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PRÍHOVOR

P

ri všetkom zhone, pracovných povinností, starostiach nastáva v najbližších dňoch obdobie roka kedy akosi podvedome spomalíme a čas, kedy sa snažíme aspoň na chvíľu
zastaviť. Je tu ten krásny čarovný a sviatočný čas Vianoc. Čas,
keď oslavujeme narodenie Spasiteľa. Rovnako ako deti, aj my dospelí sa tešíme na tento vzácny a jedinečný okamih v roku. Prichádza čas, kedy sa niečo prirodzene v nás prebudí a prinesie
potrebu urobiť tieto dni výnimočné pre našich blízkych, urobiť
im radosť, priniesť pokoj do našich rodín.
Nastáva čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si
sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily,
ktorej hovoríme rodinné puto.

OBJAVME VIANOCE

M

ax Kašparů v jednej zo svojich kníh opisuje svojho
starého priateľa, ktorý si kúpil staré sedliacke hospodárstvo.
Najprv sa pustil do likvidácie toho, čo nazývame starými
haraburdami a rárohmi. Požiadal ma pritom o priateľskú výpomoc. A vtedy som na jeho pôjde našiel medzi ďalšími nepotrebnými zbytočnosťami aj starý, nevzhľadný a špinavý telefónny prí¬stroj. Na moju otázku, čo s ním chce urobiť, odpovedal
jednoducho: „Vyhodiť.“
Pretože on o prístroj nestál, vzal som si ho domov. Čistiace
prostriedky urobili svoje. Ak dnes prídete do mojej pracovne,
uvidíte na stole jedinečný, priam umelecky tvarovaný aparát, a
navyše úplne funkčný. Už niekoľko zberateľov mi zaň po¬núkalo pomerne vysokú sumu.
Paradoxná situácia nastala, keď ma prišiel navštíviť aj ten
priateľ, bývalý majiteľ toho telefónu. Zaujal ho a opýtal sa ma,
odkiaľ mám ten skvost. „Od teba,“ počul odpoveď. Sta¬čilo len
vyčistiť nánosy časov a odstrá¬niť to, čo bolo zbytočné a bolo
tu umelecké dielo.
A v tomto zmysle by sme sa dnes mohli zamyslieť nad Vianocami. Pretože Vianoce sa nedajú akosi vyrobiť, my ich môžeme iba objaviť ako čistý Boží dar, a vtedy budú skutočné,
nefalšované. Musíme ich objaviť lebo prichádzajú v skrytosti.

DECEMBER 2017

Želám vám, milí spoluobčania radostné, pokojné, milostiplné
prežitie vianočných sviatkov, aby sa vám splnili Vaše sny, priania
a túžby. Prajem Vám aby v tieto krásne a dlho očakávané sviatky
pokoja nikto nebol sám pri štedrovečernom stole.
Našim ratolestiam želám bohatého Ježiška. Aby pod vianočným stromčekom našli svoje vysnívané darčeky.
Zároveň sa blíži koniec kalendárneho roka 2017, pre niekoho
to bol rok plný radosti, spokojnosti, lásky, rok o ktorom si bude
môcť povedať, že bol úspešným. A niekto bude spomínať na tento rok so smútkom a žiaľom v srdci a s nádejou, že práve ten nastávajúci bude niečím krajší a čarovnejší. Ja Vám v mene svojom,
v mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu prajem všetko najlepšie do Nového roku 2018, veľa
lásky, trpezlivosti, spokojnosti, radosti, šťastia, zdravia, úspechov
v práci a pokoja v rodine.
Jana Šimová

Boh nielen vidí v skrytosti ale aj koná v skrytosti. Bolo to tak
pred 2000 rokmi a je to tak aj dnes.Boh sa totiž vo svojich plánoch nespája s veľkými tohto sveta, ale vyberá si spojencov tam,
kde by to nikto nečakal. Skláňa sa k obyčajným, často svetom
odpísa¬ným ľuďom. Aj svojmu Synovi necháva dať meno Ježiš
Naza¬retský, teda inými slovami „Ježiš zo Zapadákova“. Meno
Ježiš bolo v tej dobe obyčajným menom, ktoré mal každý druhý
hebrejský chlapec.
Dnes ho zas musíme hľadať v spleti predvianočných reklám,
koncertov, kolied a rôznych adventných akcií, pri ktorých sa pýtame, či nám pomáhajú objaviť príchod Krista, alebo ho naopak
totálne zakrývajú.
Boh prichádza a koná v skrytosti a keď sa nám ho podarí niekedy objaviť, vtedy zažijeme svoje osobné Vianoce, lebo ako hovorí
starokresťanský teológ Origenes: „Čo mi prospeje, že sa Kristus raz
narodil v Betleheme, ak sa nenarodí vierou v mojej duši.“
Prajem vám všetkým požehnané prežitie vianočných sviatkov,
aby ste dokázali objaviť Vianoce, Boha, ktorý sa rodí a prichádza do
nášho života a koná v ňom v skrytosti. Je tam, len ho musíme objaviť.

A do nového roku 2018 vám prajem samé veľké veci, ako mi to
raz prial jeden môj priateľ:
Veľké oči, aby ste videli každodenné zázraky,
veľké uši, aby ste vedeli načúvať druhým,
veľké nosy, aby ste vedeli vyňuchať tie správne príležitosti,
veľké zuby, aby ste sa vládali prehrýzť cez problémy,
veľké nohy, aby ste sa ponáhľali pomôcť a odpustiť,
veľké ruky, aby ste nimi podržali tých,
ktorí to budú potrebovať.
Veľké a šikovné prsty, aby ste dokázali oddeliť plevy od zrna,
dôležité od nepodstatného.
Veľké svaly, aby ste mali silu prijať Bože Milosrdenstvo
a potom ho aj ďalej šíriť,
a hlavne – veľké srdcia, aby sa do nich vošiel Boh i všetci,
ktorých máte radi.
Požehnané Vianoce i celý nový rok 2018.
Mgr. Milan Holík, farár

Symfónia zimy

S

cénografickú výzdobu prírodného prostredia počas vlády pani zimy dostane od Stvoriteľa, pod režisérskou taktovkou ktorého sa odohráva kolobeh života v zákutiach
prírody v časovom intervale roka i dňa, na starosť umelecký
výtvarník mrázik. Tento scénograf dokáže z ľadu vymodelovať miniatúrne napodobeniny ihličia, trávy, kvietkov, papradia, stromčekov, ktoré sú na nerozoznanie od živých stvorení...
Umelecký majster zababuší stromy do snehových kabátcov a
kríky do teplých zimných úpletov, aby im nebolo zima, keď ich
bude objímať v chladnom náručí. Stonky rastlín, ktoré jesenné
vetriská nepolámali, vyzdobí do nevídanej krásy. Z uschnutých
trsov tráv vyčaruje nádherné striebristé kytičky. Plešivé hlávky bodliakov a pichliačov, ktorým vietor odfúkol prekrásne
ozdoby v podobe páperovitých chocholcov, prikryje čiapočkami z inovati. Tieto srieňové parochne im neobyčajne pristanú,
vyzerajú s nimi ako princovia so striebornými korunkami na
hlávkach. A navyše im tieto baretky chránia lysinky pred omrzlinami. Zvädnutým nevädziam nasadí na hlavičky zasa diadémy
so striebristými šperkmi, nariasené šaty ušité tkáčskymi majstrami pavúčikmi z jemných pavučinových vlákien počas vlády
babieho leta im jemne pocukruje drobunkými ľadovými kryštálikmi, a tak vyčaruje z nich najpôvabnejšie lúčne princezné, aby
princom vykúzleným z ôstia nebolo v tejto naozajstnej zimnej
rozprávke otupno. No a tá sa začne odvíjať vtedy, keď do tohto
lúčneho zátišia nazrie svojimi zvedavými pohľadmi slniečko–
zlatoviečko. V momente, ako sa svojimi zázračnými lúčmi dotkne strieborných šiat nevädzových princezien a bodliakových
princov, premení ich na zlaté.
Na výzdobe vianočnej jedličky, rastúcej uprostred lesnej
čistinky obkolesenej zôkol-vôkol stromovými velikánmi, si
scénograf mrázik dal veru tiež poriadne záležať. Jemne nariasené šaty z pavučinových čipiek vyzdobil tento umelecký majster snehovými vločkami v tvare prekrásnych šesťuholníkov,
ktoré sa v slnečných lúčoch nádherne trbliecu. Pavučinový
diadém, ktorý jej uštrikovali tkáčsky majstri pavúčiky počas
pozdnej jesene, ozdobil obrovskou snehovou vločkou. Slniečko–zlatoviečko ju jediným dotykom lúča zažalo a vyčarovalo
z nej zlatistú šesťcípu ligotavú hviezdičku. Z jedličky je teraz
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vskutku princezná s jagavou zlatou hviezdou na striebristom
pavučinovom diadéme. Scénka ako z vymyslenej rozprávky...
Rozprávku v skutočnom svete možno zažiť naozaj iba v zátišiach pramatky prírody, kde sa odohráva v každom okamihu
nekonečné množstvo rozprávkových príbehov. Je len na nás,
či dokážeme ešte vôbec vniknúť do dejov takýchto rozprávok
a či ich neprehliadneme, súc oslepení svetskou krásou a výdobytkami vedy a techniky, a zostanú nám tak neviditeľné.
Ak umelecký dizajnér mrázik nájde na nejakých pred jesenným ihravým vetriskom dobre schovaných miestach neporušené tkáčske výtvory pavúčikov, premení ich na drahú
bižutériu v podobe brošní, náramkov, či náhrdelníkov. Tieto
dizajnérske výtvory nevyčísliteľnej hodnoty majstra mrázika nájdeme v predsieňach jaskýň, v skalných dutinách alebo
aj v bútľavinách stromov. Tieto miesta sa v zimnom období

stávajú galériami ukrývajúcimi vzácne poklady, ktoré si tu na
obdiv vystavuje mrázik.
Keď sa v zátišiach prírody usadí pani zima, pulz života
sa spomalí, avšak načisto sa nestratí. Lesné, lúčne či horské
zátišia opustí na jeseň viacero vtáčích druhov, ktorí odlietajú tráviť zimnú dovolenku do najrôznejších destinácií sveta.
Tie najzimomravejšie sa v tomto čase rekreujú až v južných
cípoch Afriky. Operence, ktoré nie sú až tak nenáročné na
teplo, trávia dovolenkové obdobie bližšie v oblastiach Stredomoria. V prírodných zátišiach je tento odliv operencov počas
zimných mesiacov zreteľný, avšak otužilé operence, ktoré zostávajú verné svojmu rodisku, neumlčí ani štipľavý mráz, a tak
tu nevládne mĺkvosť. Vtáčence sa v tomto období združujú
do kŕdlikov a kočujú po krajine. V zasneženej prírode mávajú jemné hlásky pevcov zázračný účinok zmierňovania pocitov chladu. Pri započutí verklíkovej riekanky najmenšieho
lesného drobčeka králička zlatohlavého, poletujúceho medzi
vetvičkami jedle okrášlenými ľadovými cencúlikmi, mi srdce ovlaží teplý balzam a zneguje pôsobenie štipľavého mrazu.
Podobné zázračné účinky na môj od prírody závislý organizmus má aj bubnovanie ďatľa alebo zahliadnutie kŕdlika bucľatých hýľov, hodujúcich na posledných bobuľkách jarabiny.
Pulz života v zátišiach zimnej prírody udržuje obzvlášť početná rodinka sýkoriek. V zasneženom lese predstavujú tieto
pestrofarebné krásky doslova živé ozdoby. Zasnežený stromček, na ktorý zavíta kŕdlik sýkoriek, sa premení na umelecký
výtvor. Na vrcholci jedle sa usadí veliteľka kŕdlika sýkorka uhliarka. Štyri vetvičky v prvom praslene pod vrcholcom krášlia
dve sýkorky belasé a dve sýkorky čiernohlavé. Na konáriky
v druhom praslene od špičky stromu prisadnú sýkorky veľké
a hôrne. Na ostatné vetvičky zasneženého stromčeka priletí
početná rodinka mlynárok dlhochvostých. Tieto neposedné
operené ozdôbky sa vešajú po vetvičkách v najrozmanitejších
artistických pózach, vrtia sa a preletujú z konárika na konárik. No a všetky príslušníčky kŕdlika hlasne šveholia. Iba
scénografka príroda dokáže vo svojich prelestných zátišiach

zinscenovať takúto rozprávkovú scénku so skutočným živým
a hovoriacim vianočným stromčekom.
K fascinujúcim úkazom na scéne prírody v zimných mesiacoch patrí padanie snehových vločiek z poroztŕhaných oblakov, pomedzi ktoré sa na tento jav zvedavo pozerá zapadajúce
slniečko–zlatoviečko. Snehové vločky sú umelecké výtvory
majstra mrázika najúžasnejších geometrických tvarov. Krása
a dokonalosť mozaikovej symetrie, akú dokáže vymodelovať
tento ľadový umelec, pohládza dušu a vynáša ju vysoko nad
oblaky, kde sa tieto šesťuholníkové dekorácie rodia. Pri modelovaní snehových vločiek majster mrázik veru poriadne
popúšťa uzdu svojej fantázii, nijaké dve z miliárd týchto jeho
umeleckých diel nie sú totiž úplne rovnaké. Snehové vločky
tíško padajúce z načuchraných oblakov to je veľkolepé defilé
nekonečného množstva variácií tvarov šesťcípich hviezdičiek
a stromčekov.
Človek sa odrazu ocitne akoby v inom, priam nadprirodzenom časopriestore. V žltých lúčoch slniečka–zlatoviečka
blikajúce snehové vločky vyzerajú, akoby sa z neba na zem
trúsili dajaké zlaté drahokamy... Slnečné lúče prechádzajúce
kryštálovými útrobami snehových vločiek sa lámu a čarujú z
nich ligotavé šesťcípe hviezdičky.
Keď sa na takejto rozprávkovo vyzdobenej scéne prírody
zjaví herec najvzácnejší –murárik červenokrídly, ocitám sa
priam v nebeskom raji. „Operený nebeský prízrak“, poletujúci cikcakovitou trajektóriou pomedzi trúsiace sa snehové
vločky, mi nápadne pripomína Božieho posla, ktorého sem na
Zem zoslal Stvoriteľ z neba na okrasu skúpeho skalného prostredia. Karmínová červeň na krídlach tohto „nebeského anjelika“ v odlesku posledných červenkastých slnečných lúčov
dňa oči kolúco fluoreskuje. Šestnásť oválnych bielych škvŕn na
ručných letkách zasa nápadne rubínovo svetielkuje. Operený
rubínovo-zlatý drahokam, poletujúci v povetrí, vyzdobenom
ligotavými snehovými chumáčikmi. Skutočne nadprirodzený
úkaz na Zemi...
Miroslav SANIGA
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Informácie pre občanov

M

ilí moji Revúčania, musíme Vás pochváliť, podľa vyjadrenia úradov životného prostredia ale aj návštevníkov stávame sa čistejšou obcou. Som na Vás hrdá. Neporiadok,
ktorý vládol vo vode rieky Revúca už nie je v takom veľkom množstve, ale ešte tam predsa je. Skúsme ešte trochu zapracovať na sebe
a do vody nehádžme zelený odpad, zvyšky jedál, zeleniny a podobne. Možno by sme mohli vyhlásiť hon na neporiadnikov, ktorých
budeme pokutovať aby sa naučili, že pri dome máme 4 nádoby
do ktorých sa odpad odkladá. Verím, že si pomôže aj otvorením
zberného dvora. Čakáme na kontrolu z Ministerstva životného
prostredia, ktoré nám prekontroluje výstavbu a realizáciu projektu
a konečne otvoríme zberný dvor. Prosím Vás buďte trpezliví a v
najbližšej dobe už dvor bude prevádzky schopný.
V auguste sme asfaltovali miestnu komunikáciu v časti obce
Nižná – Veľký Hričkov, na ktorú sa nám podarili získať peňažné
prostriedky z havarijného fondu Lesov SR, š.p. . Bola to druhá etapa asfaltovania tejto časti, zároveň sme využili stroje a vyasfaltovali
sme komunikácie v časti Dolný Luh, ktorá už bezpodmienečne
potrebovala opravu a časť ulice pod vlekom, ktorá bola poškodená a s veľkými výmoľami. Na túto časť sme vyčlenili z obecného
rozpočtu sumu 10.000 Eur, ktoré sme ušetrili z predchádzajúceho
roku 2016. V budúcom roku sa budeme uchádzať o dotáciu z Lesov
SR, š.p. na časť obce Vyšná Revúca – Zelenô.
V máji sme podávali žiadosť o dotáciu na multifunkčné ihrisko
na Úrad vlády, ale v auguste bola celá výzva na podporu výstavby
multifunkčných ihrísk zastavená a zrušená práve úradom vlády,
takže sme boli sklamaní pretože sme si od výzvy sľubovali veľa.
Nevadí budeme sa pokúšať opätovne získať financie na výstavbu
ihriska. Výzva by mala byť zverejnená do konca roka respektíve
hneď v novom roku 2018. Keďže máme všetko pripravené žiadosť
podáme a budeme veriť v pozitívne stanovisko. V mesiaci september bola zverejnená výzva na rekonštrukciu havarijných stavoch

Oznam

S

pišská katolícka charita oznamuje, že od 01. januára 2018
bude otvorený DENNÝ STACIONÁR sv. Pátra Pia v Lipt.
Revúcach (priestory FÚ).
Denný stacionár bude prijímať osoby, ktoré budú Posúdené
obecným úradom a bude im vydané Rozhodnutie na službu v
Dennom stacionári.
Informáciu môžu záujemcovia dostať priamo v Dennom
stacionári v Lipt. Revúcach alebo na obecnom úrade.
Denný stacionár bude otvorený v pracovných dňoch v rozsahu
osem hodín ambulantnej prevádzky sociálnych služieb.
Služby sú zamerané na poskytovanie:
- pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
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na budovách telocviční, podmienky boli formulované len na zateplenie striech, havarijné stavy na elektroinštaláciách a sociálnych
zariadeniach v telocvičniach. Hľadáme možnosti ako nájsť financie
na rekonštrukciu školy a telocvične. Je to veľmi ťažké, ale nevzdávame sa. Ak by sme neboli úspešný v tejto výzve, pôjdeme do opätovnej hneď na jar roku 2018. V posledných dňoch sme v budove
obecného domu- pošte vybudovali toalety, aby naše pani poštárky
nemuseli používať vonkajšie toalety.
Konečne máme na liste vlastníctva pozemok o ktorý sme sa
snažili skoro 2,5 roka. Jedná sa o pozemok pri pošte, bezplatným
prevodom 2850 m2 sme obci ušetrili cca 85 500 Eur, čo ma veľmi
teší. Na tomto pozemku by sme radi vybudovali multifunkčné ihrisko, workoutové prvky. Vonkajšie fitnesové posilňovacie stroje by
slúžili pre širokú verejnosť, nie len pre futbalistov a tenistov.
V týchto dňoch prebieha kontrola a posudzovania žiadosti na
zateplenie obecného úradu, žiadosť sme podávali v máji tohto
roku. Dúfajme, že nebudeme sklamaní a naša žiadosť bude posúdená ako oprávnená a získame nenávratný finančný príspevok.
Na budove bývalej materskej škôlky vo Vyšnej sa konečne začalo opäť pracovať. Po vybúraní pôvodných priečok a vybúraní rozvodov kanalizácie nastal nesúlad s projektovou dokumentáciou,
ktorej opravy a zapracovanie museli prejsť posúdením Okresného
úradu Žilina, odboru bytovej výstavby. Koncom novembra nám
projektovú dokumentáciu posúdili a úpravy povolili bez obmedzenia čerpania dotácie. V prípade negatívneho stanoviska by sme
nemali nárok na dotáciu zo ŠFRB. Tak sa oplatilo trochu počkať.
Dúfam, že dobehneme zameškané dni a stavbu nám zhotoviteľ
odovzdá načas. Byty by mali byť v užívaní v priebehu september
– október 2018.
V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a píšte na mailovú adresu starosta@liptovskerevuce.sk alebo volajte na telefónne číslo
0905237774. Sme tu pre Vás.
Jana Šimová

- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- stravovanie,a na zabezpečenie:
- pracovnej terapie,
- záujmovej a duchovnej činnosti.
Týmto oslovujeme najmä ľudí trpiacich samotou, hľadajúcich
zmysluplné naplnenie dňa, alebo rodinných príslušníkov, ktorí
potrebujú pomoc v starostlivosti o blízkeho príbuzného, a
to počas dňa, kým sú v práci, alebo si potrebujú na určitý čas
oddýchnuť.
Tešíme sa na každého, kto príde do Denného stacionára sv.
PatraPia.
S úctou za SpKCharitu
Mgr. Monika Turacová,
PhD.poverená riadením DS v Lipt. Revúcach

SPOVEĎ HALUŠKÁROV

J

e to už veľa rokov, keď na Revúcej piesok sa lial a voda sa sypala, keď partia Revúčanov na Vyšnej v krčme: Zehnal Jozef,
Kytoš Štefan, Baštigál Pavol, Saniga Pavol, Saniga Cyprián, Kytoš
Eduard, Vanovčan Peter, Zrubák Jaroslav, Kuriš Marián a Králiková Marta rozmýšľajúc aj o nesmrteľnosti chrústa a z potreby
vykonať niečo osožné, tak slovo dalo slovo a začali organizovať
podujatie „Dohrabanô“, ktoré trvalo tri roky.
V tom istom čase v Tureckej začala súťaž vo varení a jedení halušiek. Podľa ich vzoru sme po troch rokoch „Dohrabaného “založili súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek, ktorá trvá bez
prestania dodnes. Svojpomocne sme si spravili stoly, lavice a všetky
veci potrebné na zabezpečenie tejto akcie. Svojou účasťou si toto
podujatie poctili významné kultúrne osobnosti, poslanci NRSR,
ministri vlády ako i sám predseda vlády.
Za predchádzajúce roky nebola to prechádzka revúckou dolinou, bolo aj veľa problémov, napriek tomu nás to neodradilo pri
organizovaní ďalších ročníkov. V júni 2009 členovia združenia
sa vyslovili za ukončenie organizovania súťaže vo varení a jedení
bryndzových halušiek, majetok sa rozdelil a hrozil koniec podujatia. Vďaka pochopeniu vtedajšieho starostu obce – Borovského Jana, Kováčikovej Anny – riaditeľky farmy, Baštigála Pavla –
predsedu OZ Revúcki haluškári sa súťaž uskutočnila a pokračuje
dodnes. Pri každom ročníku organizovania sa boríme s prekážkami, jeden ročník nestihne skončiť a už prebiehajú prípravy na ten
ďalší. Odmenou za našu snahu sú pozitívne ohlasy návštevníkov. A
tie negatívne nás posúvajú dopredu.
Kde všade sme za tie roky reprezentovali našu dedinu? Roky
chodievame variť halušky do Podunajských Biskupíc na ich súťaž vo varení gulášov, tri krát sme boli variť halušky v Orechovej
Potvôni okres Dunajská Streda, kde majú súťaž vo varení haláslí.
Halušky sme varili aj v Maďarsku na maďarsko-slovenských poľovníckych slávnostiach. Prijali sme pozvanie variť halušky vo
Hviezdoslavove pri Bratislave počas osláv dňa dediny.

Podujatie Revúcke halušky sú známym podujatím na Slovensku
i v zahraničí, podujatie organizované nepretržite 19. rokov, podujatie reprezentujúce obec Liptovské Revúce, podujatie zamerané na
uchovávanie ľudových tradícií a kultúrnych hodnôt.
Záverom sa nám patrí i poďakovať. Ďakujeme všetkým priaznivcom tohto podujatia, ktorí nám za tie roky fandili, ale aj tým
čo nám nepriali. Všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhajú
počas samotného podujatia, našim poslancom, pani starostke. Treba sa tiež poďakovať starostovi v Liptovskej Osade i starostovi v
Liptovskej Lúžnej.
Pripomenieme si aj víťazov jednotlivých kategórií 19. Ročníka
súťaže
Tento ročník bol o to krajší a úspešnejší, že obe kategórie
v súťaži vo varení halušiek vyhrali družstvá Revúčanov.
Meteník:
1. Miroslava Janeková
2. Pavol Klimek
3. Eduard Baštigál
Pílenie dreva
1. Martin Šimrák + Miroslav Janek, 0:40,41 s
2. Glemba + Bartoš,
0:52,65 s
3. Štefan Beno + Tomáš Hažer,
0:56,59 s
ŽENY: súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek
1. MOKRAĎ QUEEN - Liptovské Revúce, čas 11 min 58 s
2. ŽILINČANKY - ŽILINA, čas 14 min 57 s
3. MO SNS Lisková - Lisková, čas 15 min 52
4. Bockule - Liptovské Revúce
5. Sliepky zo Šale - Šaľa
MUŽI - súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek
1. ABSTINENTI - Liptovské Revúce, čas 12 min 42 s
2. MÁRNA SNAHA - Banská Bystrica, čas 14 min 09 s
3. TRNAVSKÍ TRÚDI - Trnava, čas 14 min 33 s
4. KRČMA LIPA - Bratislava / Petržalka
5. TICHAVŠTÍ OGAŘI - Tichá, Česká republika
6. CHLAPCI Z VINIČNÉHO - Viničné
7. VAGABUNDI - Liptovské Revúce
8. POĽOVNÍCKA SPOLOĆNOSŤ - Záhorská Bystrica
9. Nezávislí kandidáti do VÚC - Ružomberok + okolie
10. PEPÍCI - Česká republika
11. MOKRAĎOVCI - Liptovské Revúce
12. Nevaríme preto aby sme jedli, ale aby sme nepili nalačno - Snina
13. TRÚBKY ZO ŠALE - Šaľa
Predseda OZ
Pavol Baštigál

Oprava pamätníka SNP
v Strednej Revúcej

M

toto pietne miesto dostalo nový punc dôstojnosti. Aj touto cestou sa
chcem poďakovať rodinám Števka Ragulu a Janka Málika za opravu
pomníka. Patrí Vám veľká vďaka.
Jana Šimová

iestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov prišla v lete s krásnou myšlienkou svojpomocne opraviť pomník padlých hrdinov SNP v našej obci
nachádzajúci sa v Strednej Revúcej pod kostolom. Pod vedením
podpredsedu MO SZPB a zároveň podstarostu obce Ing. Štefana
Ragulu a Jána Málika s rodinami opravili a „obliekli“ pomník do
nového šatu. Natreli oplotenie pomníka, v spolupráci s pracovníkmi aktivačných prác na obci vyčistili kanál na odvodnenie, urobili
nové omietky, vykopali pôvodné rastliny, zasadili nové. Myslím si, že
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43. výročie výstupu
na Ploskú

P

ri príležitosti 73. teho výročia SNP sme pripravili 43.
ročník výstupu na Ploskú. Slovenské národné povstanie
bolo jedným z najvýznamných dní v dejinách Slovenského národa. Naši starí rodičia a prastarí rodičia bojovali za slobodu od hitlerovských okupačných vojsk, ktorý si chceli podmaniť naše slovenské územia a násilným spôsobom germanizovať.
Túžili pre nás zachovať našu vlasť, náš národ a našu vieru.
Vyšli sme na mieste kde sa odohrávali jedny z najväčších
a najťažších bojov SNP, tu zazneli prvé výstrely. Vo Veľkej
Fatre sa sústredili partizánske jednotky – na Ploskej, Krížnej,
v Gaderskej, Necpalskej, Jasenskej a Belianskej doline.
My žijeme v dome mieru, bez strachu z náletov a útokov
nepriateľských vojsk. Nevieme si ani predstaviť hrôzu, ktorú
prežívali naši občania počas rokov vojny, Počas ktorej sa obyvateľstvo aktívne zapojilo do Slovenského národného povstania, kedy sa obec stala dôležitou zásobovacou trasou povstalcov a bola neustále bombardovaná a obsadená fašistami.
Výstupom sme vzdali hold a poctu, všetkým padlým vojakom, Revúčanom, rumunom, sovietom i iným účastníkom
bojov v Slovenskom národnom povstaní, ktorí chránili svoju
domovinu, svoju obec a vybojovali pre nás - svojich potomkov mier, spokojný spánok a život bez strachu. Boli to ľudia

Členovia Jednoty
dôchodcov na brigáde

N

ie len SZPB urobili obec krajšou. Rukávy si vyhrnuli aj
členovia JDS (Jednoty dôchodcov Slovenska). Očistili
zvodidlá pri hlavnej ceste III. triedy, ponatierali ich novým náterom, počistili okolie zvodidiel, ponatierali zástavky.
Mali by sme si brať príklad od našich seniorov a zapájať sa do
zveľaďovania našej obce aj my ostatní.
Jana Šimová
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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. Mladým ľudom sa podávajú mnohokrát pozmenené fakty z dejín, ktoré
vyhovujú vládnucim mocenským elitám. Nedopusťme aby sa
odstraňovali pamätníky padlým osloboditeľom ako sa to už
deje v niektorých susedných krajinách! Je zarážajúce, že zabúdame kto nás oslobodil a kto niesol najväčšie obete v tej
hroznej vojne.
Dovoľte mi poďakovať všetkým účastníkom bojov o slobodu, či žijúcim ale aj tým, ktorý obetovali svoj život za mier.
Patrí Vám naša vďaka!!!
"Majme v úcte tých čo vojnu prežili, a na tých čo vo vojne
zahynuli nezabúdajme"
Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí nám pomohli pri príprave tejto Revúčanmi obľúbenej akcie a vďaka štedrosti darcov sme mohli zakúpiť väčšie
množstva tričiek, navariť dobrý guľáš a dúfam, že sa v takomto hojnom počte stretneme aj budúci rok a výstup na Ploskú si zachová tradíciu čo najdlhšie. A možno ten budúci rok
bude zorganizovaný kvalitnejšie a lepšie. A tí, ktorí by chceli
pomôcť sponzoringom budúci rok, prihláste sa na obecnom
úrade. Budeme veľmi radi ak spoločne pripravíme toto podujatie lepšie a k spokojnosti všetkých účastníkov výstupu.
Jana Šimová

Kladenie vencov pri
príležitosti 73.
Výročia SNP

K

aždoročne si pietnou spomienkou pri pomníkoch padlých
z obdobia 2. sv. vojny pripomíname výročie Slovenského
národného povstania. Slovenské národné povstanie bolo
najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej
histórii. Túto udalosť si uvedomuje aj SZPB, ktorý stále výraznejšie prízvukuje postoj najmä mladých ľudí k histórii vlastnej krajiny, v ktorej SNP sa postavilo proti bezpráviu, násiliu, sociálnej
spravodlivosti, bratstva, rovnosti a rovnoprávnosti všetkých ľudí
a národov.
Tento rok je to už 73 rokov – to je život troch generácií, ktoré
zásluhou obetí v 2. sv. vojne mohli žiť svoj život v mieri a bez vojnových hrôz. Mnohí si to už neuvedomujú dostatočne jasne. Akoby
čas nielen zmierňoval žiaľ, ale aj zahládzal v našej pamäti memento
vojny, akoby odosobňoval hrdinstvo mŕtvych aj žijúcich bojovní-

Posedenie so seniormi

kov proti fašizmu. Vyhasnuté životy nemožno nahradiť. Možno
však pamätať a pripomínať hlboký zmysel ich obetí.
Postoj synku, vnuk náš milý, nože postoj na chvíľku.
Prečítaj čo nápis vraví, tu na tomto pamätníku.
Nože postoj, počúvaj, ako šumí hora, les.
Odkaz padlých bojovníkov, už ty budeš ďalej niesť...“
Česť a sláva patrí obetiam fašizmu za ich hrdinstvo a lásku k vlasti!
Miroslava Brnová
nike a piesňach od rodiny Radoslava Červeňa. Neodmysliteľnou
súčasťou posedenia bola fujara v podaní pána Floriána Šavrtku.

Jana Šimová

O

któber je už od nepamäti venovaný úcte k starším. Staroba patrí do scenára života každého človeka. Je to časový
úsek, ku ktorému všetko smeruje, aby človek mohol lepšie pochopiť zmysel života. Starneme od chvíle, ako sme sa narodili. Tajomstvom peknej staroby je tešiť sa z každého prežitého
dňa, z maličkostí, ktoré im robia radosť. Majme úctu k starým ľuďom a buďme im nápomocní pri každom ich kroku. Ani celý život by nám nestačil, aby sme sa dostatočne zavďačili za ich lásku a
pomoc. Z vďačnosti a úcty ku všetkému čo pre nás robia a urobili
sme si pre nich pripravili v utorok 17.10.2017 poobednajšie posedenie, na ktorom ich svojimi piesňami a básňami potešili vnúčatá
zo Základnej školy s materskou školou. Pospievali si pri harmo-

Súťaž o najkrajší balkón
a predzáhradku

Z

druženie na podporu a rozvoj cestovného ruchu v obci
Liptovské Revúce vyhlásilo v roku 2017 súťaž o najkrajší
balkón-predzáhradku v Liptovských Revúcach. Informovali sme vás o tom na stránkach časopisu Revúcka reč ako aj na
obecnej webstránke www.liptovskerevuce.sk.
Jednalo sa o prvý ročník súťaže a zrejme aj preto, že o nej veľa
občanov nevedelo, dostali sme len málo fotografií a tipov na víťazov. Napriek tomu nás teší, že mnohí z vás sa o svoje predzáhradky či balkóny vzorne starajú. Zo zaslaných fotografií sme spolu
so starostkou Mgr. Janou Šimovou vybrali štyroch víťazov. Títo
budú v najbližších týždňoch odmenení vecnými cenami, ktoré
venovala obec a naše občianske združenie.
Do budúceho roka by sme radi túto súťaž vyhlásili znova a
veríme, že sa stane peknou obecnou tradíciou. Budeme vás o tom
informovať v najbližšom čísle časopisu Revúcka reč.
Silvia Nevická
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Uvítanie knihy
Mirka Sanigu do
čitateľského života

H

neď ako som mala v rukách novú knihu autora Doc. Ing.
Miroslava Sanigu, CSc "Chotár pod Čiernym kameňom čarokrásna záhrada Eden“ som si uvedomila, že je to snáď
najkrajšia kniha, ktorú držím v rukách. Jej neuveriteľne krásne
fotografie čarokrásnej prírody obklopujúcu našu obec mi vnuklo
myšlienku verejne odprezentovať knihu revúckej verejnosti. Po dohovore s Doc. Ing. Miroslavom Sanigom, CSc sme si určili deň,
ktorý bude najvhodnejší na zoznámenie sa čitateľskej verejnosti s
jeho knihou. V nedeľu 26.11.2017 sme s napätím očakávali príchod
zvedavých čitateľov, ktorí si prídu pozrieť už spomínanú knihu. Na
naše prekvapenie sa sála kultúrneho domu naplnila do posledného
miesta a pútavé rozprávanie Mirka Sanigu nás prenieslo na grúne,
bány a lúky okolitej prírody. Knihu venoval všetkým, ktorým koluje v tele vzácna krvná skupina LR+, všetkým čistokrvným revúčanom ale aj nám prišelcom, ktorým síce nekoluje čistokrvná skupina LR+, ale naše srdcia bijú pre Liptovské Revúce.
Je veľkým šťastím pre nás Revúčanov, že máme medzi sebou tak
významnú osobnosť akou je Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc, ktorý
Liptovskýmh Revúcam robí pozitívnu reklamu a vďaka jeho kniž-

ným publikáciám nás poznajú vo svete. Veď práve jeho posledná
kniha je už v ďalekom Švajčiarsku, Nemecku, Česku, Maďarsku,
Holandsku, Veľkej Británii, v najbližších dňoch bude v Austrálii a
verím, že sa nájde aj v iných krajinách.
Za prácu ktorú pán Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc vykonáva
je nominovaný na laureáta na cenu Krištáľové krídlo v kategórii
„publicistika a literatúra“. Verím, že všetci budeme s napätím sledovať finálový večer v relive prenose dňa 21.1.2018 na Jednotke
RTVS o 21.35 hodine. Držíme palce!!!
Jana Šimová

Mikuláš prišiel aj do
Liptovských Revúc

A

ko by to bolo keby do našej obce neprišiel Mikuláš a nevyčaroval radosť v očkách našich detí. Veru podarilo sa
mu nájsť cestu do Liptovských Revúc v sobotu popoludní
2.12. 2017 a prišiel Mikuláš aj k nám. My dospeláci sme si rozdelili úlohy a pripravili sme pre naše deti a spoluobčanov príjemné
strávenie prvého decembrového víkendu. Rodina Števka Ragulu
a Janka Málika prichystali tradičný adventný veniec, ktorý nám
zdobí námestíčko v Strednej časti obce, na ktorom pribudne každú adventnú nedeľu jedna vysvietená sviečka. My, na obecnom
úrade sme pripravili zabíjačkové špeciality pre dospelákov a pre

Vertikál Ploská 2017- I.
ročník pretekov behu do
vrchu

A

j tento rok členovia OUTDOR KLUBU Čierny Kameň
usporiadali Beh Vertikál Ploská. Minulý rok to bol nultý
ročník a tento rok Prvý ročník . Usporiadatelia sa rozhodli
pretek uskutočniť na pamiatku hrdinov SNP. Beh na Veľkofatranský vrch Ploská ( 1532 m n. m.) sa uskutočnil v poslednú augustovú sobotu, t.j. 26.8. 2017.
Bežalo sa po trati dlhej 5,2 km s prevýšením 825m, ktorá z väčšej časti kopírovala turistický chodník tiahnuci sa od hlavnej cesty v
Liptovských Revúcach po vrchol Ploskej. Terén tvorí poľná cesta a
vo vrcholových partiách mäkký chodník. Stop čas pretekov bol 1h
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našich najmenších prišiel Mikuláš s plným košíkom sladkosti.
Ďakujem za pomoc všetkým, čo urobili sobotňajší deň krajším.
Jana Šimová

45min. Preteky mali 9 oficiálnych kategórií a 3 neoficiálne.
Cieľom podujatia nie je
len uskutočnenie pretekov,
ale je aj snahou ukázať verejnosti a hlavne mladým
ľuďom dôležitosť pohybu,
uvedomenie si jeho potreby,
radosti zo športovania ako
aj dôležitosť upevňovania
fyzických síl, pevnej vôle a
prekonávania samého seba.
Nemali by sme na to zabúdať
a práve udalosť ako je táto je
príležitosťou uvedomenia si
týchto hodnôt.
Miroslava Brnová

Cestou - necestou za
najvyšším vrcholom
Nemecka

K

eďže našim hlavným cieľom ako členov turistického klubu Outdoorclub Čierny Kameň, je zdolávanie kopčekov,
sediel, hrebeňov, vrcholov a v nekonečnom rade hlavne
štítov, ktorých máme na našom malom Slovensku neúrekom, ako
každý rok tak aj tento sme sa rozhodli splniť si svoje turistické
ciele aj za hranicami našej domoviny. Každý rok sa snažíme svoje
aktivity smerovať aj mimo našich hraníc, pričom tento rok padla
voľba zdolať najvyšší vrch Nemecka Zugspitze (2962 m.n.m.) a
jeho krajšieho suseda Alpspitze (2628 m.n.m.). Výstupové trasy
na tieto vrcholy vedú hlavne po zaistených cestách takzvaných
„Viaferrata“, čo robí výstup zaujímavejším a adrenalínovejším . Po
zozbieraní všetkých potrebných informácií a zbalení si potrebnej výstroje sme sa v zložení Ján Túry, Ladislav Jurčina, Zuzka
Straková, Zuzka Vadelová, Veronika Praženicová a Tomáš Baštigál vydali za našimi cieľmi plní očakávaní z nových zážitkov. Žiaľ
niekedy zasiahne vyššia moc, ktorá zaúradovala aj tento krát a negatívne ovplyvnila našu cestu za dosiahnutím cieľa. Ešte na území
Rakúska sa nám pokazilo jedno z áut a po krátkom spánku sme
sa rozhodli, že dvaja členovia našej „expedície“ sa radšej vrátime
späť, aby sme sa vyhli väčším škodám. Žiaľ niekedy cesta končí na
jej začiatku. To však neubralo motiváciu zvyšným členom výpravy, ktorí vedomí si toho, že aj tak by nič neovplyvnili, pokračovali

v ceste ďalej. V obedných hodinách dorazili na miesto štartu a to
do obce Hammersbach pri meste Garmisch-Partenkirchen. Tu si
zbalili všetok potrebný materiál takzvanú plnú poľnú a cez roklinu Höllentalklamm vyrazili na chatu Höllentalangerhütte(1381
m.n.m.), kde bolo naplánované prenocovať. Nakoľko ich však
privítalo daždivé počasie, tak na chatu dorazili úplne premočení, avšak ani takéto podmienky správneho turistu neodradia. Na
druhý deň po dlhšom zvažovaní kvôli nie moc priaznivému počasiu, padlo rozhodnutie „Pokúsime sa zdolať vrchol Alpspitze“.
Po niekoľkohodinovom výstupe po vyľadnených chodníkoch, v
hmle, daždi, vetre a naviazaní na lane, nakoniec dosiahli až samotný vrchol Alpspitze (2628 m.n.m.) a to v zložení Zuzka Straková, Zuzka Vadelová, Ján Túry a Ladislav Jurčina. Za neľahkých
podmienok sprevádzaných aj občasným blúdením sa im podarilo
zísť do kempu v obci Hammersbacha nakoniec aj v zdraví šťastne
doraziť domov. Náš hlavný cieľ najvyšší vrchol Nemecka - Zugspitze pre nepriaznivé podmienky a počasie ostal tento krát našimi členmi nezdolaný, ale ostala nám aspoň motivácia pokúsiť
sa tento monument Nemecka zdolať nabudúce. Veď hory nám
neutečú a turistika nie je len o dosahovaní cieľov – vrcholov, ale
hlavne o bezpečnom návrate domov, rešpekte k horám a matke
prírode samotnej!
Tomáš Baštigál

Šťastné, veselé a hasičské
Vážení občania, milé deti,
slniečka nám už pomenej svieti.
Sneh a mráz nám zahalil dedinu,
ale hasiči ešte nemôžu ísť pod perinu.
Techniku a autá zazimovať treba,
aby voda nezamrzla, to by bola beda.
Nemrznúcich zmesí máme habadej,
keď vypukne požiar, zahasíme,
nestrácajte nádej.
Od leta sa toho udialo veľa,
nestačila by ani kronika celá.
Deti v škole vyučujeme,
mladých záchranárov a hasičov z nich chceme.
Ale aj hasiči sa musia vzdelávať,
nie iba po krčmách sedávať... ( poniektorí :))
Preto na príkaz z územného výboru,
sme sa jednu sobotu postavili do pozoru.
My a ostatné DHZ z okresu,
nacvičovali sme, ako postaviť zátarasu.
Protipovodňové vaky sa osvedčili,
aby nás jarné záplavy nezaskočili.
Smútku bolo tiež, taký je život,
za pár hasičmi je nám clivo.
V tichej spomienke v tento sviatočný čas,
spomeňte si na ich, prosím Vás.
A teraz pozvánka pre mladšie ročníky,
tanečnú zábavu organizujeme, budete
ako číky.
Tancovať a zabávať sa budete,
dátum: na Štefana, to dobre viete.
Všetci ktorí údite dajte pozor na oheň,
aby sme nemuseli hasiť mäso
a spraviť v udiarni povodeň.
Na koniec Vám Vaši hasiči prajú,
nech Vás v Novom roku choroby obchádzajú.
A na Vianoce hojnosti a žiadne vrásky,
pokoj, pohodu a veľa Božej lásky.
Igor Šimončič
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Rok 2017 v našej škole

N

ajkrajšie sviatky roka prinášajú medzi ľudí čarovnú náladu, pokoj a lásku. Každému začne akosi viac záležať na
priateľoch a na blízkych. Nebolo to inak ani v našej škole.
Rozprávkovú predvianočnú atmosféru k nám do školy priniesol už tradične Mikuláš spolu s anjelmi i čertami. Umocnili ju aj
„Lucie“, ktoré podľa ľudových tradícií v škole povymetali všetky
kúty. Besiedkou pri vianočnom stromčeku v škole ukončíme kalendárny rok 2017.
Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný a tak sa aj každému vryl do pamäti iným spôsobom. Je príjemné listovať v pamäti našej malej školy, veď rok 2017 bol rokom
úspechov našich žiakov v oblasti vedomostnej i športovej, ale tiež
zmien v našej škole.
Druhý polrok šk.roku 2016/2017 (január až jún) nám priniesol 3.miesto v OK súťaže Šaliansky Maťko, 3.miesto vo výtvarnej
súťaži Dieťa a príroda, 1. a 2.miesto vo výtvarnej súťaži Ružomberská trojruža, 1 a 2.miesto v celoslovenskej súťaži Básničkovo
alebo trocha poézie, v medzinárodnej výtvarnej súťaži bola práca
E. Sanigu ocenená ako výnimočná. Z vedomostných súťaží spomeniem 1. miesto v súťaži Pomníky SNP, 2. miesto vo vedomostnej súťaži RTVS. Potešilo nás aj 4.miesto v OK súťaži Mladý
zdravotník, do ktorej sme sa zapojili po prvý krát. Mali sme aj
úspešného riešiteľa Pytagoriády a Matematickej olympiády.

Zima v revíri.

O

bdobie zimných mesiacov od novembra do marca býva v
podmienkach našej obce a jej okolí náročné, kedy vo voľnej
prírode vládne tuhá zima a s vysokou snehovou prikrývkou, čo kladie vysoké nároky na prežitie voľne žijúcej zveri. Zver má
takmer pol roka znemožnený voľný prístup k prirodzenej potrave. O
čo ľahšie to má zver v nižšie položených revíroch, kde nie je vôbec
snehová pokrývka, resp. je veľmi malá, cez ktorú sa zver dostane k potrave, alebo je snehová pokrývka veľmi krátko -mesiac, dva. V tomto
prípade máme na mysli zver srnčiu, jeleniu a diviačiu. Okrem toho,
že táto zver prežíva ťažké chvíle počas krutých zim, je ohrozovaná
a napádaná predátormi ako sú vlk a rys. Dosť často, hlavne v predjarných mesiacoch, kedy je zver už zoslabnutá, nachádzame v revíri
strhnuté a uhynuté kusy srnčej a jelenej zveri, ale aj diviacej, ktorá
nedokázala odolať krutosti zimy a útokom predátorov. Aj z týchto
dôvodov sa poľovníci snažíme uľahčiť život voľne žijúcej zveri tým,
že v letných mesiacoch pripravujeme dostatočné množstvá objemového krmiva -sena do senníkov rozmiestnených po revíri. Okrem
objemového krmivá zabezpečujeme aj jadrové /kukurica, jačmeň,
pšenica/v množstvách, ktoré nám určuje vykonávajúca vyhláška Zákona O poľovníctve. Pripravenosť krmív, ich množstva a kvalitu nám
každý rok pred zimou kontrolujú pracovníci Lesného úradu Ružom-
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Nemenej úspešní sme boli na poli športovom: 1.miesto OK v
stolnom tenise dievčat a následne 4.miesto v KK, 1. a 2. miesto
v OK streľbe zo vzduchovky družstiev, 1. a dve 2. miesta v OK
streľbe zo vzduchovky jednotlivcov a následne 4. miesto v KK,
1.miesto OK olympijského behu a 3.miesto v OK 4-boj gymnastika.
Štyri mesiace šk. roku 2017/2018 (september až december)
boli tiež úspešné: 2. a 3. miesto vo výtvarnej súťaži Netradičné
jablko, 1.miesto vo výtvarnej súťaži Život s drogami & život bez
drog, 1 miesto v OK v stolnom tenise dievčat, 1. Miesto v OK
streľby zo vzduchovky družstiev, 1. a 2. miesto v OK streľby zo
vzduchovky jednotlivcov a následne 3. miesto na KK.
O tom, že nám, škôlkárom i školákom záleží aj na našom životnom prostredí svedčí aj množstvo nazbieraného železného
šrotu, 2. miesto v zbere papiera v okresoch Ružomberok, L.Mikuláš a Dolný Kubín. Úspešní sme boli aj pri zbere šípok, kde
Marek Saniga patril medzi najúspešnejších zberačov.
Na dosahovanie dobrých výsledkov má vplyv aj prostredie
školy. A to sa v roku 2017 opäť vylepšilo. Dokončilo sa vymieňanie okien, montáž žalúzií, zrealizovala sa výmena radiátorov
a stropných svietidiel, dokončuje sa počítačová učebňa pre prvý
stupeň, zriadili sme šijaciu dielňu a presťahovali sme školské dielne. Tým sa uvoľnili priestory na rozšírenie MŠ o spálňu s novými
postieľkami a o sociálne zariadenie. Tak sa zvýšila kapacita o 10
miest. A tiež, škôlkári už pracujú na novej interaktívnej tabuli.
Nie všetko sa dá teraz vymenovať, preto o pestrom a zaujímavom živote v našej škole informujeme rodičov i širokú verejnosť
na webovej stránke našej školy.
Skôr, ako sa rok 2017 stane minulosťou sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspechoch
našich žiakov, pomáhali, zveľaďovali a spríjemňovali prostredie
školy, najmä našej starostlivej pani starostke a OZ.
Do nového kalendárneho roku Vám všetkým chcem zaželať to
najdôležitejšie – zdravie, šťastie, lásku, hojné božie požehnanie,
ale aj veľa osobných a pracovných úspechov a hlavne radosti z
úspechov Vašich detí.
Mgr. Dana Fričová, RŠ

berok. V prípade, že by sme nemali pripravené dostatočné množstvá
krmív, vo veľmi krátkom čase by sme to museli zabezpečiť. Takto
pripraveným krmivom počas zimy prikrmujeme zver podľa rozpisu
služieb jednotlivých členov poľovného združenia pre určené miesta.
Prikrmovanie vykonávame do doby, pokiaľ trvá čas núdze, spravidla
pokiaľ je snehová pokrývka. Pre zlepšenie zdravotného stavu zveri,
tento rok do jadrového krmivá postupne dávkujeme zakúpené lieky
na odčervenie a zbavenie zveri streckovitosti. Naša niekoľkoročná,
môžeme povedať zodpovedná starostlivosť o zver sa nám prejavuje
v jej dostatočnom množstve, ale čo sme veľmi radi aj v jej kvalite.
Máme radosť z toho, aké nádherné trofejové jelene sa nám pohybujú
v revíri, ako i z toho, že na chovateľských prehliadkach naše ulovene
jelene dosahujú v posledných rokoch medailové hodnotenia, čo je
na naše náročné horské podmienky a životnosť revíru veľký úspech.
V mesiaci február dochádza v prírode k situácii, keď jelene začínajú zhadzovať parožie. A to je čas, kedy sa v našom revíri začínajú
objavovať "noví predátori ",zberatelia zhodov. Títo "predátori "sú ďaleko nepríjemnejší pre zver ako ich prirodzení, lebo ich príchodom
sa končí obdobie pokoja v revíri. Začínajú pravidelné nájazdy na prikrmovacie miesta a po stopách zimou oslabenej zveri. Takmer každý
zberateľ zhodov má so sebou svojho štvornohého pomocníka, ktorý v revíri pri pohone zveri "urobí svoju prácu dostatočne kvalitné.
"Zver je rozprášená na niekoľko kilometrov a nie raz až za hrebene

nášho chotára. Nevieme si vysvetliť také konanie niektorých zberateľov parohov ako sme sledovali v minulom roku, keď išiel po stopách
jeleňov, duril ich lesom mysliac si, že počas durenia mu zrejme zhodia parohy a preduril ich až do Ľubochnianskej doliny. V posledných
rokoch sa z tejto činnosti v našej obci stal akýsi folklór niekoľkých
občanov -zberateľov zhodov, neuvedomujúc si, že sa dopúšťajú pytliactva a porušujú Zákon O poľovníctve c. 274/2009Zb. Takto rozdurená a rozprášená zver sa nám už do jari nikdy ku prikŕmovaciemu
miestu nevráti a potom nám v senníkoch zbytočne zostáva nespotrebovane krmivo. Absolútne sme nie proti tomu, aby sa vykonávali
vychádzky občanov do voľnej prírody, do dolín a aj k prikrmovacím
miestam a zariadeniam pre zver. Radi sa tam stretneme s kýmkoľvek
a najradšej s deťmi, popozeráme sa na stopy zveri a iné znaky, ktoré
tam zver zanechala ,porozprávame sa o akú zver ide, ktorá tam bola a
pod. Pri tom všetkom však necháme zveri priestor, aby v noci znovu
prišla zobrať to, čo sme jej tam naservírovali. Keď zmizne snehová
pokrývka a zver bude zosilnená, bude mať dosť sily a priestoru na
únik, nech sa páči na voľnú prechádzku aj po priestoroch, kde by
sme počas snehovej pokrývky a počas prikrmovania zveri zo zásady a rešpektu nemali chodiť. Poľovnícke združenie je zásadne proti
agresivite, ktorá sa začala v posledných rokoch v revíri vykonávať pri
hľadaní parožia. Keďže vynakladáme nemalé finančné prostriedky

60. Výročie založenie
telovýchovnej jednoty
v obci Liptovské Revúce

D

ňa 22.7.2017 sa uskutočnili oslavy 60. výročia organizovaného futbalu v obci. Na toto podujatie boli pozvaní všetci
bývalí a súčasní hráči a funkcionári, ktorí boli pri zrode TJ
Tatran a starali sa o jeho chod až dodnes. Na ihrisku Za Mokraďou
sa od 11. hodiny odohrávali zápasy všetkých domácich družstiev.
Najskôr žiaci privítali svojho súpera z Ludrovej. Po nich si svoje sily
zmerali naši dospelí proti súperovi z Liptovskej Teplej. Neskôr sa
predstavili naši dorastenci proti svojim rovesníkom z Ľubochne. O
17. hodine bola na programe Slávnostná akadémia pri príležitosti 60. výročia organizovaného futbalu v obci, kde boli pamätnými
listami ocenení takmer 80 pozvaných hostí, ktorí sa zaslúžili o ne-

na revír, zabezpečovanie prikrmovania a ochranu zveri, kedy sme aj
my členovia združenia -poľovníci povinní plniť zákonné podmienky uložené pre správcu revíru, vyhradzujeme si právo ochrany zveri,
čo je koniec koncov aj naša povinnosť uložená Zákonom O poľovníctve, hlavne v čase so zvýšeným zameraním na mesiace február
a marec. Veríme, že budeme v tomto smere pochopení a súťaživosť
a predbiehanie sa pri hľadaní zhodov už nebude pokračovať. Zveri
umožníme v pokoji prezimovať a spotrebovať krmivo, ktoré sme im
pripravili, často aj za pomoci niektorých spoluobčanov nie poľovníkov, ktorí sú nám ochotní pomôcť v kritických časoch a to či už
poskytnutím krmivá, jeho dopravou na miesto určenia, alebo iným
solidárnym spôsobom pre dobro veci v prospech voľné v prírode žijúcej zveri. Ďakujeme
Výbor PZ Suchá-Zeleno

pretržité fungovanie najstaršej zložky v obci. Predseda LFZ p. Igor
Repa odovzdal pamätnú plaketu zakladateľovi TJ u nás p. Jánovi
Stykovi. Slávnostné príhovory pri tejto príležitosti pred všetkými
zúčastnenými o minulosti v TJ poskytli aj p. Miroslav Gazdarica a
p. Milan Močilan. Keďže sa nedostavili družstvo s Liptovskej Lužnej, tak sme zaimprovizovali a po slávnostnom príhovore prišiel
na rad zápas medzi 26 veteránmi z domácich radov. Čo bolo veľmi
milá bodka za všetkými odohranými zápasmi. Bolo sa na čo pozerať, aj vo veku po „štyridsiatke“ ukázali páni futbalisti, že vedia hrať
futbal s veľkou chuťou a hlavne pre radosť.
Tento deň bol venovaný pre priaznivcom futbalu. Počas celého dňa sme mohli sledovať emotívne rozhovory „starých pánov“
– futbalistov, ktorí spomínali na časy svojej futbalovej kariéry v TJ
Tatran Liptovské Revúce. Ich veselé príhody zo zápasov si vypočuli
aj naši mladí futbalisti. Myslíme si, že práve takého dni, kedy sa postretávajú rodáci by mali byť častejšie, však máme veľa povinností
v pracovnom živote a tieto okamihy kedy stretnete kamarátov sú
balzamom na náš uponáhľaný život.
Po skončení programu pokračovali oslavy pri chutnom guláši a
pive, pri zábave pod holým nebom až do skorých ranných hodín.
Deti sa šantili na trampolíne a rodičia sa nemuseli obávať o svoje
ratolesti o ktoré bolo postarané. Vedenie TJ TATRAN ďakuje všetkým zúčastnením, vedeniu obce a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali
pri dôstojnej oslave 60. výročia TJ Tatran Liptovské Revúce.
Michal Saniga
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Florbalisti a ich úspechy

M

y, florbalisti z
Liptovských Revúc, sme ani tento rok
nezaháľali a v rámci svojich možností,
ktoré nám dovoľoval
voľný čas sme zarezávali na palubovkách
telocviční. Po skončení sezóny 2016/2017
mestskej florbalovej
ligy, v ktorej sme postúpili aj do play-off vyraďovacej časti a tejto sme
odohrali vyrovnanú partiu najprv s mužstvom z Liptovských Sliačov
a potom s mužstvom z Partizánskej Ľupče sme nakoniec obsadili
ôsme miesto. Nebolo to síce umiestnenie podľa našich predstáv, ale
keby sme mali viac športového šťastia, určite by sme atakovali vyššie
priečky. Náš výkon určite stál zato. Leto sme si spríjemnili účasťou
na medzinárodnom florbalovom turnaji Rulers Open v Dolnom Kubíne, kde sme síce medzi užšiu špičku nepostúpili, avšak mali sme
možnosť zahrať si napr. s družstvom z Poľska, v ktorom hrali aj bývalí
poľskí reprezentanti a tiež s družstvom, ktoré na tomto turnaji pravidelne obsadzuje prvé tri miesta. Skupina to teda bola ťažká, ale nás
tešil fakt, že sme si mali možnosť zahrať s top družstvami a to dokon-

Tenisový turnaj SNP 2017

P

ri príležitosti výročia osláv SNP a výstupu na Ploskú sa
dňa 26.8.2017 uskutočnil aj tradičný tenisový turnaj jednotlivcov organizovaný TK Liptovské Revúce . Turnaja sa
zúčastnilo 16 hráčov, ktorí súťažili v 2 kategóriách.
Výsledky :
Hlavná kategória – muži do 45 rokov :
1. miesto - Králik Mojo L. Revúce
2. miesto - Polkan Ľubo Bratislava
3. miesto - Bláha Marek L. Revúce
Seniori – muži nad 45 rokov
1. miesto - Kotrík Ján Rajecké Teplice
2. miesto - Janky Ján Ružomberok
3. miesto - Kotrík Štefan Ružomberok
Celkovým víťazom turnaja SNP a putovný pohár starostky obce
si na nasledujúci rok odniesol Kotrík Ján z Rajeckých Teplíc.
Gratulujeme. Záver vydreného športového podujatia sa niesol v
znamení podávania
výborného
guláša
z kuchárskej dielne
Paľi a spol. a tiež vynikajúcej torty v tvare
tenisovej rakety z rúk
pani starostky.
Ďakujeme.

Ing. Jozef Bláha

ca s našimi severnými susedmi z Nového Targu. V sezóne 2017/2018
sme opätovne začali hrať aj mestskú florbalovú ligu v Ružomberku,
kde sme zatiaľ zo siedmych zápasov dva vyhrali, jeden remizovali a
štyri prehrali. Žiaľ náš kolektív sa každým rokom zužuje a to z rôznych dôvodov a preto sa už druhú sezónu po sebe k nám pridali
aj chlapci z Liptovskej Osady, ktorých skúsenosti hlavne z mládežníckych súťaží nám pomáhajú podávať kvalitné výkony najmä proti
silným súperom. Za zmienku stojí aj fakt, že v našich radoch máme
aj zástupkyňu nežného pohlavia, ktorá v každom zápase bojuje ako
lev a často podá lepší výkon ako jej mužskí spoluhráči. Aj keď v lige
nepatríme medzi favoritov na najvyššie priečky, neplníme ani úlohu
„fackovacieho panáka“a body súperovi nedávame ľahko. Sme hlavne
partia ľudí, ktorá nechce len vysedávať doma na gauči alebo v pohostinstvách, ale chce svoj voľný čas tráviť aktívne a popritom aj spropagovať obec Liptovské Revúce. Ak máš záujem si prísť zahrať florbal
na rekreačnej úrovni, hrávame každú nedeľu v telocvični v Liptovskej Osade. Kľudne nás kontaktuj na našej facebookovej stránke
1.FBK Liptovské Revúce, kde ti poskytneme bližšie informácie.
Mgr. Veronika Praženicová, Tomáš Baštigál

Poďakovanie za prácu

V

pondelok 11.12.2017 nás navždy opustil vo veku 71 rokov
Mgr. Peter Timko, dlhoročný redaktor nášho revúckeho
časopisu. Pán Mgr. Peter Timko stál pri zrode našich novín
a svojou prácou obohacoval vydávanie časopisu.
Úprimnú sústrasť pozostalej rodine a odpočinutie večné daj
mu Pane.
Redakcia časopisu

Z našej matriky
Narodenia:
Bogniarová Ema č. 511, nar. 14.8.2017
Gajdoš Filip č. 362, nar. 12.9.2017
Pernecká Patrícia č. 428, nar. 30.9.2017
Praženicová Simona č. 285, 18.10.2017
Úmrtia:
Tichý Jozef č. 293, zomrel 5.8.2017 vo veku 61 rokov
Jacková Mária č. 203, zomrela 11.8.2017 vo veku 89 rokov
Králik Ján č. 165, zomrel 11.8.2017 vo veku 65 rokov
Valko Cyril č. 434, zomrel 6.11.2017 vo veku 86 rokov
Gazdaricová Valéria č. 650, zomrel a 26.10.2017 vo veku 88 rokov
Mikula Rudolf č. 231, zomrel 17.11.2017 vo veku 85 rokov
Pavčiak Emil č. 376, zomrel 28.11.2017 vo veku 61 rokov
Timko Peter č. 231, zomrel 11.12.2017 vo veku 71 rokov
Sobáše:
Juraj Králiček a Jana Zrubáková 5.8.2017
Mário Pánči a Veronika Kubíková 19.8.2017
Tomáš Žúbor a Martina Chamajová 9.9.2017
Jozef Bocko a Martina Gužiaková 11.9.2017
Miroslav Danček a Mária Žižáková 16.9.2017
Michal Kabelka a Petra Karbanová 23.9.2017
Miroslav Jarabák a Andrea Macíková 11.11.2017
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