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Vydarený rok 2019 sprevádzali
úspešne zvládnuté projekty
venskej s vybudovaním chodníka s dažďovou kanalizáciou, s odvedením povrchových vôd a parkoviskom pred kultúrnym
domom. Počas stavebných prác sa ich priebeh a rozsah viackrát menil, najmä na základe podnetov od výstavbou dotknutých
obyvateľov. Objem prác narástol, pribudli
obrubníky, žľaby, sedimentačná šachta,
nad rámec uvažovaných prác sme k novému asfaltovému kobercu výškovo prispôsobili a vybetónovaním konštrukčne spevnili garádu od reštaurácie smerom do
obce. Na rekonštrukciu oboch strán Paračky sme z vlastných zdrojov vynaložili viac
ako 220 tisíc eur.

Materská škola a školská jedáleň
dokonale vynovené

príhovor starostu
Rok 2019 píše svoje posledné kapitoly.
Patril k rokom vydareným, sprevádzali
ho úspešne zrealizované projekty, inovácie, modernizácia. Bol zároveň prvým
rokom nového volebného obdobia. Rozumne a s prihliadnutím na najžiadanejšie priority sme počas neho využili a investovali takmer všetky prostriedky
ušetrené z minulých rokov.

Rekonštrukcia
Ulice D. Kráľovenskej
Investičným aktivitám dominovali dva zásadné projekty Prvým bola rekonštrukcia
miestnej komunikácie na Ulici D. Kráľo-

Pekne zrekonštruovaná
cesta cez Paračku sa stala
dôstojnou vstupnou bránou do obce.
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Druhým a azda ešte významnejším dielom
je projekt s názvom Znižovanie energetickej
náročnosti budovy materskej školy a školskej
jedálne v Likavke. Rozpočet projektu
prekročil 750 tisíc eur. 95 percent z neho
tvorili prostriedky z nenávratného finančného príspevku Európskej únie a štátneho
rozpočtu z operačného programu Kvalita
životného prostredia. Budova sa zmenila
na nepoznanie. Bola kompletne vymenená
strešná krytina a jej izolácie, na streche boli
inštalované solárne panely na ohrev teplej
vody, boli vymenené všetky okná a zateplené obvodové múry stavby. Realizovali sa
nové rozvody kúrenia, elektrickej energie a
osvetlenia, na prvom nadzemnom podlaží
sa zabudovalo podlahové kúrenie. Celá budova je opatrená klimatizáciou, produkované teplo sa prostredníctvom rekuperácie

dôslednejšie využíva. Nad rámec tzv.
oprávnených výdavkov obec z vlastných
zdrojov realizovala na stavbe viaceré úpravy: dala zabudovať nové výdajné okná, zabezpečila výmenu obkladu v kuchyni, presun
vodovodných,
odpadových
a
požiarnych rozvodov, bol zabudovaný el.
vrátnik, posilnené zemnenie bleskozvodu,
vybudovaný nerezový žľab na odtok odpadovej vody z varných kotlov, a hlavne zmenou stavby pred dokončením obec opäť z
vlastných zdrojov za bezmála ďalších 200
tisíc eur realizovala kompletnú dispozičnú
zmenu priestorov materskej školy. Kapacita
škôlky vďaka nej narástla o osem miest, interiér je podstatne lepšie zásobený denným
svetlom, triedy sú priestrannejšie a vzdušnejšie, sociálne zariadenia a rozvody odpadovej kanalizácie prešli totálnou rekonštrukciou, bol vybudovaný bezbariérový
vstup. Napriek množstvu problémov sa podarilo skoordinovať mimoriadne náročné
stavebné i byrokratické procesy tak, aby
škôlka po troch kráľoch mohla byť spustená
do prevádzky.
Obe diela boli budované dodávateľsky a
preto ako firme Riline, tak spoločnosti Bala
a všetkým subdodávateľom patrí obrovské
uznanie a poďakovanie. Určite nie menšie
patrí aj obyvateľom ulíc J. Bellu a D. Kráľovenskej, vedeniu ZŠ s MŠ Likavka a rodičom našich škôlkárov a školákov za trpezlivosť, podporu, pochopenie, keď nie všetko
išlo podľa plánu a za aktívnu brigádnickú
pomoc.

Šatne v telocvični za 50 tisíc eur
Základom rozvoja obce je rozumné hospodárenie so zverenými verejnými prostriedkami a maximálne úsilie o získanie externých finančných prostriedkov.
Z takýchto zdrojov sa v obci realizovali ďalšie
zaujímavé projekty. Zo zdrojov ministerstva
školstva sme za viac ako 50 tisíc eur eliminovali havarijnú situáciu šatní a sociálnych zariadení v telocvični základnej školy, ktoré sa
podarilo kompletne zrekonštruovať.
Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 8 550 eur z operačného
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Úplne nová materská škola.

programu Integrovaná infraštruktúra sme
vybudovali verejnú WIFI sieť v priestoroch
kultúrneho domu Likavka a v oboch budovách nášho zdravotného strediska. S finančnou podporou Úradu vlády Sloven-

skej republiky - program „Podpora rozvoja
športu na rok 2019“ vo výške 8 000 eur
bolo v obci vybudované nové detské ihrisko oproti hasičskej zbrojnici. Ak spomíname hasičskú zbrojnicu, okrem toho, že v
nej bolo inštalované moderné elektronické zabezpečovacie zariadenie, na prístavbu zbrojnice získa obec Likavka v r. 2020
30 tisíc eur. V závere tohto roka boli podané dve žiadosti o finančné prostriedky na
riešenie havarijného stavu šatní a rozvodov
tepla v ZŠ s MŠ Likavka s požadovanou sumou viac ako 350 tisíc eur.

Vynovený cintorín, rozšírenie
vodovodu, výstavba šachiet ...
V tieni týchto aktivít dozaista neunikli pozornosti obyvateľov našej obce ani ostatné
diela realizované zväčša našimi zamestnancami. Tu treba spomenúť napr. rozšíre-

Chlapčenské sprchy
v telocvični ZŠ.

nie vodovodu, vybudovanie schodiskových stupňov, či obnovu kríža na miestnom
cintoríne, obnovu a posilnenie dopravného značenia a dopravných zrkadiel, vybudovanie viacerých sedimentačných šachiet
a priepustov, posilnenie a výmenu prvkov
verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
na Paračke, revízie javiskových ťahov v
KD, či tradične dobre zvládnuté kultúrne a
športové podujatia: postup A-mužstva futbalistov OŠK Likavka do piatej ligy, druhé
miesto vzpieračov OŠK Likavka v 1. lige,
Likavka má majstra sveta v kulturistike.
Portfólio kultúrnych podujatí bolo rozšírené o Rozlúčku s prázdninami, Katarínsku
zábavu, obecnú zabíjačku.
Obec tohto roku vypracovala a prijala tzv.
Komunitný plán sociálnych služieb na r.
2019-2023 – strategický dokument, ktorý
určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a

Aj šatne sú už moderne zariadené.
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opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie
rozvoja sociálnych služieb v podmienkach
našej obce. Bol spracovaný pasport miestnych komunikácií, pracujeme na pasporte
kamerového systému. Naša obec, ako jed-

z MatrIky

narODILI Sa
Erika Halasová, Adela Camberová, Lukáš Timko, Karin Kivoňová, Emma Mintálová, Marko Konfál, Izabela Hykelová, Alica Nemčeková, Filip Peniak,
Daniel Dubovec, Olívia Dubovcová,
Zora Ilko, Barbora Mária Gašparová,
Natália Tulinská, Linda Cifrová

ManžeLStVO
uzaVreLI
Ing. Matin Vrabko – Mgr. Anna Mliečková, Ing. Stanislav Piesecký – Erika Baloghová, Mgr. Peter Zagiba – Stanislava
Halušková, Jakub Pšeno – Vronika Rusinová, Karol Urmín – Martina Fajtová, Andrej Štiffel – Bc. Jaroslava Gáborčíková,
Marek Slačka – Lenka Horváthová, Peter
Lizák – Michaela Macholová, Adam Janiga – Radoslava Bobeková, Jakub Vozár –
Mgr. Kristína Stanková, Jozef Hanousek
– Judit Muzslai, Juraj Miškovič – Alexandra Sýkorová, Ing. Miroslav Kloska – Ing.
Renáta Majková, Tomáš Bulla – Dominika Janigová, Bc. Andrej Obrcian – Ing.
Katarína Rázgová, Bc. Tomáš Ilko – Mária
Furielová, Miroslav Baďo – Jana Dikorasová, Ing. Igor Jurík – Veronika Vrzgulová, Dominik Košinár – Lenka Vavríková

OpuStILI náS

Juraj Kačaljak (†31), Peter Roháč
(†67), Ján Gerek (†78), Tatiana Halušková, Anna Kyjová (†87), Ľudmila
Martonová (†81), Oľga Juríková (†91),
Peter Haluška (†81), Emil Drozd (†81)
Zuzana Buková (†95), František Kohút,
(†80), Mária Balcová (†87), Mária Hrabušová (†93), Darina Nemčeková (†86)
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na z prvých na Slovensku, pre lepšiu komunikáciu s verejnosťou zaviedla účinnú
interaktívnu mobilnú aplikáciu Lepšia
obec.

Mladí obci, obec mladým - MOOM
V r. 2019 vznikla v obci rada mládeže, ako
poradný orgán obce. MOOM – mladí obci,
obec mladým je skupina aktívnych mládežníkov s energiou, nápadmi a chuťou
pracovať. Z ich podnetu a zásadného pričinenia sme okrem iného obnovili prázdninové premietanie, prebehla revitalizácia
amfiteátra pod hradom a organizovala sa
zaujímavá fotografická súťaž.

Areál Lesov SR je určený
na výstavbu bytovky
Stagnácia počtu obyvateľov Likavky je
okrem iného dôsledkom pomalého rozvoja
bytovej výstavby v obci. I v tejto oblasti však
svitá na lepšie časy. Naša obec sa vo verejnej
obchodnej súťaži úspešne uchádzala o kúpu
areálu administratívnych budov Lesov SR na
Paračke. Na kúpu tohto areálu použije úver
vo výške 310 tisíc eur. Areál je v územnom
pláne obce určený na výstavbu bytovky a na
tento účel bude od r. 2020 tento areál postupne pretváraný. Najprv bude objednaná
štúdia, statické posúdenie jestvujúcej stavby.
Nasledovať bude súťaž a vypracovanie projektovej dokumentácie, súťaž na
zhotoviteľa stavby, podanie žiadosti
na štátny fond rozvoja bývania a ďalšie kroky. Vaše žiadosti o nájomné
bývanie môžu byť motorom na
urýchlenie týchto procesov.
V záverečnej fáze sú pozemkové úpravy na Strážniku, pracujeme aj na vydaní územného rozhodnutia na vybudovanie miestnej komunikácia pre
budúcu IBV Strelnica na Sudove.

Diaľnica v znamení
ťažobného roka
Výstavba diaľničného úseku D1 Hubová – Ivachnová našu obec výrazne
zasahuje, ovplyvňuje život v nej, dopravnú intenzitu na cestách, kvalitu
vôd, životného prostredia. Rok 2019
bol rokom ťažobným. Obe tunelové
rúry sa ťažia v stanovenom harmonograme a profile. Ich hĺbka je viac
ako 2 kilometre. Z našej strany, z
tzv. východného portálu, sa bude
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raziť do hĺbky 3,3 km. Vyťažená hornina sa
drví, triedi a ukladá jednak pri samotnom
východnom portáli, spracovaná sa však premiestňuje ďalej po trase diaľnice na tvorbu
násypov a podkladových vrstiev cestných
telies. Západný portál tunela a s tým súvisiace práce zo západnej strane úseku diaľnice
budú započaté po vydaní príslušného stavebného povolenia. V našej obci zhotoviteľ a
investor stavby realizuje niektoré zmierňujúce opatrenia: výmenu okien v domácnostiach podľa hlukovej štúdie, odvodnenie
cesty I/59 v lokalite pri Hubertuse, na jar je
prisľúbená obnova asfaltového koberca na
tejto ceste od Hubertusu po križovatku s ulicou Pod hradom. Koniec prác na diaľničnom
úseku sa uvažuje v decembri 2022.

Čo prinesie rok 2020?
Čo prinesie nový rok 2020 dnes ťažko povedať. Na štátnej úrovni mnohé ovplyvnia
výsledky parlamentných volieb. Už dnes je
však jasné, že finančných prostriedkov pritečie do obcí o poznanie menej, než po minulé roky. Pripraviť sa musíme na finančné
dopady spojené s tzv. obedmi zdarma – nárast stravníkov predstavuje potrebu dovybavenia kuchyne technikou za niekoľko
desiatok tisíc eur, celú verejnú správu čaká
nárast mzdových nákladov. Celoplošne narastú v r. 2020 ceny energií, zatvorenie

skládky komunálneho odpadu v Ružomberku spôsobí v našom okolí výrazný nárast cien v nakladaní s touto komoditou.
Globálny výpadok príjmov musí mať dopad na daňové zaťaženie obyvateľov našich
miest a obcí, Likavku nevynímajúc.

Rozvoj obce bude ďalej napredovať
V duchu týchto predpokladov bol koncipovaný
nielen návrh rozpočtu na nasledujúci rok, ale
obec po dlhej dobe pristúpila k úprave sadzieb
miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec sa v
rámci rozpočtových aktivít sústredí najmä na
menej nákladné aktivity, na obnovu a doplnenie mobiliáru (lavičky, natieranie stĺpov, zábradlí), výsadbu verejnej zelene, jednoduché
vodozádržné opatrenia a odvodnenie kritických úsekov miestnych komunikácií, odstránenie nedostatkov z revízií kotolní, elektrických rozvodov budov, bleskozvodov a pod., je
spracovávaná stavebná dokumentácia na rekonštrukciu sociálnych zariadení a odpadového potrubia v kultúrnom dome. Rozpočet obce
je značne poddimenzovaný, sme rozhodnutí a
pripravení, tak ako v minulom volebnom období, pozvoľna tvoriť rezervu na väčšie a finančne náročnejšie aktivity, ktorých potrebu a
opodstatnenosť prinesie čas.
Napriek všetkému vypovedanému nie je dôvod na obavy zo zastavenia rozvoja a investícií.

Ich napredovanie bude pomalšie, ale vždy
bude smerované k akútnym potrebám obce a
jej obyvateľov, vždy však v kontexte s neustálym nárastom kompetencií a úloh, ktoré sú samospráve zverované. K tomu všetkému, nemalej potrebe pochopenia a porozumenia,
vyslovujem pri tejto príležitosti veľké poďakovanie za všetku podporu, ktorej sa dostáva
mne i celému vedeniu a správe obce, za konštruktívnu kritiku, podnety.

Všetko najlepšie...
Nech je advent, vianočné sviatky a všetko
krásne a čarovné, čo z nich vychádza
priestorom pre úspešný štart do nového
roka, zdrojom mieru a pochopenia. Nech sa
potreba rozdávať sa premení do prirodzenej
a nenásilnej tolerancie a rešpektovania potrieb komunity, obce a nás všetkých ako celku – potrieb tak základných, možno až primitívnych, ako sú napr. disciplinované a
ohľaduplné parkovanie na cestách, mimo
chodníkov, odhŕňanie snehu do dvorov a
záhrad, nie na cesty, nevyprázdňovanie
splaškov do dažďovej kanalizácie a vodných
tokov, pravidelné čistenie žúmp, údržba komínových telies, kúrenie kvalitným palivom, nie odpadom a pod.
Ing. Marián Javorka
starosta obce
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MOOM – pokračujeme ďalej
Naša prvá akcia ,,Kukátko“ sa uskutočnila
v júli pred obecným úradom, kde sme náhodným okoloidúcim, rozhovorom aj obrazovým materiálom viac priblížili výstupy projektu RMŽK a novovzniknutú
radu mládeže obce MOOM.
Veľmi príjemná akcia bola ,,Vyčistime amfík“. Aj napriek tomu, že sme túto akciu museli z víkendu presunúť kvôli nepriaznivému počasiu na deň cez pracovný týždeň,
tešili sme sa z veľkej účasti od detí, cez mládež až po starších obyvateľov našej obce.

Podpis memoranda.

Ak by niekto doteraz nezachytil, čo MOOM
znamená a ako vzniklo, tak na začiatok pár
riadkov k tomu. MOOM je skrátený výraz
pre Mladí obci, obec mladým. Toto zoskupenie vzniklo na základe projektu ,,Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na
veciach verejných“ , ktorý prebiehal v obci
od septembra 2018 do augusta 2019. Hlavným cieľom, ako už vyplýva zo samotného
názvu projektu sú mladí ľudia, zvýšiť záujem o nich zo strany obce a vyjadriť potrebu, akou sú pre našu obec.
Momentálne je naším cieľom osloviť čo najviac mladých ľudí, aj prostredníctvom našich aktivít, ktoré sme doteraz zrealizovali.
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Vyčistime amfík
- maľovanie latrín.

Veľké poďakovanie patrí pánovi starostovi
a pracovníkom obecného úradu, ktorý nám
zabezpečili materiál a značnú časť práce
urobili skôr, ako napríklad, pokosenie vysokej trávy, vyrobenie mostíka cez potôčik a
Jožkovi Nemčekovi, ktorý vyhotovil lavičky
okolo ohniska. Priamo v deň akcie sme urobili poriadok okolo ohniska, vyčistili amfiteáter, vymaľovali latríny a po dobre odvedenej práci sme zakončili opekačkou na
vyčistenom amfiku.
Ešte v ten týždeň sa uskutočnil posledný, avšak veľmi dôležitý krok k ukončeniu projektu
a to Podpisovanie memoranda o spolupráci
medzi organizáciami v obci Likavka. Samotné
memorandum podpísali zástupcovia obce Likavka, Rady mládeže Žilinského kraja,
MOOM, Základnej školy s materskou školou
Likavka, Dobrovoľného hasičského zboru Likavka, Hnutia kresťanských spoločenstiev
detí – eRko Likavka a Obecného športového
klubu Likavka. Pozvanie prijali aj poslanci
obecného zastupiteľstva.
Počas letných prázdnin sa nám podarilo
uskutočniť letné kino v spolupráci s DHZ Likavka. Na konci októbra sme odštartovali fo-
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tografickú súťaž o najkrajšie zábery z obce a o
víťazovi rozhodlo online hlasovanie prostredníctvom facebooku. Fotografie boli krásne,
pretože každý záber predstavoval jedinečný
pohľad na našu obec.
Veríme, že v budúcnosti zorganizujeme viac
takýchto akcií, kde o mladých ľudí nebude
núdza. Preto sledujte náš Instagram alebo Facebook (MOOM – Mladí obci, obec mladým),
alebo moom.likavka@gmail.com a odpovieme Vám na rôzne otázky, napr. ako sa stať
členom MOOM.
Mária Mliečková

zBIerka na
OpraVu Organu

Akcia Kukátko.

Všetko o evidencii a daniach
za našich psov
Evidencia psov a následné platenie dane za
psa podlieha zákonnej úprave. K čomu slúži
evidencia psov? Evidencia má vniesť do chovu psov prehľad, poriadok a zároveň priraďuje každého psieho jedinca konkrétnemu držiteľovi, ktorý za neho nesie právnu
zodpovednosť a znáša následky protiprávneho konania, súvisiaceho s držaním psa. Od
úrovne evidencie sa teda priamo odvíjajú aj
možnosti obce dostať problematiku chovu
psov pod spoľahlivú kontrolu. Dôsledná evidencia psov je najdôležitejší predpoklad pre
získanie nevyhnutnej kontroly nad populáciou psov a pre úroveň riešenia chovateľských
problémov. Východiskom pre riešenie problémov je čoraz vyššie percento evidovaných
psov, neustály výkon kontroly tejto zákonnej
povinnosti, spolu s postihmi tých, ktorí sa jej
vyhli. Evidencia je problémom takmer všetkých obcí, aj preto s ňou tak úzko súvisí daň
za psa, čo logicky odrádza chovateľa od prihlásenia svojho psa do obecnej evidencie.
Častokrát sa stretávame s tým, že prihlásenie
psa do obecnej evidencie držitelia psov ignorujú, mysliac si, že ide o zdanlivo bezvýznamný administratívny počin. Avšak od evidencie
psa odvíja následná právna zodpovednosť za
skutky psa t.j. za útek z miesta držania, následné ohrozovanie či pohryznutie osôb až po
nedovolené rozmnožovanie. Kľúčový a hlavný predpoklad k naplneniu povinností, ktoré
vyplývajú zo zákona č. 282/2002, ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov je
mať vedenú dôslednú evidenciu psov.

Obec Likavka oznamuje majiteľom/držiteľom psov aby v zmysle zákona č. 282/2002,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, aby prišli prihlásiť svojich psov do
evidencie, ktorej podlieha každý pes, ktorý je
držaný nepretržite viac ako 90 dní na území
obce. Taktiež žiadame majiteľov/držiteľov
psov aby prišli doplniť údaje o psovi. Každý
majiteľ dostane evidenčnú známku psa. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30
dní od zmeny skutočnosti oznámiť obci na
Obecnom úrade Likavka.
Žiadame všetkých majiteľov/držiteľov psov
aby si splnili svoju zákonnú povinnosť a Obci
Likavka doplnili informácie o psovi. Od úrovne evidencie sa priamo odvíjajú aj možnosti
dostať problematiku chovu psov pod spoľahlivú kontrolu. Evidencia psov, je najdôležitejší predpoklad pre získanie nevyhnutnej kontroly, a pre úroveň riešenia chovateľských
problémov.
Upozorňujeme držiteľov psov, že evidenčná známka má platnosť iba v prípade jej umiestnenia na obojku psa. Z praktického hľadiska je významné uvedomiť
si, že na absolútnu evidenciu nadväzuje
nevyhnutnosť nosenia evidenčnej známky na obojku psa. Teda nie ponechať
známku doma, či ju nosiť v peňaženke,
ale pripojiť ju trvalo ku obojku. Táto povinnosť je imperatívne zakotvená aj v zákone č. 282/2002 Z.z. pes bez známky je
anonymný.

Ako a kde začať. Asi len tak jednoducho
povedať „ ďakujem vám všetkým za príspevok na opravu organu v Bodonoši“
by bolo to najednoduchšie, čo by som
mohol urobiť, ale to je veľmi málo. Tí,
čo sme mali tú možnosť sa zúčastniť na
tohtoročnom vinobraní a zažiť tú neopísateľnú atmosféru pri slávení sv.omši,
ktorú slúžil náš pán farár, nikdy nezabudneme na krásne slová jeho kázne,
na tie rozradostené tváre domácich, na
slzy šťastia stekajúce po tvárach nielen
domácich, ale aj nás. A to ešte nebolo
všetko. Trasúci sa hlas a slzy v očiach
bodonošského p. farára po tom ako som
mu odovzdal obálku s peniazmi, to bolo
to naj, čo sme zažili.Obdiv a slová vďaky, ktoré zazneli z jeho úst, za to všetko,
čo sme pre nich urobili, týmto spôsobom chcem tlmočiť vám všetkým.
Celkovo sa nám podarilo vyzbierať
3 635 eur. Spolu s peniazmi, ktoré sa
im podarilo získať by s opravou organu
mali začať ešte koncom tohto roku.
V mojom mene sa chcem z úprimného
srdca poďakovať za pomoc nášmu p.
farárovi, p. starostovi ako aj vám všetkým, ktorí ste prispeli na opravu organu v Bodonoši, pretože aj v tejto dosť
uponáhľanej a dosť ťažkej dobe ste dokazali ukrojiť zo svojho rozpočtu a prispieť na dobrú vec.
Ďakujem
Jožko Peniak

Všetky potrebné informácie týkajúce sa
dani za psa a evidencie nájdete na webovej
stránke obce Likavka v sekcii AKO VYBAVIŤ https://www.likavka.sk/ako-vybavit/
miestne-dane-a-poplatky/dan-za-psa/.
Mgr. Mária Žerebáková
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Detský folklórny festival
a Hudobné leto
- vynikajúca propagácia obce
Tak, ako dominantou obce je od nepamäti hrad Likava, tak v oblasti kultúrno-spoločenskej našu obec najviac prezentujú dve tradičné podujatia: Detský
folklórny festival a Rozlúčka s letom.
Rok 2019 bol v súvislosti s nimi výnimočný v tom, že obe tieto podujatia spojil do
jedného víkendu.

Detský folklórny festival Pod likavským hradom, ktorý si za roky svojej existencie získal
renomé po celom Slovensku, napísal 8. júna
už svoju 44. kapitolu. Tak, ako po minulé

roky, aj tentoraz bol prehliadkou nesmierne
bohatej ľudovej tvorivosti, pestrosti zvykov a
obyčají, detskej radosti a temperamentu. Na
navodení pravej ľudovej atmosféry, ktorú
mnohí Likavčania milujú a vyhľadávajú, sa
podieľali deti z Detského folklórneho súboru
Slniečko z MŠ Likavka, Likava zo ZŠ Likavka,
z MŠ Lisková, Belanček z Bieleho Potoka,
Liptáčik z Ružomberka, Matičiarik z Topoľčianok, Folklórny súbor Šariš z Prešova a Folklórna skupina Likava, spolu 240 účinkujúcich. Špeciálnym hosťom festivalu bol
folklórny súbor Lipka z rumunského Bodonoša, zo slovenskej obce vzdialenej viac ako 400

kilometrov, kde si slovenčinu, slovenskú kultúru a identitu naši rodáci po stáročia i touto
formou hrdo pestujú.
Už dlhší čas sme si všimli nižšiu divácku účasť
na festivale, preto sme v tomto roku pripravili
v sobotu bohatý sprievodný program, ktorý
ako sa ukázalo, sa osvedčil, a my sme sa tešili
z viac ako 600 divákov. Sprievodný program
DFF začal od 13. hodiny stánkovým predajom,
na ktorom sme mali 24 stánkov, či už s občerstvením, medovinou, drevenými výrobkami,
bižutériou, drevorezbou, textilom, balónikmi,
5D kinom a kolotočmi. DFF sme spojili s oslavou Dňa detí, preto sme sa zamerali na bohaté
sprievodné atrakcie pre deti , ktoré sme mali
pripravené hneď pri vstupe do areálu, kde
boli kolotoče, a na pomocnom ihrisku. O zábavu mali postarané aj tí najmenší. Detské
atrakcie sú u nás veľmi obľúbené, deti sa radi
zapájajú do súťaží, v obľube je nafukovací
hrad. Nechýbala pre deti ani sladká odmena.
Najväčším lákadlom a veľmi dobrým ťahom
boli kolotoče, najväčší úspech mali autíčka.
O 14. hodine si zasúťažilo 6. družstiev vo varení bryndzových pirohov. Tradičná súťaž vo
varení bryndzových pirohov je už neodmysliteľnou súčasťou obecných podujatí. Vždy sa
teší diváckemu záujmu a dáva priestor kulinárskej fantázii a kreativite všetkým tým, ktorí radi prijímajú výzvy. Pirohy u nás nevaríme
na čas, odborná porota ich tvorcov odmeňuje
podľa chuti a vzhľadu pirohov. Variabilita relatívne jednoduchého jedla a náročná príprava pri varení v kotle, a takpovediac v prírod-
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Atmosférou na podujatí sme sa snažili priblížiť ružomberskému jarmoku, a myslím, že sa
nám to vydarilo. A kto príde o rok? Zatiaľ robíme prieskum divákov, koho by si priali. Nechajme sa prekvapiť! Každý rok sa snažíme
niečo vylepšiť a udržať čo najdlhšie ľudí na
podujatí. Ako sa ukázalo, osvedčil sa aj výčapný stan s občerstvením umiestnený priamo
pred tribúnou – v centre diania programu,
kde si diváci mohli vychutnať program, a zároveň sa občerstviť. Boli sme nadmieru spokojní a počasie nám konečne prialo, vôbec
nezapršalo. Užili sme si naozaj horúci víkend.
Úžasné zážitky, na ktoré sa bude dlho spomínať. Množstvo ďakovných mailov a SMS od
takmer všetkých účinkujúcich i návštevníkov
Hudobného leta sú dôkazom toho, že podujatie sa vydarilo, prinieslo očakávané efekty a
bolo prijaté s uznaním a poďakovaním.

vystúpeniami kapiel vypĺňali súťažné hry,
ako napr. ručné pílenie dreva, zatĺkanie klincov, súťaž v jedení šišiek a pod. Najväčším lákadlom nedeľného večera bola skupina No
Name. Na ich koncerte bola už úplne zaplnená tribúna a množstvo ľudí zhromaždených
pred pódiom. Odhadujeme viac ako 2000 divákov. Skupina no No Name svojím spontánnym a prirodzeným spôsobom s prirodzenou
dominanciou charizmatického Igora Timka
prevalcovala davy.
ných podmienkach, robia z tejto aktivity
originálnu atrakciu. Diváci chutnajú pirohy,
porotcovia hodnotia. Na 1. mieste sa umiestnili naši divadelníci, 2.miesto patrilo záhradkárom a 3. miesto si zaslúžili poľovníci.
O 16. hodine program detského folklórneho
festivalu odštartoval krojovaný sprievod od
ihriska k pódiu a po príhovore starostu si už
mohli diváci pozrieť folklórne zoskupenia.
Festival skončil v podvečerných hodinách.
Bodku za ním dali jubilejný koncert Jozefa
Ivašku a moderovaná oldies party s premietanými videoklipmi, ktoré roztancovali divákov
v melódiách nestarnúcich hitov a evergreenov, na ktorej sa bavilo 200 ľudí.

Ako hodnotí akciu skupina NO NAME? Líder
skupiny Igor Timko pre Ružomberský magazín uviedol: „Predstavitelia obce sa o nás postarali kráľovsky, proste paráda! V menších
obciach hrávame skôr sporadicky, ale vždy
keď sa naskytne takáto možnosť a nájdu sa
prostriedky, ochota podieľať sa na niečom takomto, radi zahráme. Všeobecne totiž platí,
že čím menšie mesto, tým vďačnejší ľudia.
Takto to bolo aj v Likavke.“

Potešiteľné na celej veci je i to, že celú atmosféru a všetky aktivity oboch podujatí aktívne sledovali a podieľali sa na nich hostia pozvaní z
našich partnerských obcí a mesta: z poľských
Wilkowíc, Českých Slatinian a spomínaného
rumunského Bodonoša. Na záver tejto bilancie
je potrebné dodať, že snaha obce Likavka udržať vysokú úroveň našich dominantných podujatí je zreteľná. Svedčí o tom jednak výber
skvelých interpretov, kvalitný poskytovateľ
ozvučenia, svetelných efektov, rozšírenie ponuky služieb ambulantného predaja a pod.
Veľké poďakovanie preto patrí všetkým, ktorí
sa na príprave a samotnom priebehu a organizácii podujatia podieľali, najmä zamestnancom obce, všetkým dobrovoľníkom a zúčastneným zástupcom v obci pôsobiacich zložiek a
spolkov, všetkým podporovateľom a sponzorom a nadšeným divákom, pre ktorých obec
Likavka s radosťou, v duchu tradícií i moderných trendov všetky podujatia a aktivity pripravuje.
Ing. Marián Javorka
Miroslava Raksová

Nedeľa 9. júna dostala podtitul Hudobné leto
– vzhľadom na termín jeho konania sa nemohlo volať Rozlúčka s letom. Vyplnili ju
koncerty rapera Majselfa, revivalovej skupiny
AC/TN a skvelých No Name. Každý si prišiel
na svoje, teenageri, stredná generácia, rockeri. Futbalové ihrisko, ktoré sa stalo zázemím
pre podujatia tohto typu, postupne zaplnili
tisícky fanúšikov, nálada gradovala, uvoľnenie, nadšenie a spontánna radosť ovládli všetkých prítomných. Pauzy medzi jednotlivými
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revitalizácia pamätného hája
to háj nebol počas celej svojej existencie
osobitne udržiavaný.
Tak sa stalo až v roku 2018, kedy bol opravený podstavec kameňa a okolie bolo zmulčované. Pri 100-tom výročí vzniku ČSR bolo
dosadených päť líp.
Oblastný výbor SZPB Ružomberok v zastúpení jeho predsedu Róberta Fajtu podal na
Žilinský samosprávny kraj žiadosť o dotáciu
v rámci participatívneho rozpočtu na revitalizáciu Pamätného hája Likavka-Kramariská.
Dotácia bola schválená vo výške 3 100 eur.
Pre pripomenutie, Pamätný háj vznikol v
r.1928 z iniciatívy vtedajšieho Ministerstva zemědelství ČSR v jednoduchej podobe: 10 líp zasadených do kruhu okolo
pamätného kameňa s nápisom 1928. Ten-

Myšlienka revitalizácie vychádzala z historickej skutočnosti v minulosti možnosti trávenia voľnočasových aktivít v týchto priestoroch. Revitalizácia sa začala mulčovaním a
úpravou terénu. Vybudovaný je altánok, dve
ohniská so stolmi a lavicami, hojdačka, parkovisko pre mot. vozidlá a stojan pre bicykle a informačná tabuľa. Do budúcna sa pripravuje petangové ihrisko, rozšírenie detských atrakcií a
zóny cvičenia v prírode tzv. workout.
Práce boli vykonávané brigádnickou činnosťou občanov Likavky. O súčasný stav sa zaslúžili. F. Lámoš, L. Holdoš, E. Krajčí, P. Ratulovský, K. Bachan, Ľ. Švárna, D. Fajtová .
Podporili: ŽSK Žilina, MAS Liptov, urbár Likavka, D. Križo, D. Jelšovka, B. Hatala, S.
Lukač, ŠL L. Hrádok, obec Likavka.
Areál bude mať po dokončení predpoklad stať
sa centrom trávenia voľnočasových aktivít občanov obce a jej návštevníkov. Napriek tomu, že
ešte v súčasnosti nie sú ukončené všetky práce,
mrzí nás, že sa už prejavil vandalizmus.
Veľké ďakujem patrí všetkým ktorí prispeli k
uskutočneniu tohto diela.
Róbert Fajta, OblV SZPB Ružomberok
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prácu záhradkárov poškodilo
krupobitie
Drahí priatelia záhradkári, naša ZO SZZ bola
činná aj napriek tomu, že nám počasie počas
tohtoročnej sezóny neprialo. V júni nás postihlo
nevídané krupobitie, aké snáď nikto nepamätá.
Úplne zničená bola úroda na ovocných stromoch, pri ostatnom ovocí a zelenine boli straty
tiež obrovské. Naše stromy v ovocnej škôlke,
ktoré sa nám prijali, síce krupobitie poškodilo,
ale vzchopili sa a pekne cez leto narástli.

V lete sme sa v hojnom počte zúčastnili na
Okresnom dni záhradkárov, ktorý sa konal v
záhradkárskej osade pod Čebraťom. Tu sme
si po obohacujúcej prednáške od pána .Júliusa Adamove posedeli spolu pri guláši,
ktorý bol pre účastníkov pripravený.
Koncom leta sme sa stretli v školskej záhrade,
aby sme vykonali letný rez. Obrezali sme
okrem mladých jabloní aj slivky.

V septembri sme prezentovali svoje výpestky,
hoci skromnejšie ako po iné roky, na Poďakovaní za úrodu na Vlkolínci.
Stromy, hlavne jablone, ktoré sme si sami
zjari zaštepili a prijali sa nám, si naši členovia posadili vo svojich záhradách, alebo ich
darovali rodine a známym, ktorí mali záujem. Ako minulú jeseň, aj teraz sme zaškôlkovali podpníky, aby sme ich na jar mohli
štepiť.
Naši likavskí záhradkári zorganizovali koncom októbra spoločný výlet. Vyrazili sme
ráno a prvou zastávkou bola dedina Plavnica
pri Starej Ľubovni. Tu sme navštívili podnikovú predajňu miestnej firmy Agrokarpaty, ktorá v čistom prostredí Pienin pestuje bylinky a
vyrába z nich čaje. Potom sme sa presunuli na
návštevu Ľubovnianskeho hradu, kde sme
spoznali históriu hradu a regiónu, ale aj históriu výroby piva a iných produktov. Tiež sme
navštívili skanzen v tesnej blízkosti hradu. Po
obede v podhradí na nás čakala návšteva pálenice Nestville v Hniezdnom. Tu sme mali
výklad nielen o histórii liehovarníctva, výrobe liehu, ale zasvätili nás aj do procesu výroby miestnej whisky, mimochodom jedinej na
Slovensku. Na konci exkurzie sme nimi vyrobenú whisky aj koštovali. Po dni plnom nových informácií a zážitkov sme sa vrátili domov.
V najbližšom období /13. decembra/ nás čaká
vianočné posedenie záhradkárov, ktorým
ukončíme záhradkársky rok. Na toto stretnutie
vás srdečne pozývame a tešíme sa už vopred na
vašu účasť.
Martin Matejka
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Likavčania na slávnosti
Vinobrania v Bodonoši
Domov – domov je miesto, ktoré nosíme vo
svojom srdci, v myšlienkach, v celom svojom
bytí. Domov sú ľudia, ktorí nás majú radi, sú
nám blízki, ale je to aj miesto, kde sme sa narodili, vyrastali, prežívali chvíle radosti i
smútku. Domov sú spomienky, súčasnosť,
ale i nádej do budúcnosti. Domov je všetko
okolo nás, čo nám je blízke a drahé. Domov
je láska, spolupatričnosť, pocit hrdosti.
Likavčania domov našli aj u našich krajanov v slovenskej dedinke Bodonoš, ktorá je
partnerskou dedinou Likavky a nachádza
sa na severe Rumunska v župe Bihor.
Slovenská obec Bodonoš žije bohatým kultúrnym životom. Organizujú sa tu rôzne
kultúrne podujatia. Jednou z najväčších
udalostí pre miestnych obyvateľov je Vinobranie – slávnosť poďakovania za úrodu
sprevádzaná vystúpeniami a prehliadkami
folklórnych súborov, spojená so súťažami
o najchutnejšie víno, najväčší strapec
hrozna a pod.
Na 17. ročník tohto podujatia, organizovaného pod záštitou Demokratického zväzu
Čechov a Slovákov v Rumunsku, sa s radosťou vybrala aj Dedinská folklórna skupina Likava sprevádzaná predstaviteľmi
Obce Likavka.
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Na ďalekú cestu ku krajanom sme vycestovali v prvý októbrový piatok. V sobotu
ráno sme dorazili do Oradei, kde nás už
očakával slovenský kňaz Ján Mlynarčík,
ktorý nás zaviedol do Katedrály Nanebovzatia Panny Márie. S hrdosťou nás ňou
sprevádzal a rozprával nám o jej výstavbe,
histórii i o súčasnom stave. Po prehliadke
katedrály sme pokračovali v ceste do Bodonošu, kde sa nás po srdečnom uvítaní
ujali prof. Mária Peniaková, pán František
Peniak, prof. Alexander Mlynarčík - školský inšpektor a predseda miestneho Demokratického zväzu Čechov a Slovákov v
Rumunsku a miestny pán farár Jaroslav
Frnka. Sobotný deň sa niesol v priateľskej,
rodinnej atmosfére, plnej pohody, rozprávania, spomínania, no i varenia kotlíkového gulášu, športových aktivít, obhliadkou
miestnej bane na ťažbu uhlia, návštevami
známych i rodiny. Spoločný prvý večer
sme strávili veselou zábavou, spevom, tancom, hrou, rozprávaním. Nedeľu sme začali účasťou na sv.omši, ktorú spolu s
miestnym pánom farárom slúžil aj náš likavský pán farár Pavol Ondrík. Do liturgie
sme sa zapojili čítaniami aj spevom piesní.
Slzám dojatia sa neubránil hádam nikto,
keď v závere sv. omše rodák z Bodonoša a

náš brat, člen obecného zastupiteľstva
Obce Likavka Jožko Peniak odovzdal pánu
farárovi finančný dar v čiastke tritisíc šesťsto euro na opravu miestneho organu zostavený z príspevkov Likavčanov, Slovenských Rumunov žijúcich na Slovensku,
Obce Likavka, Dedinskej folklórnej skupiny Likava i zo zbierok v rámci členov Dedinskej folklórnej skupiny Likava a likavských farníkov v kostole.
Popoludnie a samotné slávnosti Vinobrania začali radostným privítaním hostí, domácich, všetkých účinkujúcich i odovzdávaním darov, pamätných listín a plakiet.
Za Obec Likavka odovzdával hodnotný dar
pán Michal Švento, zástupca starostu Obce
Likavka a za ZŠ s MŠ Likavka riaditeľ školy
pán Ľuboš Birtus. Slávnosť pokračovala
vystúpeniami domácich slovenských folklórnych súborov, medzi ktorých sa zapojila a svojím bohatým programom - pásmom
piesní a tancov Dolného Liptova sa prezentovala Dedinská folklórna skupina Likava
pod vedením umeleckého vedúceho Jána
Mudičku st., vedúceho Jána Mudičku ml. a
organizačného vedúceho Juraja Pšenu.
Svoj program otvorili tancom „Faktorský“,
kde námetom je prevedenie ukážky, ako to
bolo na oslave u Faktorov, keď sa zišla veselá partia. Ukážka herectva a tanečnosti s
dobrou hlasovou interpretáciou sólistov –
faktora a jeho ženy a taktiež šikovnosť tanečníkov zvládnutia určitých napodobenín plte, hradnej panej ako i ďalších
tanečných kreácií.
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Likavčania pokračovali tancom „Pod borovinou“, v ktorom predviedli zábavu u krčmára Páračku, kde sa stretli tanečníci, aby
parodovali zábavu hradných pánov na hrade Likava.
Nedali sa zahanbiť ani mládežníci Dedinskej folklórnej skupiny Likava a predstavili
sa odzemkovým tancom s valaškami. Záver
patril pásmu „Hej od sobáša idú“, kde poukázali na zvyky a tradície svadobného obradu a zábavy. Tanečníkov doprevádzala a
program dopĺňala svojím vystúpením ľudová hudba Dedinskej folklórnej skupiny Likava pod vedením primášky Miriam Birtusovej. Vydarený program sprevádzalo
nadšené publikum svojim potleskom a neraz sa pridali aj spevom k im známym pies-

ňam. Ocenenia, pamätný list i dary nám
všetkým budú pripomínať tie krásne chvíle
prežité v kruhu našich krajanov v Rumunsku. Večerný program zakončila výborná
opekačka a vydarená dedinská zábava.
Rozlúčka s drahými býva vždy ťažká. Inak
tomu nebolo ani v pondelňajšie ráno, kedy
sme ďakovali a lúčili sa s našimi krajanmi,
priateľmi, bratmi, príbuznými, kedy sme
domovu v ďalekom Rumunsku opäť dávali
zbohom. Srdcia naplnené vďačnosťou, slza
stekajúca po líci... Ďakujeme za srdečné
prijatie, pohostinnosť, láskavosť, starostlivosť a priateľskosť, ktoré nás sprevádzali
celým pobytom v Bodonoši. Osobitne ďakujeme pani kuchárkam, ktoré s láskou a
ochotou pripravovali pre nás chutné miest-

ne špeciality. Dovolím si za všetkých Likavčanov vysloviť veľké ďakujem Jožkovi Peniakovi, ktorý nám tento krásny pobyt
zariadil a sprostredkoval, Márii Peniakovej, Františkovi Peniakovi, Alexandrovi
Mlynarčíkovi, miestnemu pánu farárovi
Jaroslavovi Frnkovi, poslancom Bodonošu,
ktorí nás s láskou prijali a starali sa o nás.
Ďakujeme aj sponzorom - Obci Likavka,
Pohostinstvu – Peter Žáčik, Dušanovi Štefaničiakovi – PD Lisková, Milanovi Rabinskému – Paprisvet, s.r.o. Likavka, Jozefovi
Dovcovi – autobusová doprava, ktorí
prispeli k úspešnej reprezentácii Obce Likavka, ale aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o tento náš krásny pobyt v Bodonoši.

Vážení čitatelia Likavanu,
drahí spoluobčania…
Keďže ste zobrali do rúk nové číslo tohto občasníka, patríte do skupiny ľudí, ktorí v Likavke nielen žijú, ale sa aj zaujímajú o život a
dianie v tejto obci. V dnešnej uponáhľanej a
materiálnej dobe je vzácne vidieť toľko ľudí
rôznych vekových kategórií, ktorí sa aktívne
zapájajú pri zveľadení, či šírení dobrého mena
svojej obce. Či je to aktívny poslanec, ktorého
vidno aj medzi ľuďmi, nielen na volebnej kandidátke, alebo dobrovoľný hasič, ktorý svoj
voľný čas obetuje pre blaho obce, divadelník či
kulturista, športovec či záhradkár, každý svojím podielom prispieva k úspešnému napredovaniu a zviditeľneniu Likavky. Aj členovia a
členky folklórnej skupiny Likava svojím účinkovaním na javiskách po Slovensku i v zahra-

ničí reprezentovali obecné farby. Veľký potlesk
sme zožali na medzinárodnom festivale „Jánošíkove dní“ v Terchovej, keď sme „faktorský“
tanec predviedli v záverečnom galaprograme
pred televíznymi kamerami. V rumunskom
Bodonoši sme svojím vystúpením obohatili
slávnostné chvíle našim krajanom na oslavách
vinobrania, či doma, keď sme svadobné zvyky
predviedli na detskom folklórnom festivale.
Ešte svojimi vystúpeniami spríjemníme adventné chvíľe na akciách v Ružomberku a okolí, no a posledné dni v roku sa už budeme venovať svojim rodinám, keďže časté skúšky a
vystúpenia nám uberajú z voľného času, určeného práve pre rodinu. A keďže čas radosti a
veselosti sa nezadržateľne blíži, čoho svedka-

mi sme pri každej návšteve supermarketu, kde
sa na nás valia z každého rohu koledy a z regálov sa sypú vianočné darčeky, pribrzdime.
Správne využime práve prichádzajúci vianočný čas, oddýchnime si, z Ježišovho narodenia
načerpajme správnu energiu, aby sme ju
mohli využiť pre blaho svojich rodín i našej
obce.
Ján Mudička - vedúci FSk Likava.
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Matilda Fajtová je momentálne
najstaršia Likavčanka
Najstaršia občianka v našej
obci, pani Fajtová
Matilda,
rod. Halušková, práve v tomto
roku oslávila svoje 95. narodeniny. Pochádza z 8 detí. Prežila
ťažké detstvo vo vojnových časoch. Jej brata Felixa zabili v 2
sv. vojne. Vydala sa a spolu s
manželom sa im narodila dcéra
Jarmila v roku 1952. Mladá rodina sa však dlho zo svojho
šťastia z narodenej dcéry nestihla ani potešiť, keď ešte v
tom roku ovdovela. Jej manžel
sa zabil na motorke z Turíka.
Celý život sa sama starala a
sama žila so svojou dcérou.
Dnes sa ešte teší z dobrého
zdravia primeraného jej vysokému veku, rada si zájde k susedovcom .
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Aj napriek krásnemu vysokému veku sa pani Matilda Fajtová zúčastnila slávnostného
posedenia s jubilantmi, ktoré
obec pri príležitosti mesiaca
úcty organizuje vždy v októbri
v sále KD Likavka. Tento rok
naň bolo pozvaných 181 jubilantov vo veku 65, 70, 75, 80 a
viacročných.
Starosta obce odovzdal všetkým jubilantom vecný dar v
hodnote 10 eur, samozrejme
nechýbal ani kvietok. Slávnostnú atmosféru jubilantom
spríjemnili žiaci ZUŠ Jánoš
svojím pekným programom .
Všetkým oslávencom prajeme
veľa zdravia do ďalších rokov.
Miroslava Raksová
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V Likavke bezplatne darovalo krv
už 81 obyvateľov
Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Likavke sa snaží zapájať do kultúrnospoločenského života v obci a pre svojich
členov organizuje rôzne besedy a iné podujatia. V súčasnosti pracuje v tomto zložení:
predseda – Beata Vrabková, podpredseda –
Dáša Kondrová, hospodár – Martina Butková, ostatní členovia výboru: Gabriela Bystričanová, Natália Ondríková, Jozef Peniak,
Mário Vrabko a Ľudmila Brožová.
V novembri sme zorganizovali zájazd do Jablonky, kde si účastníci zájazdu vychutnali
predvianočné nákupy. Najvýznamnejším podujatím bolo Stretnutie likavských darcov krvi

za rok 2018, konané v sobotu 16. novembra
2019 .
Bol to prvý ročník, ktorý MS SČK v Likavke
organizoval v spolupráci s Obecným úradom
Likavka. Pozvaných darcov krvi bolo až 81,
pre ktorých bol pripravený zaujímavý večer s
hodnotným programom a chutným občerstvením. V úvode slávnostného posedenia sa
pozvaným darcom prihovoril zástupca starostu Ing. Michal Švento, ktorý v svojom prejave vyzdvihol a ocenil túto dôležitú činnosť
pre spoločnosť a ľudské zdravie. Pri tejto príležitosti sme si uctili každého darcu krvi
kvietkom a balíčkom produktov.

Vyhodnotenie Súťaže o najkrajší
záber z Likavky
Účastníci pr vej „Súťaže o najkrajší
záber z Likavky“ nám zaslali 44
krásnych fotograf ií. To bol počet, z
ktor ých ste mohli vybrať tú najkrajšiu. Súťaž sa konala pod hlavičkou MOOM – Mladí obci, obec
mladým a Obcou Likavka. Od
21.10. do 15.11. ste mali možnosť
zaregistrovať sa a zároveň zaslať
fotograf ie.

16. novembra nadišiel deň, kedy sme
spustili hlasovanie. Svoj hlas ste mohli
vyjadriť pomocou ,,like“, ktoré sme počas hlasovacieho týždňa s napätím sledovali. Súťaž sme ukončili 25.novembra. Vďaka hlasujúcim, zdieľaním, ale
hlavne šikovnosťou sa o prvé miesto zaslúžila Janka Kubalová z Likavky s fotografiou Zima pod Čebraťom. Druhé
miesto patrí Michalovi Druskovi z Bob-

Zároveň sa týmto chceme poďakovať aj našim sponzorom (Autoškola- R. Podskuba,
Bakoš Milan, BAPE - M. Podskuba, JUDr. M.
Brož, CBA VEREX a.s., FS Likava, Gremi Klíma, J. Holotová, Kamenárstvo M. Marton,
JUDr. Ľ. Kubáň, Kvety Prommer, Mestské
lesy, B. Mócik, Paprisvet - M. Rabinský, Pohostinstvo - m. Kvašnica, Pohrebníctvo - I.
Martonová, Urbár Likavka, Vinex, Vodárenská spoločnosť Ružomberok, ZENO s.r.o. - P.
Strnátka),ktorí ochotne prispeli a bez ktorých by sa toto pekné podujatie neuskutočnilo.
Všetkým účinkujúcim ďakujeme za spríjemnenie nášho stretnutia a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. Tešíme sa na ďalšie
vydarené stretnutie .
Beata Vrabková,
predseda MS SČK v Likavke.

rovca s jeho fotografiou: 3 generácie.
Do tretice Likavčan Marián Švalec s pohľadom na obec pod ohnivým nebom.
Výhercom gratulujeme. Víťazné fotografie boli zaradené do obecného kalendára na rok 2020.
Vyhodnotenie súťaže s odovzdávaním
cien pre výhercov sa uskutočnilo 10. decembra v obradnej miestnosti KD v Likavke. Zároveň to bolo aj otvorenie mini výstavy súťažných fotografií, ktorá bude
záujemcom o pozretie k dispozícii do konca februára.
MOOM - Mladí obci, obec mladým
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Divadelný katarínsky jarmok
V sobotu 23. novembra naše ochotnícke
divadelné združenie usporiadalo Katarínsky jarmok, ktorý začal o 13.00 hod. na
Ulici D. Kráľovenskej pred KD Likavka. Široká ponuka stánkov s rôznymi remeselníckymi výrobkami, s dobrým jedlom a
medovníčkami prilákalo na jarmok aj ľudí
z okolia. Hlavným hosťom pripraveného
programu v karaoke showw bol líder kapely Ploštín Punk pán Jozef Fašánok.
Jozef Fašánok je nielen dobrý spevák, ale
aj výborný moderátor. Ochotne si s ním
zaspievali známe hitovky Ploštín Punku
dobrovoľníci z radov ochotníkov, ktorí si
to neskutočne užili. Ukázali, že sú nielen
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dobrí herci ale aj ešte lepší speváci. Zaspieval si aj pán starosta s pánom farárom. Divákov bolo síce pomenej, ale s tým neurobíme nič, kto chcel prišiel, kto nie, môže
banovať a možno o rok sa zídeme opäť v
hojnejšom diváckom počte.
Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí ochotne pomohli zorganizovať nové podujatie v
našej obci a najmä Vám zúčastneným divákom.
A čo pre Vás ešte pripravujeme?
29. decembra 2019 o 15,00 hod. budeme
reprízovať divadelnú hru Kubo, ktorou
Vám chceme spríjemniť vianočnú atmosféru. Tešíme sa na Vás.
Miroslava Raksová
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Vianočné prianie všetkým
luďom dobrej vôle

Advent je časom, kedy nás úplne prirodzene a
nenútene napĺňa nárast vnútorného pokoja,
potreba spomaliť, stíšiť sa. Príroda zaspáva a
sníva sladký sen o novom živote. Presne to isté
sa deje s nami. Očakávanie príchodu Nového
života stavia všetko ostatné, povrchné a prekonateľné do úzadia. Ani zbytočný a nič neriešiaci koncoročný zhon, naháňanie sa za darčekmi, pečenie a gruntovanie nedokážu preklenúť
význam a neopakovateľné čaro Vianoc. V takejto atmosfére - atmosfére radosti a očakávania
sa nielen rodí Nový život - najvyššia inštancia,
ale aj my sa pretvárame na srdečné a prajné bytosti, rozdávajúce sa, žičiace si pokoj a lásku - to
najdôležitejšie, čo v živote potrebujeme.
Zomknutá rodina, prítomnosť blízkeho, myšlienka alebo priama obeta v prospech núdznych, chorých, trpiacich - to sú najsilnejšie zosobnenia vianočných dní, najpriamejšie dotyky
Božej prítomnosti. Takto, naplnený radosťou a
šťastím, prežime Vianoce.
Čitateľom Likavanu, všetkým blížnym, každému z Vás prajeme z celého srdca, aby nádhera vianočných sviatkov naplnila Vaše srdcia, aby z Vás nadlho opadlo všetko napätie,
nech atmosféru pri vyzdobenom stromčeku
sprevádza úsmev, radosť, hojnosť v primeraných medziach a pevné zdravie. Toto všetko
nech nás sprevádza nielen počas adventu, ale
aj v celom roku 2020.
redakcia
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Detský folklórny súbor SLnIečkO
Tradičná ľudová kultúra tvorí bohatú klenotnicu jedinečných a pôvodných kultúrnych javov a prejavov, ktoré vznikali a prežívali hlavne
v dedinskom prostredí a šírili sa ústnym podaním z generácie na generáciu. V tejto klenotnici
sú zastúpené zvyky a obrady viažuce sa k rôznym životným a kalendárnym etapám, tradičné ľudové piesne, hudba, tanec, divadlo, rozprávky, príslovia, porekadlá, remeslá, odev,
strava, staviteľstvo, architektúra a množstvo
ďalších hmotných i nehmotných prejavov, ktoré majú v každej lokalite a regióne svoj osobitý
kolorit.
Materská škola v Likavke sa snaží nenápadnou
a nenásilnou formou ukázať a oživiť vzácne
kultúrne dedičstvo a hodnoty, ktoré vyvierajú z
našej bohatej minulosti a podstaty našich vlastných koreňov. Vzdelávací program obohacuje
o poznávanie zvykov a tradícií regiónu, v ktorom deti žijú a ktoré sú preň typické, a tak im
vštepuje lásku ku klenotom dávnej minulosti.
Utvára u detí predstavu o regionálnych zvykoch a ľudových tradíciách a aj takýmto spôsobom im umožňuje poznávať prácu ľudí a zaujať
k nej pozitívny postoj. Deti spoznávajú ľudové
piesne, tance a rôzne detské hry. Prostredníctvom literárneho umenia sa oboznamujú s povesťami, zvykoslovím a ľudovou múdrosťou.
Prostredie Likavky umožňuje deťom priamym
pozorovaním získať poznatky o tradičnej architektúre a umení. Deti sa zapájajú aj do mimoškolských aktivít. Prezentujú sa na rôznych
kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci
obce i mimo nej. Ich vystúpenia sú odrazom
života detí v minulosti. Sú ukážkou nielen det-
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ských hier a zábavy, ale aj spoluúčasti detí pri
sezónnych prácach v minulosti.
Každoročne sa deti materskej školy zúčastňujú
aj detského folklórneho festivalu s krajskou aj
celoslovenskou pôsobnosťou v našej obci. Materskú školu prezentujú pásmami detských ľudových hier a tradícií.
Na tohtoročnom detskom folklórnom festivale
dňa 8.6.2019 sa deti predstavili tanečno-spe-

váckym pásmom „Na pltníkov“ v choreografii
p. Jána Mudičku st., ktorý pásmo zostavil z tradícií a zvykov liptovských ale aj likavských pltníkov. Pltnícky život na Liptove mocne zapôsobil aj na detskú predstavivosť. Pltnícka mlaď a
najmä chlapci trávili väčšinu svojho voľného
času v hore na rúbaniskách, niektorí na plaviskách, kde ich otcovia zamestnávali pri čistení
rúbaniska a pri strúhaní a odkôrňovaní dreva.
Deti zbierali kresanice z dreva, stružliny a nepoužiteľné drevené odpadky, z čoho si pltnícke
rodiny robili zásobu paliva na zimné obdobie.
Takto pred zrakmi detí prebiehal celý proces
zbíjania pltí a život pltníkov. Počas pracovného
oddychu sa deti započúvali do rozprávania otcov a toto všetko našlo mocný reflex v bystrej
detskej vnímavosti. Pltnícka tematika sa dostala aj do detských hier, prostredníctvom ktorých
deti spoznávajú spôsob života v minulosti, statočnosť, rozvážnosť a obetavosť liptovského
pltníka, obraz chápania prírodných javov, boja
s prírodou a celkového sociálneho života.
Program s deťmi nacvičili pani učiteľky Renáta Mudičková a Soňa Baranová. Do tanca a hier
deti doprevádzala ľudová hudba FSk Likava v
zložení pán Ľuboš Birtus, Michal Švento st., a
Miriam Birtusová.
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať p.
Jánovi Mudičkovi st., ktorý s ochotou pripravil
pre našich najmenších krásne pásmo a s láskou
sa im venoval. Tešíme sa, že aj vďaka obetavosti ľudí, ktorí majú blízky vzťah ku kultúrnym
tradíciám a folklóru, môžeme deťom vštepovať
lásku k dedičstvu našich predkov.
Renáta Mudičková
MŠ Likavka

Duchovné cvičenia
- len pre mlčanlivých askétov?
Tichosť, mlčanie je svätá vec, no to neznamená,
že každý hluk je bezbožný. Niektoré hluky slúžia
Božej oslave, pretože sú pekné. Šum vĺn rozbíjajúcich sa o pobrežie možno pomenovať svätým hlukom, lebo je pekný, a pekný je preto.
lebo podobne ako kňazska modlitba ospevuje
Božiu trpezlivosť melódiou vĺn, ktoré raz prichádzajú a potom znova odchádzajú od brehu.
Svätý je aj čľapot vesiel, čo sa ponárajú do vody,
a svätý je aj spev vtákov v konároch stromov.
Áno,dnešný svet nemá zalúbenie v tichosti.
Potrebujeme v pokoji uvažovať o vyšších
pravdách a hodnotách, k čomu je treba aj
samota. A do takejto samoty nás vovádzajú
exercície. Je potrebné uchýliť sa do samoty na
pár dní a uvažovať o Bohu, o Jeho večných
pravdách a našich povinnostiach.
Duchovné cvičenia sú ako kúpeľ, ktorý ovlaží celé telo. Sú ako koráb, v ktorom sú ulo-

žené drahé predmety. Sú ako vojsko, ktoré
vyhubí hriechy,potlačí neprávosť. Sú ako
chvíľe pri Damašku, kde Šavel porazený k
zemi volá: -Pane, čo chceš, aby som učinil? Sú to večierky v Betánii, kde si uvedomujeme- to jedno je potrebné. Sú to noci
Nikodémove, v ktorých vychádza duší
pravé svetlo, je to emauzské večeradlo,
kde sa otvárajú oči, zázraky naimské sa
tam opakujú. Tam veje prudký vietor Ducha
Svätého.
Áno. spasiť si dušu, to je mojou snahou. Bola
som na duchovných cvičeniach. Našla som
tam zmierenie s Bohom, pokoj srdca, novú
chuť ku životu a pre jeho boje.
Tak Vás prosím, nenechavajte túto zbraň len
pre mlčanlivých askétov!
Bc. Mária Glóriková
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zo života školy
Základnú školu s materskou školou v Likavke v školskom roku 2019/2020 navštevuje 244 žiakov základnej školy a 60 detí
materskej školy. Popoludňajšiu činnosť v
školskom klube detí absolvuje 87 žiakov.

Šport
Žiaci základnej školy sa zúčastňujú rôznych
športových aktivít v škole a reprezentujú
nás aj na súťažiach na okresnej úrovni. Zatiaľ najväčším úspechom je prvé miesto v
streľbe zo vzduchovky. Zaslúžili sa oň žiaci
Viktória Milanová, Adela Hubáčková, Šimon Strapec, Daniela Muchová, ktorí po
víťazstve v okresnom kole postupujú na
krajské kolo. Pekným výsledkom je aj druhé
miesto v súťaži družstiev v stolnom tenise,
kde nás reprezentovalo družstvo v zložení
Dominika Luptáková, Juliana Pšenová,
Bianka Krpelanová. Žiaci štvrtého ročníka v
počte 36, rozvíjali plaveckú gramotnosť v
rámci plaveckého výcviku, ktorý sa uskutočnil v AquaRelax Dolný Kubín. Popri samotnej športovej činnosti sa snažíme zveľaďovať prostredie, v ktorom sa naši žiaci
vychovávajú a vzdelávajú. Výsledkom tohto
snaženia sú nové priestory šatní a sociálnych zariadení v telocvični.

Príprava na povolanie
Žiaci deviateho ročníka sa pod vedením učiteľov intenzívne pripravujú na ďalšie štúdium.
Absolvujú dni otvorených dverí na stredných
odborných školách a gymnáziách. Mnohé
stredné školy tiež navštevujú našu školu a ponúkajú možnosti štúdia. Významným podnetom pre ich osobné rozhodnutie bola aj Burza
informácií, ktorá sa uskutočnila v Ružomberku, kde sa prezentovali stredné odborné školy
a gymnáziá Žilinského kraja.

Zdravá strava a školská jedáleň
Žiaci v škole sú vedení k zdravému životnému
štýlu k čomu prispelo aj podujatie Hovorme o
jedle. V rámci neho nám naši sponzori Mliekáreň
Krivá, OravaMilk Leštiny, Farma Východná P.D.,
Tatranská mliekáreň, a.s., Liptovská mliekáreň,
a.s. poskytli mliečne produkty a syry. Žiaci mali
možnosť ochutnať tradičné slovenské výrobky,
ktoré od nepamäti patrili na stôl našich predkov.
Na zdravej výžive našich žiakov sa podieľa aj kolektív školskej jedálne. V príjemnom prostredí

žiaci aj učitelia oceňujú kvalitu, pestrosť a chuť
podávanej stravy.
Tak ako sa podarilo obnoviť priestory kuchyne a
školskej jedálne pokračujú aj práce na rekonštrukcii materskej školy. Budeme radi, keď zhotoviteľ stavby odovzdá vynovené priestory do
užívania a deti aj celý pedagogický kolektív sa
opäť stanú súčasťou našej školy.
Mgr. Ľuboš Birtus
riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka

Sníval som si svojho času
Sníval som si svojho času, že spíšem stretnutia
so zaujímavými ľuďmi, najmä počas môjho pôsobenia v Rusku. A vymyslený som mal už aj názov:
„О прекрасных людях, которых я встретил...“
Bolo by to veru pestré čítanie a zoznamovanie sa
s originálnymi ľuďmi „s dušou“... Toľa z priirtyšskej
dedinky Maxim Gorkij, Oľga z Oktjabrskeho, Ivan
so Skorodumu, baba Kátja s dvomi prstami, či iná
teta Kátja so Serebropolja. Koľko dedín, toľko
ľudí, koľko ľudí, toľko svetov...
Ale taký istý, o nič menej zaujímavý svet, svet
ľudí, z ktorých každý jeden je „celý svet“ denne
stretám aj tu, v našej obci, v našej farnosti.
Človeku chvíľu trvá, kým isté veci pochopí, vlastne kým začne reálne vnímať osobitosť každého
človeka vedľa seba – nie ako naplnenie či nenaplnenie svojich predstáv (o ňom, o sebe), ale ako
možnosť spoznať „nový svet“.
Trpezliví starci, jedni svieži, iní prikovaní rokmi
či chorobou ku svojej izbe (posteli), ochotné
duše, ktoré majú „nos“ na to, kde a ako treba
pomôcť, ochotní „pracanti“ na ktorých sa vodne
– v noci môžeš spoľahnúť, tiché a neviditeľné
mamy a otcovia, ktorí „nerobia nič“, len žijú svoj
život, plný starostí a obáv o deti, rodinu...
Som rád, že i tu sa mi otvorili oči nad tým, že hoci
rôzni ľudia žijeme po celom svete, predsa len ale,

každý človek v sebe nosí celý svet, každý je svet
sám v sebe, hoden pozornosti, hoden lásky, hoden toho, aby som si ho všimol...
No je tu ešte čosi naviac! Tieto svety sa
vzájomne dotýkajú, prelínajú a vytvárajú
istú synergiu, schopnú robiť krajším a radostnejším nielen ten náš vonkajší svet, ale
i ten neviditeľný, vnútorný, duchovný.
S prichádzajúcim adventom a v očakávaní
Narodenia Pána si poprajme radosť jeden z
druhého. Vďačnosť za to, že sa máme a že
denne – možno nie vždy slovami – si máme
možnosť povedať, že sa máme radi.
Váš Paľo Ondrík, farár
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Blažej Felix Bulla
- architekt svitajúcich časov
1. novembra tohto roku uplynulo 100 rokov od smrti význačnej osobnosti slovenskej architektúry, politiky a tiež kultúry – Blažeja Félixa Bullu. Osobnosti o
ktorej málokto vie a osobnosti, ktorá
svoje schopnosti venovala aj našej obci.

Blažej Felix Bulla sa narodil v oravskej dedine Ústie nad Priehradou 19. mája 1852. Narodil sa do rodiny kováča, ktorý bol veľmi
pracovitý a vzťahu k práci naučil aj svoje deti.
Blažej po stredoškolských štúdiách v Banskej Bystrici a Ostrihome študoval ako
jeden z prvých Slovákov architektúru a
staviteľstvo na ČVUT v Prahe. Prahe bol
mimoriadne aktívny a bol členom známeho spolku slovenských študentov v Prahe
Detvan. Po skončení štúdiu a návrate na
Slovensko do Martina mal problémy,

lebo sa moc nestavalo a zákaziek nebolo
veľa. Pre neho bolo požehnaním, že skoro
celý Martin a veľká časť námestia v Dol-

nom Kubíne v druhej polovici 19. storočia vyhorela. Tam realizoval najviac projektov a jeho architektonická a staviteľská
činnosť sa stala veľmi známa nielen v
týchto mestách ale prakticky po celom
Slovensku. Postavil 14 kostolov a hoci
sám bol katolík zaujímavosťou je, že väčšina kostolov bola evanjelických (napr.
Dolný Kubín, Partizánska Ľupča, Važec). Navrhol a realizoval aj opravu
veže katolíckeho kostola sv. Matúša v
Partizánskej Ľupči – najvyššej vyhliadkovej veže kostola na Slovensku. Staval
aj školy, nemocnice, fary, banky. Najvýznamnejšia stavba Blažeja Bullu sa
stala stavba impozantného Národného
domu (dnes budova komorného divadla
Martine) v roku 1888. Jeho projekt bol
schválený Spolkom pražských architektov. Národný dom po zatvorení Matice
slovenskej do veľkej mieri nahrádzal jej
činnosť. Blažej Bulla bol nielen výborný
architekt, ale aj roduverný Slovák a národovec.
V tomto období staval u nás v Likavke
náš rímskokatolícky kostol svätého Juraja. Naši predkovia, asi vedeli, čo robia keď si vybrali pre stavbu nášho kostola práve jeho. Jeho architektonická a
staviteľská práca už bola vtedy veľmi
uznávaná. Vychádzala z vtedajšej ľudovej architektúry, ktorá vychádzal a z
jeho lásky k slovenskému ľudovému
umeniu. Svojou tvorbou značne ovplyvnil aj známeho slovenského architekta
20. storočia Dušana Jurkoviča, ktorý
bol u neho na praxi. V našom kostole,
podobne ako v iných kostoloch vidno
jeho svojský štýl, aj keď neskoršie
úpravy kostola niektoré pôvodné veci v
kostole zmenili.
Na začiatku 20. storočia odišiel na istý
čas do Samarkandu (dnešný Uzbekistan), kde sa venoval podnikaniu. V podnikaní sa mu však nedarilo a po návrate
domov už nepokračoval ani v staviteľskej
činnosti.
Blažej Felix Bulla bol činorodý aj v kultúrnej
oblasti. Bol divadelným ochotníkom, písal
divadelné hry a bol členom a zbormajstrom Slovenského spevokolu. V hudbe bol
samouk, ale hral výborne. Okrem scénické
hudby komponoval piesne a zbory. Upravoval ľudové piesne nielen slovenské, ale i
ruské a slovinské.
Na sklonku života sa venoval navrhovaniu a
výrobe nábytku, ktoré tiež niesli jeho pečať
– slovenský sloh. Zomrel 1. novembra 1919
v Martine, kde je aj pochovaný na Národnom cintoríne.
Ing. Michal Švento
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rok 2019 u likavských hasičov
Rok 2019 priniesol likavským hasičom viacmenej dlhodobo zaužívané akcie a činnosti
tak v oblasti športovej a kultúrnej, ale aj pracovnej či zásahovej.
Začiatok roka patril tradične už po ôsmy krát hasičskému plesu Bravčové hody, ktorý sa teší mimoriadnej obľube u stálych, ale aj nových hostí.
Veď tomu svedčí i fakt, že už od septembra sú na
ďalší ročník už rezervované desiatky lístkov (v
budúcom roku sa Bravčové hody uskutočnia
8. februára 2020 – pozn. autora).
V marci sme súťažnú sezónu odštartovali 17. ročníkom halovej súťaže mladých hasičov, kde domáce družstvo chlapcov zvíťazilo s veľkou časovou rezervou.
V apríli sa mohli deti materskej školy v Likavke
potešiť a splniť si svoje detské sny pri návšteve
hasičskej zbrojnice, kde si mohli vyskúšať hasičské oblečenie a vybavenie, sadnúť si do hasičského auta, alebo pustiť si sirénu a majáky.
Začiatok mája už tradične patrí oslave sviatku
svätého Floriána, patróna hasičov, ktorý sme si
ako každoročne uctili účasťou na svätej omši a po
nej slávnostnou členskou schôdzou v hasičskej
zbrojnici.
Jún bol dosť náročný čo do počtu akcií: absolvovali sme pravidelný výcvik v protiplynovom výcvikovom stredisku HaZZ v Žiline na získanie
povolenia používať pri zásahoch autonómne dý-

Deň otvorených dverí
v Hasičskej zbrojnici
Veľké ďakujem vyslovuje Materská škola v
Likavke ochotným a obetavým dobrovoľným likavským hasičom Michalovi Mudičkovi, Zuzane Mudičkovej, Jánovi Krutákovi
a Michalovi Bucovi, ktorí pripravili pre deti
našej materskej školy „Deň otvorených dverí
v Hasičskej zbrojnici“.
Hasiči deti previedli hasičskou zbrojnicou,
kde ich zoznámili s technickým a materiálnym
vybavením hasičskej zbrojnice, s jednotlivými
súčasťami hasičského výstroja a rôznymi potrebami či pomôckami potrebnými pri zásahoch a hasení požiarov ale aj pri záchranárskych prácach. Porozprávali im, ako sa správať
v prípade požiaru, aj to ako by sa mali chrániť
a čoho sa vyvarovať. Deti hasičov milo prekvapili už nadobudnutými určitými vedomosťami
v prípade predchádzania požiaru, a že poznali
aj čísla záchranných zložiek.
Deťom boli predvedené praktické ukážky hasenia požiaru práškovým a snehovým hasiacim prístrojom. Na veľkú radosť detí si každé

chacie prístroje. Naša protipožiarna hliadka a
regulácia dopravy počas detského folklórneho
festivalu a koncertu No Name bola samozrejmosťou. Okrem toho sme absolvovali okresné
súťaže dospelých aj detí, poskytli asistenčnú protipožiarnu hliadku pri rekonštrukcii bojov v Podsuchej a takisto sme vykonali brigádu na čistenie
potokov, dažďových vpustí a jarkov v obci, ale aj
brigádu na hasičskej zbrojnici a jej okolí.
Júl preveril našu akcieschopnosť pri nočnom taktickom cvičení viacerých hasičských zborov obcí
na poľnohospodárskom družstve v Liskovej, kde
sme si vyskúšali súčinnosť a spoluprácu pri požiari v náročných podmienkach za tmy, silného
zadymenia a s mnohými zraneniami figurantov.
V auguste sme spoluorganizovali obecnú rozlúčku s prázdninami, veľmi vydarenú a krásnu akciu pre deti na ihrisku pri hasičskej zbrojnici, na
ktorej bola veľkým ťahákom určite aj ukážka hasičského zásahu pri požiari.
September sme venovali opäť zdokonaľovaniu
našich vedomostí a zručností pri školení prvej
pomoci pre našich členov.
12. októbra bola slnečná sobota, počas ktorej súťažilo v Hasičskom viacboji až 26 súťažných
družstiev z rôznych kútov Slovenska, v ktorom
opäť najrýchlejšie dobehlo domáce družstvo
chlapcov a získali tak nielen prvé miesto, ale aj
putovný pohár za najlepší výsledný čas z jarného
aj jesenného kola. V sobotu o týždeň neskôr sme

mohlo vyskúšať striekanie útočnými prúdmi z
hasičského auta, hasičskú prilbu, zásahový
odev i záchranársku vestu. Mali možnosť povoziť sa v hasičskom aute IVECO s húkajúcou sirénou a nahliadnuť do technického vybavenia
hasičských aut. V závere hasiči predviedli strie-

sa zúčastnili celookresného taktického cvičenia
vo Valaskej Dubovej, počas ktorého sme si upevnili svoje znalosti a zručnosti z diaľkovej dopravy
vody pri hasení lesného požiaru.
V novembri sme v zmysle zákona NR SR č.
314/2001 Z.z. opäť po piatich rokoch vykonávali
preventívne protipožiarne kontroly rodinných
domov a drobných prevádzok v obci.
Samostatnou kapitolou v činnosti dobrovoľných
hasičov z Likavky je zásahová činnosť, nakoľko
Dobrovoľný hasičský zbor obce Likavka je v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
stále zaradený do kategórie A. V tomto roku sme
zatiaľ vykonali 19 výjazdov, z toho: 5x k požiarom, 2x k povodniam a 11 technických výjazdov
k padnutým stromom, nehodám, čerpaniu pivníc a záhrad, tiež na odstránenie bodavého hmyzu, záchranu psa, ale aj poskytnutie pomoci ľuďom v núdzi.
Našim nemilým zistením v tejto oblasti je, že
ľudia si čoraz častejšie privolajú záchranné
zložky cez núdzové číslo 112 aj k takým situáciám, kedy by možno stačila (v minulosti bežná)
susedská pomoc, alebo jednoducho „priloženie
ruky k dielu“.
Počas týchto zásahov zasahovalo dokopy 76 členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Likavka v celkovom trvaní bezmála 30 hodín, za čo
patrí všetkým hasičom úprimná vďaka, nakoľko
zasahujú dobrovoľne, nezištne, vo svojom voľnom čase, vo dne i v noci.
Peter Brtko

kanie z hasičského dela, ktoré si vlastnými
rukami vyskúšalo aj jedno z detí.
Deti plné krásnych zážitkov sa veľkým potleskom hasičom poďakovali.

Renáta Mudičková, MŠ Likavka
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dosť
rybárov
40.výročie
vzniku klubu knac
aky vo Váhu aj naďalej
Klub nadšencov amatérskej cyklistiky, pôvodne ako TO TJ Likavka, vznikol 1.júla
1979. Členskú základňu v tom čase tvorila
len hŕstka nadšencov pod vedením Jozefa
Javorku st. Rôznymi zmenami a turbulenciami prešla do dnešnej podoby ako KNAC
Ružomberok. Od prvého víkendu augustového roku 1979 sa datuje aj cykloturistická akcia Okolo Liptova. Postupom času
pribudli ďalšie, ako výstup na Tlstú horu,
fašiangový výstup na Mních, výstup k
8.marcu na Veľký Choč, Jozefovský vý-

stup na Radičinú, Bicykluje celá rodina a
Mikulášska vychádzka okolo Sidorova.
Takže sme si tento rok pripomenuli 40.výročie vzniku klubu ako aj 40.ročník Okolo
Liptova. Už tradične niekoľko rokov je
centrom stretnutia športový areál obce
Likavka. Slávnostný ráz podujatia Okolo
Liptova podfarbil aj počet účastníkov ktorý dosiahol hranicu 81 účastníkov. Podujatie prebiehalo za ideálneho počasia pre
cyklistiku. Navštívili sme Prosiek, L. Mikuláš, L. Sv. Kríž, Vlkolínec, Ľuboch-

Detský poľovnícky
tábor na Smrekovici

Likavská rozlúčka
rozlúčka s prázdninami
s prázdninami

V sobotu 31. augusta 2019 v posledný
slnečný prázdninový týždeň komisia
pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity v Likavke v spolupráci s PZ
Likava Choč zorganizovali vydarenú akciu s bohatým programom pod názvom
„Rozlúčka s prázdninami“ určenú hlavne pre deti. Deti si vyskúšali skákací
hrad, rôzne súťaže (hod loptičkou do
vedierka, vylovenie rybičiek z bazéna,
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maľovanie na tvár a iné). Veľký záujem
bol o požiarny útok likavských hasičov,
aplauzom poďakovali za ukážku psíkov
pod vedením skúsených kynológov,
staršie deti si vysúťažili krásne medaily
pri streľbe zo vzduchovky na terč pod
vedením likavských poľovníkov. Poľovníci sa tiež prezentovali ukážkou trofejí
poľovnej zveri, zabezpečili vedomostný
kvíz z fauny a flóry našej krásnej liptovskej prírody. Všetci účastníci akcie –
deti – boli odmenení vecnými darmi. O
občerstvenie sa postarali poľovníci s vydareným divinovým gulášom (po ktorom sa len tak „zaprášilo“). K dispozícii
bol stánok s cukrovou vatou, a tiež stánok s občerstvením aj pre dospelých.
Organizátori týmto ďakujú všetkým
sponzorom i všetkým ostatným, ktorí sa
podieľali na zabezpečení tejto kultúrnej
akcie. O rok opäť dovidenia!
Jozef Nemček

niansku dolinu. Ukázali sme krásy aj históriu Liptova.
Ale Okolo Liptova nie je len cyklistika ale aj
spoločenské posedenie a kultúrny program.
Ako hosť súčasťou peletónu bol bývalý účastník Tour de Franc cyklista Milan Jurčo. Z jeho
rozhovoru sme sa dozvedeli aj zákulisia tohto
podujatia. V kultúrnom programe vystúpila
folklórna skupina z našej obce Likava. Pri večernom posedení z príležitosti okrúhlej štyridsiatky klubu aj cykloakcie Okolo Liptova
starosta obce Likavka Ing. Marián Javorka
udelil a odovzdal Jozefovi Javorkovi st. a Róbertovi Fajtovi st. Cenu starostu obce za dlhoročnú prácu v oblasti športu v Likavke.
V roku 2019 bol klub NAC tretí krát organizátorom už 41. ročníka celoslovenského zrazu cykloturistov KST. V tomto ročníku aj s medzinárodnou účasťou, z Čiech,
Poľska a Ukrajiny. Na zraze v Ružomberku
sa stretlo 351 účastníkov.
Ostáva len dúfať, že Klub NAC bude aj v
ďalších rokoch pokračovať v nastúpenom
trende.
Róbert Fajta
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bal ja. Tieto body nám v konečnom
účtovaní môžu veľmi chýbať. A- mužstvo
hráva najčastejšie v zostave: Michal
Švento, Peter Slačka, Martin Tkáč a Braňo Roško.
Najúspešnejší hráči podľa rebríčka:
28. Švento 50% úspešnosť, 41. Slačka
32 %, 46. Tkáč 25%, 50. Roško – 20% .
Miroslav Lupták – kapitán B mužstva:
Po výbornom 4. mieste v minulej sezóne
sme teraz po 7 kolách v 6. lige bez víťazstva. Väčšina nášho mužstva nehrávalo
stabilne nikdy 6. ligu. Veľmi nám chýbajú body, ktoré minulý rok chytali Peter
Slačka a Martin Tkáč. Najlepšie sa zatiaľ darí mne a Braňovi Roškovi, mužstvo niekedy dopĺňajú aj hráči s C a D
družstva, ktorí ale body nerobia.
Najúspešnejší hráči podľa rebríčka sú:
36. Roško 45 %, 37. Miro Lupták 44%,
49. Trnka 21 %, 50. Dušan Švento 19%.

Stolní tenisti začali novú sezónu
Koncom septembra tohto roka sa začala pre našich stolných tenistov nová sezóna
2019/2020. Pred sezónou opustili naše družstvo dvaja výborní stolní tenisti, ktorí
minulú sezónu pravidelne hrávali za A mužstvo, Róbert Haluška, ktorý je na hosťovaní v 4. ligovej Valaskej Dubovej a Martin Sokol, ktorý prestúpil do Černovej. To
spôsobilo, že sa dramaticky oslabilo nielen A mužstvo, ale aj všetky ďalšie mužstvá,
keďže sa súpiska posunula. Pred sezónou to vyzeralo, že kvôli tomu odhlásime Ddružstvo. Našla sa však partia okolo Braňa Fajtu, ktorí hrávali stolný tenis amatérsky
a nakoniec sa rozhodlo, že títo nadšenci rozšíria náš klub. Potešiteľný je aj fakt, že
opäť sa do súťaží prihlásili žiaci, za ktorých hráva Samuel Švento a Patrik Dančo a
dorastenci Vladko Hatala, Ján Švento a Patrik Lukáč. Radi privítame v klube aj ďalších žiakov, veď podmienky máme výborné a na tréning sme začali používať aj
pinpongový robot, ktorý sme získali sponzorsky.

Michal Švento – kapitán A mužstva:
Hoci sme minulý rok hrávali 4. ligu, túto
sezónu s veľmi oslabeným mužstvom
neočakávam, že sa zachránime. Nie som
pesimista, ale výkonnosť našich hráčov
nepostačuje na 5. ligu. To však nezname-

ná, že nebojujeme a dopredu sa vzdávame. V doterajších 7 zápasoch sme síce
všetko prehrali, dva zápasy však veľmi
nešťastne s Černovou a doma s Bobrovcom zhodne 8:10. Vo vyrovnanom zápase so Závažnou Porubou, som zase chý-

Marián Gejdoš - kapitán C-mužstva:
Aj keď sa naše mužstvo oproti minulé
roku oslabilo, výkonmi sme prekvapili.
Hrávame ako minulý rok 8. ligu. Zatiaľ
sme v strede tabuľky s 2 víťazstvami, 2
remízami a 3 prehrami. Je to aj tým, že
naše mužstvo najviac zo všetkých mužstiev trénuje. Za mužstvo hráva aj posila
z Martinčeka Marek Trnka, ktorý je našim lídrom. V základnej zostave hráva
aj žiak Vladko Hatala, ktorého výkonnosť neustále stúpa.
Najúspešnejší hráči boli podľa rebríčka:
4. Trnka 83 % úspešnosť, 14. Gejdoš 64
%, 30. Bažík 37%, 39. Durdík 20% a 41.
Hatala 17%.
Braňo Fajta – kapitán D – mužstvo
Naše mužstvo tvoria okrem Jána Šventa
úplní začiatočníci, ktorí nikdy nehrávali
súťažne stolný tenis. O to viac nás to
baví a zápasy berieme ako relax. Veď z
9. ligy nemáme ani kde vypadnúť. Niektorí sme síce nevyhrali ani zápas, ale to
nás určite neodradí. Neočakávame nejaké celkové víťazstvá, ale herne je vidieť
u nášho mužstva výrazný pokrok. Myslím si, že v druhej polovici súťaže môžeme ešte prekvapiť.
Najúspešnejší hráči boli podľa rebríčka: 20. Matúš Haluška 32 % úspešnosť, 21. Ján Švento 32%, 25. Michal
Matzenauer 20%. Za mužstvo ešte hrávajú Peter a Roman Vrabkovci a Braňo
Fajta.
Ing. Michal Švento

23

LIKAVAN
LIkaVan december 2019

Hodnotenie aktuálnej
Likavskej futbalovej jesene
Likavčania po dlhých rokoch vyhrali okresnú
súťaž, naposledy sa to podarilo v ročníku
1996/1997, čo už je dlhá doba a tak sa opäť
predstavili v 5.lige. Naše mužstvo do ,,novej súťaže“ vôbec nevstúpilo správnou nohou a na
domácom ihrisku podľahlo Švošovu 0:3.
Po tomto zápase bolo cítiť obrovské sklamanie,
lebo odhodlanie bolo veľké, žiaľ ale treba priznať , že Švošov bol lepší a futbalovejší počas
celého zápasu. Hostia nás do ničoho nepustili.
Ukázali všetky svoje kvality a jednoznačne nás
prevýšili povedal po zápase tréner Likavského
oddielu Branislav Ružička.
Následne sme cestovali do Turčianskej Štiavničky, kde sa nám opäť nepodarilo bodovať
(prehra 2:1), ale v nasledujúcich zápasoch sme
už brali všetky body a to doma s nováčikom Dlhou nad Oravou (3:2) a následne u ďalšieho
oravského súpera v Nižnej (0:5). Zdalo sa, že
sme sa dostali na víťaznú vlnu, ale opak bol
pravdou, zaznamenali sme dlhú šnúru bez víťazného pokriku v šatni. V nasledujúcich šiestich kolách sme získali len 1 bod a to za domácu
remízu s Vavrečkou (2:2). Azda najväčší výprask sme utŕžili v 8.kole na ihrisku MFK Tepličan (Turčianske Teplice), kde sme prehrali hanebne 1:5. Zlom prišiel v derby zápase v
Bešeňovej, kde sme síce prehrali 1:0, ale výkon
bol viac ako dobrý. Od tohto výkonu sme sa
chceli odraziť do posledných troch kôl, s cieľom
získať čo najviac bodov. Do tabuľky sme si pri-
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písali 7 bodov a to za domáce výhry nad Trstenou (7:2) a Vrútkami (5:0), bod za remízu sme
si odviezli z horúcej hornooravskej pôdy z
Oravskej Jasenice.
Pri pohľade na tabuľku vôbec nemôžem byť
spokojný, čakal som, že na tom budeme oveľa
lepšie. Odohrali sme zápasy, ktoré sme prehrali
takmer vždy len o jeden gól, ale neboli sme vôbec horším mužstvom. V zápasoch sme robili
zbytočné chyby, za ktoré sme pykali. Mrzí ma,
že sme nevedeli premeniť vyložené šance a
tých bodíkov mohlo byť viac. Niektoré zápasy
boli zvládnuté až nad moje očakávania, niektoré úplne nevyšli podľa mojich predstáv, bolo to
viac menej ako na hojdačke. Chceme spraviť
kvalitnú zimnú prípravu, lebo vieme, že nás čakajú ťažké súboje o dôležité body. Všetci pevne
veríme, že bodov získame viac a s pokojom
skončíme v strede tabuľky, tak ako sme si to
pred sezónou stanovili. V silách tohto mužstva
je ďaleko viac ako boj o záchranu povedal tréner Branislav Ružička.
Likavka zimuje na desiatej pozícii so ziskom 14
bodov (4 výhry, 2 remízy, 7 prehier) s aktívnym
skóre 28:24
Hodnotenie predsedu klubu:
Hodnotiť začnem našimi žiačikmi. Na začiatku súťaže sme mali veľký problém s počtom
žiakov. Boli iba štyria a dlho to vyzeralo tak,
že nezložíme mužstvo. Skúšali sme hľadať

spojenie pre spoločné mužstvo, to znamená,
spojiť sa s druhou dedinou, ktorá má obdobný problém ale nebolo to možné, nakoľko
spoločných mužstiev je neskutočne veľa. Padli návrhy, že odhlásiť mužstvo ale to by bolo
najhoršie riešenie, návrat by bol veľmi ťažký.
A k tomu všetkému ešte skončil aj tréner žiakov. Tak štyria bojovníci začali vyvolávať kamarátov, blížil sa začiatok súťaže a nás bolo
stále málo. Nakoľko aj súper mal problémy,
odložili sme prvé kolo. Na moju veľkú radosť
sme sa postupne nazbierali na dnešných 18
žiačikov, s ktorými som zo začiatku trénovala
a chodila na zápasy ja. Po mesiaci na trénersku stoličku zasadol náš kapitán z mužov Juraj Pindura. Nič lepšie sa nám nemohlo stať,
je pre nich vzorom. Touto cestou vyslovujem
neskutočnú vďaku jeho manželke Mirke, ktorá súhlasila, že obetuje čas, ktorý venuje detičkám a nie jej. No a po ťažkom začiatku môžem hrdo žiačikov pochváliť za krásne druhé
miesto, bez prehry a iba o skóre pred prvým
mužstvom. Teší ma, že majú chuť trénovať aj
po skončení jesennej časti, momentálne využívame umelú trávu v školskom areáli a nasledujú tréningy počas zimy v telocvični.
Na rade sú dorastenci, kde nás tiež nie je veľa,
prišli bratia Janovcovia z Ludrovej a dvaja zo
žiačikov. Chlapci sa od prvého kola usadili na
prvom mieste, ktoré už nikomu neprepustili,
majú iba jednu remízu z posledného zápasu s
veľmi pekným skóre 47:3. Dúfam, že na jar sa
im bude dariť obdobne ako v jeseni a vybojujú
si vytúžený postup do piatej ligy. Trénera Michala Nemčeka a dorastencov musím pochváliť za aktívny prístup ku tréningom.

DUBOVSKÉ NOVOSTI 02/2017

LIkaVan december 2019

Pri hodnotení mužov nadviažem na trénera,
že pohľad na tabuľku nie je lichotivý, z môjho
pohľadu sme iba tri zápasy odohrali zle, ale
celkový dojem sme zanechali dobrý, veď samotní súperi nás neraz pochválili za predvedený výkon. Teší ma, že si vieme vypracovať
dostatok gólových šancí, len škoda, že ich nepremieňame. Som rada, že pravidelne nastupujú aj v ťažkých zápasoch naši dorastenci,
ktorí dostávajú šancu získavať skúsenosti vo
vyššej súťaži. Čaká nás zimná príprava, počas
ktorej chlapci nabehajú veľa kilometrov, fyzické tréningy v telocvični ako aj hravé tréningy na umelej ploche a odohrajú 6 prípravných zápasov. Chcem sa touto cestou ešte raz
poďakovať chlapcom a trénerovi, že si nájdu
čas a že majú snahu reprezentovať našu obec,
aj keď v dnešnej dobe je to veľmi ťažké, keďže
sú všetci pracovne vyťažení, majú rodinky,
ktorým sa tiež treba venovať. Aby som na niekoho nezabudla, nebudem nikoho menovať
ale veľká vďaka patrí aj všetkým usporiadateľom, hlásateľovi, kameramanovi, bufetárkam, kuchárke, pani pri vstupnom a samozrejme hospodárovi, sponzorovi, likavským
hasičom, každému jednému, ktorý nám
nezištne pomáhal, starostovi a obci Likavka
za vytvorené podmienky. No a v poslednom
rade ďakujeme divákom, ktorí chodia na naše
zápasy celkom v slušnom počte, aj keď sa
nám veľmi bodovo nedarilo. Dúfam, že oko
diváka potešíme na jar a získame si jeho ďalšiu priazeň. Tu mi nedá nespomenúť niektorých divákov, ktorí pokrikujú na našich hráčov neslušnými výrazmi. Chcem, aby si títo
diváci uvedomili, že chlapci hrajú amatérsky
futbal, chodia na tréningy vo svojom voľnom
čase, neraz unavení rovno z práce a nie sú za
to platení ako sa mylne po dedine rozpráva.
Dostanú preplatenú časť z kopačiek, ktoré si
sami kúpia, po zápase majú teplú večeru, kofolu alebo pivko a jediná finančná odmena je
pre nich výber zo vstupného, ako budú hrať,
toľko bude chodiť divákov, toľko si zarobia na
odmenu. Napríklad z prvých peňazí si kúpili
sadu dresov na trénovanie, čím ma milo prekvapili. Viem, že ostatné peniažky si poctivo
odkladajú.
A na záver chcem napísať, čo ma dlhšiu dobu
trápi. Veľa som si vypočula, že som žena, že
ako môžem robiť futbal, predsa sa my tomu
nerozumieme. Možno niektoré nie, to je
pravda, ale buďme úprimní, ani niektorí chlapi. Ja som predseda klubu, to v dnešnej dobe
znamená vlastne manažér, zorganizovať a
všetko pripraviť na chod klubu. Ja sa nemusím „rozumieť“ futbalu, mám predsa trénerov, ktorí sa vzdelávajú a sú zodpovední za
športovú stránku, na každom pracovnom poste čo treba pri futbale je človek, ktorý to robí
dlhé roky a rozumie sa tomu a výsledkom našej spoločnej práce bol hlavne návrat domá-

cich hráčov a návrat do piatej ligy. Veľa sa mi
vyčítalo, že som rozbila ihrisko, že drenáž
nemá účinok a podobné reči. My sme to robili
svojpomocne, šetrili sme kde sa dalo, áno, kto
nešetrí v dnešnej dobe? Ale výsledkom je, že
nám voda nestojí na ihrisku, že nehráme na
blate. Áno, príde prietrž mračien a je tam kúpalisko, ale kde by nebolo? Málokto si uvedomuje, aký je podklad na našom ihrisku, samý
íl. Ale rozhodnutie neľutujem a dnes máme
jedno z najlepších a aj z najlepšie vyzerajúcich ihrísk v okolí. Nik si nevie predstaviť, aký
bol začiatok pre mňa ťažký, čím všetkým sme
si spoločne prešli, keď sme nevedeli zohnať
trénera, lebo nik sem nechcel ísť trénovať,
hráčov, lebo oni chcú peniaze a my neplatíme
hráčom, dohrávali sme druhú sezónu aj s
hráčmi, ktorí dlho nehrali futbal, lebo nás
bolo málo, vďaka im za to, prišli tresty za karty, zranenia, pracovné povinnosti a to sa všetko odzrkadlilo na výkonoch a aj umiestnení.
Je veľa problémov, ktoré musím vyriešiť

sama, keďže ako všetci viete, som v tom sama
a ak si niektorí ľudia myslia, že to zvládnu lepšie, že majú chuť obetovať svoj voľný čas,
nech sa páči, príďte a poďte robiť, nie mudrovať v krčme pri pive alebo aj doma, na ulici,
tam ste všetci tréneri, manažéri, tí ktorí všetko vedia. Keď hocikoho oslovím, tak má more
výhovoriek. Tak skúste sa všetci nad tým zamyslieť. Aj ja som iba človek a robím tiež chyby, ale sa snažím, učím sa. Chcela som svoje
pôsobenie v klube skončiť v zime a to som
starostovi oznámila na začiatku sezóny, ale
neskončím, len preto, aby zasa múdri nerozprávali, že utekám z boja, keď sa nám bodovo
nedarí. Dúfam, že mojou odmenou na konci
cesty bude tešiť sa s chalanmi z pekného
umiestnenia.
A týmto chcem ešte vzdať úctu a obdiv všetkým jednotlivcom, ktorí robia akúkoľvek činnosť v našej dedine, je ich bohužiaľ málo a
stále tí istí ...
Daniela Bubniaková

najúspešnejšia sezóna vzpieračov
OŠk Likavka
V súťaži 1. ligy ročníka 2019 vybojovali naši vzpierači historicky najlepšie umiestnenie po siedmich sezónach ktoré súťaží družstvo v 1. lige vo vzpieraní. Obsadili sme 2.
miesto a získali strieborné medajle. O tomto úspechu sa rozhodlo v 3. kole, ktoré sa
uskutočnilo v Hlohovci 26.10. Najlepšie výkony dosiahli Matej Garček tel. hm. 95,10
kg trh 115kg nadhod 145kg dvojboj 260kg (293.9bodov), Rehák Michal (99kg-116kg148kg-264kg(293.8b)), Víťaz Patrik (91,4kg-115kg-140kg-255kg(293b)), Barčák
Patrik (81.1kg-107kg-126kg-233kg (283b)), Olos Peter (111, 9kg-95kg-120kg-215kg
(230.2b)). Celkove družstvo získalo 1394b a po troch kolách 4150 b.
Úspešní sme boli aj v súťažiach jednotlivcoch keď na Majstrovstvách Slovenskej republiky juniorov získal 2. miesto Rehák Michal a 3. miest o Buschbacher Peter. V kategórii mužov Patrik Barčák 3. miesto. V následujúcej sezóne očakávame pohyb v
družstve mužov keď niektorí pretekári odchádzajú a bude nutné nájsť za nich vhodnú
náhradu. Veríme ale že si prvoligovú príslušnosť udržíme aj v nasledujúcej sezóne.
Marián Buschbacher, tréner Slávia Ružomberok
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žijem vo Zvolene. Do srdca stredného Slovenska ma pritiahla moja priateľka, s ktorou
som štyri roky.
Bolo toto víťazstvo vyvrcholením tvojej doterajšej kariéry?
Dosiahol som vrchol v amatérskej kulturistike, viac sa v tomto športe dosiahnuť nedá.
Potom existujú už len profesionálne súťaže,
medzi ktorými kraľuje najslávnejšia súťaž o
Mr. Olympia. Každý majster sveta medzi
amatérmi má právo prejsť ku profesionálom, ale to je stupienok, ktorý ešte stále zvažujem. Nechávam otvorené obe možnosti.
Rozhodnem sa na budúci rok.

Vladimír Holota majstrom sveta
v kulturistike
Majstrovstvá sveta v kulturistike IFBB 2019 konané v Spojených arabských emirátoch
sú za nami. Slovensko dosiahlo v hodnotení národov krásne deviate miesto. Vďaka
Tomášovi Smrekovi, v kategórii Games Classic physique a Vladimírovi Holotovi, vo
váhovej kulturistike do 95 kg, získalo 2 tituly majstrov sveta. Druhý menovaný,
29-ročný Vladimír Holota, je rodákom z Likavky. Dva týždne po víťaznom triumfe, sa
na pôde obecného úradu v Likavke stretol so starostom obce Mariánom Javorkom.
Prebehol medzi nimi srdečný rozhovor, z ktorého prinášame niekoľko úryvkov
Predpokladám, že sú aj vyššie hmotnostné
kategórie?
Áno, borci ešte súťažia aj v kategóriách do 100
a nad 100 kilogramov. Ja som pred súťažou
vážil okolo 100 kilogramov, aby som sa vtesnal
do kategórie do 95 kilogramov, zhodil som
pred vážením okolo 7 kg. Samozrejme, počas
súťaže som to priblížil zase ku tej stovke.

Čo by si o majstrovstvách sveta v skratke
povedal?
Šampionát sa konal v Spojených arabských
emirátoch, konkrétne v Fujairah. Konal sa v
dňoch 5. – 10. novembra. Ja som štartoval v
kategórii do 95 kilogramov
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Počet súťažiacich v kategórii?
Titul je pre mňa o to cennejší, že so mnou
súperilo až 20 pretekárov z celého sveta.
Krásny úspech pre slovenský šport a pre
Likavku zvlášť. Ktorého klubu si členom?
Súťažím za VTJ Technika FBC Liptovský Mikuláš - kuturistický klub, ale momentálne

Keby sme sa pozreli na tvoje začiatky v
kulturistike?
Začal som cvičiť ako devätnásťročný, hneď
po maturite. Bude to už teda desať rokov.
Predtým som sa vážnejšie nevenoval žiadnemu športu. Kulturistika sa mi páčila už od
chlapca a v tom období to prišlo prakticky
samé od seba. Začal som s cieľom trochu nabrať na sile aj hmotnosti, bol som dosť štíhly
vzhľadom k mojej výške. Vážil som okolo 70
kilogramov. Na začiatku som samozrejme
nemal nejaké súťažné ambície, postupne sa
to však na mňa začalo pekne nabaľovať. V
Ružomberku si ma všimli a odporučili cvičiť
do klubu v Liptovskom Mikuláši. Prvé preteky som absolvoval v roku 2012, ešte ako
junior.
Hovoril si, že potom ťa tento šport začal
pripútavať ešte viac...
Išlo to dobre. Hneď prvá súťaž, teda majstrovstvá Slovenska juniorov bola pre mňa
striebornou. Konali sa počas jari. Hneď na
jeseň toho istého roka som sa na nominačnej súťaži na majstrovstvá sveta prebojoval
z druhého miesta. Na mojich prvých majstrovstvách sveta medzi juniormi v Budapešti som skončil na 11. mieste. Po tomto
kroku som na súťaže chodil takpovediac
podľa chuti.
Čím sa živíš, keďže kulturistika ešte nie je
tvojim zamestnaním?
Cez deň pracujem ako osobný tréner a v
noci zase ako SBS-kár v kasíne.
Je možné byť v slovenských podmienkach
čistým profesionálom?
Rozdiel medzi amatérskou a profesionálnou kulturistikou je hlavne v tom, že medzi
amatérmi ide najmä o tituly. Najcennejšie
sú samozrejme tie z majstrovstiev sveta.
Keď sa však vrátim k otázke, u nás je oveľa
ťažšie byť profesionálom, ako niekde v západnej Európe alebo USA.
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Ako vyzerá tvoj kulturistický život?
Tí, čo to skúšali súťažne, to poznajú. Kulturistika si vyžaduje 24 hodín denne. Od stravy, tréningu až po regeneráciu a spánok.
V strave prevažujú bielkoviny. Ako ich zdroj
mi slúžili predovšetkým ryby, mäso, vajíčka,
mliečne výrobky. Ďalšia zložka sacharidy,
tie som mal v strave zastúpené predovšetkým ryžou, zemiakmi, ovsenými vločkami a
pod. Takže stravovanie dookola to isté, suroviny sa nemenia, odlišuje sa len spôsob
ich prípravy (smiech). Možno povedať, že to
takto funguje už siedmy rok.
Príprava na majstrovstvá sveta?
Od začiatku roka som bol v objemovej príprave, to znamená v naberaní svalovej hmoty. Vlastná príprava na súťaž trvala asi 3
mesiace. Tu ide zase o to mať vo svalstve čo
najmenší podiel tuku pri súčasnom zachovaní kvality svalu.
Trénujem väčšinou sám, naučil som sa počúvať svoje telo. Papierovo patrím pod oddielového trénera, ale tým, že som teraz
najmä vo Zvolene, tak trénujem sám. S prípravou na majstrovstvá sveta mi pomáhal
kamarát.
Čo ti tento šport dal a na druhej strane
zase vzal?
Pre mňa tie negatíva nie sú až takými v pravom slova zmysle. Človek musí držať správnu diétu a prísnu životosprávu, čo mi nakoniec vyhovuje. Zadosťučinením mi je
postava, s ktorou som spokojný. Myslím, že
aj z hľadiska zdravia sú tam pozitívne efekty. Cvičím zvyčajne 5-6 tréningov do týždňa, pričom jeden tréning trvá do 1,5 hodiny.
Tréning nezaberie až tak veľa času, športová
časť prípravy je vlastne tou ľahšou zložkou.

Náročnejšie je to so správnym stravovaním,
prípravou jedál, jem 6-7 krát za deň, príprava mi zaberie veľa času.
Ako sa pozeráš na problematiku dopingu
v športe, osobitne v kulturistike?
Viacerí ľudia majú o tomto celkovo mylné
predstavy. Za doping považujú aj doplnky
stravy. Berú ich ako niečo nepovolené, nelegálne, ale tak to vôbec nie je (smiech). Proteíny sa vyrábajú z mlieka, športovcovi v
jeho snažení napomáhajú, prakticky sa postarajú o vyššiu koncentráciu požadovaných
prírodných látok v strave, ako by človek do
seba dostal len jedením normálnej potravy.
Bol by to problém, už len čo sa týka trávenia.

Navyše na amatérskych súťažiach rangu
majstrovstiev Európy, či majstrovstiev sveta, sa robia povinné antidopingové kontroly. Keby ma chytili prvýkrát, dostal by som
dištanc 4 roky, druhýkrát doživotný zákaz
súťaženia. Čiže nie je o čom rozprávať, treba
urobiť takú prípravu, aby to bolo v súlade s
pravidlami.
Takže mi neostáva už nič inšie, len ti v
mene obce ešte raz pogratulovať. Likavka
môže byť na teba hrdá. Viem, že aj keď tu
momentálne nebývaš, k obci sa hrdo hlásiš. Ešte raz vďaka.
Stanislav Krakovský
Foto archív Vladimíra Holotu
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cesta odhaľovania skutočnej
tváre hrdinstva

V letných mesiacoch sme sa s deťmi opäť
zúčastnili detského letného tábora v Lúčkach pri Kremnici. Detského letného tábora sa zúčastnilo 39 detí približne 15 animátorov a varili nám 4 šikovní kuchári.
Počas celotýždňovej zlatej horúčky sme
spolu s baníkmi a sv. Barborou hľadali
ukrytý poklad. Priblížili sme si život sv.
Barbory a jej cnosti a v čom sa pre nás
môže stať vzorom nasledovania. Spoznávali sme aj život baníkov, ich prácu a čo
všetko museli počas svojho života obetovať pre svojich blízkych. Navštívili sme aj
baňu v Kremnici a odniesli si odtiaľ neopakovaný zážitok. Na záver tábora sme
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spoločnými silami našli poklad. Pochopili sme, že je v nás. Je to čisté, obetavé,
zodpovedné, odvážne srdce, ktoré má
priateľský vzťah s Pánom Ježišom. Aj my
ako sv. Barbora môže pozývať iných k
hľadaniu pokladu a tak im ukázať, ako
veľmi Pán Ježiš túži byt ich najlepší
priateľ. Počas leta sme ako animátori
boli aj duchovne načerpať a spoločne sa
povzbudiť na „víkendovke“ v Letanovciach. Utužili sme naše vzťahy a zhodnotili akcie, ktoré sme pre deti pripravili.
V septembri sme ročnou témou AJ TY
HRDINOM odštartovali nový školský rok
2019/2020. Spolu s deťmi sme sa vydali
na cestu odhaľovania skutočnej tváre hrdinstva. Chceme sa spolu zamýšľať nad
tým, či tých, ktorých nasledujeme sú požehnaním pre druhých alebo ich nasledujeme len preto, že to tak robia všetci.
Chceme vyzdvihnúť hrdinov každodennosti, osobitne však deti, ktoré sa stali
hrdinami pre svoju rodinu, kamarátov,
školu, dedinu, mesto či krajinu.
V jesenných mesiacoch sme mali už tradičnú „Šarkaniádu“. S deťmi sme nad

ulicou „Drndošovo“ vypustili vyrobených alebo zakúpených šarkanov. Užili
sme si spoločne slnečný deň v prírode a
zažili veľa radosti V ďalších mesiacoch
pripravujeme koledovanie Dobrej noviny
vo vianočnom čase. Do likavských rodín
pôjdeme 26. decembra 2019.
V neposlednom rade vyjadrujem poďakovanie všetkým animátorom za ich radostnú službu v našom rozrastajúcom
eRkárskom spoločenstve. Veľké poďakovanie im patrí za to, že slúžia so srdcom
na dlani a obetujú niekedy aj desiatky
hodín, či dní pre naše spoločenstvo a farnosť. Dovolím si povedať, že práve každý
jeden z nich zanecháva veľkú nezmazateľnú stopu v našom spoločenstve. Vyprosujem im veľa síl a požehnania.
Blíži sa koniec roka a práve Vám patrí
veľké ďakujem za prejavenú priazeň a
podporu počas roka. Sme radi, že môžeme už 22. rok fungovať v obci Likavka s
podporou ľudí, ktorým záleží, aby deti a
mládež plnohodnotne využívali voľný
čas. Požehnané prežitie vianočných
sviatkov. Do nového roka 2020 Vám
prajeme veľa síl, zdravia, úspechov a
najmä Božieho požehnania. Nech je pre
Vás budúci rok bohatým na radosť a
úsmev vo vašich životoch.
Matúš Šuľa

