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DAR VEĽKEJ NOCI –
ŠANCA ZNOVU ZAČAŤ

N

a jedných duchovných
cvičeniach
nám prednášajúci
hovoril, že v USA je v súčasnosti o 10 % viac samovrážd ako to bolo v období
po druhej svetovej vojne.
Ľudia sa majú po materiálnej stránke oveľa lepšie, no
napriek tomu prežívajú viac
strachu, smútku, zúfalstva a
depresií. Prečo je to tak?
Časť odpovede na túto
otázku môžeme nájsť v kázni krakovského kardinála
Macharského, ktorá bola prednesená na Levočskej hore v lete roku
2000. Otec kardinál tam hovoril:
„V minulosti kritici náboženstva tvrdili, že strach stvoril Boha. Ľudia sa báli rôznych prírodných živlov, ktoré si nevedeli vysvetliť, a tak
za nimi videli bohov. Dnes však vnímame, že je to práve naopak. Vylúčenie Boha zo života rodí strach. Človek sa bojí seba samého, bojí
sa druhých ľudí, vojny, terorizmu, nezamestnanosti, chorôb, smrti a
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katastrof. Bojí sa nezmyselnosti a prázdnoty života, osamelosti, bojí sa
budúcnosti. Sami dobre viete, čoho všetkého sa bojíme.“
Aj veľkonočné evanjeliá potvrdzujú toto tvrdenie. Samotní apoštoli bez Boha, bez svojho Majstra sa boja, skrývajú sa za zamknutými
dverami. A vtedy k nim prichádza Ježiš, aj napriek tomu, že sú dvere zamknuté a dáva im prvý dar svojho zmŕtvychvstania. Nie je to
prísľub nesmrteľnosti, ako by sme sa mohli nazdávať, ale pokoj, pokoj ako liek na ich strach. Hovorí im: „Pokoj vám!“(Jn 20,19). Akoby
im povedal: „Nebojte sa, život ide ďalej, ja idem s vami ďalej. Nič sa
nekončí iba začína.“
Aj nám sa niekedy môže zdať, že je v našom živote všetkému
koniec, všetko je stratené, pochované a neexistujú žiadne riešenia.
Bojíme sa, čo bude ďalej. A do tejto situácie hovorí Kristus aj nám:
„Pokoj vám! Len pokojne, nebojte sa, život ide ďalej, mám pre vás nové
riešenia, o ktorých sa vám ani nesnívalo. A ak nechcete veriť mne, verte
prázdnemu hrobu, ktorý je dôkazom nového riešenia, nového nepochopiteľného začiatku. Starý život zomrel, aby sa narodil nový.“
Mať šancu znovu začať je obrovským darom. To je dar Veľkej noci.
„Ježiš Kristus je nový začiatok všetkého“, hovorí sv. Ján Pavol II. V
ňom sa všetko môže začať odznovu, nový život v rodine, manželstve,
práci, politike, ekonomike, všade. Kde sa prijíma Kristus do života,
prijíma sa nový život, nové riešenia a nové začiatky.
Využívajme milosť, ktorú nám Kristus dáva svojim vzkriesením,
lebo jeho vzkriesenie je i našim novým začiatkom.
Prajem vám a vyprosujem požehnané veľkonočné sviatky.
Mgr. Milan Holík
farár farnosti

CHOTÁR POD
ČIERNYM KAMEŇOM
– ČAROKRÁSNA
ZÁHRADA EDEN

P

ríroda v okolí našej podhorskej dedinky Liptovské Revúce, situovanej na pomedzí dvoch pohorí – Nízkych Tatier a
Veľkej Fatry, je neopísateľne krásna a pestrá, že ju nemožno dostatočne uspokojivo obsiahnuť ani v tých najfantastickejších ľudských predstavách. Je to jednoducho prírodný koncentrát
toho najkrajšieho, najpôvabnejšieho a najmilšieho, čo Stvoriteľ na
našej planéte Zem vymodeloval.
Nech som v ktoromkoľvek rozprávkovom zátiší nášho malebného liptovskorevúckeho chotára alebo ho mám aspoň na dohľad
z okolitých kopcov, zažívam úžasný pocit absolútneho oslobodenia
vnútra od závislosti na svetských záležitostiach. Moja duša sa vtedy
dostáva do akéhosi zvláštneho stavu priam nadprirodzeného rozpoloženia. Pripadám si, akoby som sa ocitol v nezastupiteľnej role
scenáristu a režiséra časného i večného života Stvoriteľa, sediačky sa
prizerajúceho, s rozihraným úsmevom na tvári z pocitu dobre vykonanej práce, na svoje tunajšie prenádherné pozemské dielo.
Nech by som použil tie najvyberavejšie prívlastky a zoštylizoval tie najkvetnatejšie vety, boli by len chabým odleskom skutočnej
krásy, ktorou oplýva môj rodný kraj, tento maličký fliačik zeme pod
Čiernym kameňom. Chotár s krajinným rázom tvoreným prekrásnymi horskými hrebeňmi, okúzľujúcimi skalnatými končiarmi,
hlboko zarezanými dolinami, jedinečnými horskými pastvinami a
osobitnými kvetnatými lúkami s množstvom slovami sotva opísateľných farebných variácií a voňavkových ingrediencií.
Zakaždým, keď sa navraciam do nášho liptovskorevúckeho chotára, či už kráčam od Osadského vŕšku, putujem cez Prašnické sedlo
alebo prichádzam priesmykom Veľkého Šturcu, srdiečko sa mi veľmi
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rozbúši, cítim mravčenie po celom tele z povestnej detskej nedočkavosti, kedy už uvidím tú prenádhernú Záhradu Eden, ohradenú zôkol-vôkol plotom z vysokých, nedobytných hradieb vrchov Nízkych
Tatier a Veľkej Fatry. Keď ju už musím čo i len na krátku chvíľu opustiť, celý sa trasiem netrpezlivosťou, kedy sem opäť zavítam, z plných
pľúc sa nadýchnem čerstvého povetria, nasiaknutého originálnou
vôňou rodnej hrudy zeme, pokochám podmanivými krivkami a líniami lúk, vrcholovou manažérkou prírodou i jej odvekým učňom
človekom architektonicky citlivo votkanými do mozaiky rozsiahlych
porastov lesov. Už z diaľky na všetky strany nastražujem uši, či nezačujem žblnkot našej rieky Revúčanky, ktorej mocný spev, ba na jar,
počas topenia metrových závejov snehu na holiach alebo v lete po
silných lejakoch, až srdcervúci rev, má takú charakteristickú farbu,
že by som ho rozpoznal medzi hlasmi všetkých riečnych tokov planéty. Akoby aj nie, veď som pri nej strávil celé detstvo, chytajúc v nej
len tak holou rukou „bagy“ alebo čľapkajúc sa s deťmi v jej čistých
vodách počas letných prázdnin.
Len sa zadívaj na tú krásu a impozantnosť okolitých končiarov
a zaručujem ti, že neodoláš ich vábeniu k rezkému vykročeniu po
hrebeni od končistej Končitej cez oblý chrbát Malého a Veľkého Zvolena až po lúčnu Motyčkovú hoľu alebo po horskom chrbte od ihlanovitého Rakytova cez hôľny Minčol, okolo skalných brál Čierneho
kameňa, po obrovitánskom ňadre Ploskej na bezlesné Kýšky, odtiaľ
cez rozoklaný Suchý vrch až na dvojvrcholový Ostredok. Stadiaľ však
už našľapuj veľmi opatrne, po špičkách ako baletka, akoby si láskal
hebkou dlaňou batoľa po holom zadočku, veď budeš stúpať po do
najdokonalejších kriviek a línií vymodelovanom drieku Miss spomedzi všetkých kopcov a vrchov nášho chotára Krížnej. Len zakús
rozprávkovokrásnu atmosféru a pričuchni sviežemu povetriu v dolinách Ľáliovô, Teplô alebo Zelenô a nebude sa ti veru chcieť odísť z
tohto pozemského raja. Myseľ ti budú neustále opantávať, dušu všadiaľ kváriť a srdiečko dňom i nocou umárať reminiscencie na skoré
návraty, najlepšie okamžite, lebo rozlúčiť sa s našou liptovskorevúckou Záhradou Eden nadlho veru nikomu nemožno.
Pokým len žiť budem, veruže krajšieho chotára na tomto pozemskom svete nenájdem!
Text Miroslav SANIGA

Z ČINNOSTI
OBECNÉHO ÚRADU

N

a prelome januára a februára sa pripravovali projektové
dokumentácie na podanie žiadosti na Štátny fond rozvoja
bývania na rekonštrukciu bývalej budovy materskej školy na Vyšnej Revúcej. I keď sme dostali dosť neskoro do rúk projektovú dokumentáciu a hrozilo, že nestihneme vybaviť stavebné
povolenie, nevzdali sme sa a urobili sme všetko čo bolo v našich
silách. Všetky potvrdenia dotknutých orgánov sme vybavili a nič
nebránilo aby sme požiadali Stavebný úrad v Ľubochni o vydanie
stavebného povolenia na realizáciu rekonštrukcie. Stavebné povolenie bola jedna z viacerých podmienok na podanie žiadosti na
ŠFRB a podanie žiadosti o nenávratný dotáciu z Ministerstva dopravy. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa sme museli tiež urobiť,
je to jedna z podmienok podania žiadosti. Ku 28.2.2017 sme mali
potrebné podklady a odniesli sme ich do Žiliny na Okresný úrad
bytovej výstavby. Momentálne prebiehajú kontroly formálnosti
podania žiadosti, dúfajme, že budeme úspešný a z realizáciou rekonštrukcie začneme už v letnom období, aby sa do novovzniknutých 10 bytov mohli čo najskôr nasťahovať naši občania. Čo nás
veľmi prekvapilo bol veľký záujem o rekonštrukciu budovy materskej školy. Uvedomujeme si, že v očiach mladých ľudí je nedôvera
ku realizácii projektu, nakoľko už viackrát tento zámer nebol realizovaný do úspešného konca. Pevne verím, že sa nám to podarí.
Popri realizácie projektu na bytovku, sme podávali žiadosť na
Enviromentálny fond do Bratislavy na zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične v areály Základnej školy s materskou
školou v Liptovských Revúcach. Na budove školy a telocvične sa
za celé obdobie existencie neurobili veľké rekonštrukcie a budovy sú v havarijnom stave. Je potrebné urýchlene začať s rekonštrukciou. Veľmi sme uvítali možnosť uchádzať sa o nenávratné
finančné prostriedky a podali sme projekt na „Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia
stavebného objektu telocvičňa“. Bolo to celkom hektické obdobie, ale podali sme žiadosť ku 15.3.2017 a teraz nám ostáva len
veriť, že aspoň v jednom projekte budeme úspešný.
Počas jarných prázdnin sme mohli v Základnej škole s materskou školou v Liptovských Revúcach realizovať výmenu vykurovacích telies a rozvodov – radiatorov a svietidiel. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať na túto výmenu 42 000 Eur z
Ministerstva vnútra, z fondu na havarijný stav školských budov.
Počas týždňa sa vymenili radiátory v celej hlavnej budove školy, zároveň sa vymenili úsporné LED-kové svietidlá vo všetkých
učebniach, zborovni a riaditeľni. Zostáva nám už len vymeniť
svietidlá na chodbách, čo si myslím, že časom vymeníme aj tie.
V týchto dňoch pripravujeme všetky podklady na prípravu
projektovej dokumentácie na zateplenie Kultúrneho domu, na

výmenu vykurovacích a elektrických rozvodov, ako aj výmenu
kotla na kúrenie. Radi by sme požiadali o nenávratné finančné
prostriedky na realizáciu tohto projektu. Budova obecného úradu s kultúrnym domom už potrebuje ošetrenia a po 40 rokoch
je to aj potrebné.
V prvých dňoch v roku sme do celej obce rozdistribuovali nádoby na separovaný zber, sklo, papier a plasty. Sme jedna z dvoch
obcí v ružomberskom okrese, ktoré majú zabezpečené pre svojich
občanov nádoby na separovanie. Myšlienka na zakúpenie nádob
z prostriedkov štátu prostredníctvom Recyklačného fondu bola
veľmi základná. Motivovať občanov k väčšej separáciu odpadu z
pohodlia domova. Jednoducho povedané v papučkách si vytriediť veľké množstvo komunálneho odpadu a následne znížiť jeho
objem a množstvo. Vyseparované komodity ako plast, papier,
sklo, tetrapaky, kovové obaly nám zberová spoločnosť Envi pak,
a.s. odváža z obce zadarmo. Ak vyseparujeme čo najviac odpadu
a v nádobách na komunálny odpad budeme mať menej odpadu
môžeme dospieť aj k tomu, že znížime poplatok za smeti v obci.

Musím sa vyjadriť aj trochu negatívne i keď nerada. Žijeme
v tak prekrásnom prostredí živej prírody, krásy hôr, farebných
kvetnatých lúk a túto krásu si ničíme. Viem, že je nás veľa
obyvateľov ktorým veľmi záleží na čistom a peknom prostredí
nášho chotára, ale veru nájde sa aj pár občanov, ktorí nevedia,
že smeti patria do koša. Minulý týždeň som si musela vypočuť
negatívne ohlasy na znečistený kataster obce Liptovské Revúce
od pánov ochranárov z Veľkej Fatry. Pred troma týždňom som
sa na Povodí Váhu dozvedela, že naša rieka patrí medzi najznečistenejšie rieky v ich správe (Orava, celý Liptov, Turiec). A
to som si naivne myslela, že minuloročným čistením potoka –
ktorý sme čistili 2 krát v roku, sa už nebudeme hanbiť za naše
okolie. Ale omyl sa stal pravdou, sneh zmizol a odkryl všetky
plastové fľaše, plechovky, papiere, plastové časti áut. Garády
okolo cesty z L. Osady do Liptovských Revúc sú plné odpadkov.
ĽUDIA SA K SVOJMU OKOLIU TAKTO NESPRÁVAJÚ!!!!!!!
REČ 01|2017
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Som veľmi zvedavá, koľko ľudí príde tohto roku na brigádu. Či
opäť budeme počuť: " ja som nič nezahodil, nemám prečo ísť

Plesová sezóna

Z

ačiatok roka sa niesol v obci duchu plesov. Lístky na
reprezentačný ples sa minuli ako mávnutím čarovného
prútika a 168 lístkov sa predalo za pár dní už v novembri. V obci ostalo veľa nespokojných ľudí, ktorí sa chceli so
svojimi manželkami, manželmi, priateľkami a priateľmi obliecť do gala a uniknúť z pracovných povinností na tanečný
parket. Nič iné nezostávalo len presvedčiť aspoň jednu obecnú zložku aby sa chopila síl a usporiadala ešte jeden ples.
Hodenú rukavicu zdvihli OUT Door Klub turistov. Po dlhej
dobe sme mali v obci v decembri vypredané dva plesy. No
časom prišli aj seniori, aj oni sa chceli baviť a na Valentína
usporiadali do tretice - svoj seniorský ples. Ľudia ukázali, že
sa musia aj baviť a oddýchnuť od denno-denných povinností
a stresov.

Neskutočne si vážim prístup 9 mladých ľudí -Lucka a Janko Mrvišovci, Ró-

bert Funiak, Martina
Kurillová,
Miška
Fullová,
upratovať.".....Už
malí
škôlkári
vedia
kdeMartina
patriaMastišová,
odpadky,Patrik
a aj
Paučiak,
Ján
Šavrtka
a
Peter
Babjak,
ktorí
sa
obetovali
za
všetkých
čo urobinám vysvetľujú, že ich pani učiteľky vo škôlke učia kde
majú
li tento neporiadok prišli v sobotu 8.4.2017 odstrániť a upratať odpadky. Tí,
čo do tejto lokality chodili by sa mali poďakovať týmto anjelom!

dávať smeti..... Ale asi v L. Revúcach máme nový druh zvierat,
ktoré keď sa napije, naje, umyje, vyzlečie, všetko nechá tak,
na kope.
Po týchto skúsenostiach som presvedčená, že tu už pekné slovo neprichádza do úvahy a začnú padať pokuty, aby si poniektorí
uvedomili, že nežijeme v chlievoch. Komunálny odpad tiež nepatrí ku košom na plasty. Zároveň vyzývam majiteľov psov, ktorých psy sa voľne pohybujú po obci a následne roznášajú odpad,
že budú pokutovaný aj majitelia psov, ktorých psi znečistenie v
obci spôsobia. Zamyslime sa nad indiánskou múdrosťou:
- Až keď zomrie posledný strom
- a posledná rieka bude otrávená
- a posledná ryba chytená,
- až potom si uvedomíme,
- že z peňazí sa nenajeme.
Ale nechcem len kritizovať, som presvedčená, že nás, ktorí si svoje okolie vážia a chránia je viac a všetci čo nám nie je ľahostajné
v akom prostredí žijeme prídeme 6.5.2017 na obecnú brigádu a
vyčistíme všetko od smetí pri rieke, v kríkoch, v garádach. Budeme všímaví, napomenieme tých, ktorí nevedia kam dať prázdnu
PET fľašu alebo sklenú fľašu, že prázdna plechovka má tiež svoje
miesto v koši. Zachovajme prírodu a rieku pre naše deti a vnukov, bola by veľká hanba aby naši potomkovia chodili do zoologickej záhrady aby si išli pozrieť ako vyzerá pstruh dúhový, rak,
mlok, hláč, žaba a iné zvieratá, ktoré žijú v prírode, no ak budeme ľahostajní a bezcitní tieto zvieratká nám vyhynú. A týmto Vás
pozývam na avizovanú obecnú brigádu čistenia potoka, kríkov a
okolia obce. Verím, že sa nazbierame v hojnom počte a ukážeme,
že si vieme vyhrnúť rukáve a vyupratujeme našu malebnú obec.
A viac už v našej obci smetí nebude!!!!!
Mgr. Jana Šimová
Starostka obce
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2.reprezentačný ples
14.1.2017

R

ok prešiel ako voda a po roku sa opäť sa v sobotu
14.1.2017 konal v našej obci 2. reprezentačný ples obce
Liptovské Revúce. Sála kultúrneho domu pripomínala
zimné trblietavé kráľovstvo. Prítomné dámy sa predviedli s
noblesou vo večerných krásnych róbach, krásnych účesoch a
maka-upoch, ale ani páni nezaostávali za svojimi polovičkami.
Plesových hostí privítala starostka obce prípitkom, postupne sa naplnila sála krásnymi pármi a zábava sa mohla začať.
Do tanca hrala skupina Fórum z Bohdanoviec, popri nich nám
zahrala ľudová hudba pod vedením Jozefa Hladiša. Hostia na
plese sa bavili v úžasnej nálade do skorých ranným hodín, samozrejme, že nechýbala ani bohatá tombola. Televízor, kuchynský robot, domáce kino, sodastream a iné krásne ceny si našli
nových majiteľov a potešili výhercov.

Gazdovský ples
revúckych turistov

O

dva týždne nato 28.1.2017 sa turisti- členovia Outdoor klubu Čierny Kameň nedali zahanbiť . Z vibramov
prešli do gala a pripravili Gazdovský ples s pravým
zabíjačkovým tanierom. Prečo Gazdovský? Aktuálna téma

ľudových zvykov „Nás ľudí z dediny“, je úzko spätá práve s
tým čo máme najradšej a to s prírodou. Celú tematiku plesu
a atmosféru okrem výzdoby a jedla, dotváral program, ktorému dominoval folklórny súbor Liptov a ľudová hudba Michala Moravčíka. Veľmi dobrou úrovňou hudobnej zábavy nám
sekundoval osvedčený DJ Sančo. Všetko nakoniec zapadlo
ako malo, o čom svedčilo takzvané „spoločné ranné spievanie
zúčastnených“, za podpory ľudovej hudby. Výzva turistov do
budúceho plesu pre všetkých plesajúcich: Skúste sa obliecť do
kroja a pretancujte celú noc v ľudovom odeve. Veríme, že na
tanečnom parkete budeme viacerí krojovaní!
Miroslava Brnová

Do tretice všetko dobré
- Aj naši dôchodcovia
sa zabávali

N

a Valentína 14.2.2017 na sviatok zaľúbených sa v kultúrnom
dome v Liptovských Revúcach už v popoludňajších hodinách

UVÍTANIE DO ŽIVOTA

N

iet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť do svojho náručia malé, zdravé dieťatko. Niet krajšej žiary na svete, ako je
žiara detských očí. Najtajnejším želaním každej matky, je mať
dcéru – dcéru, ktorá by sa v starobe starala o svojich rodičov, pomáhala im a bola im priateľkou. Syna by som chcel – tajne vzdychne zasa
otec. Syna, ktorý by nosil otcovo meno, pokračoval by v jeho práci.
V nedeľu 22.1.2017 sa konalo v sobášnej miestnosti v Liptovských

spievalo, tancovalo- vládla dobrá nálada. Pekne vyzdobená sála a
domáci členovia ZO JDS tento raz v úlohe usporiadateľov tanečnej
zábavy vítali seniorov z celého ružomberského okresu. Predseda
OV JDS p. Stanislav Ižo a domáca starostka Jana Šimová privítali
vyše 220 seniorov z celého dolného Liptova. Peknými piesňami sa
prezentovala domáca folklórna skupina, ale veľmi milé boli vystúpenia seniorov z ostatných obcí. Všetci dokázali že aj v starobe sa
dá naplno a veselo žiť. O dobrú náladu sa postaral aj náš rodák DJ
a zabávač Paľko Kalata, ktorý dokázal rozveseliť a roztancovať všetkých prítomných „zabávačov“. Veľký obdiv si zaslúži naša tajomníčka Lojzka Kurišová, ktorá dokázala osloviť množstvo sponzorov
či už z obce ale aj z celého okolia a tak sme mali v tombole viac ako
100 cien. Všetkým sponzorov ďakujeme za ich dary, ktoré na našu
akciu venovali. Podporili nás miestny živnostníci a podnikatelia,
veľmi milo nás prekvapil pán farár Mgr. Milan Holík, ktorý do
tomboly daroval obraz. Za vynikajúcu večeru si pochvalu zaslúžia
pracovníčky školskej jedálne. Pri dobrej hudbe a vynikajúcej večeri
sa seniori zabávali do 21.00 hodiny. Pripravené autobusy odvážali
vytancovaných a spokojných tanečníkov do svojich domovov.
Justínka Janeková

Revúcach uvítanie našich malých spoluobčanov, ktorí sa narodili
počas celého predchádzajúceho kalendárneho roku 2016. Na slávnostné uvítanie do života v obci sme pozvali 14 detí. na začiatku
slávnosti prívítala a predstavila všetky deti matrikárka obce, následne sa rodičom a deťom prihovorila starostka obce a pesničkami speváckeho súboru sme si nostalgicky pripomenuli aj naše
detstvo. Rodičia si pre svoje ratolesti prevzali pripravené darčeky a
zapísali sa do kroniky obce.
Mgr. Jana Šimová
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Fašiangy v Liptovských
Revúcach

O

d fašiangov, do fašiangov do Veľkého piatku, daj sa dievča pomaľovať budeš mať pamiatku. Pieseň známa všetkým Revúčanom, ktorá sa nesie našou dedinou každý
rok pred obdobím Veľkonočného pôstneho obdobia. Ale poďme
pekne poporiadku. Fašiangové obdobie sa v u nás tento rok začínalo 18.2.2017 týždeň pred bursou skladaním skúšky dospelosti
mládencov.
Vkupovanie sa, ako je to známe v drahej krčmovej spoločnosti predstavuje zloženie bursovníckeho sľubu a splnenie dôležitých životných úloh mládencov, ktorí týmto preukážu, že sú
schopní chodiť na zálety. Nápomocný im vždy býva krstný otec,
ktorý im neraz musí dať dobrú radu a dievku najskôr vyskúšať.
Tento zvyk nepredstavoval v minulosti iba zábavnú funkciu, ale
dopomáhal vychovávať mladých chlapcov, ktorí mali pred vkupovačkou vstup do krčmy zakázaný. Neraz sa stalo, že po nevkúpenom mládencovi pohár letel, alebo bol za golier z krčmy
vyvedený. Ako každý rok, aj tento sa vkupovačka niesla v duchu
výbornej nálady, spevu a tanca. Mládenci všetky úlohy splnili
na výbornú, preukázali že už môžu malinovku za pivo vymeniť
a bursovnícky stav posilniť.
Po týždňovom spamätávaní sa, oprave ozembuchov a vyháňaní pavúkov z prázdneho demižóna sa v piatok mladí stretli
pri zdobení sály kultúrneho domu a príprave sobotňajšej fašiangovej zábavy.
V sobotu 25. 2. 2017 nastal najkrajší fašiangový zvyk Liptovských Revúc, každému známy ako bursa. Hrdé mamy a staré
mamy pomohli mládencom obliecť vyprané košele a dievkam
narancované kytle. Ráno, po svätej omši každého vítal v kultúrnom dome nedočkavý richtár s pohárom teplého čaju. Po
prespievaní si revúckej hymny sa spoločne všetci bursovníci
vybrali spievajúc do dediny. Nevesta spolu s mladým zaťom
vchádzajú vždy do dvorov ako prví a pozývajú ľudí na večernú
veselicu. Kým ľudia tancovali s bursovníkmi, prebiehala pre-
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hliadka kurníkov a zle zabezpečených údiarní novovkúpenými
bursovníkmi. Odmenou za tanec a spev pre nás býva nasýtenie
vždy smädnej krpky, sladký koláč, slanina, vajíčko a nejaký ten
peniažtek do richtárovej kapsy. S príchodom obedu sa tradične sprievod presunul do kultúrneho domu, kde sme sa tešili
na kapustnicu, ktorú nám aj tento rok s láskou pripravili ženbou stratení bursovníci. Ako to už pri každej svadbe býva, aj
pri burse sú nevesta a mladý zať v kultúre privítaní chlebom a
soľou. Kým nepozbierali všetky čriepky z rozbitého taniera pre
šťastie, družina bursovníkov iba pregĺgala slinky od hladu. Po
zjedení konečne pevnej stravy opäť vyrážame rozveseliť ľudí.
S príchodom večera sa kultúrnym domom začínal ozývať
spev a ľudová nôta živej hudby, ktorá tvorí neodmysliteľnú
súčasť fašiangovej veselice v strednej časti Liptovských Revúc.
Hostí vítali chlapci meteníkom a štamperlíkom krpky, ktorá
bola toho roku naozaj výborná a mocná. Počas programu k
nám zavítala cigánska návšteva, ktorá sa postarala o vyčarenie
úsmevu na tvárach ľudí.
Nedeľa bola dňom oddychu a zábavy bursovníkov, taktiež
nazývaná ako poprávka. Trasúce sa žalúdky nám napravila krpka a praženica so slaninkou, ktorú sme vybursovali v sobotu.
Záver fašiangových zvykov nastal s príchodom utorkového
dňa. V skutku smutný deň, kedy plačúci pozostalí odprevadili
našu milú basu na odpočinok.
Dúfame, že bursovníci Liptovských Revúc potešili všetkých
ľudí a o rok sa opäť spoločne stretneme na našej fašiangovej zábave. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám
pomáhali pri organizovaní fašiangového programu a tomboly.
Poďakovanie patrí taktiež všetkým bursovníkom a ľuďom, ktorí
nás s úsmevom vítali vo svojich domovoch.
Fašiangové zvyky v obci realizujú bursovníci so spomienkou na ľudí, ktorý s radosťou zachovávali tieto tradičné ľudové
zvyky. Veríme, že vďaka prístupu mladých bursovníkov a podporou zo strany staršej generácie sa budú naše zvyky v obci zachovávať aj ďalšie roky.
Text: Bc. Michaela Zrubáková,
Ing. Ján Cárach
Foto: Mário Pánči

72. výročie oslobodenia obce
Liptovské Revúce

V

Liptovských Revúcach sa navždy zapísal každému občanovi do pamäti dátum 4.4. 1945, deň kedy celou dedinou
znela tak vytúžená veta po 6 rokoch bojov : Sme oslobodení, skončila vojna, bude mier!
V dnešnej dobe si ani nevieme predstaviť tie hrôzy, ktorými
museli prejsť naši starí rodičia a naši prarodičia. Všetci si
pamätáme ako sme z napätím počúvali príbehy z vojny od našich
starých rodičov, ktorí prežili neskutočné hrôzy, strach a beznádej,
ktorá sa šírila medzi ľuďmi počas vojny.
Žijeme v dome mieru, bez strachu z náletov a útokov
nepriateľských vojsk. Vážme si tieto chvíle.
Vzdali sme poctu, všetkým padlým vojakom, v prvom rade
našim-Revúčanom, ale aj rumunom, sovietom i iným účastníkom
bojov počas 2. Sv. vojny, ktorí chránili našu domovinu, našu obec
a vybojovali pre nás - svojich potomkov mier, spokojný spánok

Pozvanie do knižnice

T

ýmto článkom sa chcem prihovoriť svojím milým čitateľom a zároveň pozvať aj nových čitateľov do našej obecnej
knižnice. Do knižnice sme za posledné dva roky dokúpili
cca 120 nových kníh, do nového knižného fondu nám pribudlo
veľa kníh červenej knižnice, detektívky, dievčenské romány, knihy pre najmenších, historické knihy. Takže každý z Vás si nájde
knihu, ktorá ho poteší a spríjemní mu večer pod lampou. Aj tento
mesiac sme zaslali prvú časť objednávky na knihy, jej dodaním sa
opäť knižnica rozrastie o 25 nových voňavých kúskov.
Jar sa už odpradávna spája s obdobím, kedy sa príroda
opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s
neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami.
Chcela by som pripomenúť, že marec bol vyhlásený ako
mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského
buditeľa Mateja Hrebendu.
Tento ľudový spisovateľ sa narodil a aj zomrel v marci a už od
narodenia pociťoval lásku ku knihám. Trápili ho však problémy
so zrakom a tak po nociach, kedy už vôbec nevidel a nemohol
čítať, chodil po susedných domoch a prosil ľudí aby mu čítali.
Významne sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.
Cestoval po celom Slovensku, čo mu umožnilo spájať knihy s
predajom a šíriť osvetu. Zachránil mnoho kníh pred spálením a
tým prispel ku vzniku knižníc.
Obecná knižnica v Liptovských Revúcach je otvorená pre

a život bez strachu. Boli to ľudia odvážni, udatní, ktorí sa nebáli
obetovať svoj život. Hrdinovia, ktorým patrí naša úcta.
Z roka na rok je medzi nami menej priamych účastníkov 2.
svetovej vojny. Preto nesmieme zabúdať na týchto hrdinov a
nesmú na nich zabudnúť ani ďalšie generácie. Mali by sme si
dôstojne pripomínať každoročné oslobodenie našej vlasti, obce a
tento odkaz odovzdávať ďalej.
Žiaci šiesteho ročníka ZŠ s MŠ Liptovské Revúce sa v školskom
roku 2016/2017 zapojili do celookresného prieskumu existencie
materiálnych pamiatok z rokov 1939 - 1945, ktorý organizovalo
združenie SZPB. Cieľom prieskumu bolo získať čo najúplnejší
prehľad o vojenských hroboch, tabuliach, pomníkoch v obciach
a mestách Liptova. Žiaci sa pod vedením pani učiteľky Mgr.
Jany Bubanskej aktívne podieľali na príprave projektu s názvom
Pamätníky SNP v Liptovských Revúcach. V projekte stručne
predstavili priebeh SNP v obci Liptovské Revúce, zamerali sa na
zmapovanie konkrétnych pamätných miest z uvedeného obdobia.
Uviedli aj spomienky priamych účastníkov a pamätníkov SNP,
ktorí osobne prežili vojnové udalosti.
Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia obce Liptovské Revúce
z pod fašizmu sa konala pietna spomienka s kladením vencov
k Pomníku SNP v strednej Revúcej. Zúčastnili sa jej žiaci ZŠ s
MŠ Liptovské Revúce spolu s pedagógmi, zástupcami obce,
oblastného výboru SZPB Ružomberok a členmi MO SZPB. Potom
v KD prebehla akadémia, v závere ktorej šiestaci odprezentovali
svoj projekt Pamätníky SNP v Liptovských Revúcach. Projekt bol
oblastným výborom SZPB v Ružomberku vysoko ohodnotený a
žiaci za svoju prácu prevzali z rúk predsedu SZPB Róberta Fajtu
krásnu odmenu - zájazd do Bratislavy. Okrem žiakov získali za
približovanie regionálnej histórie a rozvoj národného povedomia
žiakov ocenenie aj pani starostka ako zástupca Obce Liptovské
Revúce a pani riaditeľka ZŠ s MŠ.

Mgr. Janka Bubanská, Mgr. Jana Šimová
každého, kto si chce rozvíjať svoju myseľ, rozšíriť vedomosti,
alebo si prečítať niečo na oddýchnutie a tou je krásna literatúra
pre dospelých.
Každoročne sa preto obnovuje aj knižný fond o nové knižné
jednotky. Kniha patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov
mladých či starých. Pre niekoho je neoddeliteľnou súčasťou
učenia sa, pre niekoho čas oddychu.
Žiaľ v poslednom čase čím ďalej tým viac ľudí radšej pozerá
televíziu alebo surfuje na internete, namiesto toho aby si prečítali
dobrú knihu.
Obecnú knižnicu každoročne navštevujú každú jar aj žiaci
základnej a materskej školy spolu s pedagógmi. Dôležité je ukázať
detskému čitateľovi svet kníh už v útlom veku.
Deti materskej školy sa oboznamujú s usporiadaním kníh
v knižnici, prezerajú si knihy od známych detských autorov,
ale najviac ich zaujímajú obrázkové knihy o zvieratách, bájky
a povesti. Na konci návštevy si prečítajú rozprávku z krásnej
literatúry pre deti.
Starších žiakov zaujímajú knihy zo sveta vedy a techniky,
dobrodružné knihy z krásnej literatúry pre mládež, atlasy a
encyklopédie z náučnej literatúry. Iní majú radi verše a poéziu.
Na záver tohto príhovoru, Vás chcem všetkých ešte raz srdečne
pozvať do našej obecnej knižnice a verím, že každý z Vás si nájde
tú svoju knihu.
Marta Králiková,
knihovníčka obecnej knižnice

REČ 01|2017

7

Keď nie oheň, tak ľad

V

ážení spoluobčania, vykurovacia sezóna sa chýli ku koncu, a mi dobrovoľní hasiči sme si „vydýchli“, že sme počas nej nemuseli nič hasiť. Aj keď tohtoročná tuhá zima
pripravila začiatkom roku 2017 situácie, ku ktorým sme boli
privolaní. Hneď na troch kráľov sme na výzvu pani starostky
uskutočnil výjazd v nočných hodinách do doliny v Nižnej, kde
sa vylieval na cestu potok, z dôvodu nahromadenia snehu a
ľadu pod prístupovými mostíkmi na pozemky. Hasiči bariéru
presekali a následne po toku uvoľňovali ľadovú drť až do Revúčanky, aby sa opätovne nenahromadila, a zase neupchala prietok. Na druhý deň bol vykonávaný monitoring zo strany obce aj
hasičov. O dva dni neskôr bol opäť výjazd, tento krát na vyšný
koniec, do Zeleného. Aj tam sa zdvihla hladina potoka a tento
následne vytápal pivničné priestory jedného z domov. Ľadovú
hať sme prerezali motorovou pílou a narušili celistvosť ľadu,
aby sme tak znížili hladinu. Po monitoringu na druhy deň bolo
skonštatované, že prietok potoka je v poriadku a nič mu nebráni
tiecť ďalej tak, ako sa patrí na horskú bystrinku. Aj napriek veľmi nízkym teplotám a iným skutočnostiam ( Hokejový turnaj
na Vyšnej ), zasahujúci chlapi v obidvoch prípadoch boli efek-

Upozornenie hasičov

V

ážení spoluobčania nakoľko v týchto jarných mesiacoch si
každý občan čistí okolie domova a svoje záhradky, pri čom
v niektorých prípadoch dochádza k vypaľovaniu trávnatých porastov a spaľovaniu odpadu na voľných priestranstvách,
Vás chceme upozorniť, že takáto činnosť je ZAKAZANÁ.
Je zakázané – vypaľovanie suchých bylín, tráv, buriny alebo
kríkov, ktoré ešte rastú na koreni a po zapálení sa oheň voľne šíri
po ploche. Takáto činnosť je zakázaná zákonom.

tívni, za čo im patrí vďaka a uznanie. Zima dala o sebe vedieť
aj pri ďalšom výjazde, aj keď z úplne iného súdka. Vo februári
pri topení snehu bola zaplavená ulica v Nižnej a boli sme opäť
vyžiadaní, aby sme prišli na pomoc. Plávajúcim čerpadlom sme
vodu z ulice prečerpali do toku Revúčanky a sprejazdnili tak
problémový úsek. Popri týchto nečakaných povinnostiach sa
vykonávali kondičné jazdy strojníkov – šoférov na hasičských
vozidlách a údržba hasičskej techniky. V týchto dňoch vrcholia
renovačné práce na hasičskej striekačke DS 16. Obrovská vďaka patrí pár členom, ktorí sa z vlastnej iniciatívy pustili do obnovy, dá sa povedať historického kúsku hasičskej techniky, aby
ju mohli predviesť na hasičskom dni, ktorý sa bude konať dňa
07.05.2017, kedy sa uskutoční na svätej omši aj vysviacka hasičskej zástavy, sochy Svätého Floriána a hasičských automobilov.
Po svätej omši sa na futbalovom ihrisku uskutočnia ukážky hasičského útoku a možnosti využitia hasičskej techniky. Týmto
Vás všetkých srdečne pozývame a dúfame, že Vám okrem občerstvenia ponúkneme pestré a zaujímavé strávenie nedeľného
poobedia s Vašimi dobrovoľnými hasičmi. Deti sú vítané, priam
až nutné Prajeme Vám prijemné a ničím nerušené Veľkonočné
sviatky.
Členovia DHZ Liptovské Revúce
Odporúčame – ukladať horľavé látky do upravených hromád
vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo
odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované
alebo uložené horľavé materiály ani porasty, zabezpečiť potrebné
množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na
zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na
privolanie hasičskej jednotky, vykonávať kontrolu stavu miesta
spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania a
po skončení spaľovania vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní
a skontrolovať okolie.
Veliteľ DHZ O Liptovské Revúce

Naše poľovnícke združenie!

P

oľovníctvo na Slovensku v posledných rokoch prechádza
veľmi zložitým obdobím. Ľudové poľovníctvo definitívne
zaniklo a prijatím nového Zákona o poľovníctve sa začal
vykonávať výkon práva poľovníctva na základe vlastníckych práv
poľovných pozemkov. Nový zákon, ktorý bol krátko po prijatí
novelizovaný, mal priniesť poriadok a systém zastrešenia všetkých poľovníckych združení a spoločností v rámci celého Slovenska. Na základe toho vznikla Slovenská poľovnícka komora, ktorá
zastrešuje doposiaľ vrcholový orgán Slovenský poľovnícky zväz
a následne jednotlivé poľovnícke spoločnosti, ktoré sú riadené
Okresnými orgánmi komory.
V katastri obce Liptovských Revúc pôsobia tri subjekty s výkonom práva poľovníctva. Naše poľovnícke združenie Suchá-Zelenô
pôsobí v revíri Čierny Kameň, ktorého hranice sú určené zhruba
cestou cez obec až do Zelenej doliny, Úplazom pod Suchý vrch
nad hornú hranicu lesa, hrebeňom cez Kyšky na Ploskú až po vrch
Rakytov a hrebeňom Okrúhlej nadol až po hlavnú cestu do obce.
V rámci revíru máme v oblasti Čierneho Kameňa piaty stupeň
ochrany, to znamená najprísnejší, ktorý máme ešte aj v oblasti
Suchého vrchu a to hornú hranicu lesa smerom na Kyšky až po
Kyškovô. Môžeme povedať, že v našom revíri sa vyskytujú všetky druhy zveri, ktoré žijú na Slovensku okrem kamzíka. Najviac

8

REČ 1|2017

zastúpená je jelenia zver, v menšom počte srnčia a diviačia zver.
Z veľkých šeliem je to medveď, vlk, v menšom počte rys a samozrejme líška. V dostatočnom počte sa vyskytuje aj jazvec a kuna.
Zo vzácnych druhov je to hlucháň, tetrov, orol skalný, myšiak, sokoly, jariabok, holub hrivnách, výr skalný a ostatné sovy atď.
Samozrejme nie na všetko čo sa v revíri vyskytuje sa poľuje.
Poľovníctvo ako také je predovšetkým o ochrane a starostlivosti
o to čo sa v revíri nachádza a až následne sa vykonáva selektívny
odstrel. Lov sa vykonáva na základe schváleného ročného plánu
chovu a lovu, ktorý vypracováva na základe sčítania poľovný hos-

podár združenia. Tento plán predkladá na schválenie Okresnému
lesnému úradu v Ružomberku. Až po jeho schválení je možné zahájiť lov jednotlivých druhov zvery, na základe vydanej povolenky
pre jednotlivých členov poľovníckeho združenia, ak majú splnené
všetky povinnosti v združení. Povolenky vydáva poľovný hospodár združenia a schvaľuje štatutárny zástupca t.j. predseda PZ. Na
povolenke je určený druh zveri, veková trieda a počet, termín v
ktorom môže uvedený člen zver uloviť. Každá ulovená zver musí
byť označená značkou na zadnej nohe, ktorú poľovník dostane od
poľovného hospodára. Na značke musí byť označený dátum ulovenia zveri. Použitá značka sa odovzdáva poľovnému hospodárovi.
Okrem toho je poľovník povinný ihneď zapísať ulovenú zver do
povolenky, ktorú musí mať so sebou, kde uvedie druh zveri, dátum
ulovenia, lokalitu ulovenia a číslo značky. Okrem toho musí tieto
údaje zapísať aj do knihy návštev revíru, do ktorej je povinný sa
zapísať pri odchode na poľovačku. Povolenka sa vydáva aj na lov
škodnej zveri ako je líška, vlk, kuna a tak isto aj na zber zhodov.
Zber zhodov bez vydanej povolenky sa považuje podľa Zákona
o poľovníctve za pytliactvo a je postihnuteľné. Regulačný alebo
ochranný odstrel medveďa sa vykonáva len na základe súhlasu Ministerstva životného prostredia. Schválenie takejto žiadosti predchádzajú veľmi zložité , byrokratické a časovo náročné vyjadrenia,
vrátane Štátnej ochrany prírody ako aj tzv. ďalších ochranárskych
organizácií. Súhlas veľakrát prichádza v čase, keď v našich podmienkach je odstrel neuskutočniteľný, nakoľko medvede už hybernujú .Po schválení odstrelu je určená lokalita kde sa má odstrel
uskutočniť, stanovený čas do kedy sa má odstrel vykonať, váha
medveďa ,miery zadných a predných nôh, prípadne ďalšie podmienky. V prípade, že je lov úspešný, za prítomnosti pracovníkov
Štátnej ochrany prírody a životného prostredia sa musí ulovený
kus presne podľa stanovených podmienok zdokumentovať. Podľa
pokynov v posledných rokoch sa takto musí zdokumentovať aj odstrelený vlk. Tu sú tiež stanovené oblasti kde sa v čase lovu môže
vlk loviť a kde je celoročne chránený.
Trofeje ulovenej zveri sa jedenkrát ročne predkladajú na Okresnú chovateľskú prehliadku, kde sa posudzujú, či bol odstrel v súlade s plánom chovu a lovu a či bol odstrel vykonaný selektívne
správne .V prípade, že odstrel nebol vykonaný selektívne správne
a kus nebol výradový, strelec je predvolaný pred disciplinárnu komisiu a je sankcionovaný.
Každý druh zveri, okrem vzácnych celoročne chránených druhov má stanovený čas ochrany a čas lovu. Na základe toho sa aj
život a práca v revíri riadi a organizuje. Celá činnosť poľovného
združenia sa riadi vlastnými Stanovami, ktoré zodpovedajú požiadavkám Zákona o poľovníctve ako i Stanovám Slovenskej poľovníckej komory. Stanovy určujú práva a povinnosti jednotlivých
členov PZ ako aj členov výboru. Každý člen má vo svojich povinnostiach stanovené okrem iného zabezpečiť určené množstvo objemového krmiva/sena/ na zimné prikrmovacie obdobie, dvakrát
do roka naplniť pridelené solisko v revíri. Má pridelený chodník
v revíri o ktorý sa musí starať a pravidelne ho čistiť. Do roka sa
musí zúčastniť minimálne dvoch brigád a to jednej v rámci revíru
na výstavbe alebo opravách poľovníckych zariadení. Ďalšie brigády mimo revír sú vykonávané na zabezpečenie finančných zdrojov pre združenie, ktoré slúžia na výdavky v súvislosti so životom
Poľovného združenia, výstavbou poľovníckych zariadení, úhradu
členského do SPK, úhradu nájmu revíru, nákup jadrového krmiva
a soli pre zver. Keďže tieto finančné náklady sú pomerne vysoké,
PZ zabezpečuje ďalšie finančné zdroje predajom diviny a skladaním sa vlastných peňazí do pokladne. Sme radi ak sa nám občas
podarí získať aký taký sponzorský dar. Úhrady za revír sa vykonávajú na základe uzavretých zmlúv, ktoré boli uzavreté v zmysle

Uznesenia Valnej hromady vlastníkov poľovných pozemkov a na
základe nich sa vykonáva aj výkon práva poľovníctva na daných
pozemkoch. V zimnom období, každý člen je povinný podľa rozpisu hospodára pre jednotlivé lokality prikrmovať zver objemovým
a jadrovým, prípadne dužinatým krmivom. Táto činnosť je presne
evidovaná v knihe návštev revíru a prísne kontrolovaná výborom
PZ a následne aj pracovníkmi Lesného úradu v Ružomberku. Poľovnícke združenie má vyškoleného člena na obhliadku zdravotnej nezávadnosti ulovenej zveri a má súhlas Okresnej veterinárnej
správy na odpredaj diviny. To znamená, že aj z občanov, kto má
záujem o odkúpenie diviny, je možné tento predaj realizovať v obci.
Je potrebné, aby sa záujemcovia z radov občanov prihlásili u predsedu PZ resp. u poľovného hospodára.
Každý člen PZ sa musí jedenkrát za päť rokov zúčastniť povinných kontrolných strelieb organizovaných OPK a musí splniť
stanovený limit nastrieľaných bodov. Ak limit nesplní, streľby opakuje a povinný účastnícky poplatok si dopláca. Každý poľovník
si účastnícky poplatok platí sám. Okrem toho, sa každý rok koná
Okresný strelecký prebor, ktorého sa vždy zúčastňujú piati členovia
združenia. Podľa výmery a bonitnej triedy revíru máme chovať
predpísaný počet poľovne upotrebiteľných psov. Tieto psy ,aby boli
poľovne upotrebiteľné musia absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti podľa určenia. V našom prípade máme stanovené chovať
troch psov a to farbiara, duriča a brlohára. Tieto limity máme splnené a chovateľom sa podľa vyhlášky uhrádzajú náklady na chov
podľa vyhlášky.
Takže po sčítaní všetkých finančných nákladov na život nášho
poľovného združenia je to pomerne náročné. Keďže sme považovaný za podnikateľský subjekt sme povinný každý rok podávať
riadne daňové priznanie.
V našej hlavnej oblasti a to poľovníckej, môžeme vyjadriť spokojnosť. Stavy zveri, hlavne jelenej sa nám podstatne zvýšili a tým
sa zvýšil aj odstrel. Vďaka dobrej starostlivosti, ktorú zveri venujeme, premyslenému a kvalitnému prikrmovaniu sa nám to prejavuje
aj na dobrej kvalite trofejí, ktoré v posledných rokoch dosahujeme.
Za posledným minimálne päť rokov na Okresných chovateľských
prehliadkach máme vždy aspoň jednu trofej bronzovej medailovej
hodnoty .Jednu trofej sme dokonca dosiahli striebornú. V tomto
roku sme vystavovali raritnú trofej jeleňa s troma parohami. Táto
trofej nás bude určite v budúcnosti reprezentovať na mnohých aj
európskych výstavách.
Záverom by som chcel oceniť spoluprácu s miestnym poľnohospodárskym družstvom ,ktorú si vysoko vážime a tiež aj pomoc ktorú tu nachádzame, ako i spoluprácu s Pozemkovým spoločenstvom Urbariát a touto cestou predsedom v mene všetkých
členov nášho Poľovníckeho združenia Suchá - Zelenô poďakovať
. Na úrovni je taktiež spolupráca so Štátnymi lesmi. V neposlednej rade vysoko si vážime spoluprácu s naším prírodovedcom
Doc. Ing. Sanigom Miroslavom, CSc., ktorý sa živo zaujíma o nás,
o výsledky našej práce, navzájom si vymieňame skúsenosti z prírody v našom revíri a ktorý nám vykonal v rámci jednej výročnej
schôdze prednášku spojenú s premietaním fotografií na videoprojekte o živote hlavne vzácnej zveri. Dúfame, že ešte príde medzi
nás a zoznámi nás s novými poznatkami so svojho pozorovania
našej prírody, aby sme ich mohli pri svojej činnosti uplatniť aj my.
Veríme, že dobrá spolupráca so všetkými spomenutými subjektmi bude pokračovať aj naďalej a ako domáci poľovníci budeme
nachádzať pochopenie aj u ostatných spoluobčanov našej obce tak
ako sme ho našli keď nám bol daný súhlas na výkon práva poľovníctva. Ďakujeme.
Poľovníctvu úspech.
Predseda Poľovníckeho združenia Suchá-Zelenô
Štefan Kubek
REČ 01|2017
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DEŇ UČITEĽOV
MLADÝ ZÁCHRANÁR
Deti z krúžku Mladý záchranár sa pripravujú na okresnú súťaž,
preto si medzi seba pozvali Zuzku Strakovú, aby im ukázala praktické rady k ošetrovaniu zranení aj člena záchrannej horskej služby Ivana Kutaja.

Koniec marca sa každoročne nesie v znamení spomienky na narodenie Jána Amosa Komenského a zároveň oslavy Dňa učiteľov.
Aj tento rok si pre nás žiaci našej školy pripravili pestrý a veselý
program a spoločne so zástupcami z obce i z Rady školy sme sa
stretli nielen so súčasnými, ale i s bývalými učiteľmi našej školy.

SVETOVÝ DEŇ VODY
NOC S ANDERSENOM

22. marca sme sa presvedčili, že naša revúcka voda je tá najlepšia.
A preto si ju musíme chrániť a neznečišťovať. Preto začíname
realizovať projekt VODA PRE ŽIVOT.

Posledná marcová noc bola aj tohto roku rozprávkovou. 42 detí
plnilo v noci s Andersenom zaujímavé úlohy v škole i vonku. Najzaujímavejšou aktivitou bola výroba nových šiat pre cisára.

ODPREVÁDZANIE MORENY

Deti z materskej školy rozlúčili s Morenou a privítali jar.

VÍŤAZI SÚŤAŽÍ

ŠIESTACI V TELKE
Žiaci šiesteho ročníka sa zúčastnili televíznej súťaže DAJ SI ČAS,
ktorú si budete môcť pozrieť vo vysielaní RTVS dňa 3.6.2017.
Deň plný zábavy, nových zážitkov a prehliadky Bratislavy si nevedeli vynachváliť.

10
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Výtvarné súťaže:
Dieťa a príroda- piatačka Monika ŠAVRTKOVÁ
Kreatívne dokreslené – siedmačka Timea Červeňová
Športové:
KK streľba zo vzduchovky – 3. miesto družstvo ôsmakov
– 3. miesto ôsmak Peter Valentín
Recitačné:
Šaliansky Maťko – tretiak Mirko Hejnyš

ŠPORT

V

zimnom období mali revúcki futbalisti súťažné voľno, ale do
svojim majstrovských zápasov nastúpili za zelené ping-pongové stoly stolnotenisti TJ Tatran-u. Stolnotenisti účinkovali
v súťaži OSST Ružomberok - 9. Lige. V sezóne 2016/2017 chlapci
zabojovali a v druhom roku účinkovania mali na svojom konte 8
výhier, 1 remízu a 11 prehier. Prehry boleli o to viac, že to boli vyrovnané zápasy. Maličké zaváhania spôsobili prehru, ale chlapcov
ctí, že bojovali až do konca a veľa krát súper priznal, že víťazstvo
nebolo vybojované bezbolestne. Naši chlapci ich vedeli riadne potrápiť. Za jednotku v tíme je považovaný Denis Mikulaj v tesnom
závese je Filip Mastiš (ml) a Rastislav Okáľ. Túžbou chlapov je postúpiť do 8 ligy, v prvom rade je potrebné získať cenného hráča Filipa Mastiša, ktorý momentálne hrá za Liptovskú Osadu. Ak by naši
chlapci postúpili do vyššej súťaže, tak pripúšťajú možnosť vytvoriť
B mužstvo. Držíme chlapcom palce, do novej sezóny prajeme veľa
športového šťastia, bojovnosti a časté výhry nech sa objavujú pri
mene nášho klubu TJ TATRAN.
Okrem súťaže stolnotenisti TJ Tatran Liptovské Revúce organizovali aj dva stolnotenisové turnaje detí a dospelých v spolupráci s
Obecným úradom.
Prvého Turnaja 28.2.2017 sa zúčastnilo 15 detí. Súťažilo sa v
štyroch kategóriách - mladší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci a
staršie žiačky. Pre všetky deti bolo pripravené občerstvenie ( šišky
a čaj ) a všetky deti boli za účasť odmenené čokoládou. Víťazi v
jednotlivých kategóriách si odniesli ceny v podobe pohárov.
Výsledky v jednotlivých kategóriách:
- mladší žiaci:		
1. miesto Tobias Saniga
				
2. misto Marek Mastiš
				
3. miesto Matúš Praženica

STOLNÝ TENIS - UKONČENIE SEZÓNY 2016-2017
Por.

Mužstvo

Str.

V R P

Skóre

Skóre

Body

1.

Hubová C

20

16 2

2

860:471 255:105

54

2.

SCP Ružomberok E

20

14 2

4

818:574 226:134

50

3.

Turík C

20

10 1

9

667:663 178:182

41

4.

Liptovské Revúce A

20

8

1 11 673:699 178:182

37

5.

Ľubochňa D

20

5

0 15 546:779 139:221

30

6.

Ľubochňa C

20

4

0 16 471:849 104:256

28

- mladšie žiačky:		
				
				
- starší žiaci:		
				
				
- staršie žiačky:		
				

1. miesto Liana Eczetová
2. misto Bianka Kurišová
3. miesto Nina Kubeková
1. miesto Filip Mastiš
2. misto Dávid Králik
3. miesto Martin Šimrák
1. miesto Bianka Brnová
2. miesto Ema Šimová

Druhý turnaj bol 4.3.2017 určený pre dospelých. Súťažilo sa v 3
kategóriách muži do 30 rokov, muži do 50 rokov a muži nad 50
rokov. Zaregistrovať sa prišla aj jedna žena Zdenka Sanigová, tak
si potom spolu so starostkou zahrali priateľský zápas. Touto cestou chceme naše nežné polovičky pozvať na budúcoročný turnaj
aby si aj ony prišli zahrať.
Muži nad 50 rokov :
1. miesto Jaroslav Mastiš
		
		
2. miesto Pavel Obertáš
		
		
3. miesto Ján Kováčik
Muži do 30 rokov :
1. miesto Filip Mastiš
				2. miesto Denis Mikulaj
				3. miesto Lukáš Obertáš
Muži od 30 do 50 rokov: 1. miesto Jozef Sedlák
				2. miesto Rastislav Okáľ
				
3. miesto Tibor Šimo

Z NAŠEJ MATRIKY
Narodenia:
1. Sofia Marošová, nar. 27.3.2017
2. Simona Cárachová, nar. 3.4.2017
Úmrtia:
1. Janek Benedikt, 78 ročný
2. Králiková Žófia, 84 ročná
3. Močilanová Anna, 80 ročná
4. Paračka Ján, 73 ročný
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