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LIKAVAN
sviatočná nálada v kultúrnom dome

Vianočné trhy v Likavke

Obec Likavka v spolupráci s
kultúrno-školskou a športovou
komisiou usporiadala v nedeľu 15. decembra dopoludnia v
kultúrnom dome 2. vianočné
trhy. Súbežne začal aj sprievodný program vo vestibule,
v ktorom účinkovali mladí
folkloristi, o 14.00 h hudobne
spríjemňovala podujatie pri
vianočnom stromčeku Supranka, ktorá svojim hudobným
pozdravom pred KD pozývala na samotný galaprogram,
ktorý sa začal o 15.00 h. Galaprogram otvoril príhovorom
starosta obce Marián Javorka.
Slávnostný predvianočný kon-

Vybudujú
náučný chodník

cert pripravil spevácky zbor ZŠ
pod vedením učiteľky Danky
Blaškovej, mladí folkloristi a
gospelová kapela Kéfas. V závere programu vystúpil RK Jazz
Band. Atmosféru vianočných
trhov dopĺňal bohatý stánkový
predaj, kde nechýbali výrobky
domácich, ale aj hosťujúcich ľudových remeselníkov, či typické
slovenské ovčie výrobky a tradičný vianočný punč.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, aj návštevníkom predsviatočného podujatia, za vytvorenie skvelej atmosféry blížiacich sa vianočných sviatkov.
(RAK)

3

Úspešné
hasičky

Dočkali sme sa nového asfaltu
na štátnej ceste cez Likavku
Vážení občania, rok 2013 sa
pomaly blíži k svojmu koncu.
Jeho prvé mesiace boli príznačné pasovaním sa s nadmernou snehovou nádielkou
a extrémnymi mrazmi, počas
ktorých doslúžil plynový kotol
v stredisku služieb, ktorý sme
operatívne vymenili. Následne sme presunuli naše aktivity
do vnútra obecných budov, a
tak sme v jarných mesiacoch
vymenili všetky okná na stolnotenisovej hale a kompletnou
rekonštrukciou spojenou so
znižovaním stropov, zateplením, výmenou okien, položením dlažby, osadením nových
radiátorov a svietidiel zrealizovali dve miestnosti na poschodí kultúrneho domu nad hlavným vstupom, ako aj sobášnu
miestnosť. Na opačnej strane
kultúrneho domu sme na schodisko umiestnili dva výkonné
radiátory.
TERASA NA STRECHE
Práce v teréne začali v základnej škole realizovaním projektu Zelenej oázy, kde vznikol
oddychový kútik s chodníkmi
a lavičkami. Zároveň sme vyrovnali terénne nerovnosti na
asfaltovej ploche školského
dvora, položili nový prístupový chodník a upravili vstup do
materskej školy. Znovu sme sa
presunuli do areálu športového
klubu, kde sme na streche prístavby šatní vybudovali terasu
na pohodlné sledovanie futbalových zápasov a zámkovou
dlažbou vyložili plochu pred
vstupom do budovy šatní. V
letných mesiacoch obec podporila aktivity na prístavbe nášho
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farského
kostola.
Pri večne
zavlhnutej
východnej stene
dielne pri
starom
obecnom
úrade sme urobili drenáž, samotnú stenu sme ovakovali a
vybielili. Vznikla tak parádna
plocha na premietanie. V snahe zlepšiť bezpečnosť na cestách sme zrealizovali rekonštrukciu dopravného ostrovčeka v križovatke pri fare
položením malého chodníka a
vydláždením plochy pod blízkou autobusovou zastávkou. V
súčasnosti sa vyrába aj samotná nová drevená zastávka. Dopravné značenie sme posilnili
kruhovými zrkadlami v dvoch
neprehľadných križovatkách.
Metódou
turbotryskového
striekania sme opravili výtlky
na piatich miestnych komunikáciách a na časti Školskej ulice po rekonštrukčných prácach
vodárov položili nový asfaltový
koberec. Na základe nekonečných atakov na správcov štátnych ciest, či už zo strany obce
alebo formou petície priamo
od vás – občanov, sme sa dočkali položenia asfaltového koberca na ceste I/59.
OBNOVY CHODNÍKOV
Frézovaným asfaltom sme
spevnili ulicu Pod hradom v
miestach rozrastajúcej sa bytovej výstavby. Zrekonštruovali
sme zábradlie ponad Likav(pokračovanie na 2. strane)

Čože je to
päťdesiatka...
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Na novembrových voľbách poslancov a župana Žilinského samosprávneho kraja
sa v Likavke zúčastnilo do 24% oprávnených voličov?

Dočkali sme sa nového asfaltu na ceste cez Likavku
(dokončenie z 1. strany)
čianku na Družstevnej ulici.
Do konca roka chceme ešte vymeniť vchodové dvere a všetky
okná na budove strediska služieb v priestoroch, kde je v súčasnosti kadernícky salón.
Investičným akciám v roku
2013 dominovali rekonštrukcie chodníkov. Najnáročnejšia
bola rekonštrukcia chodníka
na Hollého ulici pozdĺž cesty
I/59. Vybavovanie množstva
povolení, stanovísk, výber dodávateľa, komplikované búracie práce a paralelné riešenie
požiadaviek mnohých dotknutých obyvateľov urobili z tohto projektu akciu roka. Tesne
pred prvým snehom sme dokončili nemenej komplikovanú rekonštrukciu chodníka na
Železničnej ulici a to v úseku
doslova popretkávanom inžinierskymi sieťami. Táto oprava
bola spojená s vyriešením odtokových pomerov povrchovej
vody jej zvedením do dažďovej
kanalizácie. Finančne i technicky sa na nej spolupodieľal aj
správca komunikácie – Správa
ciest Žilinského samosprávneho kraja – Závod Liptov.
VĎAKA FONDOM A GRANTOM
Množstvo tohtoročných aktivít mohlo byť uskutočnených vďaka podpore fondov,
grantov a nadácií. Jesennú
rekonštrukciu ihriska na plážový volejbal v areáli OŠK sme
mohli urobiť prostredníctvom
príspevku Nadácie Mondi SCP
Ružomberok. Rada vlády SR
pre prevenciu kriminality zase
podporila
prostredníctvom
Okresného úradu v Žiline rozšírenie kamerového systému o
tri kamery. Jedna monitoruje
PO Ď AK O V ANI E
Ďakujeme všetkým za
prejavy sústrasti
a za pomoc
v ťažkých chvíľach
pri rozlúčke s našim synom,
vnukom, manželom,
otcom a bratom
Petrom Javorkom
Smútiaca rodina

vchod do kultúrneho domu,
dve sledujú pohyb v areáli ZŠ
s MŠ. Vďaka nenávratnému
príspevku získaného v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko-Slovensko
2007–2013 sme v lete mohli
usporiadať folklórny festival,
medzinárodnú hasičskú súťaž,
na ulici Pod hradom budujeme
turisticko-informačnú
kanceláriu, začiatkom budúceho
roka usporiadame turistický
workshop a vydáme monografiu
o obci Likavka. Tento projekt je
príznačný aj výrazným spoločenským prínosom, ktorý predstavuje najmä mnoho silných
priateľstiev, ktoré vznikli medzi
občanmi Likavky a poľských
Wilkowic. Vytvorili mnoho neopakovateľných zážitkov a vzájomného obohatenia sa.

REGULÁCIA POTOKA
Z hľadiska životného prostredia v obci sme v participácii s
partnerskými organizáciami
zrealizovali opílenie drevín
okolo potoka Likavčianka, separovaný zber sme posilnili
doplnením 27 kontajnerov,
Povodie Váhu - správca Likavčianky vybudoval rozsiahle
regulačné opatrenie na jej toku
pri meandroch poniže mlyna.
Nové plynové kotle sme osadili v zdravotnom stredisku v
budove zubárok, detskej ambulancie a tiež v kultúrnom
dome. V knižnici v súčasnosti
natierame regály na knihy.
V sociálnej oblasti sme vďaka množstvu projektov a žiadostí mohli vytvoriť šesť pracovných miest na dobu troch
mesiacov na údržbu vodných
tokov. Dobrovoľnícke služby
na obdobie štyroch mesiacov

momentálne v obci vykonávajú dvaja dlhodobo nezamestnaní, na trojmesačnej praxi
začiatkom roka bola jedna
absolventka vysokoškolských
štúdií a v súčasnosti na úrade
pracovné skúsenosti zbiera
mladá stredoškoláčka. V rámci programu miestnej a regionálnej zamestnanosti obec
uzatvorila pracovnú zmluvu
na deväť mesiacov s dlhodobo
nezamestnaným. Treba dodať,
že všetky tieto pracovné miesta sú buď úplne, alebo z väčšej
časti dotované. Menšie obecné
služby v Likavke v závere roka
vykonáva 25 dlhodobo nezamestnaných.
KAMEROVÝ SYSTÉM
Počas roka podala obec ešte
žiadosti o ďalšie rozšírenie kamerového systému, získanie
deviatich nádob na separovaný
odpad, doplnenie knižničného
fondu, zorganizovanie zaujímavého kultúrneho podujatia
v spolupráci s partnerskou obcou v Českej republike, doplnenie materiálno-technického
vybavenia hasičského zboru a
vybudovanie malého detského
dopravného ihriska. Žiaľ dva
posledne menované projekty
neboli podporené a realizovať
sa nebudú. Ostatné žiadosti sú
v procese vyhodnocovania.
Rok 2013 bol ozdobený aj
množstvom kultúrnych podujatí. Zimné obdobie sme si
spríjemnili dvomi divadelnými predstaveniami. Plesová
sezóna bola taktiež veľmi bohatá, v ponuke boli tri plesy,
novonarodené detičky sme
obdarili 20 eurovou darčekovou poukážkou, pripravili sme
aj besedu s Karolom Polákom,

Prispejte do Likavanu

Máte zaujímavý článok, postreh, komentár, nápad, fotografie či tému na spracovanie z diania v Likavke? Nenechajte si to
pre seba, dajte nám vedieť! Komunikovať s redakciou novín Likavan môžete aj prostredníctvom elektronickej pošty. K dispozícii
je vám zriadená e-mailová adresa noviny.likavan@gmail.
com, kde môžete zaslať aj vaše podnety.
Najbližšia uzávierka obecného občasníka Likavan je naplánovaná na 20. marca 2014. To je termín, dokedy čakáme na
vaše námety pre ďalšie vydanie novín. Likavan je periodikum
pre všetkých obyvateľov obce, rodákov a priateľov Likavky.
Neváhajte preto, a ak máte čokoľvek zaujímavé z diania v našej
obci, podeľte sa o to s ostatnými.
REDAKCIA

no najvydarenejšie dozaista
boli Druhá templárska výprava na hrad Likava, jubilejný
35. ročník Behu oslobodenia,
Sadenie májov, Detský folklórny festival, Stredoveké hradné
dni organizované v spolupráci
s Liptovským múzeom v Ružomberku, Rozlúčka s letom,
v ktorej si zasúťažili neprofesionálni hráči vo futbalovom
turnaji a labužníci súťažili vo
varení pirohov. Spomeniem
aj filmový festival Kinobus, či
oslavu 50. výročia detského
folklórneho súboru. Pekným
programom a darčekovou poukážkou v hodnote 10 eur sme
si uctili aj našich jubilantov,
ktorí oslávili 65, 70, 75, 80
a viac rokov, koncert J. Ivašku
a RK Jazz Bandu najočakávanejšie podujatie pre deti bolo
stretnutie s Mikulášom a jeho
pomocníkmi, Vianočné trhy.
POŽIAR DOMOVA
Žiaľ, končiaci sa rok priniesol
aj niekoľko nepríjemných zážitkov. Stačí spomenúť októbrový požiar detského domova na
Hollého ulici, niekoľko menších
krádeží a prejavov vandalizmu,
navždy nás opustilo neúmerne
veľa mladých ľudí.
Na aktivity všetkého druhu
bohatý rok priniesol mnoho
neplánovaných prác a investícií, kvôli ktorým sa zase iné
– avizované diela nepodarilo
realizovať. Tieto sa posúvajú
do ďalšieho roka, kedy budeme budovať sľúbený chodník
z frézovaného asfaltu a osvetlením smerom k Hubertusu, či
osadíme orientačné tabuľky. V
návrhu rozpočtu počítame aj
s revitalizáciou námestia pred
obecným úradom, asfaltovaním Paračky, začatím prác na
predĺžení ulice Úboč, pokračovaním chodníka na Hollého
ulici smerom ku škole, či rekonštrukcii druhej strany tohto chodníka pozdĺž cesty I/59.
Všetkým tým, ktorí sa podieľali na vyššie opísaných aktivitách a podujatiach zo srdca
ďakujem. Len aktívna obec s
množstvom dobrovoľníkov a
angažovaných ľudí má šancu
napredovať. Nech je budúci
rok toho príkladom.
MARIÁN JAVORKA,
starosta Likavky

viete, že...
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Likavčania môžu na základe zmluvy o spolupráci využívať
zľavy v Aquaparku Dolný Kubín?

Otváracie hodiny
obecnej knižnice

Obecná knižnica v Likavke
oznamuje všetkým čitateľom,
že v roku 2014 dochádza ku
zmene v otváracích hodinách
knižnice. Po novom bude obecná knižnica v budúcom roku
otvorená v pondelok a stredu,
vždy od 13.30 do 17.00 h.

Urbár vybuduje náučný chodník
Trasa začne pri Bani Drndošovo, skončí vedľa jazierka Medzi Čebraťmi
V blízkosti obce Likavka v lokalite Čebrať – Skalky sa
uskutočňujú posledné prípravy na vybudovanie náučného chodníka. Náučný chodník v pohorí Šípska Fatra
oboznámi návštevníkov na viacerých zastávkach s históriou urbáru Likavka, so životom v lesoch, s poľovníctvom, faunou a flórou na Čebrati a lúkach Dúbravice,
ako aj opisom 700 metrovej trasy.
Pre náročnejších návštevníkov bude od jazierka na Skalkách v lokalite Medzi Čebraťmi
pokračovať už len turistický
chodník popod les do Štvrtníka, na lúky Dúbravice až po
Krížne cesty, ktoré sa nachádzajú v lokalite Pod Tlstou horou a Predným Behárom. Trasa ďalej pokračuje výstupom
na vrchol Predného Behára
s výhľadmi na lúky Dúbravice, Chočské vrchy, obce Likavka a Valaská Dubová, Sokolie
skaly, Oravskú Maguru a Nízke Tatry. Posledným úsekom
bude zostup strmou lesnou

cestou smerom ku hlavnej ceste až po ústie doliny Štvrtník,
vedľa poľovníckej reštaurácie
Hubertus.
Členovia výboru a dozornej
rady Urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka, ktorí
rozhodli o vybudovaní náučného chodníka, sa tiež zúčastnili
na dvoch brigádach pri osadzovaní lavičiek a stolov na
rekreačnej lúčke Hlivovo a pri
jazierku Medzi Čebraťmi. Vybudovali zabezpečené ohnisko
na rekreačnej lúčke Hlivovo.
Veľká vďaka patrí hlavne členovi výboru Vladimírovi Krá-

Likavská matrika 2013

Naši malí spoluobčania
Matúš Mušuta, Nina Kasanická, Barbora Verhelstvová, Emma
Chorváthová, Nicol Dobšinská, Matej Sliacky, Šimon Brutovský,
Adela Durdíková, Patrik Neumann, Sofia Šurinová, Lukáš Sivoň,
Nina Bažíková, Marko Mudička, Eliška Sališová, Anabela Mráziková, Ella Švárna, Alexander Brtko, Viktória Brtková, Júlia Magová.
Manželstvo uzavreli
Marek Brutovský – Mgr. Ivona Polerecká, Martin Šefar – Miriama Podhorányiová, Marián Fraňo – Ing. Linda Sýkorová,
Tomáš Bažík – Mgr. Silvia Mojšová, Radovan Latiak – Zuzana
Lauková, Lukáš Frajt – Mgr. Veronika Kóňová, Matej Chyla –
Oľga Kollárová, Milan Húska – Simona Kluková, Ing. Vladimír
Rybársky – Lenka Kršková, René Kaštánek – Miroslava Kaštánková, Ján Sekan – Ivana Benčová, Philip Dilworth Harrison –
Ing. Veronika Jankovičová, Miroslav Olej – Andrea Hradská,
Filip Uličný – Lívia Medžová, Dušan Mlynárik – Katarína Martonová, Bc. Martin Uličný – Siliva Lysá, Michal Mliečko – Mar-

lovenskému, ktorý zhotovil
všetky lavičky a stoly.
Trasa náučného chodníka začne pri Bani Drndošovo, pokračuje strmou cestou na rekreačnú lúčku na Hlivove – centrum
s náučnou tabuľou, stolom a lavičkami, ďalej pokračuje lesným
chodníkom vedľa studničky na
lúčnatú časť na Skalkách a skončí pri lavičkách vedľa jazierka
Medzi Čebraťmi.
Termín ukončenia výstavby
náučného chodníka bude jeseň
v roku 2014. Náučný a turistický chodník poteší každého – od
detí, cez milovníkov prírody
a priaznivcov pobytu na čerstvom vzduchu, až po seniorov.
Trasa bude vhodná pre rodinnú
a poznávaciu turistiku.
PAVEL FAIN,
predseda Urbárskeho
pozemkového spoločenstva
Likavka

Zasadnutia
zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce
Likavka sa v roku 2014 stretne na svojích rokovaniach v
týchto predpokladaných termínoch: 26. februára 2014
(streda), 23. apríla 2014 (streda), 25. júna 2014 (streda), 3.
septembra 2014 (streda), 29.
októbra 2014 (streda).
Decembrový termín rokovania obecného zastupiteľstva
bude určený až po komunálnych voľbách v novembri 2014.

Investičné akcie

Na stránke obce likavka.sk si
môžete pozrieť prehľad plánovaných investičných akcií na
budúci rok 2014. „Pri určovaní
ich priorít a časového plnenia
je však podstatné, že sa snažíme reagovať na oprávnené podnety vás - občanov našej obce,
pričom dôraz kladieme predovšetkým na tie úlohy, ktoré
budú mať vplyv na čo najväčšie
množstvo Likavčanov,“ povedal
starosta Marián Javorka.

cela Sabová, Stanislav Lovič – Miriam Mičáňová, Ivan Sekej –
Ivana Tesarovičová, Roman Ratulovský – Ing. Mária Glembová,
Ing. arch. Marek Štiffel – Mgr. Darina Ondríková, Mgr. Emil
Maretta – Martina Benková, Juraj Mišovič – Jana Bieliková,
Jozef Hromjak – Alena Kútniková, Dávid Kušnír – Jana Roháčová, Libor Vrška – Mária Šefranková, František Gahér MUDr.
Andrea Pačinová, Marcel Bielik – Martina Halamová, Ing. Daniel Brož – Mgr. Zuzana Ferancová.
Opustili nás
Viera Lipová, 74r.; Anna Mračková, 89r.; Štefan Ondruš, 71r.;
Pavol Zachar, 47r.; Darina Žerebáková, 83r.; Pavlína Muríňová,
87r.; Anna Bakošová, 87r.; Anna Bednárová, 91 r.; Jozef Leštinský, 59 r.; Ľudmila Ujčeková, 93 r.; Margita Matáková, 83
r.; Anna Baranová, 80 r.; Mária Domiterová, 75 r.; Stanislava
Kohútová, 35 r.; Anna Šablatúrová, 94 r.; Mária Balážová, 54 r.;
Jozef Švajlenin, 65 r.; Anna Baranová, 81 r.; Jozef Sršeň, 69 r.;
Peter Žerebák, 67 r., Mária Vrabková, 71 r., Zuzana Zacharová,
53 r.
(RED)
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Na internetovej stránke likavka.sk môžete hlasovať,
či by ste mali záujem o bývanie v plánovanej bytovke v areáli pekárne?

Novým riaditeľom Ľ. Birtus

September sa v našej základnej a materskej škole niesol vo vetre zmien. Prvý deň sme za slnečného počasia
začali krásnym programom, ktorý nielen žiakom, ale
aj nám pedagógom pripomenul, že nastal čas sa znovu
vrátiť do školského prostredia. Otvorili sme brány vedomostiam a novým informáciám i možnostiam pod
vedením nového pána riaditeľa Ľuboša Birtusa, aj za
prítomnosti nových kolegov na sekundárnom stupni
vzdelávania T. Stanickej, M. Patrylákovej a K. Michnovej. A tak sme mesiac september vnímali ako mesiac
spoznávania a vytvárania pozitívnej pracovnej atmosféry. V októbri a novembri sme v našej škole uskutočnili veľa aktivít, ktorými sme obohatili vyučovací proces
i poobedňajšie činnosti v školskom klube detí.
S veľkým nasadením a elánom sme začali činnosť záujmových útvarov, ktoré v danom roku ponúkajú bohaté
spektrum možností zamerania voľného času detí, či už
poznanie folklórnej kultúry
regiónu, získavanie základov
cudzieho jazyka od prvého ročníka primárneho vzdelávania,
rozvíjanie pozitívneho vzťahu
k športu, k pohybovej činnosti
a správnej životospráve.
Ako by to vyzeralo, keby sme
našu školičku nevyzdobili do
jesenného či vianočného počasia? Na hodinách výtvarnej
výchovy i počas aktivít v školskom klube detí (ŠKD) sme
vyzdobili priestory
prvého
a druhého stupňa základnej
školy, ako aj samotný klub.
Naši najmenší vytvorili úžasné
rozprávkovo-básnické šarkany, pričom v rýmoch zachytili
krásy jesennej prírody Slovenska. Deti rozvíjali nielen
svoje estetické cítenie, ale aj
pozitívny vzťah k prírodnému
okoliu. Následne to potvrdili
aktívnou účasťou na výstavke
jesenných plodov, kde vo veľkej miere prejavujú svoju tvorivosť a nápaditosť. Október
bol mesiacom zdravej výživy
a práve toto motto sa nieslo
výtvarnou súťažou Likavské
jabĺčko určenou pre žiakov
primárneho vzdelávania. Deti
prejavili veľkú tvorivosť a iniciatívu, za ktorú boli obdarené
diplomami a sladkou nádielkou. V mesiaci november sme
na primárnom stupni uskutočnili výtvarnú súťaž Môj
najlepší priateľ, do ktorej sa
zapojili žiaci s veľmi kreatívnymi nápadmi a predstavivosťou.
Naše deti nás utvrdili, že majú
nielen športové, ale aj výtvarné

nadanie. Činnosť v danom mesiaci sme ukončili výtvarnou
súťažou realizovanou v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce s názvom Wilkowice-Likavka, obrovská dávka dejín.
KULTÚRNE A INÉ AKCIE
Mesiac október patrí úcte
k starším, a práve na nich sme
nezabudli ani my. Žiaci pod
vedením učiteliek pripravili pre našich starkých krásny
kultúrny program v kultúrnom

dome, ktorý potešil srdiečka
ich najbližších i obyvateľov
obce Likavka. Úcta a vďaka
voči starkým sa niesla celým
mesiacom. Jabĺčko a úcta sa
stali symbolom aj pre aktivity
ŠKD, ktorých bolo v mesiaci október neúrekom. Akcia
Zdravý zúbok bola prezentovaná besedou so zdravotnou sestrou, Zdravý olovrant sa niesol
v duchu zdravej výživy a jabĺčkového šalátu pre deti ŠKD.
Akciou Olovrant pre starých
rodičov v ŠKD žiaci pod vedením vychovávateliek pripravili
krátky jesenný program spojený s bohatým olovrantom pre
starých rodičov a ich vnúčatá.
V závere mesiaca 25. októbra
sa uskutočnil prvý ročník akcie
Čítame si so starkou a starkým.
Žiaci prvého stupňa si pre starkých pripravili krátke divadielko, slová poézie a piesne. Starí
rodičia potešili svoje vnúčatá
ukážkami svojich záľub (napr.
ukážky chovu zajacov, ukážky
hmyzu, rozhovory o lesníctve,

rozhovory o školských časoch
starých rodičov,...), prečítali
im svoje obľúbené rozprávky
a príbehy. Bol to neskutočný
večer plný zážitkov, detského
nadšenia a krásneho vzťahu
starých rodičov a ich vnúčat.
Akciou sme na primárnom
stupni ukončili naše činnosti
v rámci súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu
školských knižníc, zamerané
na rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikačných zručností žiakov.
Jednotlivé činnosti sme realizovali formou kolektívnych
aktivít ako Čitateľský maratón
s dráčikom Mudráčikom, Naša
abeceda v básni, Z rozprávky
do rozprávky v anglickom jazyku, pričom do tejto činnosti sa
zapojili aj žiaci deviateho ročníka. Činnosti sa niesli v duchu
poznania písaného a hovoreného slova očami detí.
Potom sme 28. októbra pripravili školské kolo English
primary marathon pre žiakov
štvrtého ročníka primárneho vzdelávania, ktorí ukázali
veľkú bojovnosť i prípravu.
Následne sme sa 18. novembra zúčastnili okresnej súťaže,
kde sme obsadili veľmi pekné
miesta. Aj keď sa naši žiaci učia
anglický jazyk len od tretieho
ročníka, boli veľkými konkurentmi žiakom mestských škôl
a od víťazstva ich delilo necelých päť bodov.
AKTIVITY A ÚSPECHY
Aj mesiac november sa niesol
v duchu aktivity a úspechov.
Pod vedením M. Majkovej sa
žiaci školy zúčastnili exkurzie
lektorského krúžku do Smižian, kde načerpali nielen nové
vedomosti a zážitky, ale aj
úžasné duchovno a naplnenie.
Podobne, pod vedením pani
učiteľky, sme pripravili požehnanie adventných vencov,
ktoré nám pripomínajú čas
očakávania a nádeje. V polovici novembra sme oslávili 50.
výročie Detského folklórneho
súboru Likava, ktorý v roku
1963 založil učiteľ J. Žingor.
V úvode vystúpili deti z materskej školy pod vedením Ľuboslavy Kočibalovej a Renaty
Mudičkovej. Po vystúpení najmenších galavečer pokračoval
vystúpením detí zo ZŠ s MŠ
Likavka, ktoré v súčasnosti

viete, že...

V župných voľbách určili voliči v Likavke takéto poradie poslancov:
Michal Slašťan, Stanislav Bella, Ján Bednárik, Peter Caban, Dušan Lauko?
tvoria súbor. Veríme, že detský
súbor zožne ešte veľa úspechov
na kultúrnom poli aj v ďalších
rokoch.

EKOPREDNAŠKA
Pani učiteľka T. Stanická
v spolupráci s predstaviteľkami Liptovského múzea pripravili v novembri pre žiakov
2. až 5. ročníka školy ekoprednášku s názvom Život v lese-zvieratá v zime. Žiaci mali
možnosť nielen slovne vnímať
zaujímavé informácie o živote
v lesnom spoločenstve, ale pomocou praktických ukážok aj
spoznávať lesné zvieratá a ich
príbytky. Žiaci sekundárneho
vzdelávania, pod vedením učiteľov informatiky, sa zapojili
do súťaže Bobor, kde preukázali svoje vedomosti v rámci
všeobecného prehľadu, ale
aj vedomosti v informatickej
oblasti. Mesiac november bol
naplnený aj aktivitami v ŠKD,
či už zábavno-náučnými popoludniami s názvom Zahádam
ti hádanku, alebo aktivitami
preventívneho programu protidrogovej výchovy Zober loptu
a nie drogu.
ŠPORT
Nedali sme sa zahanbiť ani
v pohybových súťažiach. Naše
dievčatá sa zúčastnili Basketbalového turnaja v Liptovskej
Osade. Aj keď skončili na treťom mieste, nemožno im uprieť
snahu a veľkú bojovnosť. Odmenou im bol dobrý pocit z férových zápasov a pohár, ktorý
venovala MBK Ružomberok.
Potom sa 14. októbra v priestoroch futbalového ihriska v Likavke uskutočnil priateľský
futbalový zápas žiakov ZŠ s
MŠ Likavka a Belej. Príjemná
atmosféra bola podporená povzbudzovaním zo strany žiakov i pedagógov školy. Akcia
Kvalifikácia vo veľkom futbale dievčat Coca-Cola pohár sa
niesla víťazstvom žiačok našej
školy a ich postupom do prvého kola. V novembri nám žiaci
priniesli veľkú radosť získaním
druhého miesta obvodného
kola v stolnom tenise žiakov
a žiačok.
Nesmieme zabudnúť ani na
našich štvrtákov, ktorí sa zúčastnili plaveckého výcviku
a všetci ho ukončili veľmi dobrým hodnotením na mokrom
vysvedčení. Tešíme sa na ďalší

úspech našich žiakov, veríme,
že budú naďalej úspešne reprezentovať našu školu.
Láska k slovu, piesni a človeku budú patriť decembru. Na
sviatok sv. Mikuláša sa tešili
nielen žiaci, ale myslím, že aj
my učitelia. Združenie rodičov pre naše deti pripravilo
sladkú nádielku, a naše deti im
na oplátku venovali zábavný
program. Ako by bol strávený
predvianočný čas bez piesne
a slova? Už 10. decembra sa
žiaci zúčastnili okresnej súťaže
v skupinovom speve Vianočných kolied a v závere mesiaca
prejavia individuálnou formou
svoje nadanie v školskom kole
Vianočných piesní. V ten deň
sa žiaci 2. až 7. ročníka základnej školy zapoja do školskej súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko, pričom víťazi troch
súťažných skupín postúpia na
okresné kolo, ktoré sa uskutoční začiatkom roka 2014. Naši
žiaci sekundárneho vzdelávania sa zúčastnia športovej akcie v skoku do výšky s názvom
Ružomberská vianočná latka.
PREDVIANOČNÝ PROGRAM
V decembri sa pre žiakov 9.
ročníka uskutoční akcia s náboženskou tematikou Cyrilometodské filmové popoludnia
pri príležitosti ukončenia jubilejného Roku Cyrila a Metoda.
Podujatie je akousi prípravou na Predvianočný školský
program, ktorý sa v zastúpení
žiakov uskutoční 20. decembra
v priestoroch školy. Samozrejme, nezabudli sme ani na veľkú akciu obce Vianočné trhy,
ktoré sa uskutočnia 15. decembra v priestoroch kultúrneho
domu. So svojimi výrobkami
sme sa na nej zúčastnili. Aj takýmto spôsobom sme priblížili
obyvateľom a rodičom prácu
našich detí a pedagógov.
Spoločne sa tešíme na ďalšie
zaujímavé aktivity, ktoré posunú vpred nielen naše deti,
ale aj nás pedagógov. Ide o
aktivity, ktoré upevnia vzťah
medzi žiakom, učiteľom, rodinou a obcou. Bližšie informácie spolu s fotodokumentáciu
o jednotlivých akciách si môžete pozrieť na internetovej
stránke školy www.zsmslikavka.sk.
MONIKA BRTKOVÁ
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Vandalov už odhalí
monitorovací systém
V školskom roku 2013/2014 ale aj ľudia, ktorí svojím zámáme veľa novôt, ktorými by ujmom umožnili, aby tieto
sme sa radi prezentovali. Ale projekty boli zahrnuté do zlopoďme pekne po poriadku. sovania. Hodnota projektov
Že začiatok školského roka činí 2 500 eur. Za tieto peniaje ťažký hlavne pre malé deti, ze sme vymaľovali oplotenie
ktoré prvý raz rodičia prive- materskej školy, zakúpili zádú do nášho predškolského hradné vybavenie pre pobyt
zariadenia, dobre vieme. A vonku a relax, či učebné popreto je na pedagogickom môcky. Veríme, že tentoraz
majstrovstve a materinskom nebudú mať vandali možnosť
všetko zničiť,
prístupe pani
lebo monitoučiteliek, ako
Veríme, že
rovací systém,
deti
zvládnu
je už natakú veľkú zmetentoraz nebudú ktorý
inštalovaný,
nu v ich živote.
mať vandali
dokáže usvedDieťa sa musí
adaptovať
na
možnosť všetko čiť ľudí, ktorí si
nevážia majenové prostrezničiť, lebo
tok druhých, aj
die, zoznámiť
sa s neznámymi
nainštalovaný keď ide o deti.
Ak sa tak stane,
ľuďmi. Škôlka
monitorovací
určite ponesú
im v tom posystém dokáže následky za
máha
nielen
p r o f e s i o n á l - vinníkov usvedčiť. svoje činy. Zdemolovaný altánym prístupom
nok je veľkým
učiteliek,
ale
výkričníkom na
aj vytváraním
estetického a tvorivého pros- našom dvore, lebo ho doteraz
tredia. V triedach máme nový nikto neopravil a neboli ponábytok. Je pestrý, farebný a trestaní tí, ktorí ho zničili.
V rámci výchovno-vzdelávamateriálovo vyhovujúci potrecieho procesu sa deti zapájajú
bám dieťaťa.
Ukončená je aj výmena aj do mimoškolských aktivít.
plastových okien, vymaľo- Jednou z nich bolo vystúpenie
vané sú priestory budovy a detí na slávnostnom progravhodne tematicky je zamera- me pri príležitosti 50. výročia
ná aj výzdoba interiérov. Len založenia Detského folklórkapacita priestorov je našim neho súboru Likava. V rámci
problémom, lebo záujem ro- výchovno-vzdelávacieho celku
dičov umiestniť dieťa k nám o zdravej výžive sme s deťmi
do škôlky je väčší ako sú naše absolvovali exkurziu v pekármožnosti. A tak nemôžeme vy- ni Včela v Likavke. Deti videli
hovieť všetkým rodičom, lebo priamo výrobu chleba a pečikapacita a legislatívne normy va od základných surovín po
nepustia. Spolupráca rodičov finálny výrobok. Pochopili, že
je v tomto školskom roku veľ- chlebík nerastie v obchode, ale
mi dobrá. Na začiatku osladili treba ho najprv trpezlivo vyrodeťom deň rodičia Málikovci biť, kým príde na náš stôl.
Deti si pripravili aj Mikulášcukrovou vatou, ktorú im vysku besiedku. Vždy je veľmi
robili priamo v triede.
Dobrá je spolupráca s Mon- pekná, slávnostná a radostná.
di SCP Ružomberok pros- Mikuláš si vypočul pesničky,
tredníctvom rodičov. Vedenie básničky, ale aj želania detí,
školy oslovilo rodičov, keď sa čo by radi od Ježiška na Vianám ponúkla možnosť zaradiť noce. Odchádzal síce s prázdsa do súťaže projektov s en- nym košom, lebo rozdal sladvironmentálnym zameraním. kosti, ale s plným srdiečkom
V tejto súťaži sa zaangažova- detských želaní a snov.
ALENA MOČÁRYOVÁ
li nielen rodičia našich detí,
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V októbri zničil požiar časť objektu detského domova Detský smiech
a poznačil životy jeho chovancov, keďže prišli o strechu nad hlavou?

Najväčším úspechom naše hasičky

Stanka Halušková vyhrala medzinárodnú súťaž Miss hasička SR a ČR, Barbora Grajciarová bola štvrtá

Pre likavských hasičov bol rok 2013 opäť úspešným
a produktívnym, v ktorom sme zažili mnoho plánovaných i nepredvídateľných situácií. Na poli súťažnom
sme, ako už zvyčajne, obohatili našu zbierku víťazných
trofejí o množstvo nových pohárov.
U nás v Likavke sme tiež zorganizovali tradičné hasičské
súťaže: pre deti jarné a jesenné
kolo súťaže mladých hasičov
v telocvični a pod hradom Likava, pre dospelých Memoriál
Štefana Rišu spolu s kolom Severoslovenskej hasičskej ligy
pri hasičskej zbrojnici. Všetky
akcie našli u súťažiacich veľkú
odozvu a spokojnosť s úrovňou
organizácie a veríme, že na
svoje si prišli aj diváci a priaznivci hasičského športu.
DRUŽBA S POLIAKMI
I tento rok sme úspešne
rozvíjali rozbehnutú družbu
a priateľstvá s kolegami hasičmi z poľskej obce Bystra. Tak
ako boli likavskí hasiči niekoľkokrát v Bystrej, tak aj hasiči
z Bystrej opätovali návštevu
u nás. Pri naozaj srdečných
a priateľských návštevách sme
si spoločne vymieňali svoje
poznatky o hasičstve v oboch
krajinách, pričom na obidvoch
stranách si z toho každý našiel

do viacerých českých i slovenských televízií a svoje pocity
sprostredkovala i do tlačových
periodík. Okrem toho spolu
s Baškou a prvou i druhou vicemiss nafotili profesionálny
niečo nové pre svoju činnosť.
hasičský kalendár na rok 2014.
Spomínanými úspechmi naše
PRESTÍŽNY TITUL
hasičky opäť reprezentovali
Azda najväčším tohtoročným nielen likavských hasičov, ale
úspechom likavských hasičov najmä celú Likavku na medzibola
beznárodnej
pochyby
úrovni, za čo
Úspechmi
účasť dvoch
dievčatám
našich hasireprezentovali Stanka ď a k u j e m e
čiek na Česa samozreja Baška nielen
koslovenme ešte raz
skej súťaži
likavských hasičov, b l a h o ž e l á Miss
Hame ku krásale najmä
sička 2013,
nemu úspecelú Likavku
v ktorej Stachu.
nislava HaO k r e m
lušková zíssúťaženia
kala najprestížnejší titul Miss sa však naša činnosť orientuHasička a Barbora Grajciaro- je najmä na pomoc blížnemu,
vá skončila v najužšom finále záchranu života, zdravia a mana krásnom štvrtom mieste. jetku. V tomto roku sme zasaNaše dievčatá zastupovali celé hovali pri viacerých požiaroch
Slovensko ako jediné sloven- (rodinné domy, drevený príské súťažiace v konkurencii strešok, lesný požiar na Mnísiedmich hasičiek z Českej re- chu). V rámci preventívnych
publiky. Víťazke Stanke z vý- opatrení sme skontrolovali a
hry, okrem radosti, vyplynulo preskúšali hasičské hydranty
aj mnoho ďalších povinností, v obci, tiež zabezpečujeme prokeď o súťaži prišla porozprávať tipožiarnu hliadku na akciách

v kultúrnom dome a usporiadateľskú službu pri kultúrnych
podujatiach v obci.
POŽIARE AJ V ZIME
Na záver vás chceme upozorniť na zvýšené nebezpečenstvo
vzniku požiaru najmä v zimnom vykurovacom období. Je
preto veľmi dôležité dodržiavať protipožiarne opatrenia pri
manipulácii s ohňom alebo žeravým popolom, udržiavať komínové telesá v bezchybnom
stave a tiež dbať na preventívne prehliadky vykurovacích
telies. Pamätajme, že oheň je
dobrý sluha, ale zlý pán.
VIANOČNÉ PRIANIE
S príchodom Vianoc a konca roka dovoľte popriať vám
všetkým najmä veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody, aby
hasiči v Likavke nemuseli zasahovať pri požiaroch, či iných
pohromách, ale len pri príjemnejších kultúrnych či športových akciách. Tešíme sa na
ďalšie spoločné stretnutie, najbližšie pri Bravčových hodoch
22. februára 2014.
PETER BRTKO,
predseda DHZ Likavka

Stanka Halušková (vľavo) a Barbora Grajciarová urobili Likavke výborné meno na súťaži Miss hasička. (Foto: Facebook)
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Koncert Jozefa Ivašku a zoskupenia RK Jazz Band, ktorý bol v kultúrnom dome
10. októbra, mal veľký úspech?

15. novembra sme si pripomenuli polstoročie Detského folklórneho súboru Likava

Čože je to päťdesiatka...

Polstoročnicu fungovania Detského folklórneho súboru Likava sme si pripomenuli 15. novembra. Pri tejto
príležitosti sa v kultúrnom dome uskutočnil slávnostný galaprogram, ktorý začali deti z likavskej Materskej
školy pod vedením Ľuboslavy Kočibálovej a Renáty Mudičkovej.
Program pokračoval vystúpením jubilujúceho súboru
s choreografiou Húsky a Na
valachov.
Pomaly sme sa prehupli do
druhej polovice programu,
ktorá patrila už len folklórnej
skupine Likava vystupujúcej
s tromi tancami - Pri muzike,
Pod borovinou a Regrútsky.
Svojím krásnym spevom nám
pár chvíľ spríjemnila aj Mirka Bystričanová piesňou A na
mýte, na píšťalke zahral Vladimír Ondrík.
Celý koncert sprevádzala Ľudová hudba folklórnej skupiny
Likava s primášom Petrom
Rázgom a dve šarmantné moderátorky, členky folklórnej
skupiny Likava, Renátka Mudičková a Mária Genšiniaková-Hrčková.
Nazrime trochu do histórie
súboru. Činnosť začal v roku
1963, kedy sa vedeniu súboru
venoval Ján Žingor. Všade, kde
sa predstavili svojím programom, mali veľký úspech. Tance boli veľmi temperamentné
so spoločným spevom chlap-

cov a dievčat.
V roku 1965 sa súboru po odchode J. Žingora ujal nový učiteľ Ivan Pišek. Spolu so žiakmi
siedmych tried nacvičil Palicový tanec, ktorého základom
boli sólové vystúpenia chlapcov. V nasledujúcom roku
nacvičil Valaský tanec, ktorý
doplnil dievčenským spevom
a spoločným tancom.
Počas
školského
roka
1967/68 programom Deň pod
likavským hradom získali na
okresnej súťaži 2. miesto a pro-

stredníctvom ZRPŠ im kúpili potrebné vybavenie. Ďalší
školský rok sa na okresnej prehliadke umiestnili na 2. mieste
so Zbojníckym tancom a tancom Nedeľa pod Likavou. Prelom v celej činnosti súboru nastal v školskom roku 1969/70,
kedy súboru začali pomáhať
Kliment Ondrejka a Vojtech
Littva, a keď namiesto harmonikárov začala súbor sprevádzať ľudová hudba. Hudobnú
časť vedenia preberá učiteľ
Struhár a zároveň pripravuje
pásmo Pltníci na Váhu. Súbor
si v roku 1970 zabezpečil postup na celoslovenský festival
detských folklórnych súborov
v Prešove tancami Sadenie
májov a Zbojníckym.
Obdobie desaťročného pô-
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sobenia súboru možno v najvýznamnejších črtách charakterizovať takto: tri nakrúcania
pre rozhlas, štyrikrát pre televíziu, dvakrát na slovenskom
folklórnom festivale v Prešove
a 40 príležitostných vystúpení.
Spoluautorom myšlienky postaviť v našej obci amfiteáter
a tým prezentovať detské folklórne súbory z Liptova u nás
je Ivan Pišek. Spolu s organizačným výborom, v ktorom
boli Oto Milan, Róbert Kucko,
Marcel Kutlík sa zhodli, že
prírodný amfiteáter bude stáť
priamo pod hradom Likava.
Už 13. júna 1971 sa v Likavke
uskutočnil prvý festival.
V súčasnosti Detský folklórny
súbor pracuje pod vedením Bibiany Peniakovej, Jozefa Nemčeka a tvorí ho 27 stálych členov, z toho 21 tanečníkov a 6
spevákov. Námety na programové vystúpenia súbor zbiera
z bohatých domácich ľudových
tradícii a detských hier. Známe
sú programové čísla Likavská
bursa, Máje, Klobúkový tanec, Vynášanie Murieny, Hra
na valachov, s ktorými sme
tohto roku postúpili na krajskú prehliadku DFS Kubínske
krpčeky, kde získali bronzové
pásmo. Pri spracovaní programových čísel je nápomocná
Andrea Jágerová, likavská rodáčka, známa speváčka ľudových piesní a folkloristka.
Srdečná vďaka patrí všetkým,
od založenia až po súčasnosť,
ktorí sa hocijakou formou pričinili o to, že sme to spoločne
dotiahli tak ďaleko a že sme
tohto roku mohli osláviť polstoročnicu Detského folklórneho
súboru. Prajem mu, aby sa dožil
ďalšej polstoročnice, veľa ochotných, obetavých členov súboru,
úspechov a mnoho vystúpení.
BIBIANA PENIAKOVÁ,
JOZEF NEMČEK
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viete, že...

V exhibičnom futbalovom zápase 23.11. na umelej tráve v Ružomberku
utrpel výber Liptova (I. trieda) debakel s Likavkou - 0:4?

Meteníci opäť mútia florbalové vody

Po našej najúspešnejšej florbalovej sezóne prišla nová a s
ňou aj nové výzvy. Prvou zmenou bolo obsadenie postu trénera. Ním sa pre túto sezónu
stal zakladajúci člen nášho občianskeho združenia Rastislav
Kudlička. Prvým problémom
pre nového trénera bolo obsadenie postu brankára, nakoľko
najúspešnejší brankár II.ligy náš
Janko Lukáč išiel skúsiť šťastie
do Nemecka. Brankárov máme
síce relatívne dosť, no väčšinou
sú to len žiaci a nabehnúť do
mužskej kategórie nie je žiadna
sranda. Na tomto poste sa momentálne striedajú Šimon Nechaj a Kristián Chlepko.
Keďže viacero hráčov sa po
„sklamaní“ z druhého miesta
rozhodlo vo florbale nepokračovať, chcel tréner omladiť
celok staršími žiakmi a dorastencami. Nik neočakával
vzhľadom na veľmi mladý
kolektív skvelé výkony, no po
troch kolách môžeme povedať,
že stará garda mladých rýchlo
zaučila a Meteníci opäť mútia
florbalové vody II. ligy. Najprv
sme si pekným výkonom poradili so Zvolenom 10:3. Tesná
prehra s Turanmi 7:6 mrzela o
to skôr, že víťazný gól dal súper
len pár sekúnd pred koncom.
Ďalší smolný zápas sme odohrali proti Dolnému Kubínu.
Ešte tri minúty pred koncom

sme viedli, no po obrovských
chybách v závere sme prišli o
víťazstvo. Po tomto zápase si
naši chlapci napravili chuť proti
družstvu z Rimavskej Soboty, s
ktorou si poľahky poradili 9:3.
Ostatné, tretie, kolo sme
odohrali na domácej pôde v
ŠH Koniareň. V prvom zápase nastúpili proti sebe oba
domáce celky, proti nám sa
postavila Dukla. Naši chlapci

nasadili také tempo, že sa vojaci nestačili čudovať. Po prvej
tretine sme vyhrávali 5:0, čo
sa v konečnom účtovaní ukázalo ako rozhodujúce. Vojaci
po prestávke pritvrdili hru a
začali doťahovať. No už nestačili vyrovnať, po peknom výkone na oboch stranách sme
zaknihovali víťazstvo 5:4. V
poslednom zápase tretieho
kola sme privítali Detvu, ktorá

bola posilnená troma hráčmi z
ich prvoligového družstva. Od
začiatku to bol oku lahodiaci
florbal. Obe družstvá sa striedali vo vedení, a tak sa remíza
ukázala ako spravodlivá. Celkový výsledok 9:9 poukazuje
na skvelú a góly bohatú hru. Po
treťom kole sa Meteníci Likavka nachádzajú na priebežne
treťom mieste.
MILAN JAVORKA
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