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naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia majú
hlavne veľa šťastia, zdravia a Božieho požehk sebe o niečo bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnania, aby počas celého nadchádzajúceho
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šťastia, pohody a spolupatričnosti. Ak si teraz sľúbime, že nielen počas nastávajúcich
sviatkov, ale aj v novom roku nebudeme šetriť na dotykoch,
úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých gestách či
pohladeniach, dáme svojim blízkym a priateľom ten najkrajší
darček.

Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania, krásne
prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového
roku. Všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania
a veľa osobných ako aj pracovných úspechov.
Jana Šimová
starostka obce

Vianočné zVyky

Na štedrovečernú večeru si sadli všetci z rodiny okolo stola. Ak niekto z rodiny v poslednom roku
zomrel mal pripravený tanier na obvyklom mieste. Na tanieri bola vetvička.
Po modlitbe otec rodiny vzal do rúk štyri orechy, ktoré rozhodil do štyroch kútov izby so slovami:
Moje milé kútiky. Nemám vás čím obdariť, iba týmito orechmi.
Zdravie šťastie, Božie požehnanie a po smrti kráľovské dosiahnutie. Amen
Otec potom rozkrojil jablko tak, aby mohol z neho každý ochutnať. Prítomní siahli po orechu, ktorý rozlúpli. Ak bol
orech zdravý, hovorilo sa, že dožijú budúcich Vianoc. Potom zjedli vianočnú oblátku potretú cesnakom a medom.
Ochutnali aj makové krapne, kapustnicu alebo šošovicovú polievku.
S pokorou si pripomínali narodenie Ježiša Krista, ktorého meno sa nieslo ako spomienka po celý večer.
Pod stromčekom ich čakali drobné darčeky.
Keď na stromčeku dohoreli sviečky, všetci sa vybrali na polnočnú omšu.

Z ČINNOSTI
OBECNÉHO ÚRADU

O

d začiatku roka sa toho udialo v obci veľa. Pre obec bolo
veľkou cťou privítať ministra vnútra Roberta Kaliňáka a
predstaviteľov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej
republiky, ktorí 14.2.2016 odovzdali nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru novú techniku pre zlepšenie a zrýchlenie zásahu v
prípade potreby. Naši dobrovoľný hasiči dostali od ministra novučičké IVECO DAILY s protipovodňovým vozíkom. To bol náš prvý
úspech v tomto roku.
Jana Šimová

starostka obce

OPRAVA SCHODOV DO KOSTOLA

V

mesiaci apríl a máj sme uskutočnili opravu schodov do
kostola z „Vyšňanskej“ strany. Schody boli narušené a
prepadnuté postupným zosuvom pôdy, ktorá spôsobila
rotáciu schodov. Schody sa nachádzali v havarijnom stave, bezpečnosť používania schodov si vyžadovala rekonštrukciu, ale
opravu schodov obec odkladala niekoľko rokov. No nastal čas na
ich opravu, pred samotnou realizáciou opravy sa bolo na mieste pozrieť viacero stavbárov a nikto dopredu nevedel odhadnúť
orientačnú cenovú ponuku. Na základe cenových ponúk oslovených viacerých subjektov sa nám ponúkla len jediná firma ochotná zariskovať so svojou ponukou. Po mesačných prácach firma
odovzdala opravu schodov a myslíme, že schody sa dajú používať
bezpečne a budú slúžiť našim občanom ešte niekoľko desaťročí.

VYBUDOVANIE CHODNÍKA
PRED BUDOVOU
ZÁKLADNEJ ŠKOLY

V

letným mesiacoch v júli a auguste sme svojpomocne vybudovali pred areálom Základnej školy s materskou školou
chodník popri ceste III. Triedy, ktorý využívajú žiaci ako
aj obyvatelia Rakytova pre svoju bezpečnosť pri vystupovaní z
autobusu. Deti sa bezpečnejšie dostanú do autobusovej zástavky
smerom na Vyšnú a nemusia sa obávať, že ich zachytí auto popri
krajnici. Aj šoféri si dávajú väčší pozor keď vidia deti na chodníku.
Bola by som veľmi rada, keby sa nám v budúcnosti podarilo vybudovať aj prechod pre chodcov pred Základnou školou. Ideálne by
bolo, keby sa chodníky dali vybudovať aj iných častiach obce, ktoré
by prispeli k bezpečnejšiemu prechodu detí aj dospelých.
Počas prázdnin sme pomáhali s aktivačnými pracovníkmi pri
vybudovaní altánku v areáli školskej záhrady, vyžabovali podložie
a následne sme položili dlažbu.
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ČISTENIE POTOKA

V

sobotu 23.7.2016 sme už po druhýkrát v roku čistili
Revúčanku.Všetci čo sme si zabrigádovali by sme boli
veľmi radi, aby sa už viac v našej rieke nenachádzali
plastové fľaše, domový odpad, nepotrebné oblečenie a iný
odpad. Je veľmi smutné, že si v Liptovských Revúcach nevieme udržať čistý vodný tok.
Čistenia obce sa okrem starostky a poslancov zúčastnili
členovia z Jednoty dôchodcov Slovenska, členovia TJ Tatran
a OUTDoor Klubu, ale aj občania ktorým nie je ľahostajný
vzhľad potoka. Vyčistili sme úseky v Zelenom, Suchej, od
Pilnej do Strednej ku kultúrnemu domu. Ďalšia časť brigádnikov vyčistila rieku od Kultúrneho domu, poza ihrisko, za
školou a prešli až do Nižnej pod Hlinisko. Zostáva nám
už vyčistiť len celú časť Nižnej Revúcej po Záhorovo. Po
vyčistení Revúčanky nás čakal uvarený guláš a pivko v kultúrnom dome. Na našu brigádu prišiel aj Mirko Saniga, ktorý každému „upratovačovi“ daroval prívesky s murárikom
červenokrídlim a aj jeho knižku. MIRKOVI veľmi pekne
ďakujeme!!!!!
Pri čistení potoka sa našlo ozaj všeličo čo do vody nepatrí. Touto cestou chceme upozorniť občanov, ktorí si mýlia vodu za odpadkové koše, že pristúpime k pokutovaniu
prichytených občanov, ktorí svojimi skutkami nerobia dobré meno obci.

V

mesiaci máj bola otvorená výzva na Ministerstve životného
prostredia, cez ktorú aj naša obec podala žiadosť na vybudovanie zberného dvora v obci a uchádzala sa o nenávratné finančné prostriedky pre jeho vybudovanie. Pred pár dňami
začiatkom decembra nám prišla pozitívna správa, sme jedna z
dvoch obcí na Liptove (okrem Bešeňovej), ktoré majú schválené
nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektu vo výške
504.000 Eur. Zberný dvor bude vybudovaný na mieste bývalých
drobných prevádzkach, bude oplotený, chránený kamerovým
systémom, bude opravená celá pôvodná budova, zhutnená plocha so zabudovanou váhou, pod prístreškom poukladané kontajneri na jednotlivé zbierané suroviny. Zakúpi sa traktor so štiepkovačom na dreviny, štiepkovač na stavebný odpad. Tým, že sa
vybuduje zberný dvor odbremeníme neporiadok a čierne skládky
v okolí obce. Čím bude obec čistejšia tým bude zaujímavejšia pre
turistov a rozvoj cestovného ruchu.
Čo je zberný dvor?
Keď sa povie „zberný dvor“ veľa občanov si hneď povie: „ideme
mať v obci smetisko?“ Nie, nie je to tak. Obec vytvorí pre občanov
možnosť zbaviť sa nepotrebných vecí resp. veľkoobjemového
odpadu, ktorý sa nezmestí do vašich malých kontajnerov,
ktoré slúžia len na domový komunálny odpad. Pre občanov
tak vznikne možnosť odniesť odpad na miesto tomu určené a
nemusí s ním cestovať do vzdialeného mesta. Nebudeme mať
odpad pozahadzovaný v kríkoch v okolí rieky, nebudeme mať
neporiadok v lese. Čím viac budeme separovať, odzrkadlí sa to aj
v poplatkoch za komunálny odpad pre domácnosti.
Na čo nám je zberný dvor ?
• Obec musí zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu a najmenej
dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov. A čo v
prípade potreby vyhodiť objemný odpad počas roka? Jednoduché
riešenie – vybudovanie zberného dvora.
• Areál na dočasné uloženie zložiek komunálneho odpadu, tzv.
zberový dvor, je obcou určené miesto, na ktoré môžu pôvodcovia
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov ukladať
určené vyseparované zložky.
• Zvýši sa množstvo vyseparovaných zložiek odpadu určených na
druhotné spracovanie a zníži sa množstvo komunálneho odpadu
• Zlepšenie osvety a propagácia v oblasti separovaných odpadov
• Zefektívnenie existujúceho systému separovania v rámci
odpadového hospodárstva
Pozitíva:
• bezplatné uloženie odpadu pre občana obce okrem
stavebných
• recyklácia
• zníženie nákladov na likvidáciu odpadov
• ochrana životného prostredia
• čistota nášho okolia
Čo môžem vyhodiť na zbernom dvore?
Papier, sklo, plasty, kovy, šatstvo, žiarivky, výbojky, drobný
stavebný odpad, objemný odpad, elektrický odpad, zelený odpad
– konáre, drevený nábytok.
PREČO SEPAROVAŤ?
• pri separovanom zbere opätovne využívame nepotrebnú vec,
ktorú je možné recyklovať, teda znova použiť.
• znižujeme množstvo odpadu ukladaného na skládku a tým
znižujeme negatívne vplyvy na životné prostredie

• znižujeme náklady na uloženie netriedeného odpadu na skládku
• šetríme prírodné zdroje
Okrem úspešného uchádzania sa o prostriedky na budovanie
zberného dvora sa nám podarilo získať 43 tisíc Eur na zakúpenie
kontajnerov na separovaný zber z dotácie z Recyklačného
fondu. Po vypracovaní a podaní projektu obec zakúpila pre
každý rodinný dom, ktorom bývajú obyvatelia Liptovských
Revúc s trvalým pobytom na území obce 3 druhy plastových
nádob na separované komodity – plast, sklo a papier. Obec
chce touto formou podporiť občanov v separovaní odpadu a v
pohodlí domova si budeme môcť jednoducho triediť odpad a
čím menej komunálneho odpadu vyprodukujeme odzrkadlí sa
to aj na poplatku za smeti na jednotlivca. Kontajnery budeme
dávať každej rodine od januára a následne Technické služby
Ružomberok nám tieto vyseparované komodity vyvezú zadarmo.
Chcem touto cestou upozorniť občanov, že v kontajnery na
jednotlivé komodity musia obsahovať len to na čo je kontajner
určený, inak Vám Technické služby Ružomberok vyvezú tieto
kontajnery ako TKO za ktoré si budete musieť zaplatiť. Je len
na každom občanovi, ako si dokáže ušetriť eurá. Stačí poctivo
separovať a vyseparovaný odpad mu bude odvezený zadarmo.
V prílohe novín budete mať leták, ktorý Vám napomôže triediť
jednotlivé zložky odpadu.
V budove hasičskej zbrojnice na Vyšnej sme vymenili podlahu.
Dlažba, ktorá bola na celej ploche spoločenskej miestnosti bola
odutá a odpadávala. Stará podlaha sa zosekala a nahradila sa
novou, vyrovnala sa podlaha a v budúcom roku by sme veľmi
radi doplnili v spoločenskej miestnosti alternatívny zdroj
vykurovania. Momentálne sa v budove kúri elektrickou energiou,
ktorá je finančne náročnejšie ako vykurovanie drevom.
Podali sme žiadosť na opravu havarijného stavu budov
Základnej školy s materskou školou na Ministerstvo školstva.
Budovy školy sú v hroznom stave a potrebovali by opravu,
zateplenie obvodového plášťa na budove školy, ako aj na budove
telocvične Zároveň zateplenie striech by pomohli odstrániť
zatekanie a následne plesnenie jednotlivých budov. Žiadali sme
aj finančné prostriedky na výmenu elektrických rozvodov a
tepelných rozvodov. Musíme si priznať, že do budovy Základnej
školy sa za posledné roky nevkladali veľké investície. Podľa
možností a schopností obce sme vymenili aspoň okná cez ktoré
prefukovalo. Dúfajme, že sa nám podarí získať časť financií, ktoré
by pomohli odstrániť nepriaznivý stav v budovách.
V neskorej jeseni sa nám podarilo zaasfaltovať časť miestnej
komunikácie v Nižnej v časti Do doliny, peniaze na realizáciu
sme získali z havarijného fondu Lesov Slovenskej republiky vo
výške 10 206 Eur. Keďže za získané peniaze sa nám podarilo
zaasfaltovať je len časť tejto komunikácie, na ďalšiu časť budeme
žiadať opätovne z havarijného fondu Lesov SR, štátny podnik
V októbri sme podávali žiadosť na vybudovanie kanalizácie v
našej obci cez Enviromentálny fond v spolupráci s Vodárenskou
spoločnosťou Ružomberok. Projekt sa skladá z viac etáp. V prvej
časti by sme sa snažili odkanalizovať úsek od ČOV v Liptovskej
Osade, tranzitnú časť do Liptovských Revúc a ukončilo by sa to
pod Hliniskom. Následne po získaní finančných prostriedkov
by sa odkanalizovala ďalšia časť obce. Obec Liptovské Revúce
budú podporované Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok pri
spolufinancovaní projektu 5% celkových nákladov na realizáciu
projektu. To znamená, že za obec zafinancuje jej spoluúčasť
Vodárenská spoločnosť Ružomberok v plnej výške.
Asi veľa občanov zaujíma čo sa v najbližších mesiacoch bude
robiť s budovou bývalej materskej školy na Vyšnej. V priebehu
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tohto mesiaca sa pripravuje projektová dokumentácia potrebná
na získanie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. Po zadaní zákazky do vestníka na verejné obstarávanie
zákazky sa vysúťaží úspešný zhotoviteľ stavby a v jarných
mesiacom by sme mohli realizovať rekonštrukciu. V prípade
úspešne podpísanej zmluvy na realizáciu stavby. V bytovom
dome sa bude nachádzať 10 bytov, ktoré pomôžu začínajúcim
rodinám osamostatniť sa od rodičov.
Myslím, si že sme toho v priebehu roka realizovali veľa. Je dosť
možné, že sa opomenulo na niektoré práce, ktoré sme vykonali v
priebehu roka.

Stretnutie so seniormi
v mesiaci október

M

esiac október patrí seniorom. V našej obci sme im v utorok 18.10.2016 pripravili posedenie v kruhu svojich vrstovníkov. Obec Liptovské Revúce pre svojich občanov
nachystali príjemný kultúrny program, ktorý začal slávnostným
obedom, nasledovalo pásmo piesní, tancov a básní, ktoré si pripravili pre svojim starých rodičov deti zo Základnej školy v Liptovských Revúcach. Deti vystúpili v tradičnom revúckom kroji a
starkých vrátili do obdobia detstva krásnymi ľudovými pesničkami a tancami. Pre seniorov pripravili pásmo piesní aj členovia
Jednoty dôchodcov. Zaspievať a zahrať im prišla na heligónkach
rodina pána Rada Červeňa. Samozrejme neodmysliteľnou hrou
na píšťaľku potešil všetkých prítomných Florián Šavrtka.
Seniorom sa prihovorila starostka obce Mgr. Jana Šimová
svojim príhovorom:
Milí prítomní.
Dovoľte mi v prvom rade poďakovať, že ste prijali pozvania na
dnešné popoludnie, ktoré je venované práve Vám, našim najdrahším starým mamám, starým otcom a ale aj ostatným seniorom, od ktorých sa denno-denne učíme múdrosti, ktoré ste
získali vekom. Vaše životné skúsenosti nám pomáhajú lepšie
zvládnuť ťažkosti a problémy každodenného života.
Vždy si na nás nájdete čas, keď k Vám utekáme s trápením a
bôľom, alebo sa tešíte s nami z našich úspechov, lásky a radosti. Aj naše deti utekajú k Vám, požalovať sa, vyrozprávať všetky
krivdy, ktoré im my rodičia spôsobujeme pri ich výchove. Však
aj ja si pamätám ako sme sa tešili na starkú, ktorá nás vždy skryla
pod ochranné krídla, navarila nám všetky dobroty, ktoré sme si
rozkázali, mala na nás viac času ako rodičia, prečítala rozprávky,
naučila nás variť prvé jedlá. Každý má v srdci svojich starých rodičov a pamätá si na ich vôňu

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou,
ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my
ľudia. Je to prirodzený a postupný proces v našom živote. Úcta k
starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou
nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju
zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému
človeku - bez rozdielu veku. Láska a úcta k starším ľuďom je vysoko cenená a dôležitá aj v kresťanstve. Je dokonca prirodzeným
zákonom, ktorý poznajú všetky národy.
Na záver by som chcela všetkým prítomným, popriať hlavne
pevné zdravie, veľa optimizmu a veľa pekných chvíľ prežitých s
milými ľuďmi. Verím, že sa stretneme aj v budúcom roku a budeme môcť spolu stráviť príjemné chvíle a zároveň Vás pozývam na
milé posedenie v kruhu rovesníkov.“

Jubilanti v našej obci

V

nedeľu 24.7.2016 sme na Obecnom úrade v Liptovských Revúcach pripravili popoludnie pre našich oslávencov, ktorí v tomto kalendárnom roku 2016 oslávili
svoje 80 narodeniny, 25. a 50. výročie svadby.
Obecný úrad pre oslávencov pripravil kultúrny program
a vecné darčeky. Jubilanti sa zapísali do kroniky obce Liptovské Revúce a následne strávili pekné popoludnie za zvukov
vybraných piesní, ktoré každému jubilantovi zahrali a zaspievali na želanie.
Naši oslávenci :
50 ročné manželstvá:
•
Ján a Mária Kurišovci,
•
Vincent a Marta Dančekovci,
•
Pavol a Marta Gazdaricovci.
25 ročné manželstvá:
•
Alojz a Dana Mastišovci,
•
Marian a Milada Kubalíkovci,
•
Róbert a Zuzana Praženicovci,
•
Ján a Marta Bubanský,
80 ročné jubileá:
•
Ivan Bulej,
•
Mária Targošová,
•
Mária Sanigová,
•
Anna Šavrtková,
•
Mária Mikulová.
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NULTÝ ROČNÍK BEHU VERTIKÁL
PLOSKÁ AJ SO ZAHRANIČNOU
ÚČASŤOU!

A

máme za sebou 0. Ročník bežeckých pretekov do vrchov Vertikál Ploská, ktorý sa konal v sobotu 10.9.2016 v
Liptovských Revúcach. Účasť pretekárov prekonala naše
očakávanie. Na trať sa postavilo 58 bežcov zo Slovenka, Českej
republiky a Poľska. Môžeme smelo povedať, že sme zorganizovali
medzinárodný bežecký pretek do vrchu. Súťažilo sa v 8. kategóriach a to: 2 ženské kategórie, juniorky a 4 mužské a juniori. Trať
merala 5,2 km s výškovým prevýšením 825m. Limit na započítanie do výsledkovej listiny bol pre tento pretek 1:45:00. Do cieľa
dobehlo v stanovenom časovom limite všetkých 58 pretekárov.
Absolútnym víťazom pretekov bol pretekár z Českej republiky
Ondřej Horák z AK Kromněříž s časom 36:17:09, čím vytvoril
traťový rekord.
Všetci víťazi v jednotlivých kategóriach boli ocenení trofejami
a vecnými cenami, ktoré Outdoor Klub Čierny kameň zakúpil
prípadne zabezpečil prostredníctvom sponzorov. Pre všetkých
pretekárov organizátori pripravili tričká, guláš, pivko.Všetkým
pretekárom patrí veľký potlesk za ich výkony. Z nášho pohľadu
boli všetci víťazmi. Vybehnúť v horúcom počasí znamená
heroický výkon.
Veľká vďaka patrí všetkým spoluorganizátorom pretekov
Outdoor Klubu Čierny Kameň Liptovské Revúce, všetkým
sponzorom pretekov, ako aj pretekárom, bez ktorých by preteky
neboli.
Kategória A Muži 18-39 rokov
1. Hraško Miroslav – VSC Dukla Banská Bystrica 37:00.1
2. Jaworski Zbigniew- Poľsko 38:37.9
3. Rajniak Michal - Extreme opstacle runner 40:57.4
Kategória B Muži 40- 49 rokov
1. Horák Ondřej – AK Kromněříž 36:17.9

2. Števonka Juraj – KŠKU 47:07.2
3. Hudec Marián – KBPŠ- Púchov 47:35.3
Kategória C Muži 50- 59 rokov
1. Duleba Andrej – Púchov 53:54.1
2. Sopúch Ján - Klub priateľov športu Žaškov 1:19:23
Kategória D Muži nad 60 rokov
1. Lovás Ján – James Dolný Kubín 46:08.3
2. Sobek Miroslav BK Lysá 50:20.7
3. Fiamin Ivan – Bratislava 1:01:31
Kategória E Ženy do 39 rokov
1. Nováková Martina LAWI Sport Team 53:15.3
2. Sekanová Andrea – Liptovský Hrádok 55:55.3
3. Fainová Monika – BK Biely Potok 56:24.3
Kategórie F Ženy do 49 rokov
1. Deungerová Marie – AK Kromněříž 45:43.6
2. Kubová Mária - 58:37.6
Kategória H juniori do 18 rokov
1. Jánošík Kristián – Liptovská Lúžna 41:56.0
2. Obergries Boris – New wave multisport 43:06.1
3. Nechaj Ján – Hubová 43:24.1
Kategória I do 18 rokov
1. Brnčalová Lea – OK Čierny Kameň 1:10:18
2. Brodyová Zuzana- Ružomberok 1:11.53

VÝSTUP NA PLOSKÚ

OSLAVY SNP V OBCI

S

SZPB

účasťou osláv SNP v obci je aj tradičný Výstup na Ploskú.
Spomienkový výstup sa každoročne uskutočňuje v tretiu
augustovú sobotu v roku. Výstup organizuje Obec Liptovské Revúce v spolupráci s miestnou organizáciou SZPB. V
sobotu 27.8.2016 sa uskutočnil už 42. ročník výstupu pod Ploskú ku pamätníku padlých vojakov s medzinárodnou účasťou.
Niektorí účastníci výstupu začínajú už v piatok a prespávajú
v stanoch v sedle pod Ploskou. Účastníci výstupu dostali spomienkové tričko, zapísali sa do obecnej matriky. Pre všetkých
účastníkov bol pripravený guláš a načapované pivo. Veľké poďakovanie patrí všetkým nadšencom okolo Ing. Jaroslava Mikulaja, ktorí už tradične navaria guláš a upečú klobásky. Ďakujeme
ešte aj sponzorom podujatia rodine Ing. Štefana Ragulu a Pozemkovému spoločenstvu urbariátu Liptovské Revúce.

v spolupráci s Obecným úradom v Liptovských
Revúcach si v piatok 26.8.2016 pripomenuli pietnou spomienkou pri pomníku padlých hrdinov z obdobia 2. svetovej vojny 72. výročie Slovenského národného povstania. Obyvateľstvo obce sa aktívne zapájalo do Slovenského národného povstania
a samotná obec sa stala dôležitou zásobovacou trasou povstalcov
a bola neustále bombardovaná a obsadená fašistami. Počas SNP a
celej 2. svetovej vojny zomrelo veľa mladých ľudí, ktorí chceli žiť a
založiť si svoje rodiny, zahynuli otcovia, starí otcovia, ale aj matky,
ktorí bojovali za mier a pokoj pre svoje nasledujúce generácie. My
žijeme v dome mieru, bez strachu z náletov a útokov nepriateľských vojsk. Nevieme si ani predstaviť hrôzu, ktorú prežívali naši
predkovia počas obdobia vojny. Toto obdobie by nám malo byť
výstrahou, aby sa podobné udalosti neopakovali aj v súčasnosti.
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Obecná zabíjačka a príchod
Mikuláša

V

sobotu 3.12.2016 v obci Liptovské Revúce pracovníci
Obecného úradu pripravili pre svojich občanov, ako aj
návštevníkov obce 2. ročník Obecnej zabíjačky spojenej
s príchodom Mikuláša. S prípravami začali už v piatok. Urobili
klobásky, ktoré prešli tými správnymi chuťami. Rozporcovali si
prasiatko a v sobotu sa varili všelijaké zabíjačkové dobroty. Pre
všetkých návštevníkov bola pripravená tradičná zabíjačková kapustová polievka, podľa receptúry starých mám. Varili sa a piekli
krvavničky, pečené mäsové kapsičky, klobásky. Dobroty rozvoniavali do ďaleka. Okrem zabíjačkových špecialít boli pripravené aj nápoje na zahriatie - vianočný punč, varené vínko, horúca
medoviny, hriatô a samozrejme aj čajík. Pre deti boli pripravené

súťaže, aby sa trochu zohriali v chladnom zasneženom počasí a
zároveň vyplnili čas, kým do obce prišiel Mikuláš. Ako náhle sa
objavil svätý Mikuláš medzi deťmi so súťažami sa prestalo a deti
obkolesili Mikuláša, ktorý obdaroval všetky dobré a poslušné
deti. Podľa rozdaných balíčkov máme v dedine len a len dobré
deti. Deti dostali sladké darčeky za odrecitovanú básničku či zaspievanú pesničku. Pred Obecným úradom sa stretli Revúčania,
ktorí si vychutnali predvianočnú atmosféru až do neskorého večera.
Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým,
ktorí pripravovali sobotné popoludnie. Pánovi mäsiarovi Jankovi Hromadovi bez ktorého by sme si nemohli pochutiť na
vynikajúcich výrobkoch, ale musím poďakovať aj jeho pomocníkom- zamestnancom Obecného úradu.
Organizátori mali pre návštevníkov pripravené prekvapenie v
podobe zapálenia „revúckohaluškárskej vatry“ a ohňostroja.
Ďakujeme za prípravu vydarenej akcie OZ Revúcki haluškári,
ktorí nám zabezpečili fotografie prostredníctvom fotografa Matúša Mastiša.
Výsledková listina jednotlivých súťaží:

Revúcke halušky

V

sobotu 6.8.2016 sa uskutočnil 18. ročník súťaže vo varení
a jedení bryndzových halušiek. Začiatok dňa nás nemilo prekvapilo upršané počasie, čo sa prejavilo aj počtom
prihlásených súťažných družstiev vo varení halušiek. V tomto
ročníku o víťazstvo zabojovalo len 5 mužských družstiev. Okrem
súťaže vo varení halušiek návštevníci súťažili v pílení dreva, súťažilo sa o najlepší revúcky meteník a deti si zasúťažili v jedení
bryndzových halušiek na rýchlosť. V poobedňajších hodinách sa
počasie umúdrilo a nerušene pokračoval program za väčšej návštevníckej kulisy. Vystúpenie Kandráčovcov pritiahlo návštevníkov z celého okolia dolného Liptova. Na svoje si prišli aj nadšenci
tradičného ľudového folklóru, ktorý odprezentovali folkloristi z
Liptova. Vo večerných hodinách sa predstavila skupina Ploštín
Punk, ktorého vystúpenie si prišli pozrieť fanúšikovia.
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VARENIE BRYNDZOVÝCH HALUŠIEK:
1. miestio : ABSTINENTI - Liptovské Revúce 13:26 min
2. miesto : MÁRNA SNAHA - Babská Bystrica 18:21 min
3. miesto: TRNAVSKÉ TRÚDY- Trnava, Bohdanovce 18.49 min
4. miesto: DREVORUBAČI - Liptovská Osada 22:14 min
5. miesto: Nevaríme preto, aby sme jedli, ale aby sme nepili nalačno
(L. Revúce) 30:42 min
SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ METENÍK:
1. miesto: Mária Macíková
2. miesto: Eduard Baštigál
3. miesto: Žofia Mikulajová
SÚŤAŽ V PÍLENÍ DREVA:
1. miesto: Marek Janiga + Peter Prídavok 36,97 s
2. miesto: Miro Janek a Martin Šimrák 44 s
3. miesto: Miro Jarabák a Rasťo Jacko 53 s
SÚŤAŽ DETÍ V JEDENÍ HALUŠIEK DO 12 ROKOV:
1. miesto : Peťko Búďan 33 s ( absolútny víťaz)
2. miesto: Alex Janek 36 s
3. miesto: Ingridka Kurillová 1:14 min
SÚŤAŽ DETÍ V JEDENÍ HALUŠIEK DO 15 ROKOV:
1. miesto : Erik 37 s
2. miesto: Jakub 37,88 s
3. miesto: Amy 46 s

Z činnosti spoločného DHZ

V

ážení spoluobčania, dúfam že ste zaregistrovali spojenie
troch revúckych hasičských dobrovoľných zborov do
jedného spoločného. To dobré sa budeme snažiť preniesť
do nového, to zlé dúfame že ostane za nami. V máji tohto roku
bola ustanovujúca schôdza DHZ Liptovské revúce. Zvolili sme
si výbor, načrtli plán úloh na zvyšok tohto roku a bolo vymaľované. Z vervou sme sa pustili do plnenia. V júni Okresná súťaž hasičských zborov Kalamenoch, kde sme síce nezamiešali
kartami, ale na začiatok sme nedopadli zle. Preskúšanie členskej základne a nového zvolávacieho systému pomocou SMS
aplikácie sme si overili pri cvičnom poplachu v našej obci.
Na cvičeniach sme preskúšali mašiny PS 12, vykonali revíziu
hasičských hadíc, cvičili stavanie protipovodňovej bariéry, nacvičovali zásah s novým vozidlom Iveco Daily. Zúčastnili sme
sa aj okresného taktického cvičenia hasičských zborov, ktoré
bolo zamerané na diaľkovú dopravu vody hadicovým vedením. Na školenie základnej prípravy hasičov sme poslali piatich členov a na špeciálnom školení veliteľov sa zdokonaľovali
dvaja. Z brigádnickej činnosti stojí za zmienku hotovenie dreva v nižňanskej zbrojnici a zadováženie stromčekovej výzdoby do nášho kostola a pred kultúrny dom. Tradičná štefánska
zábava sa aj tento rok bude organizovať v réžii hasičov, takže
ste srdečne vítaní. Na budúci rok máme toho veľa na pláne,
takže si myslím, že dobrovoľné hasičstvo v Liptovských revúcach prešlo na správnu koľaj a môže už iba zrýchlovať :-) . Za
členov DHZ Liptovské revúce Vám všetkým želám príjemné
vianočné sviatky a šťastný nový rok 2017.

Igor Šimončič, veliteľ DHZ

Z činnosti ZO JDS Lipt. Revúce

ZO JDS

v Lipt. Revúcach bola založená v novembri 2015. V súčasnosti naša ZO má 71 členov. Pre členov sme organizovali autobusový zájazd na pútnické
miesto v Turzovke a do Rajeckej Lesnej ku krásnemu vyrezávanému betlehemu, posedenie pri guláši na Hajabačke, posedenie pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším v októbri a predvianočné posedenie. Náš folklórny súbor sa zúčastnil folklórnej prehliadky
vo Valaskej Dubovej pri príležitosti sv. Michala. Ich patróna. Pani
Janeková Justína sa zúčastnila Krajskej prehliadky v prednese poézie a prózy v Martine. Náš člen Florián Šavrtka sa zúčastnil Ružomberskej lýry v Hubovej a folklórneho festivalu „Na hranici“,
ktorý sa konal v Ostrave za účasti folklórnych súborov z Čiech,
Poľska a Slovenska. Koncom októbra sme uskutočnili 5- dňový
liečebný pobyt v Piešťanoch pre členov. Okrem kultúrno-spoločenských akcií členovia ZO JDS sa zúčastnili aj dvoch brigád pri
čistení potoka Revúca a jej okolia a jednej brigády pri čistení lúk
od náletových drevín. Touto cestou chceme poďakovať starostke
obce p. Mgr. Jane Šimovej za veľmi dobrú spoluprácu, riaditeľke
PD p. Ing. Kováčikovej Anne, predsedovi PS urbariátu v L. Revúcach pánu Štefanovi Mikulajovi a predsedovi združenia VLP
pánu Milošovi Gazdaricovi za finančné príspevky na činnosť ZO
JDS. Zároveň ďakujeme všetkým členom ZO JDS, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti. Pre nových záujemcov pripomíname, že
členom ZO JDS sa môže stať každý dôchodca. Členské je 2.- eurá
na rok.
Výbor ZO JDS v Lipt. Revúcach
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Vrcholová fotka s pivkom Čierny Kameň

Cieľ je cesta alebo cesta je cieľ
– Náš výstup na Mont Blanc

P

rečo práve cieľ je cesta? No z jednoduchého dôvodu. Ako
traja dobrí kamaráti, členovia Outdoor klubu Čierny Kameň, ktorí milujú hory a všetko okolo nich, sme si dali za
cieľ, že musíme vystúpiť na masív Mont Blanc. No a logicky sme sa
museli vybrať aj na cestu, aby sme si tento cieľ aj splnili. Pre ozrejmenie, traja dobrí kamaráti sme boli Miloš Gazdarica, Ján Madliak
a Tomáš Baštigál v hlavách s rovnakým cieľom. Pre menej zainteresovaných ľudí v tejto oblasti si dovolím krátku charakteristiku k
masívu Mont Blanc (obrázok č. 1 – v pozadí masív Mont Blancu).
Mont Blanc, ktorého nadmorská výška je 4810 metrov nad morom, je najvyšší vrch Álp a Západnej Európy. Leží na francúzsko-talianskej hranici v masíve Mont Blanc v Savojských Alpách. Vrch
je pokrytý mnohými ľadovcami, najväčší z nich sa volá MerdeGlace.Ako prvý na vrchol vystúpili 8. augusta1786JacquesBalmat a
Michel-GabrielPaccard. Prvá žena, ktorá vystúpila na Mont Blanc,
bola v roku 1808 Mária Paradisová. No, ale dosť bolo faktov a vráťme sa k nášmu výletu. Po dôkladnom zbalení si všetkých potrebných vecí pre takýto výstup, sme sa vydali na cestu samozrejme
s pocitom, že určite sme si niečo zabudli zobrať. Napriek tomuto
pocitu sme úspešne dorazili do nášho východiskového bodu a do
kempu v mestečku Les Houchesvo. Tu sme rozložili stan a začali
sme plánovať trasu výstupu. S prichádzajúcim večerom a únavou,
prišla aj doslova ukrutná búrka, sprevádzaná silným krupobitím.
Museli sme iba ručne držať stan, aby nám ho silná búrka nestrhla,
no vytopeniu sme sa už neubránili. Na rovinu, nebolo nám všetko
jedno, hlavne, keď okolo nás udierali blesky jedna radosť a človek
čakal, že už ho musí niečo trafiť. Našťastie sa tak nestalo, ale všetci
traja sme zaspávali s pocitom, že tak rýchlo ako sme sem prišli,môžeme kvôli počasiu aj odísť bez dosiahnutého cieľa. Samozrejme nie sme typy, ktoré sa hneď vzdávajú! Na druhý deň ráno sme
skontrolovali predpoveď počasia a dospeli k rozhodnutiu„Ideme
na to“! Cieľ kemp pri chateTêteRoussev nadmorskej výške 3 167
metrov nad morom. Trochu sme si pomohli lanovkou a vláčikom
Tramwaydu Mont Blanc, ktorý nás vyviezol do nadmorskej výšky 2380 metrov nad morom. Od konečnej stanice už po vlastných
s veľkou poľnou až ku chate TêteRousse. Tu sme rýchlo rozložili
ďalší stan, no a poď ho zisťovať počasie na ďalší deň a uvariť silu
dodávajúcu večeru. (obrázok č. 2 – chalani pri varení večere v campe pri chate TêteRousse). Na druhý deň sme sa už zbalili na ľahko,
lebo sa nám podarilo vybaviť ubytovanie na chate Goûter, ktorá sa
nachádza v nadmorskej výške 3 835 metrov nad morom. K nášmu
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cieľu nám však bolo potrebné prekonať Grand Couloir. Je to asi 20
metrov dlhý úsek, cez ktorý neustále padajú kamene, nakoľko nad
ním je ľadovec, ktorý sa topí a neustále pracuje. Prechádza sa tadiaľ
asi tak, že chvíľku čakáte či je dostatočné ticho a nepočuť padajúce
kamene a potom čo najrýchlejšie prebehnete kritický úsek, aby ste
ako sa povie nedostali „priamy zásah“, ktorý by bol asi posledný.
Tento krátky, ale zároveň nebezpečný beh sme zvládli bez ujmy a
dosiahli sme aj cieľ chatu Goûter. Tu sme sa ubytovali, prichystali na samotný výstup, nadstavili budík na druhú hodinu ráno a s
pocitom vzrušenia sme si ľahli na krátky spánok. Je tu ráno, deň
výstupu! Kontrolujeme zbalené veci, rýchle raňajky, nasadzujeme
technické pomôcky: sedáky, mačky, prilby, viažeme sa na lano, do
ruky cepín a na hlavu čelovku, nakoľko sme začali stúpať za tmy.
Hoc pred nami vyrazilo už niekoľko lanových skupín, naše nahodené tempo nám zaručilo, že po nejakom čase sme všetkých tých,
ktorých sme mali v dohľade predbehli. Samotný výstup nebol ľahký, no na druhej strane neskutočne krásny, nakoľko sme mali možnosť vidieť svitanie a v diaľke prebiehajúcu búrku s bleskami, ktorá
však bola v bezpečnej vzdialenosti od nás a predvádzala nám nádherné divadlo. Po asi tri a pol hodine šľapania sme dosiahli vrchol
Mont Blancu. Neskutočný to pocit, hneď sa fotíme pre pamätné
foto, no a z ruksakov vyberáme to najdôležitejšie. Pivo Čierny Kameň, edícia Mont Blanc, ktorú pre nás špeciálne pre túto príležitosť
ukuchtil náš dobrý kamarát a známy to pivovarník Tomáš Maroš.
Samozrejme fotíme sa aj s pivkom, aby sme mali dôkaz, že sme
ho vyniesli až na vrchol. (vrcholová fotka spolu s pivkom Čierny
Kameň). Človeka nutkalo si pivko otvoriť na vrchole, no verte mi,
hore bola taká zima a pivo tak studené, že nás nakoniec ani nenapadlo sa ho napiť, lebo by sme pili asi len kocky ľadu. Vedeli sme
však, že po dobre vykonanej práci, nám bude dobre vychladené
pivko lepšie chutiť dolu v kempe, keď už budeme mať za sebou aj
zostupovú cestu a náš cieľ budeme môcť považovať za splnený. To
sa nám našťastie aj podarilo a môžem len povedať, že pivko chutilo
neskutočne.

Masív Mont Blancu z mestečka Chamonix

Základná škola s materskou
školou Liptovské Revúce
Od nás pre Vás
„Dobré ráno, dobré ráno.“ Každé ráno sa ešte pred vstupom do
školských dverí ozývajú z každej strany tieto slová. Pre učiteľov,
ktorí sú na našej škole už pár rokov je to samozrejmosť. Pre mňa,
ako nováčika, je to zvláštnosť, hrdosť, no i strach. Zvláštnosť, lebo
sa na mňa díva zrazu toľko očí a každý sleduje, či nezakopnem,
alebo ako sa predvediem, uchytím, aká budem...
Každé ráno sa začína týmito slovami a ja postupne kráčam do
školských dverí so stále sa zvyšujúcou hrdosťou, no už bez obáv a
strach. Prečo? Postupom času som zistila, že sa nemám čoho báť
a že na tejto škole sa mi bude páčiť. Každý sa tu každému snaží
pomôcť a ak niečo neviem, s ochotou mi to ktokoľvek vysvetlí.
Navyše sa mi ani nesnívalo o tom, že moje prvé pracovné miesto
bude takéto...že to tu bude ako doma, ako v rodine.
Najviac sa mi vryli do pamäte dni, ako pečenie meteníka
so žiakmi 7. a 8. triedy, keď sme sa vrámci hudobnej výchovy
snažili oživiť ľudovú kultúru a rozprávali sa o konkrétnych
znakoch kultúry Revúc a okolia. Bola som milo prekvapená, ako
sa žiaci zaujímajú o túto problematiku, a keď sme sa dostali v
rozhovore k piesni Dedinôčka a zaspievali mi ju, vedela som, že
si ma títo žiaci, škola i prostredie získali. Navyše sa ja ako učiteľka
druhého stupňa len ťažko dostanem vo vyučovacom procese k
žiakom prvého stupňa. Preto som s radosťou vstúpila do triedy
k druháčikom, ktorí ma očarili kreativitou a hravosťou. Už na
prvých hodinách ma odmenili takýmito krásnymi menovkami, z
ktorých mi zopár i venovali
Rovnako milo na prekvapili i divadielka, zbery a týždeň
zdravej výživy. Toto všetko a ešte omnoho viac Vám v tomto čísle
nášho školského časopisu zrekapitulujeme, ukážeme a spoločne
si zaspomíname. S redakčným tímom školského časopisu Vám
prajeme príjemné a ničím nerušené čítanie.
(JP)

Lea Veselovská, 6.roč.

Pečenie meteníka

Regionálna súťaž: Dolný Liptov. Jakub Lazík

Zber železného šrotu

Žiaci 2.ročníka a ich kreativita
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TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

„S

me to čo jeme.“ V tomto hesle sa niesol týždeň od
12. do 16. októbra, kedy žiaci jednotlivých tried
pohostili ostatné triedy na svojich zdravých predjedlách, hlavných jedlách a dezertoch. Každé ráno sa začalo
všetko pekne krájať, sekať, miešať a variť, a tak nás už okolo
deviatej lákali rôzne vábivé vône, ktoré sa počas veľkej prestávky zmenili na neskutočné chute.
Týždeň sa začal sľubne. Témou prvého dňa, ktorého sa veľmi dobre zhostili šiestaci, boli chlieb, pečivo, obilniny, ryža
cestoviny a zemiaky, ktorí naše chuťové bunky pohladili šalátikmi, rizotom a skvelými pomazánkami.
V utorok sa nedali zahanbiť deviataci s pečenými jabĺčkami,
domácimi džúsmi, ovocnými šalátmi a zeleninovými bombami, ktoré nám pripravili vrámci dňa ovocia a zeleniny.
Streda sa niesla v duchu mlieka a mliečnych výrobkov.
Ôsmaci ukázali, že sú profesionálmi s vareškami, keď vykúzlili veľmi chutné pudingy, kakao a iné mliečne nápoje, pričom
nezabudli na tuky prospešné pre našu telesnú stavbu vo forme
chutných, oku lahodiacich syrov.
Vo štvrtok prevzal iniciatívu chlap, pán učiteľ Sasko, ktorý
tak spoločne so svojou triedou vyvrátil mýty o tom, že muži
nevedia variť. Piataci pripravili chutné rybacie a vajíčkové pomazánky, skvelý fazuľový šalát, čím zdvihli latku opäť o čosi
vyššie.
Piatok si žiadal čosi sladké, a preto sa niesol v duchu zdravých cukrov. Nemohli sme si vybrať lepší deň. Siedmaci pripravili okrem sušeného ovocia, cookies, čokoládok a sladkého
müsli i skvelú cereálnu mrkvovú tortu, ktorá bola krásnou a
neskutočne chutnou bodkou za celým týždňom zdravej výživy.
Musíme však spomenúť i nižšie ročníky, ktoré nám pripravili
krásnu prezentáciu, v rámci týždňa zdravej výživy a vytvorili
zopár veršíkov
(JP)

Ž

iaci prvého stupňa si počas tohto týždňa vytvorili na
chodbe výstavu ovocia a zeleniny. Obohatili ju výtvarnými prácami, básničkami a pranostikami s jesenným
motívom. Výstavkou sa inšpirovali a počas týždňa sa zapojili
do výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“ žiaci prvého až tretieho ročníka. Tvorením básničiek sa žiaci štvrtého ročníka za-
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pojili do poslednej časti súťažno-vzdelávacej aktivity s názvom
„Načo sú nám polia, sady.“
Vyvrcholením týchto aktivít prvého stupňa bolo záverečné
občerstvenie sa vystavenými plodmi ovocia a zeleniny všetkými
žiakmi.
Mgr. Mária Blchová

Z NAŠEJ MATRIKY

Futbal III.Trieda LFZ Dospelí
Por.

Družstvo

Z

V

R P

Skóre

Body

plus-mín.

1

FK Sokol Stankovany A

11 11 0

0

56-5

33

15

2

TJ Valaská Dubová A

12

9

0

3

59-23

27

6

3

TJ Tatran Liptovské Revúce 12

6

2

4

24-21

20

5

4

ŠK Lúčky - kúpele

6

1

4

23-13

19

4

11

5

TJ Družstevník Štiavnička A 12

5

1

6

26-45

16

2

6

FK Liptovské Vlachy A

11

4

2

5

33-31

14

-1

7

FK Ružomberok - Biely Potok 12

3

1

8

20-43

10

-8

8

TJ BZ Kalameny

11

0

6

5

7:21

6

-12

9

TJ Tatran Liptovská Osada

12

1

1 10

9:55

4

-14

R P

Skóre Body

I. Trieda LFZ Dorast
V

plus-mín.

Por. Družstvo

Z

1

OŠK BEŠEŇOVÁ

10

8

1

1

37-6

25

10

2

1. OFC Liptovské Sliače A

10

6

2

2

51-13

20

5

3

OŠK LIKAVKA

10

6

1

3

22:16

19

4

4

OŠK Švošov

10

6

1

3

27-25

19

4

5

TJ Partizán Ľubeľa

10

5

1

4

39-16

16

1

6

TJ Tatran Liptovské Revúce 10

3

1

6

20:45

10

-5

7

ŠK Lúčky - kúpele

10

2

0

8

10:37

6

-9

8

TJ Havran Ľubochňa

10

0

1

9

7:55

1

-14

I.Trieda žiaci LFZ
Por.

Družstvo

Z

V

R P

Skóre Body

plus-min

1

ŠK Lúčky - kúpele

12 11 1

0

109-4

34

16

2

OŠK Ludrová

12 10 1

1

104-6

31

13

3

TJ Máj Ružomberok-Černová 12

9

1

2

104-11

28

13

4

TJ Havran Ľubochňa

11

9

1

1

87-12

28

13

5

TJ Sokol Komjatná

12

7

1

4

64-23

22

7

6

OŠK LIKAVKA

12

6

0

6

58-21

18

0

7

OŠK RENOP Liptovská Teplá 12

4

1

7

26-34

13

-8

8

OFK Liptovská Lúžna

12

3

0

9

30-70

9

-12

9

TJ Tatran Liptovská Osada

12

2

0 10 26-131

6

-15

10

TJ Tatran Liptovské Revúce 11

1

0 10 17-105

3

-12

11

TJ Valaská Dubová

0

0 12 1-209

0

-18

12

Mestská Florbalová Liga - Ružomberok
Tabuľka po 7. Kole
P.

Tím

Body

Narodenia:
1. Cárach Marko 7.1.2016
2. Bocková Eliška 27.1.2016
3. Mačuš Lukáš 9.2.2016
4. Drozdíková Nina 11.2.2016
5. Mastišová Karolína 24.2.2016
6. Vallová Lenka 27.8.2016
7. Krenželáková Dominika 30.8.2016
8. Hlbočanová Darina 6.9.2016
9. Gazdarica Róbert 13.9.2016
10. Pánčiová Nina 26.9.2016
11. Nováková Nelly 13.10.2016
12. Handáková Eliška 20.10.2016
13. Kura Marek 13.11.2016
14. Hornyáková Nela 28.11.2016

Sobáše: 2016
1. Tomáš Koma – Terézia Fongusová 7.5.2016
2. Pavol Pánči – Katarína Šavrtková 2.7.2016
3. Martin Šiculiak – Monika Kutajová 16.7.2016
4. Kornel Deák – Mária Veselovská 19.8.2016
5. Michal Húšťa – Alžbeta Sanigová 20.8.2016
6. Daniel Novák- Andrea Kučeríková 3.9.2016
7. Radovan Kubina – Simona Králiková 10.9.2016
8. Ján Mrviš – Lucia Kurillová 1.10.2016
9. Juraj Saloň – Martina Gazdaricová 15.10.2016
Úmrtia: 2016
1. Rossa Dušan, 73 ročný
2. Nemsila Fabián, 64 ročný
3.Lazíková Magdaléna, 92 ročná
4. Šefranková Erika, 42 ročná
5. Gazdaricová Pavlína, 92 ročná
6. Saloň Pavel, 59 ročný
7.Šavrtková Božena, 87 ročná
8. Kuriš Ján, 80 ročný
9. Kurová Margita, 69 ročná
10. Mikulaj Alojz, 69 ročný
11. Borovský Ján, 61 ročný
12. Gazdarica Eduard, 70 ročný
13. Brtáňová Ľudmila, 77 ročná
14. Sanigová Žófia, 81 ročná
15. Saloň Alojz, 65 ročný
16. Tišťanová Margita, 81 ročná
17. Močilanová Mária 82 ročná
18. Mastiš Alfonz 77 ročný
19. Dančeková Jolana 78 ročná
20. Kubeková Zuzana, 85 ročná
21. Sanigová Mária, 90 ročná
22. Šavrtka Krištof, 77 ročný
23. Chamaj Metod, 59 ročný
24. Horníková Alojzia, 89 ročná

1

Dukla Ružomberok

24

2

Gumball

18

Por.

Mužstvo

3

FBC Sliače

13

1.

Hubová C

11

10 0

1

146:52

31

4

FBK Lipt. Ján

10

2.

SCP Ružomberok E

11

8

0

3

121:77

27

3.

Turík C

11

7

0

4

108:90

25

4.

Liptovské Revúce A

11

4

0

7

87:111

19

5.

Ľubochňa D

11

2

0

9

77:121

15

6.

Ľubochňa C

11

2

0

9

55:143

15

5

Legendary

7

6

1.FBK Lipt. Revúce

6

7

Floorball‘s Crusaders

4

Stolný tenis - Tabuľka súťaže po 11 kole – Základná časť
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