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Na sklonku prázdnin a extrémne horúceho leta
prijmite po troch mesiacoch informačný servis
o aktivitách v našej obci. Začnem obecným
úradom, kde sa realizovala a v júni bola ukončená kontrola Najvyššieho kontrolného úradu
zameraná na uplatňovanie zákona o eGovernmente pri výkone verejných funkcií (o tejto
problematike píšem v inom článku).
NKÚ nezistil zásadné pochybenia. V závere
júla bola obec podrobená vládnemu auditu
zameranému na preukázanie hospodárnosti
prostriedkov vynaložených na modernizáciu
zdravotných stredísk, ktorá sa uskutočnila
v roku 2015. Jeho výsledky ešte nepoznáme.
Spoločnosť Archív Tatry vykonala na obecnom

úrade proces vyraďovania archivovaných spisov.
Ako starosta som následne prijal nový registratúrny plán na evidenciu písomností a vnútornú
smernicu o používaní pečiatok obce. Činnosť
úradu na približne týždeň ochromila júnová
búrka s intenzívnymi bleskami. Zásah blesku
v centre obce si odniesli elektrospotrebiče vo
viacerých domácnostiach, no elektrický výboj
blesku poškodil aj komponenty vnútorných
sieťových rozvodov obecného úradu a znefunkčnil dve kamery kamerového systému.
Na všetkých budovách vo vlastníctve obce
vykonala spoločnosť Safirs bezpečnostné prehliadky, ktoré odhalili množstvo nedostatkov.
Všetky sme v mesiacoch júl a august postupne

odstránili. Následne sme
objednali
vykonanie
revíznych
prehliadok
všetkých plynových kotlov a tlakových nádob
v obecných budovách
a revízne prehliadky el.
rozvodov v nich. Obec
vyradila z evidencie osobnú skriňovú Aviu, ktorá
z hľadiska bezpečnosti
prevádzky na cestách absolútne nevyhovovala. Podobne je na tom i KUKA voz, ktorý sa kazí takmer
pravidelne a jeho dožitie je len otázkou času.
Technická čata zamestnancov obce spolu s nezamestnanými zaradenými do aktivačných procesov (tzv. VPP) realizovali množstvo aktivít menšieho rozsahu. Išlo napr. o zhotovenie a osadenie
dverí na budove budúceho zberného dvora pri
(pokračovanie na s.2)

ROZLÚČKA S LETOM 2017:
JE LEN NA VÁS, ČI PRÍDETE...

KEDY JE VLASTNE SPRÁVNY
ČAS NA ZÁBAVU?
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Máloktorá, ak vôbec nejaká obec
okresu Ružomberok sa môže pochváliť tradíciou, ktorú Likavka začala písať pred 5 rokmi. Rozlúčka s
letom si už túto sobotu 26. augusta pripomína malé jubileum, ktoré
ukáže, či sa medzi Likavčanmi a
návštevníkmi obce tento typ podujatia osvedčil, alebo nie.
Vďaka zanieteniu a entuziazmu
mnohých zamestnancov obecného úradu a miestneho kultúrneho
strediska už v areáli OŠK vystupovali
také celoslovensky známe zoskupenia ako Desmod, Kandráčovci,
Kristína, Dominika Mirgová, Zuzana Smatanová a iní. Takouto zmesou populárnej hudby sa vo svojom
repertoári nemôže pochváliť skutočne žiadny iný kút dolného Liptova,
snáď s výnimkou Ružomberka.
Rovnako môžu ostatné obce
Likavke v dobrom závidieť návštevnosť, ktorá Rozlúčky s letom
sprevádza. Zakaždým doposiaľ išlo
o tisícové hodnoty, ba dokonca
vystúpenia najznámejších kapiel či
speváčok si prišlo pozrieť niekoľko
tisíc divákov.
Očakáva sa, že inak tomu nebude
ani v tomto roku. Areál obecného

POHNUTÁ HISTÓRIA
HRADU LIKAVA
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športového klubu bude žiť bohatým programom už od rána, kedy
sa začne futbalový turnaj neregistrovaných hráčov (od 8:00). Detský
minifutbal príde na rad o hodinku
neskôr. O jedenástej si zmerajú sily
družstvá vo varení bryndzových
pirohov, súčasťou bude vystúpenie skupiny Kortina.
Večerný program od šiestej odštartuje spevák Samuel Tomeček,
ktorý sa stal známym najmä vďaka
súťaži Superstar, ale aj účinkovaním v zábavnej šou Milujem Slovensko. Potom bude pódium na
futbalovom ihrisku patriť kúzelníkovi Sranda banda (od 19:00). Koncert
známej slovenskej skupiny Hex príde na rad o ôsmej. Po ňom, približne o deviatej, zakončí piatu likavskú
rozlúčku s letom ohňostroj.
Je len na vás, či využijete túto jedinečnú možnosť byť súčasťou celodennej akcie, na príprave ktorej
pracovalo mnoho ľudí dlhé mesiace. Za kultúrou, zábavou, dobrou
hudbou a bohatým programom už
totiž nemusíte chodiť ďaleko. Stačí
prejsť len pár krokov. Ako sa hovorí, „poza humná“...
Michal Domenik

FUTBALISTI OŠK
MAJÚ 9 POSÍL...
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Futbalisti OŠK Likavka majú nového trénera Branislava Ružičku
a deväť posíl, z toho viacero navrátilcov?
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(dokončenie zo s.1)
pekárni, dobudovanie konštrukcie
na zachytávanie lôpt na futbalovom
ihrisku zo strany od poľnohospodárskeho družstva a vybudovanie
bezbariérového vstupu na tribúnu
futbalového ihriska, rekonštrukciou
prešli aj dva tenisové kurty. Vybudovali sme dláždenú plochu pod
nádoby na triedené druhy odpadov
pri Vile Gross, oplotenie tejto plochy
pod Drndošovom, zamerali sme sa
na obnovu náterov na zábradliach a
konštrukciách na mostoch, lávkach
a verejných priestranstvách, či dverách a bránach obecných budov.
Na križovatke pred obecným
úradom sme podľa projektu dopravného inžiniera osadili zvislé a
vodorovné značenie. Križovatka sa
tak stala bezpečnou a prehľadnou.
Funkciu parkoviska, na ktoré donedávna slúžila, prevezme plocha za
bývalou reštauráciou, ktorá je monitorovaná kamerovým systémom
a plocha medzi hasičkou zbrojnicou
a garážou pri bývalom obecnom
úrade. Tento priestor ešte musíme
vypratať od skládok výkopovej
zeminy. Pri parkovaní za bývalou
reštauráciou prosím berte ohľad na
skutočnosť, že túto plochu na manipulačné účely používa samotná
obec a viacerí nájomcovia – urbár,
firma Paprisvet, či veľkosklad mäsa
a mäsových výrobkov. Na ulici Československej armády a časti ulice Š.
Janovčíka sme osadili 10 nových
LED svietidiel verejného osvetlenia.
Z hľadiska starostlivosti o verejnú
zeleň je potešiteľná skutočnosť, že
sme zintenzívnili kosenie cintorína. V minulosti sme ho kompletne
pokosili dvakrát ročne, tohto roku
trávu na ňom pokosíme tri a možno
i štyrikrát. V areáli cintorína umiestnime tri lavičky na oddych. V areáli
základnej školy pri multifunkčnom
ihrisku čoskoro vyrastie moderné
detské ihrisko, na vybudovanie

ktorého spoločnosť Mondi SCP, a. s.
poskytla dotáciu vo výške 5000 eur.
Množstvo aktivít, najmä odborne
a finančne náročnejších, obec realizovala dodávateľským spôsobom.
Takto bola v polovici augusta spoločnosťou GreMi Klima, s.r.o. definitívne dokončená rekonštrukcia
a modernizácia kotolne Základnej
školy s materskou školou Likavka.
Táto investícia zaťažila rozpočet
obce sumou 84 000 eur. Podstatnú
väčšinu z nich získala obec zo zdrojov Ministerstva školstva a spoločnosti Mondi SCP, a.s. V auguste sa
začal proces výmeny okien v sále
kultúrneho domu. Potrebnou a vysoko kvitovanou boli aj júnové
vysprávky asfaltových povrchov,
opravy výtlkov, prepadlín a súvislých plôch sieťových rozpadov
vozoviek miestnych komunikácií.
Zákazkou v hodnote takmer 10 000
eur tak firma JK Rezostav, s.r.o.
z Dolného Kubína zveľadila asfaltové plochy pri hasičskej zbrojnici, na
križovatke pri poľnohospodárskom
družstve, pri Romantiku, pri Penzióne
Reny, na Vyšnom konci a na viacerých
uliciach. V súčasnosti sa uskutočňuje
výberové konanie na rekonštrukciu
asfaltového povrchu na Školskej
ulici. Realizáciu tohto diela predpokladáme v septembri tohto roka.
Často to zdôrazňujem a urobím
tomu tak i tentoraz, keď zopakujem, že bez externých zdrojov financovania sa každá obec rozvíja
výrazne pomalšie a komplikovanejšie. Podávame preto množstvo
projektov a žiadostí na ich získanie
a podľa vyššie podaných informácií
sme vcelku úspešní. No platí aj opak
a tak musím konštatovať, že vlaňajšia žiadosť o finančný príspevok vo
výške 25 000 eur z programu Európa pre občanov nebola podporená.
Touto sumou sme plánovali pokryť
náklady na tohtoročnú Rozlúčku
s letom. Nepodarilo sa, použijeme

CHVÁLIME

Nové dopravné značenie na križovatke Ul. Královenskej, ktoré výrazne
sprehľadnilo tento frekventovaný úsek v našej obci.

prostriedky z rozpočtu obce a od
tradičných sponzorov a podporovateľov tohto podujatia.
Stále čakáme na posúdenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie nového zberného dvora s kompostoviskom.
V máji a júni obec podala žiadosť
o grant vo výške 1 500 eur na doplnenie knižničného fondu miestnej
knižnice a žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer
800 000 eur na projekt Znižovanie
energetickej náročnosti materskej
školy a školskej jedálne Likavka z
prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Vypracovanie tejto žiadosti, vrátane
nákladov na projektovú dokumentáciu, energetický audit a procesy
verejného obstarávania zaťažili
účet obce sumou viac ako 23 000
eur. Väčšina z týchto prostriedkov
však bude v prípade schválenia tejto žiadosti obci refundovaná.
Aj v susednom Poľsku úspešne bojujú o zdroje z eurofondov. Gmina
Wilkowice – zmluvný partner obce
Likavka získal nenávratný finančný
príspevok z prostriedkov Programu
cezhraničnej spolupráce na realizáciu troch stretnutí, tzv. tvorivých
dielní, zameraných na propagáciu
tradičnej poľskej a slovenskej ľudovej hudby. Prvý sa uskutočnil
začiatkom augusta u nás, ďalšie
dva (v septembri a novembri) budú
u našich poľských priateľov. Výstupom z tohto projektu bude hudobné CD s 15 ľudovými piesňami. Päť
z nich nahrá 29. augusta 2017 naša
folklórna skupina, päť poľský súbor
a päť nahrajú spolu.
O bývanie a kúpu pozemkov na
výstavbu v Likavke je stále enormný záujem. Aj preto obec vlani začala proces jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Strážnik.
Z aktivít posledných mesiacov tohto procesu treba spomenúť, že bolo

založené združenie vlastníkov, zvolené jeho päťčlenné predsedníctvo,
ktoré sa zišlo zatiaľ dvakrát. Bol
vypracovaný znalecký posudok na
určenie všeobecnej hodnoty upravovaných pozemkov. Najbližšou
úlohou obce, ako investora úprav,
je zabezpečiť vypracovanie projektovú dokumentáciu na budúcu
miestnu komunikáciu v tejto lokalite, od ktorej bude zhotoviteľ odvíjať
práce na sceľovaní pozemkov a ich
čo najefektívnejšom usporiadaní.
V minulom čísle avizovaný proces na výstavbu bytového domu sa
vďaka doručeniu viac ako desiatich
žiadostí o pridelenie tzv. štartovacieho bytu takisto zintenzívnil.
Na záver mi dovoľte srdečne vás
pozvať na jedno z najvýznamnejších podujatí, ktoré organizuje
naša obec, na piaty ročník Likavskej
rozlúčky s letom. Dnes už tradičné
a mimoriadne populárne podujatie
opäť prinesie množstvo zábavy, hier
a súťaží pre všetky vekové kategórie. Dva futbalové turnaje, atraktívna súťaž vo varení bryndzových pirohov, skákací hrad a cukrová vata,
vystúpenie kúzelníka a zabávača,
výstava králikov a hrabavej hydiny
to je len torzo aktivít, ktoré sú pre
vás pripravené. Zábavu a uvoľnenie
prinesú aj skvelí hudobní hostia:
country kapela Kortina, fantastická
skupina Hex, známa hitmi ako Keď
sme sami, V piatok podvečer a pod.
a populárny spevák Samo Tomeček,
ktorého poznáme napr. zo súťaže
Superstar, alebo z relácie Milujem
Slovensko. V sobotu 26. augusta
budú všetky tieto aktrakcie, súťaže
a koncerty pripravené len pre vás.
Neváhajte a navštívte areál Obecného športového klubu, kde sa táto
výnimočná akcia uskutoční a kde
na vás čakajú nezabudnuteľné zážitky a neopakovateľná zábava.
Marián Javorka, starosta obce

KARHÁME

Vodičov, ktorí svoje vozidlá parkujú tak neohľaduplne, že majitelia domov nemôžu autami výjsť na cestu.
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Na oficiálnej internetovej stránke likavka.sk môžete sledovať aj
aktuálnu teplotu v obci, spolu s históriu teplôt za uplynulé obdobie?

SAMOOBSLUHA CBA VEREX V NOVOM ŠATE
V utorok - 11. júla 2017 bola po rekonštrukcii do užívania verejnosti odovzdaná samoobsluha spoločnosti CBA Verex. Slávnostný akt
prestrihnutia pásky vykonali starosta obce Marián Javorka a Jakub
Frackowiak prevádzkovo-personálny riaditeľ spoločnosti.
Rekonštrukcia predajne spočívala vo zväčšení predajnej plochy
z pôvodných 200m2 na súčasných 300m2 na úkor skladových
priestorov. Tovar, ktorý pôvodne
zapĺňal sklady sa tak dostal bližšie k zákazníkom. Zámerom rekonštrukcie bolo zväčšiť priestor
predajne v prospech pohodlia
a komfortu zákazníkov, získanie
vzdušnejšieho priestoru, rozšírenie
ponuky sortimentu predávaných
výrobkov.
Od prvotného rozhodnutia majiteľov spoločnosti po sprístupnenie
zrekonštruovanej predajne zákazníkom uplynulo presne 1 rok, 1mesiac, 1 týždeň a 1 deň.
Okrem stavebných úprav, ktoré boli realizované počas plnej
prevádzky obchodnej jednotky,
rekonštrukcia pozostávala aj z výmeny chladiarenských zariadení za
nové - modernejšie, šetriace spotrebu elektrickej energie a životné

prostredie. Nový vzhľad predajne
umocňuje nová dlažba, nové regále, prerobená klimatizácia a osvetlenie.
Kontakt kupujúcich a personálu skvalitňuje zavedenie nových

pokladničných systémov, ktoré
umožňujú rýchlejšie účtovanie a
lepšiu komunikáciu so zákaznikom.
Vedenie spoločnosti v Likavke
preinvestovalo 222 000 eur. Spokojní likavčania veľmi pekne ďakujú a tešia sa z útulného a moderného nákupného stánku v centre
obce.
(red)

29. AUGUSTA SI PRIPOMENÚ ODKAZ SNP
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. Dejiny SNP nemožno

spájať len s udalosťami, ktoré mu
priamo predchádzali. Jeho korene
siahajú hlbšie a súvisia so začiatkom národnooslobodzovacieho
boja krátko po mníchovskom diktáte a po 14. marci 1939.
V ťažkých podmienkach ilegality
začali viacerí slovenskí antifašisti zápas bez ohľadu na stranícku
a náboženskú rozdielnosť. Svedčí
o tom aj tzv. Vianočná dohoda prijatá koncom roku 1943 – jej účast-

níci sa zjednotili na spoločnom
cieli, ktorým bola porážka fašizmu.
Vianočná dohoda predpokladala
spoluprácu predstaviteľov všetkých vrstiev spoločnosti a politických skupín okrem prívržencov
nemeckých i slovenských fašistov
a ich prisluhovačov.
Ďalším významným dokumentom bolo prijaté „Predvolanie“ tisícok slovenských vojakov 1. pešej
divízie – K slovenskému národu
a k slovenskej armáde publikované
koncom decembra 1943 v Usmani.
Bolo jasným dôkazom zmýšľania
aj prevažnej časti slovenského
národa a prakticky vyústilo v celonárodnom Slovenskom národnom
povstaní 29. augusta 1944. Toto
Predvolanie bolo nesmierne dôležitým vlasteneckým manifestom
obrátením k domovu, povzbudzujúcim slovenský a český ľud k činom. Bolo výrazným dokumentom
horúcej lásky a vernosti slovenského ľudu k našej republike.
Oblastný výbor SZPB na čele so
zanieteným Róbertom Fajtom každoročne iniciujú oslavy oslobodenia obce, ako aj oslavy SNP. Takto
odovzdávajú odkaz mladým, aký
bol kedysi ťažký život, aké to bolo
žiť v strachu o svoj život a o životy
blízkych. Dnešné deti si nevedia
predstaviť, o čom bola vojna. Majú
sa veľmi dobre a musia si to vedieť
vážiť.
(red)
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NOVÁ DOKTORKA
MARTINA LASTIČOVÁ

Volám sa MUDr. Martina Lastičová. Ambulanciu pre dospelých v Likavke som prevzala po
MUDr. Černákovej od 1. 4. 2017.
Mám atestáciu z internej medicíny, všeobecného lekárstva a
diplom z homeopatickej medicíny. Doteraz som pracovala na
internom oddelení a oddelení
pre dlhodobo chorých v dolnooravskej nemocnici v Dolnom
Kubíne.
Som vydatá a mám tri deti,
dvoch synov a jednu dcéru.
Pochádzam z Dolného Kubína,
ale Likavku už dávno poznám,
keďže tu žili manželovi starí rodičia a teraz aj rodičia. A preto, keď
sa naskytla možnosť pracovať v
tejto obci, dlho som neváhala a
využila som túto príležitosť.
Ambulancia sa nachádza v
pekne zrekonštruovanej budove zdravotného strediska na
ulici D. Kráľovenskej a postupne
pracujem na zmodernizovaní
interiérových priestorov. Pracujem s pôvodnou diplomovanou
zdravotnou sestrou Janou Bukovou.
Budem sa snažiť pomáhať
pacientom, radiť im, liečiť ich a
vplývať na prevenciu ochorení.
Verím, že sa budú cítiť v našej
ambulancii dobre a budú s mojou opaterou spokojní a privítame aj nových pacientov.
(ml)

MEMORIÁL Š. RIŠU
Likavskí hasiči a obec Likavka
srdečne pozývajú hasičské súťažné družstvá ale aj všetkým
priaznivcov hasičského športu
na už 14. ročník MEMORIÁLU
ŠTEFANA RIŠU, ktorý sa uskutoční 2. septembra 2017 na ihrisku
pri hasičskej zbrojnici v Likavke.
(red)
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NÁZORY A KOMENTÁRE

KEDY JE SPRÁVNY ČAS
NA ZÁBAVU?

Likavská rozlúčka s letom začala písať svoju históriu v roku 2013. Každý ročník prináša niečo nové a
stále je čo zdokonaľovať. Prvý ročník ostane vždy
prvým a pre mňa nezabudnuteľným, aj keď bol
v omnoho skromnejších podmienkach, ale mal tú
pravú atmosféru, ktorá dnes je už vzácnosť. Ľudia
sa tešili na niečo nové v obci a prišli sa baviť. Do
súťaží sa zapojili všetky aktívne fungujúce zložky
- divadelníci, hasiči, folkloristi, škola, obecný úrad
s chuťou varili pirohy, vtedajší poslanci si zmerali
sily vo futbale s hasičmi, florbalistami a ostatnými,
ktorí sa chceli baviť a súťažiť. Bola to bodka za
letom, s ktorou sme prežili niečo pekné a čo nám
urobilo radosť v našom uponáhľanom živote, na
čo radi spomíname. Všetci sme boli družnejší, milší
a žili sme ako jedna rodina.
Dnes je to o inom. Robíme veľkolepé akcie, na
ktoré môže byť Likavka hrdá, že sa latka posunula niekde vyššie, že sa o nás veľa píše a veľa
hovorí. Ale čo nám to prinieslo? Už nám nič nie je
dobré, nikde sa nám nechce. Raz je príliš horúco,
raz prší a je zima, raz je nedeľa - čas pre rodinu,
sobota - to máme vyhradené na domáce práce. Tak
potom, kedy je vlastne ten správny čas na zábavu?
Nájsť si čas na zábavu je čoraz ťažšie. Vraj pre pracovnú vyťaženosť, ale najmä pre to, že sa nám
už nič nechce, a kde ideme, hľadáme len chyby.
Nevieme sa tešiť z ničoho, čo sa u nás robí.
Radšej pôjdeme na iné akcie v okolí, lebo tam je
to lepšie. Už sa dnes nenosí „všade dobre, doma
najlepšie“. V dnešnej dobe je veľmi populárne kritizovať. Čím viac, tým lepšie a čím tvrdšie.
Nepáči sa mi to a protiví, ako nezmyselne
vnášame do našich životov negatívnu energiu.
Neprajníkov je ako maku. Večných hundrošov,
ktorí vidia zmysel života kritizovaním iných.
Kritizovať môže ten, kto robí.
Zamyslime sa nad sebou, či sa chceme podobať mestu, kde sused nepozdraví suseda a žije
len pre seba. Máme nádhernú dedinu, úžasných
ľudí, ktorí nám neraz nezištne pomôžu vstať, keď
nám je najhoršie. Keď nás kopne ten, kto nás má
podržať. Tešme sa z každodenných maličkostí,
buďme právom „hrdí Likavčania“, žime pre seba
a pomôžme si navzájom.
Z úprimného srdca vás pozývam na podujatie,
ktoré sa blíži a je naozaj koncipované pre rodiny
s deťmi, aby ste si našli čas sa zabaviť, aj oddýchnuť. Príďte si zasúťažiť, povzbudiť, nech táto práca má zmysel, že to máme pre koho robiť. Nech
Likavka žije. Vopred ďakujem za vašu podporu
a chuť prísť medzi nás.
Miroslava Raksová

viete, že...

Biela dodávka, ktorá ešte aj čase uzávierky tohto čísla Likavanu parkovala na odstavnej ploche
nad domovom dôchodcov, neporušovala žiadny dopravný predpis?

NEOBLIGÁTNA ODPOVEĎ
NA OBLIGÁTNU OTÁZKU...

Často sa ma moji priatelia pýtajú, ako sa
mám, a či som si už zvykol na svoju „novú“
farnosť... Ak sa mi nechce odpovedať, alebo ak ich otázku vnímam len ako obligátnu
„slušnosť“, odpovedám, že sa mám dobre
a zvykol som si, hoci proces ešte nie je zavŕšený... Ale – možno je to už aj vekom, veď mi
tiahne na päťdesiat – sám túto tému „zvyknúť si“ vnímam omnoho hlbšie.
Nie je jednoduchá vec začínať odnova, na
novom mieste. Veď, keď platí o jedličke, ako
hovorieval môj starý priateľ, lesník Ondrej,
ktorú si z lesa presadíš do svojho dvora, že
jej trvá dva až tri roky, pokým začne „skutočne žiť“ a naplno sa rozvíjať, o to viac to platí
o človeku. Zvyknúť si a zžiť sa je niečo viac,
ako len mať splnené základné technické
predpoklady pre život a prácu. Tento priestor
netvoria vonkajšie okolnosti, ale ľudia a vzťahy, ktoré sa navzájom formujú a budujú.
Hľadať len vonkajšie príčiny,
ktoré by sa dali jednoduchým
technickým manévrom upraviť,
prípadne odstrániť, aby sme
nadobudli primeranú a potrebnú vnútornú „pohodu“ je omyl.
V živom svete to neplatí. Tak,
ako dvor nemôže za to, že nie je
lesom a jedlička je bez viny, lebo
nie je napríklad žihľavou... Dvor
má právo byť dvorom, les lesom
a strom stromom.
Od prvého okamihu (a je to
už vyše roka), ako som vstúpil

do tohto môjho
domova, ktorý
volá farnosť Likavka, si uvedomujem, že sa pre
mňa začal veľmi
„dobrodružný “
proces, plný prekvapení z nového, naplnený
novými výzvami.
Mojou
úlohou
je zžiť sa s týmto
miestom, zžiť sa
s ľuďmi, ktorí tu
prežívajú svoje
životy, vekmi je
formovaná ich
povaha, spôsoby,
charakter... Ľudia majú právo
mať svoju povahu. Naopak, nik
nemá právo ju
známkovať hociktorým stupňom
škály „výborný
– nedostatočný“.
Jedinou našou
úlohou je tu žiť,
žiť spolu a mať
sa radi, ako nám
to Pán kladie za

najvyššiu povinnosť.
Na onú pôvodnú otázku niekedy priateľom
a známym odpovedám aj vetou, že sa cítim
„ako cudzí medzi cudzími“. Nie je to žiadne
hodnotenie. Je to len pokorné konštatovanie faktu, že aj ja som podmienený prirodzeným poriadkom. „Prižiť sa“ a zvyknúť si platí
aj pre mňa.
Tento proces je pre mňa nesmierne obohacujúci. Mám v ňom možnosť spoznávať nie
len nové svety – veď každý človek, každá rodina, to je celý svet – ale ešte väčšmi žasnem
nad novými možnosťami, ktoré navonok
akoby v cudzom prostredí, ale v skutočnosti už vo svojom vlastnom, sa mi tu otvárajú.
Reč nie je o dosahovaní viditeľných cieľov
či napĺňaní vytýčených plánov. Tu sa jedná
jedine o to, čo vo svojom živote považujem
za najdôležitejšie: Preto som tu, aby som mal
rád ľudí s ktorými sa stretávam, s ktorými žijem. Aby som s nimi prežíval ich radosti i starosti. Teda žiť a prežívať s vami ten obyčajný,
každodenný, neraz všedný, všelijakými trampotami a starosťami naplnený život.. Žiť hu
tu, teraz a s vami. So žiadnymi predstavami
či vysnívanými ideálmi – ale s vami! Som tu
preto, aby som vás mal rád...
Buďte prosím so mnou trpezliví. Možno
mi ešte chvíľu potrvá, kým sa celkom „prižijem“...
S úctou a láskou váš
Paľo Ondrík, farár
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Hrad Likava je z dôvodu rekonštrukčných prác v kalendárnom roku 2017
pre verejnosť uzatvorený?
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V DVADSIATY ROK PREŽÍVAME „VIAC RADOSTI“
Letné obdobie strávili likavskí eRkári aj v detskom tábore v Oravskom Veselom
Uplynulé mesiace boli pre eRkárov z Likavky radostné, keďže ročná téma, ktorá každoročne sprevádza eRko stretnutia bola „Viac radosti“. Vrcholom našej ročnej témy
je mesiac august, počas ktorého sa
pripravujeme na novú ročnú tému
a aktivity počas nadchádzajúceho
školského roka. Zrekapitulujeme si
teda tri body, ktoré nás viedli počas celého školského roka na eRko
stretnutiach. Ročná téma Viac radosti bola nadviazaním na jubilejný rok milosrdenstva. Slovo eRko
je odvodené od písmena R, čo
znamená aj radosť. Posledným bodom je, že sme sa snažili spoločne
vniesť viac radosti do sveta, ktorý
je v súčasnosti zmietaný strachom
a nepokojom.
V marci sme spoločne oslavovali
naše začiatky na „stretku“ s názvom „Oslava života“. V máji okolo
20 detí spolu s animátormi cestovalo do Levoče na Misijnú púť detí,
ktorá je poďakovaním deťom za
účasť na najväčšej koledníckej akcii Dobrá novina.
Letné mesiace boli prípravou
na tohtoročný detský letný tábor
v Oravskom Veselom. Pomocou
časostroju sme cestovali pravekom, Starovekým Rímom, stredovekom, novovekom až sme
dopravili do súčasnosti. V každom
dni sme spoznávali aj významných
ľudí tej doby ako sv. Peter a Pavol,

sv. Košickí mučeníci, sv. Ján Pavol
II., sv. Klára a sv. František a Svätá
rodina. Navštívili sme aj gigantickú
sochu Ježiša Krista v Kline, plavili
sa spoločne na Oravskej priehrade
a doputovali na vrch Grape v Oravskom Veselom ku slovenskému
dvojkrížu.
V najbližšom čase nás čaká veľké
Územné stretnutie eRkárov Oravy
a Liptova v Liptovskej Osade a privítanie nových animátorov v na-

šom likávskom eRko spoločenstve.
Moje poďakovanie patrí celému
animátorskému tímu, ktorí chcú
slúžiť ako animátori vždy svedomito a zodpovedne a počas celého
uplynulého školského roka sa snažia byť radostnými svedkami živej
viery.
Na záver by sme vás chceli poprosiť o modlitby, aby sme našu
animátorskú prácu dokázali vykonávať zodpovedne a deťom

odovzdávať živú vieru, a tak ich
formovať na zrelé kresťanské osobnosti. Za vašu podporu a modlitby
vám vopred ďakujeme a tešíme sa
na spoločné stretnutie pri našich
eRko akciách. Zároveň pozývame
všetkých najmä deti a dospievajúcu mládež k bližšiemu spoznaniu
nášho eRko „života“ a nášho detsko-mládežníckeho spoločenstva.
Matúš Šuľa

NAUČME SA KOMUNIKOVAŤ AJ ELEKTRONICKY
Idea, ktorá stojí za vznikom tzv.
eGovernmentu, teda výkonu
verejnej moci elektronickou formou. Laicky povedané, ide o komunikáciu medzi subjektami
verejnej moci (obce, súdy, štátna
správa atď.) a občanmi prostredníctvom počítačov a internetu
tak, aby bolo nespochybniteľné,
kto komu podal nejaký podnet,
žiadosť, stanovisko, rozhodnutie,
exekučný príkaz, predvolanie
atď.) a vo forme, ktorá sa v plnej miere vyrovná klasickej papierovej podobe. Ako základné
nástroje štát zvolil identifikačný
prvok - čip na občianskom preukaze, ďalej tzv. eId kartu pripojiteľnú na počítač, ktorá dokáže
s týmto čipom pracovať a ako
užívateľské prostredie zvolil formu internetovej stránky www.
slovensko.sk. Pre každého obyvateľa štát vytvoril jedinú a jedinečnú elektronickú schránku,
do ktorej sa jeho elektronická
komunikácia ukladá. Ak chce ob-

čan túto schránku na elektronickú
komunikáciu používať, musí si ju
jednak aktivovať, na polícii si vybaviť občiansky preukaz s čipom a čítačkou kariet a do počítača si nainštalovať aplikáciu na používanie
tejto čítačky kariet.
Na vytvorenie tohto systému
vynaložil štát neuveriteľnú miliardu eur. Podľa ministerstva vnútra
malo byť dostupných viac než tisíc
služieb digitálnej verejnej správy,
na ústrednom portáli Slovensko.sk
je sústredených 1 300 elektronických formulárov, občanom bolo
vydaných takmer dva milióny čipových eID kariet.
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktorý legislatívne upravuje túto agendu, nariaďuje obciam a mestám
od 1. novembra 2016 povinnosť
zabezpečiť výkon verejnej moci
elektronicky. Niektoré mestá si za

nemalé prostriedky na tento účel
vytvorili vlastné užívateľské rozhrania na svojich domovských internetových stránkach, iné mestá
a obce zas vstúpili do tzv. dátového centra obcí a miest, ktoré za ne,
avšak za nezanedbateľný finančný
obnos, čiastočne vykonáva túto
agendu.
Pre našu obec, ktorá zatiaľ vykonáva služby eGovernmentu
v najzákladnejšom, avšak v zmysle zákona postačujúcom formáte,
to znamenalo aktiváciu vlastnej
elektronickej schránky, starosta
a poverení zamestnanci obce si vybavili občiansky preukaz z čipom
a bezplatne dostali čítačku kariet.
Obec ďalej musí aktualizovať všetky vnútorné smernice, ktoré akýmkoľvek spôsobom problematika
eGovernmentu zasahuje (na tom
momentálne pracujeme). Obec,
ako orgán štátnej moci (podobne
však aj základná škola) si musela
zriadiť ešte dva identifikačné prvky, tzv. mandátny certifikát a elek-

tronickú pečať. V analógii s oficiálnym úradným dokumentom
v papierovej forme to znamená:
mandátny certifikát = elektronický ekvivalent podpisu starostu obce, elektronická pečať =
elektronický ekvivalent úradnej
pečiatky obce.
Toto všetko, spojené s viacerými služobnými cestami za certifikačnými autoritami (vydavateľmi spomínaných certifikátov) do
Bratislavy a s platbami za vydanie týchto certifikátov máme za
sebou a s niektorými orgánmi
štátnej moci úspešne elektronicky komunikujeme.
Paradoxné na celej veci však
je, že ani jedna fyzická osoba, či
právnická osoba (tie od 1.7.2017
takisto musia prednostne používať elektronický spôsob komunikácie) túto možnosť v súvislosti
s podaniami na náš obecný úrad
doposiaľ nevyužili.
Marián Javorka, starosta obce
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Na oficiálnej internetovej stránke obce Likavka (likavka.sk)
si môžete pozrieť aktuálne europrojekty, o ktoré sa obec uchádza(la)?

OPÍSAŤ KLENOT PRI LIKAVKE MOŽNO LEN VEĽMI ŤAŽKO, TENTO ZÁMOK JEDNODUCHO TREBA VIDIEŤ...

POHNUTÁ HISTÓRIA HRADU LIKAVA
Ako každý hrad na Slovensku, i tento bol vystavaný mozoľnatými
rukami poddaného ľudu a hojne pokropený krvou nespočetných
bojovníkov.
Tento zámok obletuje mnoho
starých povestí, ktoré sa zachovávajú medzi pospolitým ľudom.
Jedna z nich rozpráva, že býval
na ňom kedysi mocný pán, ktorý
mal krásnu dcéru. Chcel ju násilne
vydať za bohatého šľachtica, pána
neďalekého hradu. Ženích bol pekný, bohatý, len jednu chybu mal,
že bol veľmi bezbožný. Nelákalo
zbožné dievča jeho bohatstvo, ani
krása a odpudzovala ho jeho bezbožnosť. Keď sa dozvedela o otcovom úmysle, dlho do noci plakala
vo výklenkoch hradu. Začul jej plač
statočný šuhaj, ktorý sa vracal z roboty domov horou pod hradom.
Pýtal sa krásnej dcéry pána hradu,
prečo plače. Keď mu všetko rozpovedala, ponúkol sa jej, že ju vyslobodí z rúk nesvedomitého otca
a odprevadí, kde len chce.
Ešte tej noci vnikol do hradu,
odniesol dievča a ono, keď aký je
statočný i pekný, ponúklo sa mu
za ženu, hoci bol len chudobný
gazdovský syn. Obliekla si pekný
slovenský kroj, pracovala na poli,

žila v chudobe, ale bola šťastná.
Toľkoto hovorí jedna z mnohých
povestí. Ako história hovorí, zaujal
Ružomberok a s ním aj Likavu roku
1397 moravský markgróf Prokop,
ktorého vypudil mocou až roku
1399 kráľ Žigmund. Likavu a s ňou
aj Ružomberok dáva kráľ Žigmund
roku 1406 uhorskému palatínovi
Mikulášovi Garovi a Jánovi Garovi,
ktorí ju mali v držbe asi do roku
1418. Stávali sa už v tých časoch
pokusy, že likavské panstvo začalo
ťarchy Ružomberka, ustálené vo
výsadných listinách neoprávnene
zvyšovať, proti čomu Ružomberčania podali kráľovi Žigmundovi žalobu. Kráľ Žigmund v listine zo dňa
27. júna 1429 zakazuje likavskému
kastelánovi od mesta vyberať viac
zemepanskej pozemkovej dane
ako 50 mariek, stanovených výsadnou listinou z roku 1340. Po dlhom
čase pokoja nastali pre Likavu a jej
panstvo v 15. storočí nepokojné, rušné časy. V septembri roku
1431 vtrhli do Liptova husiti, vedení Prokopom Veľkým, pod rúškom

Búrlivo
sa začalo v likavskom
okolí 18. storočie. Ešte sa
nezahojili mnohé rany,
ktoré ho zastihli v tökölyiovských búrkach a v nepokojných časoch za tým
nasledujúcich, a už.
roku 1703 dochádzali
z východného Slovenska
správy o novom povstaní, na čele ktorého stál
František Rákóczi. Ešte
koncom roku ,1703 obsadili povstalci Ružomberok a 18. decembra
kapitulovala pred nimi
i Likava. Rákóczi dal Likavu r. 1707 zrúcať. Vtedy
zahynulo toto hniezdo
ukrutností navždy.

nočnej tmy zmocnili sa lesťou Likavy, ktorú vypálili a rozbúrali. Po ich
odchode roku 1434 dostal Likavu
do majetku Ján Hunyady, ktorý
ju dal znova vybudovať. Po ňom
dostala sa do moci násilníka Petra
Komorovského, kapitána Jiskrovho, ktorý panoval na Likave veľmi
kruto. Po ňom ho mal v moci v rokoch 1474 až 1478 kráľ Matej I.,
ktorý roku 1478 daroval ho svojmu
synovi Jánovi Korvínovi „kniežaťu
liptovskému“, ale roku 1494 zmocnili sa ho spupní Zápoľovci. Po tragickej smrti kráľa Ľudovíta II., ktorý
zahynul na bojišti pri Moháči v auguste roku 1523, nastali v Uhorsku
nepokoje. V rokoch 1569-1580 bol
pánom Likavy, z priazne kráľa Ferdinanda, chorvátsky veľmož Ján
Krušič. Od roku 1580 až do polovice 17. storočia boli vládcom Likavy
Illésházovci.
V polovici 17. storočia dostala sa
Likava do moci Tökölyho. Za jeho
panovania niekoľko ráz bolo likavské panstvo javiskom vojnových
udalostí. Tak roku 1670 došiel cisársky generál Heister a začal zámok Likavu obliehať. Zámok bránil
Nemessányi s istým Bockom. Keď
v zámku v istú noc zbadali, že v

viete, že...

LIKAVAN 2/2017
noviny.likavan@gmail.com

Na križovatke Ul. Královenskej pri zdravotnom stredisku inštalovala obec
nové vodorovné dopravné značenie?
Heistorových šancoch niet nikoho,
posádka zanechala zámok, ušla
a rozišla sa do hôr. Povesť hovorí,
že mladý Tököly počas tohto obliehania ušiel preoblečený do ženských šiat.
Búrlivo začalo sa v likavskom
okolí i 18. storočie. Ešte sa nezahojili mnohé rany, ktoré ho zastihli
v tökölyiovských búrkach a v nepokojných časoch za tým nasledujúcich, a už. roku 1703 dochádzali
z východného Slovenska správy
o novom povstaní, na čele ktorého
stál František Rákóczi. Ešte koncom roku ,1703 obsadili povstalci
Ružomberok a 18. decembra kapitulovala pred nimi i Likava. Rákóczi
dal Likavu r. 1707 zrúcať. Vtedy
zahynulo toto hniezdo ukrutností
navždy. Od tých čias z hrdého panského hniezda trčia už iba rumy,
ktoré nám pripomínajú zašlú slávu
zemepánov. Táto irónia osudu diktuje doteraz odplatu za storočné
utrpenia, popáchané na slovenskom ľude.
K hradným múrom Likavy, vedie na severnej strane stará hradná cesta. Prvou bránou prídeme
do úzkeho podlhovastého dvora,
druhou bránou popri mohutnej
štvorhrannej veži do druhého dvora, resp. spodného hradu a odtiaľ
do gotickorenesančného, pomerne ešte dosť dobre zachovalého
horného hradu, pozostávajúceho

zo štyroch budov a malého dvora.
Opísať likavský hrad bolo by ťažko,
tento zámok treba vidieť. Stačí len
raz vyjsť si na najvyššiu jeho polohu a krásny pohľad odtiaľ zanechá

v človeku nezmazateľné dojmy.
Jiří Přibyl (vedúci oddelenia
správy objektov a vysunutých
pracovísk a expozícií Liptovské
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múzeum v Ružomberku)
Foto: archív Liptovského múzea v Ružomberku

HRAD JE PRE VEREJNOSŤ V ROKU 2017 UZATVORENÝ
Liptovské múzeum v Ružomberku v roku 2017 začalo práce na sanácii hradného brala.
V prvej etape bolo realizované
čistenie hradného brala od náletových krovín a drevín, čistenie špár a puklín v hmote brala
a lokálne tmelenie puklín.
V druhej etape okrem sanácie hradného brala bude vykonávaná aj konzervácia murív.
Realizované bude preškárovanie trhlín, oprava plášťových
odtrhov, premurovanie rozrušených murív a dopĺňanie
vypadaného muriva a kamenných segmentov.
Z dôvodu zachovania bezpečnosti návštevníkov pristúpilo Liptovské múzeum
v Ružomberku počas realizácie
týchto prác k uzavretiu hradu.
Liptovské múzeum v Ružomberku ďakuje návštevníckej
verejnosti za porozumenie a
akceptáciu uvedených skutočností.
(jp)
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Práce na výstavbe diaľničného úseku D1 pri obci Likavka
sú už dlhšie takmer úplne pozastavené?

FOLKLORISTI Z LIKAVY
PRÍJEMNILI LIPTOVSKÚ NEDEĽU

s

Folklórna skupina Likava reprezentovala región Liptov a našu
obec na podujatí Liptovská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny
v Martine v nedeľu 13. augusta
2017. Naši folkloristi predviedli v
troch tematických blokoch svoje
tradičné tance z Likavky: Likavskú
bursu, Pod borovinou, Faktorský a
Pri muzike.
Program spríjemnila niekoľkými
číslami aj ľudová hudba pod ve-

dením Miriam Birtusovej. Okrem
našej FS účinkovala v programe
aj spevácka a hudobná skupina
Lúčanskí hudci pod vedením Vlada Struhára. V skanzene si mohli
návštevníci pozrieť aj niektorých
ľudových umelcov z Liptova - napr.
výrobcu píšťaliek a fujár, výrobcu
tradičných opaskov z Partizánskej
Ľupče a výrobcu ručne zdobených
perníkov z Černovej.
(red)

HISTORICKÉ ČRIEPKY Z LIKAVKY V RTVS AJ PLUS 7 DNÍ
Róbert Fajta žije aktívne aj na
dôchodku. Venuje sa rôznym
záľubám, má rád aj vojnovú históriu. V júnovom čísle týždenníka
Plus 7 dní uverejnil autor Peter
Kubínyi článok o zabudnutej histórii pamätníkov, ktoré vznikli na
počesť 10. výročia vzniku prvej
Československej republiky. V uvedenom článku bol spomenutý aj
pomník na Kramariskách, o ktorom poskytol viac informácií Róbert Fajta. Ako predseda oblastného výboru SZPB organizuje aj
rôzne spoločenské posedenia so
svojimi členmi, medzi ktorými sú
ešte žijúci priami účastníci odboja 2. sv. vojny.
Myšlienka štábu RTVS zdokumentovať zážitky žijúcich účastníkov odboja 2. sv. vojny podnietila
spoluprácu oblastného výboru
SZPB Ružomberok na čele s Ró-

bertom Fajtom k návšteve žijúcich
priamych účastníkov. Štáb RTVS
zdokumentoval slovom a písmom
zážitky týchto účastníkov. Boli to

nielen spomienky na priebeh bojov, ale aj spomienky na padlých
spolubojovníkov, veliteľov a samotného priebehu bojov počas 2.

sv. vojny. Spoznali sme oblasti
priamych stretov z nepriateľom a jednotlivé príbehy. Medzi najstarších účastníkov patrí
102-ročná pani Vicenová z Ružomberka. Tieto zaznamenané
dokumenty budú podkladom
k vysielaniu relácie „Spomienky
na minulosť“ v Slovenskom rozhlase a verejnoprávnej televízii.
Štáb navštívil na Orave a dolnom
Liptove 13 priamych účastníkov.
Napriek pokročilému veku bol
evidentný záujem týchto účastníkov o rozhovor. Je pozoruhodné, že aj napriek vysokému veku
ich spomienky boli živé a nie
jednému vyhŕkla slza. Doporučujeme sledovať túto reláciu
a držať sa myšlienky „Kto nepozná
svoju minulosť, nezaslúži si svoju
budúcnosť“.
(red)

Soňa Gyarfašová pre SZPB - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (31. júl 2017, 9:29)
(pôvodná správa od redaktorky, ktorá tému spracovávala):
Chcela by som sa verejne poďakovať skvelému človeku, pánovi
Robertovi Fajtovi, oblastnému
šéfovi SZPB, ktorý náš štáb RTVS
sprevádzal minulý týždeň na
nahrávaniach účastníkov odboja
a Slovenského národného povstania na Liptove a Orave.
A vďaka ktorému sme získali
nielen cenné tipy na pamätní-

kov, ale aj dôveru oslovených,
keďže všetkých týchto ľudí pozná
a pravidelne navštevuje. Všetci,
ktorých sme navštívili, majú nad
90 rokov, najstarší oslovený 102.
Je skvelé stretnúť ľudí ako pán
Fajta, ktorí v tejto práci vidia
poslanie. Aj touto cestou mu preto chceme poďakovať a zaželať
veľa síl v jeho pôsobení.
(red)
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Predajná plocha supermarketu CBA Verex v Likavke
bola rekonštrukciou zvýšená z 200 na 300 štvorcových metrov?
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LESNÉ POZEMKY VO VISLAVCIACH
VLASTNIA LIKAVČANIA
História pozemkových zmien územia pri Liptovskom Hrádku
Krajina v okolí mesta Liptovský Hrádok a dediny Liptovská Porúbka,
na ktorej sa nachádzajú lesné pozemky patriace UPS Likavka, patrí
do vlastníctva Likavčanov a ich rodinných príslušníkov, žijúcich na
celom Slovensku.
Národný park Nízke Tatry, na ktorého území sa Vislavce nachádzajú,
patria k najrozsiahlejším karpatským pohoriam. Mních Lazarus
Roseti, tajomník ostrihomského
arcibiskupa Tomáša Bakoca, ich
po prvý raz kartograficky zachytil
na najstaršej mape Uhorska z roku
1529. Pohorie podrobnejšie zakreslil až po 200 rokoch na mape
Liptovskej stolice Samuel Mikovíni,
technický polyhistor a kartograf.
Celé stáročia pohorie nazývali alpami alebo hoľami. Za dnešnú podobu vďačíme geológovi Dionýzovi Štúrovi. V roku 1860 ho pomenoval ako Niedere Tatra (Nízke Tatry).
Katastrálne územie Vislavce sa
nachádza v blízkosti mesta Liptovský Hrádok a susedí s nim na jeho
juhozápadnom okraji. Vislavce od
mesta Liptovský Hrádok oddeľuje
rieka Váh, do ktorej v blízkosti pozemkov UPS Likavka ústí Belá, pritekajúca až z Podbánskeho.
Územie Vislaviec leží v strednej
časti medzi Jánskou a Bocianskou
dolinou. Na juh od katastrálneho
územia Vislaviec leží významný
horský masív Ohnište – 1539 m,
budovaný prevažne vápencami
a dolomitmi, v ktorom sa nachádza
Okno – 10-metrový vysoký skalný
otvor. K.ú. Vislavce patrí pod samosprávu obce Uhorská Ves.
Už z obdobia rokov 800-400 pred
Kristom sa zachoval kruhový val
hradiska lužickej kultúry na návrší Vislavce. Hradisko malo nielen
strážnu, ale aj sídlištnú funkciu.
Hradisko bolo osídlené v dobe laténskej a to púchovskou kultúrou,
ktorú pripisujeme Keltom. V stredoveku boli aj Vislavce súčasťou
majetkového komplexu Uhorskej
Vsi. Majetok na ľavom brehu rieky
Váh, kde patrila aj nová Uhorská
Ves sa neskôr nazýval Wezweres.
Vislavce sa po roku 1287 stali
časťou domínia zemianskeho roku
Sentivániovcov (Svätojánskovcov)
a ostali vo vlastníctve rodu až do
19. stor., keď sa zemania Sentivániovci postupne zbavovali svojich
majetkov. Z potomkov vetvy Michala Sentivániho je známy Eugen
Sentiváni (*1815 +1868), liptovský

župan, ktorého vo svojej funkcii
potvrdil aj Lájoš Košút.
Potomok vetvy Žigmunda Sentivániho – Jozef Sentiváni Gemerský
(*1817 +1905) sa staral o rodinné
majetky, postavil si chatku na Štrbskom Plese, z ktorej neskôr vznikla
turistická ubytovňa. V tejto oblasti
postavil aj reštauráciu a kaviareň.
V roku 1901 to všetko predal štátu. Postaral sa aj o chránenie kamzíkov vo Vysokých Tatrách. Majetok
rodu Sentivániovcov sa delil rôznymi rodinnými zväzkami. Konkrétne
väčšia časť územia Vislavce pripadla v prvej polovici 19. storočia
zemianskej rodine Smrečániovcov
(Smrecsányi) zo Smrečian, ktorí boli príbuzensky zviazaní so
Sentivániovcami. V roku 1824 sa
v Liptovskom Jáne oženil Štefan
Smrečáni s Barborou Sentivániovou. Ženbou získal Štefan Smrečáni okrem iného i majetok Vislavce.
V roku 1870 Liptovská župa vydala svedectvo o dedičstve po
nebohom Štefanovi Smrečánim
a majetkový podiel v hore Vislav-

ce zdedil Emil Smrečáni (*1828
+1899). V roku 1898 predal Emil
Smrečáni celú Smrečániovskú časť
Vislaviec židovským obchodníkom
Ignácovi Singerovi a Samuelovi
Blochovi. Ignác Singer v nasledujúcom roku 1899 odkúpil nakoniec aj
podiel svojho spoločníka Samuela

Zmluvou
z októbra 1907 predal súkromný podnikateľ
z Liptovského Mikuláša
Ignác Singer celé Vislavce
za 132 tisíc korún
369-tim spoluastníkom z
obce Likavka
Blocha. Touto kúpou sa stal židovský obchodník Ignác Singer výlučným vlastníkom celej časti honu
Vislavce.
Kúpnopredajnou zmluvou z októbra 1907 predal súkromný podnikateľ /maďarsky=magánzó/ z
Liptovského Mikuláša Ignác Singer
celé Vislavce, ktoré mu patrili, za
132 tisíc korún 369-tim spoluvlast-

níkom z obce Likavka. Takto sa väčšia časť celku Vislavce pripojila ku
majetku Spolumajiteľov bývalého
urbáru obce Likavka.
Rodina Sentivániovcov predala
svoj malý majetkový podiel v časti
Vislavce krčmárovi Ignácovi Steinovi a jeho manželke Lotti Steinovej, rod. Teltschovej z Uhorskej
Vsi. Títo vlastníci kúpnopredajnou
zmluvou z 28. 9. 1909, spísanou
v Ružomberku, predali Nižný a Vyšný Vislavec za 9180 forintov v hotovosti a 15380 forintov v splátkach
podielnikom
Spolumajiteľstva
bývalého urbáru v Likavke. Zmluvné záležitosti pripravil Dr. Henrich
Lakner, advokát v Ružomberku.
V rámci tej istej zmluvy kúpili podielovo časť majetku Vislavce aj
vlastníci zo Závažnej Poruby.
V pozemnoknižnom protokole
číslo 2326 obce Uhorská Ves (okr.
Liptovský Svätý Mikuláš) bol zaznačený lesný a pašienkový majetok vo výmere 269 katastrálnych
jutár a 640 siah, nedelený, spoločne užívaný lesný majetok bývalých
urbárnikov obce Likavka. Pasienky
a lúky vo Vislavciach ešte v roku
1957 mali výmeru 37 ha. Ostatnú
výmeru tvorili lesné porasty.
Pavel Fain

10

P

viete, že...

LIKAVAN 2/2017
noviny.likavan@gmail.com

restávku medzi skončeným a pripravovaným
ligovým ročníkom vypĺňa
aj množstvo futbalových turnajov. V Likavke
sme toto leto organizovali
hneď dva a to formou futbalových memoriálov. 24. júna
sme si na druhom ročníku
dorasteneckého turnaja uctili pamiatku vlani tragicky
zosnulého futbalistu Robka
Sliackeho, 22. júla sme na
jubilejnom desiatom ročníku memoriálu vzdali hold likavskému kňazovi a športovému nadšencovi vdp. Kornelovi
Brtkovi.
Oba turnaje mali identickú podobu. Začali sa pietnou spomienkou na zosnulé osobnosti, ktorým
boli venované (v prípade vdp.
Kornela Brtu i svätou omšou), pokračovali turnajom štyroch mužstiev a vyvrcholili slávnostným ceremoniálom a ocenením víťazov.
Pre divákov i futbalových aktérov
bol v oboch prípadoch pripravený chutný guláš a občerstvenie.
Na memoriál Robka Sliackeho
sme pozvali dorastencov OŠK
Lisková, OFK Liptovská Lúžna
a TJ Tatran Liptovské Revúce. Revúčania sa tesne pred začiatkom
z turnaja odhlásili. Zostávajúce

Na piatej likavskej rozlúčke s letom v sobotu 26. augusta
vystúpi skupina Hex, kúzelník, ako aj Samuel Tomeček?
dva hosťovské a náš domáci tím
tak turnaj odohrali systémom každý s každým. Konečné poradie: 1.

a symboliku, sa nedokáže dať dokopy. Na poslednú chvíľu sa organizátorom podarilo mužstvo Hruš-

ŠPORTOM SI PRIPOMENULI
K. BRTKA A R. SLIACKEHO

64 strieborných a bronzových medailí v kategórii jednotlivcov,
ale aj družstiev. Úctyhodná bilancia...
miesto OFK Liptovská Lúžna, 2.
miesto OŠK Lisková, 3. miesto OŠK
Likavka. Najlepším strelcom memoriálu bol Erik Vierik, za najlepšieho brankára bol vyhlásený Ondrej Pažítka – obaja z OŠK Lisková.
Aj scenár Memoriálu vdp. Kornela
Brtku ovplyvnili dve zásadné okolnosti. Niekoľko dní pred začiatkom
turnaja svoju účasť z pozvaných
mužstiev OŠK Likavka, ŠK TJ Iskra
Hrboltová, OŠK Hruštín a OŠK Pribiš odriekli futbalisti z Hruštína,
teda z obce, v ktorej náš p. farár
niekoľko rokov pôsobil. S nevôľou
sme prijali aj informáciu, že ani
mužstvo kňazov Spišskej diecézy,
ktoré svojou účasťou a zápasom
so starými pánmi Likavky tradične
dodávalo memoriálu osobitý punc

tína nahradiť mužstvom dorastu
Likavky doplneným o niekoľko
Likavčanov – hráčov A mužstiev,
ktorí majú svoju klubovú príslušnosť mimo OŠK Likavka. Mužstvo
kňazov nahradil výber rozhodcov
Liptovského futbalového zväzu.
Po vyraďovacích zápasoch, v ktorých „Áčko“ OŠK Likavka smolne prehralo s Iskrou Hrboltová
a dorastenci s „internacionálmi“
Likavky nestačilo na Pribišanov,
do boja o 1. miesto postúpili ŠK
TJ Iskra Hrboltová a OŠK Pribiš,
o tretie miesto zabojovali obe likavské mužstvá. Exhibičný zápas,
v prestávke medzi vyraďovacími
zápasmi a zápasmi o umiestnenie odohrali domáci „Starí páni“ s
výberom rozhodcov Liptovského

futbalového zväzu. Vyrovnaný
duel a atraktívna futbalová konfrontácia skončila víťazstvom rozhodcov v pomere 5:4 a pre
mnohých divákov bola onou
pomyslenou čerešničkou na
torte celého turnaja. Jeho
víťazom sa po triumfe 2:0
nad Hrboltovou stali hostia
z oravského Pribiša. V zápase
o tretie miesto bolo nad sily
našich dorastencov mužstvo
nášho Áčka. Najlepším strelcom turnaja bol Marek Križan
z OŠK Pribiš, za najlepšieho
brankára bol vyhlásený Lukáš
Kovalčík z Hrboltovej.
V prípade oboch turnajov je potrebné dodať, že ich sprevádzalo
nádherné počasie a slušná divácka kulisa. Zároveň platí, že išlo
o užitočnú, no príjemnú formu
predsezónnej prípravy všetkých
zúčastnených tímov, otestovanie
jednotlivých hráčskych posíl, ale
v prvom rade o uctenie si pamiatky
tých, ktorým boli turnaj určené.
Veľké poďakovanie za prípravu
a priebeh turnajov patrí všetkým
organizátorom, futbalovým aktérom, rozhodcom a divákom. Čo
tentokrát nevyšlo na sto percent
radi a s úctou vylepšíme na budúce leto.
Marián Javorka

Inzerujte v LIKAVANE, oslovíte tým celú Likavku, ako aj okolitý región!
Bezkonkurenčné ceny! Celá strana (A4) = 60 eur, A5 = 40 eur, A6 = 20 eur
Kontakt: 0911 315 362, noviny.likavan@gmail.com
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FUTBALISTI OŠK LIKAVKA MAJÚ AŽ DEVÄŤ POSÍL!
Nový tréner Braňo Ružička môže počítať aj s Jánom Timkom, Michalom Medžom či bratmi Pindurovcami
Najsledovanejší šport na svete
– futbal – má stovky svojich priaznivcov i u nás, v Likavke. Svedčia
o tom početné návštevy našich
fanúšikov na majstrovských zápasoch OŠK Likavka, doma, i keď
hráme vonku. Všetky naše mužstvá hrajú momentálne najvyššiu
okresnú súťaž zastrešovanú Liptovským futbalovým zväzom.
Ligový ročník 2016/2017 ukončilo mužstvo dospelých na 12.
mieste, čo je azda najhorší výsledok v histórii klubu. Dorastenci sa
umiestnili na 4. mieste, žiaci skončili 11., čo sú prijateľné výsledky.
Príčiny katastrofálneho umiestnenia A-mužstva majú reálne korene
najmä vo vysoko nadpriemernom
počte zranení, svoj podiel na ňom
mal i vysoký počet nútených absencií za inkasované kartové tresty,
dlhodobá práceneschopnosť viacerých hráčov, no najmä odchody
skúsených futbalistov.
Neľahká úloha napraviť pošramotené renomé klubu stojí na
pleciach nového trénera A-mužstva a donedávna aktívneho hráča Braňa Ružičku. Potešiteľné je,
že tento cieľ bude môcť dosiahnuť s posilneným kádrom, ktorý
doplnili navrátilci: Jozef Krakovský (ukončil hosťovanie v Komjatnej), Michal Medžo (prestup
z Lipt. Sliačov), Miroslav Hlinka
a Michal Huba (obaja prestup
z Ľubele). Okrem nich do tímu
prestúpili aj bratia Marek a Tomáš Pindurovci z Černovej, Matúš Jacko z Dúbravy, Ľubo Mrnčo
z Liskovej a kopačky po rokoch
oprášil i skúsený Janko Timko.
Mužstvo naopak opustili dvaja
hráči, ktorí odišli na hosťovanie:
Michal Martvoň do Dúbravy a Matúš Klačko do Valaskej Dubovej. Zo
zdravotných dôvodov skončili futbalovú kariéru Jožko Brtko a Braňo
Ružička, ktorý sa ujal trénerskej
funkcie. Rád by s tímom bojoval
o pozície v hornej polovici tabuľky,
vniesol medzi hráčov novú chémiu, stmelil partiu a vniesol do hry
moderné a dravé futbalové prvky.
U dorastu nastali v lete nasledovné zmeny: do ženského tímu MFK
Ružomberok prestúpila Monika
Luptáková, naopak z MFK Ružomberok k nám prestupuje Samuel
Široň a z Černovej Samuel Ondrík.
Káder dorastu posilnili traja hráči,
ktorým dovŕšením príslušného
veku skončila činnosť v žiackych
kategóriách: Roman Raksa, Da-

niel Kováč a Erik Brnoliak. Tréner
Miroslav Lupták by chcel mladé
mužstvo – vekový priemer je len
15 a pol roka – prezentovať pre diváka atraktívnym futbalom, zameria sa najmä na zapracovanie posíl
a celkové zohratie tímu. Potešilo
by ho umiestnenie do 6. miesta.
Výsledky a ľúbivá hra sa však určite nedostavia ihneď, preto aj divák
by mal hráčom prejaviť potrebnú
dávku trpezlivosti a tak mladých
futbalistov podporiť.
Káder žiakov sa rozrastie o tri
posily z MFK Ružomberok – Petra
Kozicu, Šimona Kohúta a Patrika Kohúta, registrovať budeme
aj dvoch nových hráčov, Olivera
Hlinka a Natáliu Fajtovú. Tréneri
Bielesch a Trečer by s tímom chceli
po hernej stránke nadviazať na výkony z nedávno skončenej sezóny
a skončiť tak v prvej polovici tabuľky. Obaja konštatujú, že ako u dorastu i u žiakov vekový priemer
mužstva klesol, zamerajú sa preto
najmä na budovanie mladého
a perspektívneho mužstva.
Areál obecného športového
klubu neustále modernizujeme
a vylepšujeme. Tohto roku obec
vybudovala nové konštrukcie na
zachytávanie lôpt a realizovala
terénne úpravy okolo plota od
ulice Za ihriskom. Hospodár klubu p. Nemček a skupina dobrovoľníkov renovuje tenisové kurty
a vybudovala bezbariérový vstup
na tribúnu. Motorom činnosti
klubu je p. Daniela Bubniaková,
predsedkyňa futbalového oddielu, ktorá ako prakticky jediný
aktívny funkcionár klubu mu
nielenže nezištne obetuje stovky
hodín času, ale ochotne priloží
ruku k akejkoľvek práci a prichádza s množstvom inovatívnych
nápadov a vylepšení za čo jej
a všetkým dobrovoľníkom patrí
úprimné poďakovanie.
V tejto súvislosti prichádza vedenie futbalového oddielu OŠK
Likavka s výzvou adresovanou
všetkým nadšencom futbalu na
doplnenie funkcionárskeho kádra,
ktorý napr. po dlhoročnej práci po
skončení minulej sezóny opustili
manželia Široňovci. Aj im touto
formou vyslovujem úprimné poďakovanie.
Marián Javorka, starosta obce,
Foto: Rudolf Maškurica
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viete, že...

Na pravej lište obecnej internetovej stránky likavka.sk si môžete
okrem iných funkcií aj vypočuť oznamy obecného rozhlasu?

