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VEĽKÁ NOC
VEĽKÝ TÝŽDEŇ

P

osledná pôstna nedeľa je známa pod menom Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána.
Kvetná nedeľa kresťanom pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema.
V tento deň sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás
najčastejšie bahniatka, tie sa potom spália na popolec, ktorý bude
použitý pri obradoch Popolcovej stredy na budúci rok.
Ľudia si bahniatka prinášajú na posvätenie, domov si ich nosia
ako posvätenú vec a zakladajú ich za obrazy, zapichujú do trámov, dávajú do vázy a kedysi ich dávali aj do poľa či do maštale.
Svätenie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v 7. Storočí.
Obrady Kvetnej nedele sa skladajú z dvoch častí: zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzalema a zo svätej omše zasvätenej
pamiatke Kristovho utrpenia, v ktorej sa prednášajú pašie – časť
evanjelia, v ktorom sa opisuje Pánovo umučenie.
Pašie (lat. passio – utrpenie) sú opis utrpenia a smrti Ježiša
Krista od Poslednej večere až po jeho smrť na kríži, ako ho podávajú evanjelisti.
Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. Jeho hlavnou myšlienkou je Pánovo umučenie, ktoré sa pripomínalo tri dni už od
4. storočia, z toho je názov Veľkonočné trojdnie. Veľký týždeň
začína vrcholiť omšou Večere Pána na Zelený štvrtok a končí sa
vešperami Veľkonočnej nedele. Veľký týždeň je slovenské pomenovanie obdobia známeho v liturgii ako Hebdomada sancta
(Svätý týždeň). Zelený štvtok je zeleným preto, že Židia v tento
deň jedli veľkonočného baránka so zelenými a horkými zelinami.
Vtedy sa zaväzujú zvony, zmĺknu na znamenie žiaľu nad umučením Krista. Po skončení svätej omše kňaz odkrýva oltár na znak
toho, že Kristus bol vyzlečený z odevu a vyvesený na kríž.

Príjemné a radostné prežitie Veľkonočných sviatkov,
hojnosť požehnania od vzkrieseného Pána, veľa
lásky a rodinnej pohody občanom obce praje.
Mgr. Jana Šimová a kolektív zamestnancov
a poslancov obecného zastupiteľstva
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Veľký piatok je deň nekonečnej lásky Pána Ježiša, ktorý za naše
hriechy umrel na kríži. Čítajú sa alebo spievajú sa pašie. Odkrýva
sa kríž a kňaz ho položí pred oltár. Po dokončených bohoslužbách
kňaz nesie prevelebnú sviatosť v sprievode miništrantov ku hrobu
na pamiatku toho, že Ježišovo telo sňali z kríža a položili do hrobu.
V tento deň sa zachovávalo ticho, nechodilo sa ani na návštevy.
Biela sobota má meno podľa toho, že kedysi v tento deň krstili
dospelých, ktorí obliekali na seba biele ruch. Nosili ho až do Bielej nedele, ktorá je prvá po Veľkej noci. V Bielu sobotu sa žehná
oheň- založí sa vonku pred kostolom. Kňaz najprv zapaľuje jednu
sviecu, potom ďalšie sviece v kostole. Aj veriaci v tento deň zapaľujú sviečky. Znamená to, že zo smrti Pána Ježiša povstal nový
život pre našu dušu. Žehná sa aj krstná voda a paškál – hrubá veľkonočná svieca. Táto svieca označuje Krista Pána. Päť jamiek na
paškály znamená päť Kristových rán. V Bielu sobotu už býva oltár
vyzdobený a pri speve „GLÓRIA“ sa rozviažu zvony na znamenie, že prestal smútok, nastal nový život- Kristus stal z mŕtvych.
V niektorých farnostiach sa robí aj procesia k Božiemu hrobu.
Nosí sa socha zmŕtvychvstalého Ježiš Krista. Veriaci často v speve
opakujú „ALELUJA“. V niektorých krajoch mal tento deň aj svoje
tradície. Keď sa rozozvučali všetky zvony, chlapci a dievčence sa
bežali umyť do potoka, vraj aby boli zdraví a pekní.
Veľkonočná nedeľa – slávnosť vzkriesenia Pána je dňom najväčšej lásky. Je to základ našej viery. Na Veľkonočnú nedeľu sa
svätia aj rôzne pokrmy na znak toho, že je nám zas dovolené
požívať to, čoho sme sa v pôste zdržiavali. Pritom máme myslieť
na chudobných.
Veľkonočný pondelok má „zelenú“ ľudovú tradíciu. Vraj je to
deň mužov a chlapcov. Tí sa už vopred chystajú na oblievanie a
šibanie. Ženy a dievčence zas čakajú na kúpačov a šibačov. Keď
je ešte sneh, chlapci vyumývajú dievčence snehom. Ako vznikli
tieto zvyky? Jedna hovorí aj o tomto. Keď sa jeruzalemské ženy a
dievčatá dozvedeli, že Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, chodili po
uliciach a šírili túto radostnú novinu. Nepriatelia tejto noviny v Jeruzaleme ich rozháňali vodou a korbáčmi.

JEDINEČNÁ JARNÁ
SYMFÓNIA

O

tepľovanie ovzdušia počas marca spôsobuje roztápanie
snehovej prikrývky nielen v nižších polohách, ale aj
vysoko na končiaroch nad hornou hranicou lesa. Na
kopnejúcich miestach sa hlásia k životu prví kvetinoví zvestovatelia jari. Snežienky jarné rozprestrú svoj biely koberec v
lesnom prostredí. Lesný interiér skrášlia aj prvosienky vyššie a
pľúcniky lekárske. Kvety podbeľa liečivého ovrúbia na sklonku marca lesné chodníky a cesty žltými stuhami. Rozstrapkané
kvietky soldanelky karpatskej zakvitnú nezriedka priamo spod
snehových vankúšikov...
Z akejsi zimnej letargie začínajú pomaly precitať stromy a kríky. Počas marca už zakvitnú nenápadnými drobnými karmínovými kvietkami kríky liesky obyčajnej. Vlhký vzduch z topiaceho
sa snehu v interiéri lesa nasiakne v marci nezameniteľnou omamnou vôňou sviežeho dychu z čerstvo rozpučaných bledoružových
kvietkov lykovca jedovatého, ktorého kríky sa trasú v objatí vankúšov kryštálového snehu.
V apríli vyzdobia interiér lesa bielym kobercom kvety veternice hájnej, potoky zasa žltými kytičkami okrášlia kvety záružlia
močiarneho. Lesné zátišia rozvoňajú kvety viacerých druhov fialiek. Nebotyčné vápencové skaly ozdobia sírovožlté kvietky prvosienky holej. Ako fialové vence ovrúbia na sklonku apríla biele
snehové polia na horských lúkach nad hornou hranicou lesa našich vysokých pohorí kvety šafranu Heuffelovho. Pasienky a lúky
v nižších polohách zakvitnú drobným horcom jarným.
Najviac kvetov vyzdobí zátišia prírody počas mája. Každý človek,
ktorý si aspoň trošička všíma premenu našej prírody počas roka, mi
dá určite za pravdu, že najkrajšia prechádzka v nej je počas mesiaca
lásky. Vtedy pod klenbou stromov, v lúčnom zátiší, či na brehu rieky
kvitnú a rozvoniavajú všakovaké kvietky. Májová príroda sa premení
na zázračnú kvetinovú sieň. Skalné hradby vápencových brál vyfarbia podľa presne stanoveného časového itinerára v polovičke mája
dofialova kalíšky horcokveta Clusiovho, ktoré lákajú opeľovačov zoširoka-ďaleka... V bukovom lese rozkvitnú biele konvalinky voňavé,
tieto princezné májového lesa, spoločne s prekrásne tvarovanými
črievičníkmi papučkovými. Keď sa zadívam na tieto „krasulienky“
prírody, ozdobené priezračnými kvapôčkami z jemného nočného
dáždika, ktoré zvedavé slniečko–zlatoviečko lúčmi pozažíhalo a vykúzlilo z nich lampášiky s rôznofarebnými svetielkami, zastaví sa mi
na hodnú chvíľku srdce a dýchanie...
Počas celej jari si každodenne ordinujme inhalačné kúry, ktoré majú na náš organizmus mimoriadne liečivé účinky. Plnými
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dúškami si vychutnávajme vône všetkých kvietkov, kríkov a stromov v lesných a lúčnych parfumériách. Zmes vôní kvietkov je v
lesnej či lúčnej parfumérii každú chvíľku iná, a to tak v časovom
intervale dňa, ako aj roka. Alchymistka príroda mieša z množstva kvetinkových voňaviek neustále najvoňavejší kokteil, ktorého užívanie lieči všetky živé stvorenia tohto pozemského sveta.
V priebehu marca sa začínajú navracať do svojich rodísk u
nás prvé sťahovavé vtáky. Najviac príletov operených migrantov
do našich končín však zaznamenávame počas apríla. V tomto
mesiaci sa k nám navrátia aj lastovičky. Býva to obyčajne okolo
Juraja, čo vystihuje aj ľudová pranostika: „Na Juraja (24. apríl)
lastovičiek návrat do rodného kraja“.
Tie sťahovavé operence, ktoré sú „zimomravejšie“ a museli sa
za teplom vybrať až do Afriky, prilietajú najneskôr. Mucháriky,
sedmohlásky či dážďovníky musia prekonať na svojej transoceánskej púti domov až niekoľko tisíc kilometrov, a tak nečudo, že do
svojich rodísk k nám dorazia až počiatkom mája. Chriaštele poľné, prepelice poľné a hýle karmínové patria k „najzimomravejším“
operencom, a tak do svojich rodísk v strednej Európe prilietajú zo
zimovísk, situovaných v tropickej Afrike, obyčajne až počiatkom
júna. Chriaštele a prepelice potrebujú k svojmu životu na lúkach
dostatočne vysokú vegetáciu a aj preto prilietajú do svojich teritórií
najneskoršie spomedzi všetkých sťahovavých vtákov.
Dobrotivý Boh podobne naordinoval každému vtáčiemu druhu
individuálny denný režim. Urobil to veru prezieravo, veď ako by to
asi v lese vyzeralo, keby sa tam z nočného bdenia zobúdzali všetky operence v tú istú hodinu... Určite by tam zavládol zmätok, a tak
každý vtáčí druh má predpísaný na iný ranný čas budíček a rovnako
tak na sklonku dňa zasa večierku. Spevce precitajú z nočného bdenia postupne v slede, počnúc hlucháňom hôrnym, ktorý počiatkom
mája začína s prednesom svojej ľúbostnej piesne krátko po polnoci a
dlhú chvíľu je na lesnom pódiu osamoteným interpretom.
S nástupom predjaria začína vtáčí spevácky zbor opäť účinkovať na scéne našej prírody. Spočiatku dosť okyptený, zložený len
zo stálych druhov vtákov. Postupne však, ako sa budú do svojich
rodísk navracať sťahovavé operence, začnú sa pridávať k spevokolu, ktorý sa bude deň za dňom rozrastať o nových sólistov, až
počiatkom mája bude zasa kompletný a v plnej sile bude môcť
predviesť premiéru jedinečnej symfónie, ktorou sa každoročne
nanovo začína úžasný jarný vtáčí festival.
Celú jar si každodenne ordinujme počúvanie včasne rannej
a neskoro večernej vtáčej symfónie, ktorá je pre náš organizmus nenahraditeľným zvukovým vitamínom. Účasť na jarnom
vtáčom festivale si jednoducho nemôžeme nechať ujsť ani jeden-jedinký deň. Plnými dúškami si vychutnávajme popevok
každého vtáčieho interpreta.
Na dokorán otvorenú clonu dovoľme zreničkám očí vychutnávať jedinečné krásy jarnej prírody v prelestných zátišiach našej
čarokrásnej liptovskorevúckej Záhrady Eden... Naplno nastražme sluchové ústrojenstvo na vnímanie jarného vtáčieho spevu,
šumu lístia a zurkotu bystrín... Dokorán otvorme čuchové orgány
a zhlboka vdychujme originálnu zmes jarných vôní kvetín... Nechajme „zadúšať“ naše exhalátmi zanesené pľúca vysoko koncentrovanou kolínskou z prírodnej parfumérie... Osviežme si dušu
doslova zázračným zmŕtvychvstaním prírody z dlhého-predlhého zimného spánku... Proste, pustime jar do každej-každučkej
bunky tela, ktoré býva po zime také nevládne a vyslabnuté a dodajme mu tak prepotrebnú životodarnú energiu, ktorá nielenže
nanovo prinavráti silu jeho svalom, lež vyvetrá aj zatuchnuté
útroby duše a „napumpuje“ ju sviežim jarným vánkom...
Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc

AKTIVITY OBCE

T

ak ako rok začal zo strany obce organizovaním spoločenských akcií, nezabudli sme ani na aktívne pracovné
nasadenie obce. Začiatok januára bol veľmi zaujímavý.
Čakala nás konečne kontrola zo Slovenskej agentúry životného prostredia na vybudovaný Zberný dvor odpadov, ktorý sme
čo najskôr chceli spustiť do prevádzky. No tým, že sme nemali urobenú kontrolu na mieste nám to bránilo k otvoreniu
zberného dvora. Na kontrole neboli zistené vážne nedostatky
a po formálnej a vecnej stránke neboli námietky ku realizácii
diela. Na základe vykonanej kontroly sme mali celý projekt
preplatený a po vydaní „povinných papierových náležitostí“
sme mohli konečne otvoriť zberný dvor, ktorý bude v najbližších dňoch intenzívne využívaný.
Od začiatku kalendárneho roku som podala 8 malých projektov (žiadosť o dotáciu na asfaltovanie miestnych komunikácií z rezervy Lesov SR, žiadosť o dotáciu na vybudovanie
multifunkčného ihriska, žiadosť o materiálové vybavenie telocvične, žiadosť o pridelenie dotácie na akvizíciu knižníc,
žiadosť o poskytnutie dotácie na česko-slovenské partnerstvo
a spoluprácu, žiadosť o poskytnutie dotáciu zo Slovenského
futbalového zväzu na opravu sociálnych zariadení – šatne
futbalistov v budove Obecného domu, žiadosť o dotáciu na
vybavenie kuchyne v kultúrnom dome, žiadosť o poskytnutie
dotácie z ministerstva obrany na opravu pomníkov SNP).
Prvé vyhodnotené dotácie máme už s pozitívnym výsledkom. Lesy Slovenskej republiky nám poskytnú dotáciu vo
výške 5.000 Eur na údržbu miestnej komunikácie v časti Zelenô, budem veľmi rada ak ma podporia poslanci obecného
zastupiteľstva a vyčleníme z rozpočtu obce ešte nejaké financie
na asfaltovanie. Zároveň požiadame o dotáciu aj ostatné subjekty, ktoré používajú miestnu komunikáciu na odvoz a zvážanie dreva. Veľkoobjemové náklady s drevom prechádzajúce
po miestnej komunikácii spôsobujú jej poškodenie a preto si
budeme aj od iných subjektov žiadať dotáciu na opravu cesty.
Druhá dobrá správa prišla 15.3. 2018 a Slovenský futbalový
zväz (ďalej len SFZ) nám odsúhlasil podaný projekt na sanáciu
sociálnych zariadení v budove Obecného domu. V rozpočte
obce sme vyčlenili sumu 30.000 Eur na najnutnejšie opravy
na tejto budove a k nim priložíme dotáciu 20.000 Eur zo SFZ
a často navštevovaná budova sa opraví v rámci možností finančného rozpočtu čím odstránime havarijný stav. O necelý
mesiac poteší aktívnych ale aj amatérskych priaznivcov športu
bývalý tréner futbalovej reprezentácie pán Dušan Galis, ktorý
momentálne pôsobí ako splnomocnenec Vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport. Navštívi nás 14.4.2018 (t.j sobota)
a veľmi rád sa stretne s priaznivcami športu, nie len futbalu, a
formu besedy sa bude zaujímať o možnosti podpory športovcov, zefektívnenie podpory aktivít pre detí a mládeže, seniorov
ako aj ostatných občanov. Týmto Vás všetkých srdečne pozývame do kultúrneho domu na zaujímavé stretnutie s pánom
Galisom.
V týchto dňoch prebieha vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie na vybudovanie multifunkčného ihriska. Schválením žiadosti a finančnou podporou by sa konečne mohlo
začať s výstavbou vytúženého ihriska pre deti a mládež, ale aj
pre dospelákov bažiacich po športových aktivitách. Držme si
palce aby sa tento projekt pretavil do reality.
V nasledujúcich dňoch by sme sa veľmi radi uchádzali o
dotáciu na energeticky zefektívnenie budov hasičských zbroj-

níc, výzvu podporuje Ministerstvo vnútra. Opravili by sme zatiaľ jednu zbrojnicu v Nižnej a pomocou zverejnených výziev
v budúcnosti by sme pokračovali v rekonštrukcii ostatných
budov.
V priebehu mesiaca apríl by mali byť zverejnené výzvy na
rekonštrukciu telocviční. Do tejto výzvy sa musíme zapojiť
pretože budova telocvične sa nachádza v havarijnom stave a
jej ďalšie používanie podmienil Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši jej opravou a
sanáciou sociálnych zariadení. V predchádzajúcej výzve sme
nezískali finančnú dotáciu i keď náš projekt prešiel pozitívnym hodnotením, no alokované finančné prostriedky sa pre
viaceré obce neušli. Preto opätovne vyskúšame podať žiadosť.
Veľa z Vás sa pýta čo je s bytovým domom na Vyšnej. Tak
skúsim Vám podať informáciu veľmi v krátkosti. Na základe zistení, že strecha, ktorá bola menená na tejto budove je v
zlom stave a zateká, boli sme nútení urobiť projektovú dokumentáciu na jej opravu a v najbližších dňoch sa bude strecha
opravovať. Na poslednom stretnutí obecného zastupiteľstva
poslanci schválili finančné prostriedky na jej opravu vo výške
cca 24.000 Eur ( cena sa môže výrazne znížiť súťažou). Následne vypracujeme návrh VZN o podmienkach prideľovania
nájomných bytov postavených s podporou štátu a návrh VZN
o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch
a finančnej zábezpeky za užívanie bytu.
Na základe schválených VZN budeme vyberať vhodných
nájomníkov a záujemcov o byty. Do konca apríla môžete podať ešte žiadosť o pridelenie nájomných bytov. Po určení výberovej komisie a podmienkach spôsobu výberu nájomníkov
Vás budeme informovať. Inak musím reagovať aj na „poplašné
správy“, že sú práce na bytovke pozastavené z dôvodu vyčerpania peňazí určených na výstavbu. NIE, NIE JE TO PRAVDA.
Momentálne prebiehajú inštalatérske práce – rozvody vodoinštalácie, odpadov, následne bude robená elektroinštalácia a
postupne budú prichádzať na rad opätovne murárske práce.
Jednotlivé práce musia mať postupnosť. Zhotoviteľ vyjadril
snahu ukončiť dielo začiatkom septembra, i keď dúfa, že bude
s prácou hotoví skôr.
Pracujeme na vysporiadavaní miestnej komunikácie v časti
obce Suchá (ľavá strana ), miestna komunikácia nie je zapísaná na liste vlastníctva obce i keď v 70-tych rokoch bola so
strany vtedajšieho MNV vykúpená, no žiaľ nebola zapísaná
na katastrálnom úrade. Preto sme museli urobiť geometrický
plán na zapísanie ulice na katastri, momentálne sa vypracováva znalecký posudok na ohodnotenie pozemkov a následne
budú majiteľom vlastníkov pozemkov zasielané návrhy zmlúv
na prevod vlastníckych práv. Tým, že nie je k nehnuteľnostiam
v tejto časti registrovaná príjazdová komunikácie, majitelia
nehnuteľnosti sú blokovaní možnosťou získania hypotekárnych úverov, predajom nehnuteľností, pretože oficiálne nemajú prístupovú komunikáciu zakreslenú v katastrálnej mape.
Je toho ešte veľa, čo máme rozpracované a budeme Vás informovať o jednotlivých činnostiach na webovej stránke obce
a následne to zhrnieme v budúcom čísle REČi.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky,
osobne či elektronicky, budeme veľmi radi na podnety od Vás.
Mgr. Jana Šimová
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Separovanie a kontaminácia
separovaného zberu

O

d minulého roku sa naša obec aktívne zapojila do
separované zberu. Separácia je omnoho vyššia ako
v predchádzajúce roky, za čo Vás musíme pochváliť. Je viditeľné, že naša rieka Revúca má v koryte menej
odpadu, i keď sa predsa ešte nájde pár neprispôsobivých
občanov, ktorí vedome všetko hádžu do vody. Najhoršie
znečistená časť rieky je v Nižnej časti obce z doliny Veľký
Hričkov. Ale táto dolina nie je jediná, kde obyvatelia hádžu
odpad radšej do vody ako do koša. Asi by sme mali byť viac
všímaví a nebáť sa upozorniť týchto neporiadnikov. Už veľa
krát sme v našich novinách písali akú máme krásnu prírodu
ale nevieme si ju v čistote udržať.
Skúsme si ešte pre skúšku správnosti zopakovať čo všetko
patrí to žltého koša na plasty. Ak dodržíme pravidlá nastavené
spoločnosťou ENVIPACK, ktorá nám zabezpečuje vývoz separovaného zberu z obce bez poplatku, bude naďalej vyvážať
z obce plasty zadarmo. Ak budú v našich žltých kontajneroch
iné smeti, respektíve budú plasty kontaminované, žiaľ plateniu
za plasty – smeti sa nevyhneme. Začiatkom mesiaca marec nás
spoločnosť ENVIPACK upozornila, že v našej obci máme nie
vždy v žltých kontajneroch dobre vyseparovaný plast. Do žltej
nádoby môžeme odkladať plasty, kovové obaly a tetrapacky.
Medzi PLASTY patrí:
plastové fľaše od nápojov a rastlinných olejov (označenie na
obaloch PET alebo 1), aviváži, čistiacich prostriedkov, šampónov (HDPE), číre a farebné fólie, strečové fólie (LDPE), záhradný nábytok, prepravky, penový polystyrén, plastové koše
na odpadky a prádlo, plastové vedierka, misky"VŽDY OPLÁCHNUTÉ VODOU
Medzi KOVOVÉ OBALY patrí:
konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov (coca-cola, pivo, energetické nápoje), tégliky od paštét, hrnce,
vedrá, kovový riad, drobný kovový šrot"VŽDY OPLÁCHNUTÉ VODOU
Medzi TetraPacky patrí:
stlačené tetrapakové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav,
džúsov, vína s hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo vnútri –
VŽDY OPLÁCHNUTÉ VODOU
Medzi PLASTY, KOVOVÉ OBALY a TETRAPACKY nepatri:
znečistený plast (potravinami, zeminou, maltou, zaschnutou farbou alebo inou chemikáliou), plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, celofán, obaly
z cukríkov, keksov, plastové predmety s obsahom kovových
častí, podlahové krytiny, gumu, molitán, PVC "

KRÁSNA JAR A JEJ
NEDUHY- JARNÉ
VYPAĽOVANIE TRÁVY
Drahí spoluobčania, prichádza jar a s ňou veľmi populárna činnosť obyvateľov obcí, poľnohospodárov či záhradkárov. Touto
činnosťou je veľmi často spomínané plošné vypaľovanie suchej
trávy, kríkov či iného porastu. Taktiež prichádza obdobie, kedy
po dlhej zime všetci chceme ísť do prírody a užiť si teplé jarné
slnko. No žiaľ medzi nami sú aj ľudia, ktorí svojou neopatrnosťou, ľahostajnosťou a ľahkomyseľnosťou zapríčiňujú odhodenými nedopaľkami cigariet rozsiahle prírodné požiare s vysokými
materiálnymi škodami. Taktiež veľké percento daných požiarov
vzniká neopatrnosťou pri obľúbenej opekačke. Tu si treba uvedomiť, že zakladať ohniská vo voľnej prírode je zakázané. Oheň
sa môže zakladať len na už vybudovaných ohniskách, ktoré sú
zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa do okolia. Každému
občanovi, ktorý nelegálne vypaľuje porasty, či zapríčiní takýmto správaním požiar, hrozí v zmysle zákona NR SR č. 314/2001
Z.Z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokarhanie alebo pokuta do výšky až 331.-€ a v blokovom konaní
do 100.-€. V prípade, že požiar spôsobí veľké materiálne škody,
zapríčiní zranenie či úmrtie, môže byť vinník aj trestne stíhaný
za všeobecné ohrozenie. Touto cestou apelujem na všetkých občanov, nebuďme ľahostajný k takémuto správaniu a dávajme si
pozor na naše okolie. Nedovoľme niekoľkým nezodpovedným
spoluobčanom, aby ohrozovali naše okolie, náš majetok a samozrejme aj nás všetkých.
Ing. Marek Bačík
Preventívno - výchovná komisia pri UzV DPO SR
Ružomberok

DENNÝ STACIONÁR
Vážení občania,
Na základe prijatia uznesenia obecného zastupiteľstva Vám
oznamujeme, že prevádzkovania denného stacionára bude
ukončené 30.4.2018 v prípade neprejavenia záujmu zo strany
občanov Liptovských Revúc. Na ďalšie financovanie prevádzky je potrebné minimálne 5 klientov, ktorý podajú žiadosť do
polovice apríla 2018.
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DEŇ MATIEK
ZMENA TERMÍNU

D

ovoľujeme si Vám oznámiť, že tohtoročný Deň
matiek v našej obci bude preložený z nedele
13.5.2018 na 20.5.2018. V nedeľu 13.5.2018 sa v
našej farnosti uskutoční slávnosť 1. Svätého prijímania.
Za pochopenie ďakujeme

SLÁVNOSTNÉ UVÍTANIE
DETÍ DO ŽIVOTA

VIANOČNÉ TRHY

V

sobotu 16.12.2017 sa konali v našej obci už v poradí 4-té
vianočné trhy spolu s vianočnou besiedku. Kultúrny
program si pre nás pripravili deti zo Základnej školy s materskou školou v Liptovských Revúcach v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Dotyk. Žiaci si pripravili veľmi
pekné ukážky zo svojich hudobných a výtvarných prác. Predstavili sa nám speváci, klaviristi, gitaristi, harmonikár, flautistka.
Všetky deti boli neuveriteľné úžasné, na konci predstavenia nás
čakalo prekvapenie v podobe vianočnej piesne od našich pani
učiteliek zo Základnej školy s materskou školou v L. Revúcach.
Po skončení pásma piesní sme si pochutnali na vianočných špecialitách pripravených v stánkoch pred kultúrnym domom. Deti
zo základnej školy si pripravili krásne vianočné výrobky, ozdoby
a maškrty, ktorými obohatili vianočné trhy. Po vypredaní svojej trhovníckej ponuky ste mohli sledovať rozžiarené očká, ktoré
prezrádzali spokojnosť z dobre vykonanej práce.

A

j najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší
symbol ľudského šťastia, ako sú blaženosťou svietiace oči
matky a otca pri pohľade na svoje novorodeniatko. Svojou
láskou mu dali život, aby odovzdali posolstvo existencie ľudského
rodu ďalšej generácii.
Aj my sme sa spoločne zišli v nedeľu 4. februára 2018 v sobášnej miestnosti obecného úradu v Liptovských Revúcach spolu
s rodičmi, aby sme precítili veľkú chvíľu naplneného životného
šťastia a privítali sme medzi nami nových malých ôsmich občanov našej obce, ktorí sa narodili počas celého roku 2018. Na
slávnostnom uvítaní do života pani matrikárka obce privítala
a predstavila novonarodené deti, následne rodičom a deťom sa
prihovorila pani starostka obce, básničkami detí zo ŽŠ s MŠ a
piesňami speváckeho súboru sme zakončili túto milú slávnosť.
Rodičia si prevzali pozornosť od obecného úradu a zapísali sa
do pamätnej knihy obce.
Rodičia, dali ste život svojmu dieťaťu, dávajte mu svoju rodičovskú lásku a starostlivosť tak, aby vaše šťastie bolo znásobené
v budúcnosti jeho láskavým a starostlivým vzťahom voči nám.
Nech vaše ratolesti prežijú čo najšťastnejší život!
Marta Králiková, matrikárka

III. REPREZENTAČNÝ PLES
OBCE LIPTOVSKÉ REVÚCE

Z

ačiatok krátkeho fašiangového obdobia sa
organizoval už po tretí krát
Reprezentačný ples obce
v sobotu 13.1.2018. Počas
tohto dňa sa premenia ženy
na prekrásne dámy a pani v
oblekoch na gentlemanov.
Je to deň, ktorý nás aspoň
na chvíľku vytrhne z denno-denného pracovného
stereotypu na deň noblesy
a zábavy. III. ročník reprezentačného plesu bol
výzdobou ladený do studeného ľadového kráľovstva
v otieňoch bledomodrých
a strieborných. V programe sa nám po dlhšej prestávke prezentovali naše krásne malé a
šikovné revúcke mažoretky pod vedením Mgr. Janky Bubanskej,
do tanca nám hrali Miťo Bomba a ľudová hudba primáša Tomáša
Uličného. Pripavená bola zaujímavá a bohatá tombola, za ktorú sa
aj touto cestou chceme poďakovať štedrým darcom a sponzorom
plesu. Dúfame, že aj v budúcom roku sa opäť stretneme na reprezentačnom plese pod záštitou starostu obce a bude tradíciou každoročných podujatí obce vo fašiangovom období.
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II. ROČNÍK
GAZDOVSKÉHO PLESU

A

j tohto ročná plesová sezóna bola plne využitá. Po vydarenom prvom ročníku nášho plesu sme sa rozhodli členovia
klubu Outdoor Čierny Kameň urobiť ples v duchu gazdovskom. Po minuloročnej premiére sme mali plno pozitívnych
ohlasov, ktoré nás utvrdili, že ľudia v Liptovských Revúcach sa radi
vytancujú a podporujú myšlienku tradícií. No a aby táto stopa bola

Fašiangy

v Liptovských Revúcach

V

sobotu 10. 2. 2018 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 prehliadka 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
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dostatočne viditeľná a zodpovedajúca tejto tématika, rozhodli sme
sa usporiadať II. Ročník Gazdovského plesu turistov, ktorý pripadol na deň 27.1.2018. Kultúrny dom v Liptovských Revúcach sa
opäť výzdobou zmenil na krásnu sálu, priestory kultúrneho domu
sa vyzdobili v ľudovom duchu. Na tomto plese už veľa párov prišlo pekne oblečených v revúckom kroji, ale musíme sa pochváliť
aj hosťami nášho plesu, ktorí prišli v krojoch z rodnej obce resp.
mesta.
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 Oto Sila. Všetko nakoniec
zapadlo ako malo, o čom svedčilo takzvané „spoločné ranné spievanie zúčastnených“, za podpory ľudovej hudby, ktoré spojilo veľkú
skupinu plesajúcich do jedného kruhu. Odozvy ľudí nám naliali
odvahu a chuť zorganizovať rovnaký a možno ešte lepší Gazdovský
ples turistov aj budúci rok. Touto cestou sa musíme opätovne poďakovať organizátorom, sponzorom a všetkým ktorí pri príprave
plesu pomáhali, kde bez ich pomoci a zápalu, by sa akcia tohto rangu nemohla uskutočniť. No za nezabudnuteľnú atmosféru chceme
rovnako poďakovať hlavne Vám, ktorí ste sa nášho plesu zúčastnili,
dúfame, že sme spoločne započali ďalšiu krásnu a hlavne tradičnú
udalosť v našej obci.
Mgr. Tomáš Baštigál

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.
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.
Tento rok sme boli pozvaní na bursovanie do Ružomberka a
spolu s folklórnou skupinou Liptov a ostatnými folkloristami z
okolia Ružomberka sme ukončili fašiangové obdobie pochovávaním basy v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku. Atmosféra bursovania po Ružomberku bola neskutočná, naši bursovníci boli príjemným spestrením spoločného podujatia. Všetci
nás zastavovali, tancovali s nami a samozrejme naši chlapci ich
pohostili „krpkovicou“, ktorá očarili hlavne mešťanov.
Ing. Michaela Zrubáková,
Ing. Ján Cárach

VÝSTUP
NA KONČITÚ
P

osledný deň v roku na Silvestra sa konal
výstup na Končitú. I keď bolo nepriaznivé
počasie na túru sa predsa vybralo pár skalných
turistov z obce a „vyšlapalo“ si v pomerne ťažkom teréne každoročný výstup na Končitú. S
povinnou výbavou v ruksakoch vystúpili až na
vrchol Končitej, kde veľmi rýchlo absolvovali
povinnú jazdu programom – zaspievaná slovenská hymna vystriedala modlitba ku sv. Cyrilovi a Metodovi (patróm kríža umiestneného
na vrchole Končitej). Vo veternom a upršanom
počasí sa turisti rýchlo vrátili naspäť do dediny, kde v Penzióne Čierny kameň bola pre nich
pripravená kapustnica a pivo.

ZBERNÝ DVOR

D

ovoľujeme si Vám oznámiť, že od 12.3.2018 je otvorený
Zberný dvor odpadov v našej obci. V jarných mesiacom
od marca do mája bude otvorený každodenne v pracovné dni od 9.00 - 11.00 hod. v sobotu bude otvorený od 9:00 do
12:00 hodiny. Informáciu o zmene otváracích hodín Vám vopred
oznámime.
Na zberný dvor môžete doniesť :
- veľkoobjemový odpad (kreslá, skrine, gauče, postele, matrace
a pod)
- pneumatiky
- železo a kov
- starý olej, staré farby
- batérie
- elektroodpad
- biologicky rozložiteľný odpad (konáre, kríky, tráva)

VÝSTUP NA BORIŠOV

A

ko každý rok, tak ani tento rok nebol výnimkou a hlavný organizátori Outdoor Čierny kameň Liptovské Revúce
uskutočnili zimný predsilvestrovský výstup na Borišov.
Počasie bolo len pre zdatných turistov a skialpinistov. Prvá časť
turistov išla už 29.12.2017 a prešlapali chodník pre druhú partiu,
ktorá výstup realizovala 30.12.2017. Na chate pod Borišovom si
za odmenu dali teplú polievočku a vyrazili späť na zostupovú cestu do dediny.

Cenník:
- za 1kg stavebného odpadu bez železa .....................0,05 Eur za kg
- staré šatstvo ................................................................0,02 Eur za kg
- veľkoobjemový odpad...............................................0,02 Eur za kg
ostatné odpady sa na zberný dvor ukladajú bezplatne

AKÝ VZHĽAD BUDE MAŤ
NAŠA BYTOVKA

A

ký vzhľad bude mať naša bytovka môžete rozhodnúť aj Vy.
Na webovej stránke obce máme 3 varianty vizualizácia
vonkajšej fasády nájomného domu. Budeme veľmi radi ak
sa zapojíte do výberu a svoj názor zašlite na mail starosta@liptovskerevuce.sk alebo na obec@liptovskerevuce.sk do 30.4.2018.
Fotografie fasády budú vyvesené na úradných tabuliach v obci.
Veľmi oceníme Vaše hlasovanie.
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Občianske združenie na podporu a rozvoj cestovného ruchu v obci
Liptovské Revúce – z našej činnosti v roku 2017 a plány na rok 2018

P

re rozvoj cestovného ruchu je okrem prírodných krás a
scenérií dôležitá aj čistota a celkový vzhľad obce. Preto sa
naše Občianske združenie v minulom roku rozhodlo vyhlásiť a zorganizovať 1.ročník súťaže „O najkrajší balkón-predzáhradku obce Liptovské Revúce“ o čom sme občanov informovali
na oficiálnej web-stránke obce www.liptovskerevuce.sk. Dostali
sme však len niekoľko tipov na víťazov , preto sme sa rozhodli,
že víťazmi budú všetci zúčastnení. Ich krásne záhradky a balkóny
môžete obdivovať aj na priložených fotografiách:

Altánok u Málikov

Altánok u Šulekov

Balkón u Majzelov

Záhrada u Frniakov
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Odmenou pre zúčastnených boli vecné ceny, ktoré venovalo
naše Občianske združenie a starostka obce.
Súťaž o najkrajší balkón-predzáhradku obce Liptovské Revúce vyhlasujeme aj na rok 2018. Fotografie predzáhradiek a
balkónov vyhotovené výlučne v roku 2018 a výlučne z obce Liptovské Revúce, tipy na pekné predzáhradky a balkóny v obci
môžete zasielať na emailovú adresu starosta@liptovskerevuce.
sk s popisom adresy a označením „súťaž 2018“ najneskôr do
30.9.2018. Komisia v zložení starosta obce Liptovské Revúce,
predseda OZ a 2 členovia OZ najneskôr do 31.10.2018 vyberie
na základe zaslaných fotografií, zaslaných tipov ako aj na základe vlastných postrehov a vonkajších obhliadok 3 najkrajšie
upravené predzáhradky a balkóny. Celkom budú 3 ocenené víťazné objekty, vždy po jednom v Nižnej, Strednej a Vyšnej Revúcej. Mená víťazov budú zverejnené v revúckom časopise REČ.
Víťazom bude cena odovzdaná osobne za prítomnosti starostky
obce a predsedu OZ najneskôr do 31.12.2018.
Budeme veľmi radi, keď sa Vás do súťaže zapojí čo najviacnech sú Liptovské Revúce rozkvitnuté ako jedna veľká krásna
záhrada.
Občianske združenie v minulom roku zorganizovalo a prefinancovalo zhotovenie druhej informačnej tabule, ktorú plánujeme osadiť v jarných mesiacoch v časti Vyšná Revúca pri
autobusovej zastávke, ktorá je východzím miestom pre peších
turistov. Bude to obdoba informačnej tabule, ktorú sme už osadili v časti Nižná pri autobusovej zastávke na parkovisku oproti
obchodu COOP Jednota.
Webovú stránku www.revuce.sk, ktorú vytvorili traja členovia nášho občianskeho združenia a ktorá informuje o prírodných krásach obce a okolia, zameriava sa na turisticky zaujímavé miesta (je to nekomerčná stránka) virtuálne navštívilo už
viac ako 2000 ľudí z viac ako 37 štátov.
Všetky doterajšie aktivity Občianskeho združenia boli financované výhradne z členského a zo sponzorských príspevkov niektorých členov združenia. Pre rok 2018 sa podarilo naše
združenie zaregistrovať ako príjemcu asignovanej dane (2% zaplatenej dane z príjmov). Veríme, že sa nám aj týmto prostredníctvom podarí získať ďalšie finančné prostriedky, ktoré potom
plánujeme použiť ( v súlade s § 50 Zákona o dani z príjmov) na
ďalšie aktivity spojené výhradne s obcou Liptovské Revúce.
RNDr. Silvia Nevická, MBA

STOLNÝ TENIS
TURNAJ DETÍ

kujem za účasť na turnaji a dúfam, že budúci rok sa ich na turnaji
objaví viac.

P

očas jarných prázdnin sa opäť konal detský stolnotenisový
turnaj, ktorý pripravili pre deti TJ TATRAN Liptovské Revúce – stolnotenisový oddiel v spolupráci s obecným úradom. Hlavným cieľom bolo dostať deti počas prázdnin od počítačov a televízorov, ale novodobý trend izolovať sa od kamarátov
a zostať pri wifi sa podpísal aj na slabej účasti detí. Súťažilo sa iba
v dvoch kategóriách vzhľadom na počet detí. Rozdelili sme deti
do skupiny dievčatá a do skupiny chlapci. Pre deti napiekli naše
pani kuchárky šišky, navarili sme čajík a deti, ktoré sa zúčastnili
turnaja prežili bohaté športové dopoludnie. Všetkým deťom ďa-

Z ČINNOSTI ŠKOLY

Š

kolský život sa nezastavil ani v treťom štvrťroku. Aktivít a aj
učenia bolo až, až.
Jedna januárová sobota bola pre nás všetkých – malých i veľkých, veľmi zaujímavá. Prečo? No predsa preto, lebo sa konal
úžasný školský karneval! Už celé týždne sme vymýšľali, akú masku si dáme a zároveň sme boli zvedaví na ďalšie masky a hútali
sme, ktorá bude nakoniec tá najlepšia a najoriginálnejšia. A boli
ozaj pestré a zaujímavé, a keďže vyhrať nemohli všetci, porota sa
musela potrápiť výberom tých najlepších.Spokojní boli všetci:
rodičia, starí rodičia, pani učiteľky a hlavne deti a žiaci

A náš TOP: Obnovila sa činnosť našich školských mažoretiek.
Ich premiérou bolo otvorenie januárového Obecného plesu.
Ale sú krásne!

Pred jarnými prázdninami žiaci 7. ročníka prežili skvelý týždeň plný
lyžovania, ale aj zábavy. Počas lyžiarskeho výcviku sa niektorí naučili
lyžovaťa niektorí si vylepšili svoje lyžiarske schopnosti.A čo viac? Od
nás si oddýchli naši rodičia.
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STOLNÝ TENIS
– IV. ROČNÍK
STOLNOTENISOVÉHO
TURNAJA O POHÁR
STAROSTKY OBCE

V

sobotu 3.3.2018 sa konal v našej obci 4. ročník stolnotenisového turnaja dospelých. Súťažilo sa v 4 kategóriách :
1. muži do 30 rokov
2. muži od 30 rokov do 50 rokov
3. muži nad 50 rokov a
4. ženy
Pri registráci bolo v kategórii 1. Muži do 30 rokov sa zapísali iba
4 pinpongisti, čo nás veľmi prekvapilo. V 2. Kategórii muži od 30
rokvodo 50 rokov ich bolo zapísaných 7 hráčov a v 3. Kategórii
muži nad 50 rokov bolo registrovaných 8 hráčov. Kategória žien
pozostávala z 3 hráčok.

Hokejový turnaj obce
Liptovské Revúce

V

sobotu 27.01.2018 zorganizovali priaznivci hokejového športu z časti Nižná Revúca hokej(bal)ový turnaj o
pohár starostky obce, ktorý sa uskutočnil na parkovisku pod lyžiarskym vlekom. Tímy, ktoré postupne prichádzali, vítala šíriaca sa vôňa pripravovaného kotlíkového guľáša.
Revúckeho turnaja sa ako obvykle zúčastnili tri tímy. Tím z
Nižnej, Strednej a Vyšnej Revúcej. Kapitáni mužstiev vyžrebovali stretnutie prvých dvoch mužstiev, ktoré svojim nástupom
na pripravenú hraciu plochu oficiálne otvorili túto športovú
udalosť. Hralo sa tradične 3 x 20 minút. Prvý zápas odohrali
športovci z Nižnej a Strednej, ktorý sa skončil výsledkom 1:4.
Po prestávke sa prehraté mužstvo stretlo s vyšňanmi, zápas sa
skončil tesným výsledkom 1:2. Do finálového duelu turnaja

10
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Všetci "pinpongisti" bojovali o víťazstvo vo svojej katégórii. V
kultúrnom dome panovala športová atmosféra a vo vzduchu bolo
cítiť, že každý chce vyhrať.
Víťazi jednotlivých kategórii hrali o pohár starostky obce. Víťazom sa stal jednoznačne Jozef Sedlák, ktorý vo finále porazil
Rasťa Okáľa.
Po absolvovaní zápasov (hralo sa formou : každý hral s každým) už na športovcov čakala uvarená kapustnica od Paľka
Obertáša, nechýbal ani náš tradičný meteník a našlo sa aj niečo
na „osvieženie“.

postúpili vyšňania a stredňania. Víťazom zápasu ako aj celkovým víťazom turnaja sa stalo mužstvo Vyšnej Revúcej. Za
najlepších strelcov turnaja boli vyhlásení Mário Pánči a Vladimír Gazdarica. Titulom najlepšieho brankára bol odmenený
Kamil Králik. Turnaj prebehol bez vážnejších zranení. Celodenné športové podujatie sprevádzalo občerstvenie a po vyhlásení výsledkov čakalo hráčov príjemné spoločenské posedenie, spojené s konzumáciou chutného guľáša. Zároveň treba
vyzdvihnúť súťaživosť, herné nasadenie v rámci pravidiel fair
play a taktiež vysloviť poďakovanie za účasť všetkým, ktorí sa
turnaja zúčastnili.
Tabuľka zápasov:
výsledok
1. Nižná Revúca Stredná Revúca 1 : 4
2. Nižná Revúca Vyšná Revúca 1:2
3. Vyšná Revúca Stredná Revúca 2:0
PaedDr. Juraj Gazdarica

STOLNOTENISOVÁ
SÚŤAŽ VIII. LIGA

P

očas stolnotenisovej sezóny ročníka 2017/2018 Žilinského kraja náš stolnotenisový oddiel TJ TATRAN bojoval v VIII lige. Po dvoch predchádzajúcich ročníkov
v XI.lige hráči stolnotenisového oddielu postúpili do VIII.

Ligy. Počas celej sezóny boli vyrovnanými súpermi pre hráčov v VIII.lige, ale chýbalo im veľa krát to povestné športové
šťastie. Od novej súťažnej sezóny zostupujú naspäť do IX. Ligy
a s nadobudnutými skúsenosťami opätovne zabojujú o postup
do vyššej súťaže. Hráči po sezónne skonštatovali, že im treba
viac trénovať a pritiahnuť medzi seba aj mladších záujemcov
o stolný tenis. Počas súťažnej sezóny 2017/2018 bol najlepším
hráčom TJ Tatran Liptovské Revúce Denis Mikulaj, ktorý je
na 26. Mieste tabuľky jednotlivcov, na 33. Mieste sa umiestnil
Rastislav Okáľ.

1.
2.
3
4
5
6
7
8
9

Mužstvo
Hubová B
Baničné D
Turík B
Liptovská Osada B
STK Lúčky
Biely Potok C
Hubová C
Ivachnová
Ľubochňa C

U
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
15
13
12
11
7
7
6
5
3

R
2
1
2
3
3
3
1
1
1

P
1
4
4
4
8
8
11
12
14

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sety
796:418
695:568
737:482
687:542
624:590
592:652
573:688
584:683
423:768

Zápasy
236:88
186:138
209:115
189:135
160:164
151:173
139:185
145:179
100:224
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Liptovské Revúce

18

2

1

15

0

446:766

105:219

RUŽOMBERSKÁ
FLORBALOVÁ LIGA OPÄŤ
S NAŠOU ÚČASŤOU

V

poradí už štvrtú sezónu odohrali florbalisti
1.FBK Liptovské Revúce, v ružomberskej mestskej florbalovej lige. Sezóny
2017/2018 sa zúčastnilo dohromady 6 tímov, kde náš
tím 1.FBK Liptovské Revúce, skončil na štvrtom mieste. Dá sa povedať, že počas
nášho štvorročného účinkovania v ružomberskej florbalovej lige sa jedná o naše najlepšie
umiestnenie, aj keď túto sezónu sa do súťaže prihlásilo najmenej
tímov za ostatné ročníky (po minulé ročníky to bolo 8 až 9 tímov). Aj v tejto sezóne sme odohrali veľa vyrovnaných stretnuDRUŽSTVO

Z

V

P

R

SKÓRE

BODY

1.

FBC DUKLA RK

15

14

1

0

136/58+78

28

2.

GUMBALL

15

11

3

1

97/53+44

23

3.

TJ ŠTART L. JÁN

15

7

6

1

85/87-2

15

4.

1. FBK L. REVÚCE 15

4

9

2

76/99-23

10

5.

FBC SLIAČE

15

4

9

2

71/99-28

10

6.

CRUSADERS

15

2

13

0

61/130-69

4

Body
50
45
44
43
35
35
31
29
25
23

tí, kde sme dokázali potrápiť aj favoritov za ktorých možno
právom považovať tím Dukla Ružomberok, ktorý vyhral celú
ligu a tím Gumball z Liptovského Mikuláša, ktorý skončil na
druhom mieste. Rovnako ako minulú sezónu aj tento rok sa k
nám pridali hráči z Liptovskej Osady, nakoľko naša „revúcka“
časť sa nerozšírila o žiadnych nových členov. Koniec koncov
táto spolupráca s chalanmi z Liptovskej Osady sa nám celkom
osvedčila. Veď našim hlavným cieľom je, aby sme strávili svoj
voľný čas aktívne a najlepšie spôsobom, ktorý ako sa povie nám
najviac chutí. Za zmienku tiež stojí fakt, že za náš tím nastupovalo aj jedno žieňa, ktoré sa nebálo fyzicky vyspelejších mužských protihráčov. Aj keď nie vždy sa nám darilo tak ako by
sme si predstavovali, celkovo môžeme sezónu hodnotiť ako vydarenú, veď ako už bolo spomenuté náš hlavný cieľ a to aktívne
vyplnenie voľného času sme splnili dokonale! No a hádam sme
aj tak trochu prispeli k dobrej reprezentácii našej obce v rámci
liptovského regiónu.
Mgr. Tomáš Baštigál

Z NAŠEJ MATRIKY
Narodenia:
Tamara Pánčiová, Lipt. Revúce č. 685,
Michal Porubän Lipt. Revúce č. 525,
Marek Močilan Lipt. Revúce č. 16
Úmrtia:
Marta Dančeková Lipt. Revúce č. 598,
Milan Hudek Lipt. Revúce č. 740
Zuzana Šavrtková Lipt. Revúce č. 282
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