrenia finančných prostriedkov si však neuvedomujú, že svojím počínaním nielenže
môžu spôsobiť veľké materiálne škody na svojom alebo cudzom
majetku, ale ohrozujú zdravie a životy seba a svojich blízkych.
Požiare vznikajú hlavne nedodržaním bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií
kozubov a komínových telies a nedodržaním bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií, ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise.
Najčastejšie zisťované nedostatky pri kontrolách aj v rámci
výkonu štátneho požiarneho dozoru sú:
-zlý technický stav komínov,
-nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
- nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými
kvapalinami ,
- odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach, do
horľavých nádob a pod.
Ako vykurovať, aby sme mali teplo a neboli ohrození
požiarom?
V prvom rade by sme mali na vykurovanie používať len
spotrebiče typizované, ktoré boli testované a schválené. K týmto
spotrebičom by mal byť od výrobcu návod na používanie. Ak
sa spotrebič prevádzkuje podľa tohto návodu, mala by byť jeho
prevádzka bezpečná. Ak nám návod na používanie chýba, treba
sa riadiť pokynmi uvedenými vo vyhláške MV SR č. 401/2007
Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky
na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, a zariadení
ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínu a
dymovodu. Táto vyhláška obsahuje okrem požiadaviek na inštaláciu palivových spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné pa-

livá, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania aj technické podmienky na výstavbu a prevádzkovanie
komínov a dymovodov, na pripájanie palivových spotrebičov a
stanovuje bezpečné vzdialenosti spotrebičov a dymovodov od
horľavých materiálov.
Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich
blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru
- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri
plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod.
boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených
rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie
vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a
používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na
propán - bután, tuhé palivá a iné materiály.

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a
spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007
Z.z. takto :
- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW
1x za 4 mesiace
- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW
1x za 2 mesiace
- komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
1x za 12 mesiacov
- komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
1x za 6 mesiacov
- komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW
1x za 6 mesiacov
Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa odvádzajú spaliny
priamo do ovzdušia, sa vzťahujú primerane opatrenia, ktoré platia
pre komín (všeobecne).
Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej
ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.
Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto
čistenie a kontrolu komína vykonal.
Každý z nás si musí uvedomiť, že za bezpečnosť pri vykurovaní
zodpovedá svojím konaním, správnymi rozhodnutiami a v neposlednom rade dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany
pred požiarmi.
Igor Šimončič •predseda DHZ Liptovské Revúce

OSLAVY 77. VÝROČIA
SNP V NAŠEJ OBCI
Kladenie vencov k pomníku SNP
77. výročie SNP si Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v spolupráci s Obecným úradom v Liptovských Revúcach
pripomenul 27. augusta 2021 pietnou spomienkou pri Pomníku padlých hrdinov SNP v obci. Spoločne so zástupcami obce a
za prítomnosti predsedu oblastného výboru SZPB v Ružomberku sme si uctili pamiatku padlých v 2. svetovej vojne položením
vencov k pamätnej tabuli s menami našich padlých revúckych
občanov. Po zaspievaní slovenskej hymny, odzneli slávnostné
príhovory pani starostky a predsedu OV, básne krojovaných
žiačok ZŠ a oslavné piesne revúckeho spevokolu.
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VÝSTUP DO SEDLA
PLOSKEJ

O

slavy SNP sú už tradične spojené s masovou akciou výstupu do sedla Ploskej. K pamätnej tabuli boli položené
vence zástupcami obce a našej ZO SZPB. Prítomných
privítal podpredseda Ing. Miroslav Gazdarica, slávnostný prího-

ZO SPOMIENKAMI
ZAČÍNAME V
MATERSKEJ ŠKOLE

N

esmieme zabudnúť na ťažké vojnové udalosti, veľa utrpenia, bolesti a strachu počas 2. svetovej vojny, ktoré zažili aj obyvatelia našej obce Liptovské Revúce.
Dnešných dní sa dožilo iba málo účastníkov povstania. Súčasná generácia vie o týchto udalostiach už len z kníh, a tí šťastnejší
ešte z rozprávania svojich rodičov a prarodičov.
Je nevyhnutné, aby mladí ľudia dostávali len pravdivé informácie o vojne a o povstaní, zbavené všetkých bočných intríg a
záujmov. Len tak môžu pochopiť, za čo ich prarodičia riskovali
vlastné životy.
Našou úlohou je históriu spoznávať a ďalej odovzdávať. To si
uvedomujeme aj my, učiteľky v materskej škole.
Práca v materskej škole s deťmi je práve takým miestom, kde
sa deti môžu dopočuť o histórii našej dediny, o tradíciách, ale i
krutom zaplatení životom našich starých rodičov a prarodičov.
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vor predniesla starostka obce Mgr. Jana Šimová. Všetci zúčastnení tohto výstupu si spoločne zaspievali partizánsku pieseň.
Účastníci výstupu sa zapísali do obecnej kroniky a následne dostali od obecného úradu spomienkové perá s logom 47. výročia
výstupu na Ploskú a 77. výročia SNP.
Pietnu spomienku na obete SNP ukončili stáli hostia z Moravy, ktorí už tradične zaspievali trampské piesne.
Mgr. Marta Mastišová, ZO SZPB Liptovské Revúce

Snažíme sa našim deťom priblížiť a sprostredkovať vojnové udalosti rôznymi vhodnými aktivitami.
Jednou z nich je aj návšteva hrobu neznámych vojakov v revúckej doline. Deti majú možnosť oboznámiť sa s nasledovným
vyrozprávaným príbehom.
SMUTNÁ UDALOSŤ, KTORÁ ZATIENILA DEDINU.
Na pomoc našim partizánom a ľuďom bola do dediny zhodená
dvojčlenná skupina parašutistov, ktorá sa ukryla u Bockov. Mladí
chlapi prišli na istú smrť. Prezradili ich Nemcom, že sa ukrývajú
skrytí v sene na šope. Štekot psov a skupina nemeckých vojakov
ich vyvliekla von na dvor a pod hrozbou zabitia ich mučila, aby
prezradili ďalšie ukrývajúce sa skupiny vojakov. Ale oni stáli pevne
na svojom presvedčení a odhodlaní neprezradiť svojich spolubojovníkov.
Rozhnevaní Nemci ich bosých nemilosrdne hnali kamenistou
cestou cez Suchú dolinu na prielom Tisovô. Na čistine, kde sa prebúdzal nový život, sami sa museli chopiť lopát a čakanov a vykopať
hrob, do ktorého, boli streľbou pochovaní. Svedkovia tejto udalosti
boli pracovníci lesa, alebo okoloidúci. Títo túto udalosť vypovedali
zo strachu až neskôr. Na tomto mieste stojí železný kríž, v betónovom podstavci obklopený mladinou s prekrásnym výhľadom na
skvosty našej dediny Čierneho kameňa a Rakytova. Miesto dôstojného odpočinku. Dnes je už v objatí stromov a spozorovať ho mož-

no v jesennom a jarnom šate. I dnes sa ešte spomína, čo hovorili
naše staré mamy: „Nevie sa, či to boli ruskí vojaci, alebo Slováci.
Dolinou Suchá bolo však počuť znieť ruskú žalostnú pieseň.“
Na mieste spolu s deťmi postojíme vo chvíľke ticha, poďakujeme sa za nich modlitbou a zaspievame revúcke piesne a piesne,
v ktorých sa odhodlávame žiť dôstojný život za pokoj a lásku vo
svete medzi ľuďmi. Zapálime sviečku a položíme kytičku kvetov
s úprimnej vďaky. Návrat po ceste býva spestrený spevom, zvedavými otázkami, poznávaním okolitých kopcov a spoznávaním
vtákov a bylín.
Deti si iste vštepia do srdca krásne prežitý deň v nádhernej
prírodnej sieni Suchá dolina. Putujú cestou, po ktorej kráčali jednoduchí mladí ľudia. Aj keď ich čakala smrť, nevzdávali sa a položili svoje životy za lepší zajtrajšok nás.
Tisovô, prekrásna dolina. Miesto, kde sú pochovaní mladí
dvaja ľudia, nepoznaní, už len oplakávaní svojimi rodičmi, súrodencami, ktorí nevedia ani ich miesto odpočinku.

NAŠE ĽADOVÉ
MEDVEDE

Teší nás, že pravidelnou návštevou a starostlivosťou o hrob
neznámych vojakov sa nám darí už deťom predškolského veku
odovzdávať myšlienku: „ mier je základom života a šťastia ľudského pokolenia“. Cez rozprávanie svojich detí o tomto zážitku
sa dozvedia aj ich rodiča, ktorí sa pri potulkách Suchou dolinou
určite pozastavia a zaspomínajú pri tomto hrobe neznámych
vojakov.
Túto krásnu aktivitu s deťmi sme začali na podnet, dnes
už nežijúcim bývalým predsedom SZPB, s Jánom Borovským.
Naša vďaka patrí aj terajšej predsedníčke SZPB Marte Mastišovej, pánovi Milošovi Gazdaricovi, horárovi Jánovi Gazdaricovi, ktorí sa k nám pripájajú a do doliny nás sprevádzajú. Pri
rozlúčke nechýbajú srdečné objatia a slová vďaky s prianím, že
sa o rok na tejto pietnej akcii opäť spoločne stretneme.
Marta Brnová, učiteľka MŠ,
členka ZO SZPB Liptovké Revúce

ÚRADNÉ HODINY
POČAS SVIATKOV
Utorok 21.12.2021 (nestránkový deň)
Streda 22.12.2021 otvorené do 12:00 hod., účtovné závierky
Štvrtok 23.12.2021 zatvorené, účtovné závierky
Piatok 24.12.2021 Vianoce (sviatok)
Pondelok 27.12.2021 zatvorené, účtovné závierky
Utorok 28.12.2021 (nestránkový deň)
Streda 29.12.2021 zatvorené, účtovné závierky
Štvrtok 30.12.2021 zatvorené, účtovné závierky
Piatok 31.12.2021 Silvester zatvorené
V prípade potreby kontaktujte na telef. čísla:
+421 905 237 774 starostka obce
+421 940 625 002 matrika
+421 907 331 449 matrika

INZERÁT
Žijem v jednej z najkrajších dedín, som tu obklopený
skvelými ľuďmi. Spoločne sa navzájom delíme o radosti a
starosti. V poslednom čase nás sužovali požiare, mali sme
dočinenia s povodňou , s pandémiou...Sú udalosti, ktorým
nezabránime, ale vieme sa na ne pripraviť dopredu a stlmiť tak minimálne finančnú ujmu. Dostatočné zdravie a
finančné zázemie idú tak ruka v ruke.
Je dôležité, aby sme si pomáhali ako činmi, tak aj vedomosťami.
Touto cestou Vás chcem informovať ako by som Vám
mohol byť nápomocný a s ktorými otázkami sa na mňa
môžete obrátiť.

1.

Pôžičky

- Ako si znížim splátky úveru?
- Ako si skrátim dobu splácania a znížim tak preplatenie úveru?
- Ako si odložím splátky úveru?
- Ako na konsolidáciu úverov?

2.

Poistenie

3.

Dôchodok

- Bude mi moja poistka plniť aj chorobu , alebo smrť spôsobenú Covidom , alebo vakcínou?
- Na poistnej zmluve domu mám krytie na časové hodnoty, alebo na nové?
- Dostanem poistené plnenie pri úraze v dostatočnej výške?

- Má pre mňa 2. pilier význam? Zarába mi fond
v 2. pilieri , alebo prerába ?
- Akým spôsobom môžem zmeniť dôchodkovú spoločnosť, alebo fondy?
- Uvažoval som nad sporením, aby sa mi peniaze aj
zhodnotili?
- Akú výšku dôchodku môžem od štátu očakávať?
S vašimi otázkami Vám rád pomôžem zodpovedať a budem rád , keď sa na mňa obrátite.

Michal Handák +421 948 503 119
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FUTBAL
Žiaci
Cez leto odohrali žiaci tri prípravné zápasy s mužstvom Valaskej
Dubovej, Liptovskej Lúžnej a Černovej. Sezóna majstrovských
zápasov začala pre našich najmenších hráčov 09.08. zápasom v
Dúbrave. Žiaci sa stretávali 2x týždenne na tréningoch pod vedením trénera Stanislava Korčeka. 14. 09. k nám zavítali urobiť
moderný tréning aj traja licencovaní tréneri z MFK Ružomberok – TST Futbalová akadémia, keď sa ho zúčastnilo 19 detí. Pre
našich najmenších hráčov, ktorí sa ešte len oboznamujú s loptou
sme pripravili kamarátsky dvojzápas. Najskôr v Černovej a po-
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tom aj u nás, v ktorom si zahrali aj škôlkári s pre nás víťazným
výsledkom. Naši žiaci skončili na 3. mieste so 4 víťazstvami a
3 prehrami, so skóre 31:22, keď im chýba odohrať ešte zápas s
Jamníkom kvôli karanténe v tíme súpera. Ďakujeme rodičom
detí, ktorí pomohli s dopravou na vonkajšie zápasy na vlastných autách. V roku 2021 hrali za žiakov: Tobias Saniga, Tobias
Funiak, Boris Piliar, Peter Hromada, Dávid Saniga, Sebastián
Praženica, Lukáš Bittó, Dominik Lednický (kapitán), Eduard
Saniga, Šimon Beďač, Simon Saniga, Jakub Samolej (najlepší
hráč), Jakub Lazík, Matias Kurpaš, Barbora Sanigová, Zuzana
Regálová, Timetej Ivák, Vladimír Peťo, Dominik Macko.

Dorast
Polovicu hráčov nášho dorastu, tak ako u dospelých a žiakov
tvoria hráči z Ružomberka a okolitých obcí. Najviac nás mrzelo,
keď sme videli súperov aké majú multifunkčné ihriská s umelou trávou a dokonca aj v tých obciach, kde už futbal nehrajú
súťažne. Dorast skončil na 2. mieste s 5.víťazstvami a 1 prehrou
s 1. Ľubeľou a skóre 33:8, keď jesennú časť sezóny uzavreli ví-

ťazstvom nad Važcom. Avšak chýba im ešte dohrávka s Hrboltovou, kvôli zraneniam v mužstve súpera. Za kategóriu dorast
v roku 2021 nastúpili: Juraj Macík, Timotej Vanovčan, Martin
Šimrák (kapitán), Andrej Gazdarica, Marek Mastiš (najviac
tréningov), Lola Hudeková, Filip Valko, Tomáš Frčal, Dominik
Frolo (najlepší strelec súťaže), Dávid Králik, Tomáš Švichký.

Muži
Cez leto odohrali muži prípravné zápasy s Uhorskou Vsou, Valaskou Dubovou, Černovou a Štiavničkou. Súťaž odštartovali domácim zápasom s Liptovským Ondrejom. Dospelí skončili na 9.
mieste s 2 výhrami, 4 remízami a 6 prehrami. Výsledky našich
dospelých nie sú podľa našich prianí, ale v tejto dobe covidovej a
neochote mladých ľudí športovať, treba aj povedať, že za posledných pár rokov skončil futbal v ružomberskom okrese v obciach
Ivachnová, Kalameny, Stankovany, Ľubochňa, Komjatná, Liptovská Osada a Biely Potok. Ďakujeme všetkým podporovateľom pri
príprave domácich zápasov, fanúšikom za návštevy, trénerovi Já-

novi Madliakovi za organizovanie 2 tréningov do týždňa. V roku
2021 reprezentovali našu obec a klub TJ Tatran Liptovské Revúce
títo hráči: Michal Fábry, Martin Pažítka, Lukáš Fides, Štefan Hudek (kapitán), Matej Saniga, Jakub Šimrák, Lukáš Obertáš (najlepší hráč), Patrik Kurilla, Tomáš Praženica, Lukáš Ľonc, Emil
Jacko,Ján Jacko, Kristián Kampa, Lukáš Krišanda, Filip Gazdarica, Dávid Magušin, Jakub Karlík, Dávid Breyer, Ľuboš Kričko
(najviac tréningov), Ľubomír Ďaďo (najstarší hráč), Tomáš Haríň, Jakub Veselovský, Adrián Argaláš, Patrik Hazucha, Dávid
Danček, Vladimír Vierik, Jozef Valko.
Michal Saniga
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Z NAŠEJ MATRIKY
Narodenia:
1.
12.01.2021, Ema Súnoková, č. 750
2.
12.01.2021, Marko Súnok, č. 750
3.
26.02.2021, Mia Králiková, č. 781
4.
26.02.2021, Monika Králiková, č. 781
5.
10.04.2021, Tamara Marošová, č. 231
6.
16.05.2021, Maxim Muchy, č. 734
7.
23.07.2021, Lila Gazdaricová, č. 342
8.
30.09.2021, Šimon Blcha, č. 347
9.
18.10.2021, Vratko Lazík, č. 261
10. 20.10.2021, Marek Praženica, č. 715
Sobáše:		
1.
24.04.2021, Štefan Kurilla a Jozefína Hupková
2.
01.05.2021, Tomáš Salgó a Simona Dančeková
3.
15.05.2021, Matúš Belujský a Zuzana Pavčiaková
4.
26.06.2021, Vladimír Miško a Michaela Gejdošová
5.
31.07.2021, Lukáš Lupták a Michaela Fullová
6.
04.09.2021, Matej Bencúr a Mariana Kurillová
7.
17.09.2021, Michal Borovský a Emília Čirčová
8.
25.09.2021, Jozef Cevár a Lucia Šoošová
9.
02.10.2021, Ľuboš Hyžák a Kamila Gajdošová
10. 02.10.2021, Marek Potkan a Monika Húšťávová
11. 02.10.2021, Tomáš Rusko a Katarína Žiaková
12. 09.10.2021, Lukáš Ľonc a Jana Bubanská
Úmrtia:		
1.
02.01.2021 Paulína Gazdaricová, 93 ročná
2.
06.01.2021 Anastázia Močilanová, 77 ročná
3.
22.01.2021 Mária Sanigová, 84 ročná
4.
25.01.2021 Žofia Kurillová, 89 ročná
5.
25.01.2021 Rudolf Kurilla, 89 ročný
6.
18.02.2021 Mária Paračková,75 ročná
7.
21.02.2021 Magdaléna Mišková, 76 ročná
8.
02.03.2021 Cyril Mikulaj, 81 ročný
9.
05.03.2021 Lucia Hlbočanová, 43 ročná
10. 07.03.2021 Magdaléna Kubeková, 65 ročná
11. 10.03.2021 Alojzia Macíková, 77 ročná
12. 10.03.2021 Katarína Horníková, 69 ročná
13. 18.03.2021 Vilma Fullová, 73 ročná
14. 18.04.2021 Marta Saloňová, 71 ročná
15. 05.05.2021 Zuzana Vanovčanová, 91 ročná
16. 19.05.2021 Cyril Targoš, 59 ročný
17. 04.06.2021 Stanislav Chamaj, 56 ročný
18. 08.06.2021 Miloš Pavčiak, 73 ročný
19. 22.06.2021 Jolana Túryová, 86 ročná
20. 03.07.2021 Alojz Gazdarica, 69 ročný
21. 12.08.2021 Mária Chamajová, 86 ročná
22. 22.08.2021 Jarolím Kuriš, 90 ročný
23. 04.10.2021 Ján Saloň, 66 ročný
24. 14.10.2021 Alojzia Rosová, 76 ročná
25. 22.11.2021 Valéria Sanigová, 83 ročná
26. 26.11.2021 František Danček, 82 ročný

Vývoz separovaného
odpadu pre občanov
obce Liptovské Revúce
pre rok 2022
PLASTY, TETRAPACK, KOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

štvrtok 20.1.2022
štvrtok 17.2.2020
štvrtok 17.3.2022
štvrtok 21.4.2022
štvrtok 19.5.2022
piatok 3.6.2022
štvrtok 16.6.2022
štvrtok 30.6.2022
piatok 1.7.2022
štvrtok 21.7.2022
piatok 5.8.2022
štvrtok 15.9.2022
štvrtok 30.9.2022
piatok 30.9.2022
štvrtok 17.11.2022
štvrtok 15.12.2022
SKLO
Piatok 7.1.2022
Piatok 4.3.2022
Piatok 6.5.2022
Piatok 8.7.2022
Piatok 2.9.2022
Piatok 4.11.2022
PAPIER
piatok 4.2.2022
piatok 8.4.2022
piatok 1.7.2022
piatok 7.10.2022

TKO
7.1.2022

1.

piatok

2.

piatok 21.1.2022

3.

piatok

4.

piatok 18.2.2022

5.

piatok

6.

piatok 18.3.2022

7.

piatok

8.

piatok 15.4.2022

9.

piatok 29.4.2022

10.

piatok 13.5.2022

11.

piatok 27.5.2022

12.

piatok 10.6.2022

13.

piatok 24.6.2022

14.

piatok

15.

piatok 22.7.2022

16.

piatok

17.

piatok 19.8.2022

18.

piatok

19.

piatok 16.9.2022

20.

piatok 30.9.2022

21.

piatok 14.10.2022

22.

piatok 28.10.2022

23.

piatok 11.11.2022

24.

piatok 25.11.2022

25.

piatok 9.12.2022

26.

piatok 23.12.2022

4.2.2022
4.3.2022
1.4.2022

8.7.2022
5.8.2022
2.9.2022

Bio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
streda
utorok

12.4.2022
26.4.2022
10.5.2022
24.5.2022
7.6.2022
21.6.2022
6.7.2022
19.7.2022

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

utorok 2.8.2022
utorok 16.8.2022
utorok 30.8.2022
utorok 13.9.2022
utorok 27.9.2022
utorok 11.10.2022
utorok 25.10.2022
utorok 8.11.2022
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