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MÁME NOVÉ LOKALITY PRE
VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV

Prvých päť tohtoročných mesiacov prinieslo
množstvo zaujímavých a spomenutia hodných
okamihov. Zaznamenali sme pomerne intenzívnu a studenú zimu. Extrémne mrazy, ktoré
ju sprevádzali narúšali vodovodné prípojky,
spôsobovali vznik ľadových polí, vzdúvanie
vodnej hladiny potokov a nárast hladiny spodnej vody, ktorá si nachádzala cestu do pivníc
rodinných domov. Mnohokrát kritická situácia
však našťastie neskončila vyliatím sa vodných
tokov. Vodu sme naopak liali my, teda naši hasiči a hokejbalisti, ktorí hokejbalové ihrisko počas
tuhých mrazov premenili na skvelé klzisko. Podobná situácia na potokoch zavládla v obci aj
počas dlhotrvajúcich aprílových búrok, keď hladiny vôd opäť rýchlo stúpali, ale brehovú čiaru
taktiež nedosiahli.

Mimo extrémnych výkyvov počasia sme sa
v obci venovali typickým jarným prácam. V areáli cintorína, v areáli školy, okolo potoka Likavčianka pri pekárni a pozdĺž celou Družstevnou
ulicou sme previedli jarné ošetrenie drevín. Tieto buď prerastali do drôtov miestneho rozhlasu
a iných vedení, alebo zdravotný stav spôsoboval riziko ich vyvrátenia či ulomenia mohutných
konárov. Získanú drevnú hmotu sme spracovali
na štiepku v areáli Lesov SR oproti pekárni, kde
obec pripravuje zriadenie nového zberného
dvora. V marci sme od lístia a nánosov blata
z Čebraťa vyčistili rigol popri ceste do Rybárpoľa. Zároveň sme v tejto lokalite zlikvidovali niekoľko čiernych skládok.
Z technických a stavebných prác sme či už vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky zrea-

lizovali napr. položenie
dlažby na schodisku kultúrneho domu od zadného vchodu až po klubovú
miestnosť, rekonštrukciou interiéru prešla sobášna miestnosť.
V areáli obecného
športového klubu sme
odstránili starú a vybudovali novú konštrukciu
na zachytávanie lôpt za južnou bránou futbalového ihriska (druhú dobudujeme) a zrealizovali
terénne úpravy okolo plota popri ulici Za ihriskom na vylepšenie plôch používaných na komerčné aktivity počas obecných akcií.
V areáli základnej školy s materskou školou
sme sa zamerali na rekonštrukciu jestvujúcich
športových zariadení, opravu atletického oválu,
rekonštrukciu rozbežiska a doskočiska na skok
do diaľky. Realizovali sme tiež dobudovanie
(pokračovanie na s.2)

FOLKLÓRNY FESTIVAL 2017
PRINÁŠA ZÁSADNÚ ZMENU

ŠKOLA V PRÍRODE:
NECHCELO SA NÁM ODÍSŤ
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Každý ročník likavského Detského folklórneho festivalu je výzvou
a príležitosťou. Výzvou ako maximálne zaujať každého diváka a príležitosťou urobiť toto podujatie ešte
lepším a nezabudnuteľnejším. Presne
v tomto duchu prejde koncepcia 42.
ročníka festivalu zásadnou zmenou.
Úplnou novinkou je programové
ladenie jeho prvého dňa – soboty.
Tretí jún bude mať tanečno–hudobno-koncertný charakter. Bude
zmesou folklórnych choreografií,
divadelného predstavenia a koncertných vystúpení v netradičnom
reprodukovaní ľudovej tvorby – vo
folk-rockovom či dokonca popovom nádychu. Od šestnástej hodiny
sa pódium na ihrisku Obecného
športového klubu bude otriasať
pri tanci a speve domácej folklórnej skupiny Likava, folklórnych
súborov Liptov a Poľana, či ľudovej
hudby Bystrianka. Dvojhodinový
blok klasickej ľudovej hudby a tanca
uzavrie špičkové folklórne zoskupenie z partnerského mesta Slatiňany – folklórna skupina Formani.
Oddych a uvoľnenie následne
ponúkne divadelné predstavenie

NAJVYŠŠIA POCTA
PRE IVANA HRČKU
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Krpčeky svätého Floriána v podaní
domácich divadelných ochotníkov. Typické terchovské nôty v menej tradičnom prevedení ponúkne
od 20. hodiny večernej známa Nebeská muzika. Sobotný program
vyvrcholí vystúpením speváčky
Veroniky Rabada, známej z trinásťročného pôsobenia v skupine Hrdza, ktorá korene slovenského folklóru pretvára do moderného šatu.
Nedeľa 4. júna bude určená deťom. Tie sa nám predstavia najprv
tradičným sprievodom po obci,
ktorý začne o 13:00. Galaprogram
celoštátnej prehliadky detských folklórnych súborov odštartujeme na
futbalovom ihrisku o 14. hodine.
Vážení priaznivci hudby a zábavy,
prijmite pozvanie zažiť a spoznať
pestrosť farieb, rôznorodosť štýlov
a originalitu hudobných i tanečných choreografií, ktoré ponúkne
42. ročník Detského folklórneho
festivalu Pod likavským hradom.
Účasť na ňom je zárukou prežitia
skvelých momentov. Každý divák
si v programe podujatia isto nájde
to svoje. Všetci ste srdečne vítaní!
(RED)

VZPIERAČI ZÍSKALI
29 TITULOV
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viete, že...

V roku 1956 sa obecné zastupiteľstvo s pomocou obyvateľov a mimoriadnej aktivity
členov požiarneho zboru začať výstavbu novej požiarnej zbrojnice?

MÁME NOVÉ LOKALITY PRE VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV
(dokončenie zo s.1)
chodníka k budove prvého stupňa,
opravu rozpadnutého asfaltového
povrchu školského dvora a vyasfaltovanie prístupu do školskej
jedálne.
CESTÁRSKE PRÁCE
Jarným aktivitám ale nesporne
dominovali cestárske práce. V apríli spoločnosť JK – Rezostav dobudovala novú miestnu komunikáciu
na tzv. Slnečnej ulici a v máji firma
Riline dokončila rekonštrukciu
cesty na ulici Pod cintorínom. Pôvodný zámer rekonštrukcie asfaltového povrchu tejto ulice s dobudovaním povrchovej dažďovej kanalizácie sme z objektívnych príčin
museli rozšíriť aj o práce na podloží
tejto cesty. Na mnohých miestach
sa totiž po odobratí pôvodného asfaltu odhalil len čisto hlinitý, nestabilný a vodou nasiaknutý povrch.
Potreba vykonania sanačných prác
na podloží cesty, svahových úprav,
s ktorými sa pôvodne neuvažovalo
a niekoľkých terénnych úprav pri
vstupoch do rodinných domov
spôsobilo navýšenie nákladov na
kompletnú rekonštrukciu ulice
o viac ako desaťtisíc eur. V súvislosti s oboma aktivitami je potrebné
dodať, že ulice boli dokončené ako
akcie presunuté z roka 2016.
DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU
Z oblasti rozvojových a strategických produktov obce je potrebné spomenúť, že v marci obecné
zastupiteľstvo schválilo Zmeny
a doplnky číslo 2 Územného plánu obce, ktoré zadefinovali najmä
nové lokality určené na individuálnu bytovú výstavbu smerom do
Martinčeka, na Strelnicu a stanovili i ďalšie miesta na vybudovanie
štvorpodlažných bytových domov,

ktoré sú vlastnícky jednoznačné.
Obci tak už môžete zasielať predbežné žiadosti ohľadom pridelenia
bytov. Po vyvolaní dostatočného
záujmu o ich vybudovanie, obec
začne potrebné obstarávacie
a zhotoviteľské aktivity.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Ďalším krokom, vďaka ktorému
vznikne v Likavke priestor na bytovú výstavbu, je vlani začatý proces jednoduchých pozemkových
úprav – takzvanej malej komasácie. Na zhruba dvojhektárovom
území v lokalite Paračka smerom
od ulice Úboč k Domovu sociálnych služieb Senires bude vytvorených v horizonte asi dvoch rokov
niekoľko stavebných pozemkov
a príslušná miestna komunikácia.
Je vysúťažený zhotoviteľ týchto
pozemkových úprav. Celý proces
zastrešuje Okresný úrad Ružomberok – lesný a pozemkový odbor
a financuje obec Likavka. Dotknutých účastníkov pozemkových
úprav zastupuje päťčlenné predsedníctvo pre tieto potreby vytvoreného združenia vlastníkov.
ÚSPEŠNÉ ŽIADOSTI
Nevyhnutnou podmienkou rozvoja obce je dostatok disponibilných finančných zdrojov. Úspešná
je najmä tá obec, ktorá ich získa čo
najviac z externých, teda nie bežných príjmov štátneho rozpočtu.
V tejto súvislosti v roku 2017 podala obec viacero žiadostí o dotácie, granty a nenávratné finančné
príspevky. Úspešná bola žiadosť
o riešenie havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ Likavka a čakáme
na odpoveď ohľadne havarijného
stavu plášťa budovy telocvične ZŠ
s MŠ Likavka, v oblasti kultúry sme
uspeli v podpore našej knižnice,
42. ročníka detského folklórneho

Z NAŠEJ MATRIKY (OD NOVEMBRA 2016)
Naši malí obyvatelia: Matias
Aust, Sofia Hanisová, Matúš Lesák, Zdenka Mudičková, Tomáš
Klimo, Veronika Koledová, Veronika Hanusová, Nikola Mišovičová, Ema Timková, Alexander Urban, Tamara Habalová, Elisabeth
Majtenyi, Matúš Kvašnica, Matej
Hradský, Šimon Široký, Matilda
Nováková, Sabina Halamová, Romana Mária Gašparová.
Manželstvo uzavreli: Ing.
Stanislav Svinčiak – Ing. Dorota Sekanová, Mgr. Ján Ondrík –
Mgr. Martina Dúhová, Radoslav
Hanousek – Martina Lazárová,
Šimon Serafín – Ing. Elena Turanová, Pavol Labanc – Mgr. Zuzana
Klačková, Martin Dobrík – Tatiana

Hrčková.
Opustili nás: Viktória Čapčíková (84), Anna Brigantová (92),
Ľudevít Královenský (65), Zuzana
Petercová (91), Oto Brtko (80),
Karol Halam (66), Anna Šventová (80), Matej Fulla (20), Valéria
Čimborová (90), Karol Hudec (62),
Miroslav Marton (48), Viola Jarabáková (95), Efrem Marton (83),
Stanislav Kohút (70), Žofia Hariňová (48), Štefan Walter Halam
(86), Helena Rošková (86), Anna
Nemčeková (65), Štefan Bukový
(79), Anna Drapáčová (88), Oľga
Milanová (75), Jozef Jurčo (65),
Štefan Boroš (72), Petronela Kohútová (96), Stanislav Hušla (66).
(OcÚ)

festivalu a viacero projektov v oblasti podpory v nezamestnanosti
– teda na vytvorenie respektíve
spolufinancovanie
vytvorených
pracovných miest. Doposiaľ neboli
vyhodnotené žiadosti o poskytnutie prostriedkov na vybudovanie
zberného dvora, prístavby hasičskej zbrojnice a projekt Európskej
komisie na podporu integrity v Európskej únii.

Váh a železničným priecestím a na
rozšírení kamerového systému
o tri kamery. Dve budú zriadené
pre potreby pripravovaného zberného dvora pri pekárni a jednou
posilníme monitorovanie diania
na školskom dvore, najmä v okolí multifunkčného ihriska, kde je
zaznamenaných viacero porušení
slušného správania sa a verejného
poriadku.

NOVÉ DETSKÉ IHRISKO
Do ďalších mesiacov pripravujeme v našej obci vybudovanie detského ihriska za multifunkčným
ihriskom v areáli ZŠ s MŠ Likavka,
výmenu okien v sále kultúrneho
domu a osadenie balkóna nad
vstupom do kultúrneho domu,
výmenu
okien,
vymaľovanie
a prestrešenie bočného vchodu
domu smútku. Z hľadiska zvýšenia bezpečnosti obyvateľov obce
pracujeme na doplnení verejného osvetlenia na vstupe do obce
od Ružomberka medzi lávkou cez

JEDÁLEŇ A MATERSKÁ ŠKOLA
Obec podala zadanie na vypracovanie dokumentácie na podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na zníženie energetickej
náročnosti budovy školskej jedálne a materskej školy, projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu ďalšej miestnej komunikácie
a projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie na budúcu
IBV Strelnica.
Marián Javorka, starosta

SPOJILI SME SA PRE DOBRÚ VEC
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám... Určite každý z vás
pozná slová tejto známej vianočnej koledy. Koledy znejú v príbytkoch rodín, ktoré prijímajú koledníkov. Ostatné vianočné sviatky
neboli iné, keďže animátori eRka,
spolu s deťmi sa na druhý sviatok vianočný rozhodli prinášať do
rodín našej obce Dobrú novinu
a prinášať zvesť o narodení nášho
spasiteľa.
Kolednícka akcia je spojená s finančnou zbierkou pre krajiny, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté
vo svete. V tomto ročníku sa vďaka
štedrosti ľudí podarilo vyzbierať finančné prostriedky v sume 1 051
eur. Spolu s darmi farností z celého
Slovenska konečný výsledok zbierky počas vianočného obdobia činí
959 276 eur. Výnos z tohtoročnej

zbierky bude použitý predovšetkým na projekty v Etiópii, konkrétne na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o matky a deti v oblasti Irob,
na lepší prístup k vzdelaniu pre
deti s hendikepom v okrese Munesa a na zabezpečenie prístupu
k pitnej vode v oblasti Nyangatom.
Chcela by som sa v mene všetkých koledníkov poďakovať za
prijatie do rodín, ku ktorým sme
mohli prísť, za spoločné rozhovory,
ktoré túto akciu dopĺňajú o dôležitý rozmer budovania vzťahov,
za zachovanie tradície a v neposlednom rade za radosť, ktorú sme
spoločne prežívali s vedomím, že
žijeme na zemi preto, aby sme tu
boli pre druhých.
				
Katarína Mliečková
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V máji 1951 vzniká v obci menšinové jednotné roľnícke družstvo so 49 členmi,
do funkcie predsedu bol zvolený Alojz Konfál?

SPOMIENKOVÉ OSLAVY OSLOBODENIA
PODČIARKLA REKORDNÁ ÚČASŤ PRETEKÁROV
V nedeľu 9. apríla si Likavka pripomenula 72. výročie oslobodenia
tradíciou - otvorením už 39. ročníka Behu oslobodenia o putovný
pohár obce. Oslavy za účasti širokej verejnosti a pretekárov - od tých
najmenších až po seniorov, sa začali slávnostným položením venca
k pamätníku padlých obyvateľov Likavky v 1. a 2. svetovej vojne
pred obecným úradom.
V príhovore starosta Marian
Javorka oboznámil prítomných
s históriou oslobodenia Likavky
a pripomenul jej odkaz pre dnešok. Zdôraznil, že je na nás, aby
sme pokračovali v postojoch a začatej práci našich predkov, napĺňali odkaz Slovenského národného
povstania. Už sedemdesiaty druhý
krát si pripomíname dôsledky nezmyselného vojnového ničenia,
a zabíjania, ale ľudstvo sa stále
dostatočne nepoučilo. Regionálne
konflikty po celom svete aj dnes
ohrozujú ľudskosť, stabilitu a svetový mier.
Po odštartovaní detských kategórií sa delegácia na čele so starostom, predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojvoníkov a členmi Klubu vojenskej histórie Ostrô vydala položiť veniec
k pomníku padlých na Kramarisku.
Aj tu sme si pripomenuli jedenásť
zajatých a postrieľaných vojakov
a partizánov v januári roku 1945.

V blízkosti pomníka padlých sa
nachádza jubilejný hájik, ktorý je
označený pamätným kameňom,
osadeným v betónovom podstavci, na ktorom je výrazne vytesaný
rok 1928. O predpokladanom význame a histórii tohto miesta som
už písal v predošlom Likavane.
Vďaka našim hosťom z Brezna sme
sa dozvedeli, že rok 1928 je rokom,
pripomínajúcim oslavu 10. výročia
vzniku a trvania prvej Československej republiky (1918 – 1928),
ktoré sa uskutočnili v celej vtedajšej republike. Hostia z Brezna, na
čele s Milanom Kováčikom už tretí
rok po celom Slovensku vyhľadávajú a dokumentujú tieto pamätníky, ktoré pripomínajú časy, keď
sa Slováci oslobodili spod maďarského národnostného útlaku.
Navyše, vznik Československej republiky bol historický medzník aj
na ceste k dnešnému samostatnému Slovensku. Zatiaľ sa im podarilo vyhľadať a čiastočne zrenovovať

už desať pamätníkov. Od obcí a turistických skupín majú informácie
o ďalších troch a potešia sa ďalším
podnetom. Vyhľadanie a zdokumentovanie čo najväčšieho počtu
týchto pamätníkov bude pekným
príspevkom k blížiacim sa oslavám
100. výročia vzniku Československej republiky, ktoré si pripomenieme 28. októbra 2018.
Aj toto sú informácie, ktoré sú
súčasťou histórie obce Likavka
a Slovenska a je namieste, že
sme sa s nimi zoznámili, aby sa
na ne nezabudlo. Latinské príslovie hovorí, že história je svedectvom doby, svetlom pravdy,
životom pamätí, učiteľkou života
a hlásateľkou uplynulých čias.
Po spomienkach na históriu Likavky a ČSR sa delegácia vrátila
do reality a bola svedkom zápasu na poli športovom. Bol to boj
o sekundy a víťazi boli všetci,
ktorí sa aktívne zapojili. Potešila
aj rekordná účasť 317 pretekárov.
Rozchádzali sme sa s prísľubom,
že sa o rok stretneme zase.
Róbert Fajta,
predseda ZO SZPB Likavka
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CENA STAROSTU
PRE TRÉNERA
M. BUSCHBACHERA
Starosta Likavky Marián Javorka udelí trénerovi M. Buschbacherovi Cenu starostu obce. Tu
je zdôvodnenie prvého muža
našej obce k tomuto kroku:
„Marián Buschbacher pôsobí
ako tréner a metodik vzpierania
v Likavke viac ako tridsať rokov.
Svoje nadšenie a oddanosť tomuto silovému športu posunul
desiatkam svojich zverencov.
Okrem skúseností športovca
odovzdával a odovzdáva vzpieračským adeptom kusisko zo
svojej dobrej – otcovskej povahy, viedol a vedie ich ku skromnosti, zodpovednosti a disciplíne, k atribútom, ktoré si vyžaduje nielen vzpieranie, ale aj bežný
život. Nik z jeho zverencov sa
v živote nestratil, získanú súťaživosť a schopnosť prekonávať
prekážky každý z nich využil.
Prostredníctvom likavského
vzpierania vychovaní reprezentanti Slovenska, držitelia rekordov, ale najmä úspešní a priebojní ľudia sú vizitkou ľudského
a prirodzeného prístupu Mariána Buschbachera k životu a ku
všetkým, ktorí ho napĺňajú.
Ako prejav uznania za dosiahnuté úspechy, rozvoj športu v
obci a osobitný prístup k vedeniu mládeže našej obce mu udelím cena starostu obce.“
> (red)

WEBSTRÁNKA OBCE
Oficiálna obecná internetová
stránka likavka.sk ponúka v novom šate množstvo informácií zo
života v Likavke, ako aj z činnosti
všetkých organizácií a klubov,
pôsobiacich u nás. Nájdete tam aj
potrebné kontakty a pozvánky na
podujatia v našej dedine.
> (red)

KEDY JE OTVORENÝ
OBECNÝ ÚRAD?
Obecný úrad v Likavke: Pondelok: 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00;
Utorok: 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00;
Streda: 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00;
Štvrtok: nestránkový deň; Piatok:
7:00 – 12:00.
Zberný dvor Likavka: Pondelok: 7:00 – 15:00; Utorok:
7:00 – 15:00; Streda: 8:00 –
16:00; Štvrtok: 7:00 – 15:00;
Piatok: 7:00 – 15:00.
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Počas šiesteho ročníka festivalu ponúkal súbor Likava ostatným účastníkom a hosťom na tribúne
likavské meteníky, pri príležitosti festivalu vydali odznaky a pamätné medaily?

LIKAVKA MÁ NA
FACEBOOKU UŽ VIAC
AKO 800 FANÚŠIKOV
Stránka obce Likavka na sociálnej
sieti združuje našu komunitu
Ešte mám v čerstvej pamäti začiatok júna
2014, keď som na známej sociálnej sieti Facebook zaregistrovala oficiálny profil Obec Likavka. S malou dušičkou som začala rozosielať pozvánky svojim priateľom, aby sa pridali
medzi jeho sledujúcich. A pridali sa. Aj priatelia priateľov.
Hneď prvotný záujem (nielen) Likavčanov bol
pre mňa potešujúci, a preto som verila, že už to
môže byť iba lepšie a lepšie. V súčasnosti je nás
cez 800 a nepochybujem, že aj tí, čo doposiaľ našu
stránku iba špehovali, sa pridajú k jej regulárnym
členom a k doterajším hrdým Likavčanom.
Po troch rokoch existencie nášho obecného
facebooku som si urobila prierez doterajšími príspevkami a musím priznať, že temer dennodenne
tam zverejňujem nové a nové informácie, buď vo
forme krátkej správy či pozvánky obce na podujatie alebo následne ako zaujímavosti a fotografie
dokumentujúce samotné dianie v Likavke.
Jednoducho sme dedinka, v ktorej sa stále niečo deje a v ktorej to žije! Nie, nejde o prehnanú
chválu, aby sa to lepšie čítalo. Naša obec proste
celoročne pripravuje množstvo zaujímavých
podujatí, o ktoré máte záujem, a preto je priam
potrebné o nich informovať aj na – už tak neodmysliteľnej – sociálnej sieti. Aby ste o nich vedeli
vy i všetci, ktorých zaujmú vďaka vám.
Podujatia ako Beh oslobodenia, nadchádzajúci
Detský folklórny festival, neskôr tradičná Rozlúčka s letom či Likavské vianočné trhy a Mikuláš,
ale aj rôzne divadelné predstavenia, komornejšie
podujatia, rôzne súťaže a akcie organizované ZŠ
s MŠ Likavka alebo likavskými hasičmi, úspechy
našich športovcov, zážitky eRkárov či celoslovensky povestná likavská krása a v neposlednom
rade modernizácia a zveľaďovanie obce sú témy,
ktoré si nenecháte ujsť. Verím, že likavská komunita na Facebooku bude neustále rásť a že sa budete aj vy aktívne podieľať na napredovaní našej
facebookovskej stránky, či už ako zdroj informácií
alebo zaujímavých fotiek.
Ľubica Oravcová

ŠKOLA V PRÍRODE 2017:
NECHCELO SA NÁM ODÍSŤ
Podobne ako po iné roky sme dodržali tradíciu a žiaci primárneho vzdelávania vyrazili
za spoznávaním krás svojho okolia do Školy
v prírode 2017. Zamerali sme sa na Liptov
a jeho prírodné krásy. V polovici mája 48 detí
a traja pedagógovia, s úsmevom na perách,
ba niektorí aj s malými slzičkami v očiach, vycestovali na päť dní do Račkovej doliny v Západných Tatrách. Privítalo nás krásne prírodné prostredie a príjemní ľudia. Už v prvý deň
nás čakala malá trojhodinová prechádzka
do okolia Račkovej doliny. Večer sme strávili
spoločenskými aktivitami a hrami. V utorok
deti navštívili Múzeum liptovskej dediny
v Pribyline.
V skanzene obdivovali prevažne stavby
zo zátopovej oblasti Liptovskej Mary a z
niektorých obcí horného a dolného Liptova. Dedinský život dokumentujú tradičné
domčeky, obydlím želiara, krajčíra, kováča,
kolára či robotníka. Spôsob života vyššej vrstvy obyvateľstva dokumentuje dom richtára,
zemiansky dom a kaštieľ z Parížoviec. Tradičným objektom prírodného múzea je aj škola
z Valaskej Dubovej, ktorá do značnej miery
vzbudila záujem aj u našich detí. Vyskúšali
si ľudovú remeselnícku techniku vyrábania
hlinených nádob, hrnčekov či zvoncov. Praktickými činnosťami a aktivitami naše deti
spoznali časť histórie okolia, ale aj histórie
Liptova.
Výlet si spríjemnili zakúpením upomienkových predmetov. V podvečer chlapci a dievčatá dostali celotýždennú úlohu vybudovať
si lesný domček. Nebolo pre nich lepšej zábavky, ako behať po okolitom lese, spoločne

spoznávať dreviny, byliny a malú chrobač.
Učili sa spolupráci a vytrvalosti, ale i manuálnym zručnostiam. Večerný program v tento
deň mal formu „Izba baví izbu“, kde naše deti
ukázali úžasné spevácke a tanečné nadanie,
ale aj nadanie tvoriť rýmy, básne a hádanky.
Streda sa niesla v znamení športových hier
a aktivít, ktoré sme realizovali v priestoroch
okolia chaty. Popoludní sme súťažili spolu
s animátormi, ktorí pre naše deti pripravili
zaujímavý program. Ani počas tohto dňa
sme nezabudli na našu týždennú úlohu
a svedomito sme na nej pracovali. Žiaci tretieho ročníka vytvorili funkčný drevený most
ponad potok, ktorý tiekol v okolí chaty. Naše
deti sú tvorivé a nadané vo všetkých smeroch. Štvrtok sme začali náučnou vychádzkou do okolia a v poobedňajších hodinách
sme relaxovali i šantili vo vodnom svete
v hoteli Permon. Všetci boli disciplinovaní
a akciu si užili plným dúškom.
Tento deň sme zakončili večernou opekačkou, ktorú sme si spríjemnili spievaním
ľudových piesní. Zhodnotili sme celý týždeň a prácu našich aktívnych detí na tvorbe
lesných úkrytov, mostov a vodných priehrad. Večer sme opustili drevené prístrešky
a s dobrým pocitom super stráveného dňa
sa vrátili do svojich izieb. V piatok nastal čas
ísť domov. Väčšine z nás sa nechcelo vzdialiť
z krásneho prírodného prostredia, od domácej kuchyne či ústretových ľudí. Odchádzali
sme v pozitívnej nálade a s dobrým pocitom.
Monika Brtková

viete, že...

Na prvom festivale bola obec vyzdobená, pršalo, festival začal sprievodom krojovaných skupín
cez obec, dopoludnia boli vystúpenia súborov v Osvetovej besede?
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ŽENSKÉ PÓDIÁ KRÁSY PATRILI AJ LIKAVKE
Katarína Kovačicová (24) reprezentovala našu obec na súťaží Miss Slovensko 2017
Likavka sa môže popýšiť aj ženskou finalistkou v tohtoročnej
súťaži Miss Slovensko 2017. Do finálovej dvanástky sa totiž dostala
sympatická, 24 ročná študentka 4.
ročníka ekonómie a manažmentu
podniku na Žilinskej univerzite Katarína Kovačicová.
Katarína Kovačicová o sebe...
Pochádzam z Likavky, ale väčšinu
svojho života som prežila v Ružomberku, kde som strávila svoje
školské časy. Keďže Likavka je spojená s Ružomberkom a obe sídla sú
blízko pri sebe, nepociťujem to tak,
že by som sa musela označovať za
Ružomberčanku. Momentálne ale
pôsobím v Žiline, lebo tam študujem a trávim väčšinou svojho času.
Stále som však srdcom Likavčanka,
keď sa ma niekto spýta odkiaľ som,
tak poviem, že z Liptova, z Likavky.
Mám rada Liptov a veľmi sa mi tu
páči. Keby tu boli lepšie pracovné
príležitosti, určite by som tu zostala. Páči sa mi, že všade navôkol sú
veľmi blízko hory. Keby som mala
ísť napríklad do Bratislavy, tak by
mi to určite veľmi vadilo.
Poďme k samotnej súťaži, ktorá stále rezonuje nielen Likavkou ale i celým Slovenskom. Prihlásiť sa na takúto súťaž si isto
vyžadovalo kus odvahy a sebavedomia. Čo bolo teda motiváciu na prihlásenie sa, túžba vyskúšať niečo nové? Prihlásili ste
sa sami? Koľko trvala príprava?
Určite to bola túžba vyskúšať
niečo nové, získať nové skúsenosti.
Myslím si, že súťaž mi dala veľa takých zážitkov, ktoré by som možno
v živote nemala. Dostala som sa na
také miesta, kde sa nedá tak ľahko
dostať. Myslím si, že vďaka súťaži
sa mi určite zlepšili komunikačné
schopnosti, že už nie som až taká
hanblivá, ako som bola. Teraz som
zdravo sebavedomá a prihlásila
som sa hlavne kvôli tomu, lebo
som chcela nabrať skúsenosti
a objaviť nové príležitosti, využiť
pri tom to, čo je vo mne. Prihlásila
som sa sama. Na začiatku ma na
to síce viac nabádalo moje okolie
a ani som nad tým príliš neuvažovala. Postupom času, keď som
si začala zbierať viac informácií
o súťaži Miss a o tom, čo by mi
mohla ponúknuť, rozhodnutie
zostalo už len na mne a nakoniec
som tam stále viac a viac chcela
dostať. Celá príprava trvala od januára do apríla.
Čo by ste nám, ktorí nevidíme
do zákulisia súťaže, prezradili
o aktivitách s ňou spojených?
Tento ročník už bol ladený podľa
svetových súťaží, pretože víťazky

idú na rôzne svetové súťaže. Tam
veľmi dbajú na to, aby boli dievčatá talentované alebo športovo
zdatné. Takže počas príprav sme
mali aj športovú disciplínu. Na
dvoch sústredeniach sme vykonávali niektoré skutočne veľmi ťažké
športové aktivity. Napríklad na
Kapverdských ostrovoch bolo jednou z disciplín prenášanie vody vo
vedrách do nádrže. Človek si povie,
že je to len taká detská hra, ale keď
sa vám zabárajú nohy po členky do
horúceho piesku a chcete podať čo
najlepší výkon, je to fakt ťažké. Potom sme tam napríklad mali preťahovanie lanom. Môžem povedať,
že sme v tejto disciplíne vyhrali,
teda môj tím. Mali sme tam potom
volejbal, klasické gymnastické cvičenia. Neskôr na sústredení v Ša-

moríne, v rezorte zameranom na
množstvo športových aktivít, sme
absolvovali základy behu, odcvičili
celú atletickú abecedu. Mali sme
preteky na sto metrov.
Ako ste postupom času znášali stupňujúce sa napätie. Prišla
i nejaká tréma, najmä v samotnom finále?
Myslím si, že vďaka kvalitnej príprave, množstvu rozhovorov a pôsobení na kameru, sme už boli nacvičené a tréma nebola až taká veľká. Mala som prirodzený rešpekt,
ale trému vlastne asi ani nie. Čo si
pamätám, napríklad keď som mala
v minulosti svoju prvú prehliadku,
tak tam mi srdce poriadne búchalo
a bola som nervózna, ale na finále
Miss som sa skôr tešila. Na začiatku sme mali s folklórnym súborom

SĽUK nacvičenú malú choreografiu a tá nás tak naburcovala, bol to
príjemný štart, vďaka ktorému sme
zabudli na trému.
V súvislosti s vaším výsledkom,
aké pocity prevládajú teraz po
súťaži?
Nebudem klamať, bola som
sklamaná samozrejme, lebo som
do súťaže išla s tým úmyslom, že
chcem uspieť. Ale prajem to víťazke, poznám ju, je to veľmi milé
dievča a myslím si, že bude dobre
reprezentovať krajinu. Je to ťažké,
keď je tam dvanásť dievčat, ktoré
chcú vyhrať a sú iba tri tituly. Nemôže vyhrať každá, dúfam, že to
nie je môj koniec a niečo v budúcnosti dosiahnem.
(RED), Foto: joj.sk
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Prvý ročník festival detských súborov záujmovej umeleckej činnosti
sa uskutočnil v nedeľu 13. júna 1971?

DEŇ UČITEĽOV BOL PLNÝ SPOMIENOK
Škola v Likavke si pripomenie už 55 rokov svojej existencie
Stalo sa už tradíciou, že ZŠ s MŠ Likavka zvykne usporadúvať posedenie zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov. V posledných rokoch sa dokonca konali aj stretnutia bývalých vyučujúcich. No a tento rok, keďže si v ňom pripomenieme 55. výročie otvorenia súčasnej
školy v Likavke, sme poňali oslavu Dňa učiteľov ako príležitosť na
rekapituláciu spomienok, na ohliadnutie sa späť a na združenie všetkých, ktorí dali škole počas týchto rokov svojský ráz a ktorí ju vyformovali do dnešnej podoby.
A bolo že sa na čo pozerať. Už
od začiatku. Milé zvítania a srdečné objatia predznačili, že to, čo je
v nás hlboko zakorenené počas rokov, kedy spoločne derieme školské lavice či katedry, si kedykoľvek
radi pripomenieme. O to viac, keď
sa na rovnakom pôsobisku stretnú
učitelia a ich malí žiačikovia (teraz už vo vyššej a staršej verzii),
ktorých kedysi učili. Na takýchto
stretnutiach už nikto nerieši nejaké
staré hriechy a nevyjasnené spory,
všetci sa jednoducho tešia zo spoločných chvíľ.
Nuž a dôvodov na spomínanie
bolo naozaj neúrekom. Najskôr
boli všetci privítaní vystúpením
detí z materskej školy. Potom pridali zopár veršíkov zase žiaci zo
školy základnej. Boli to milé a dojímavé chvíle, počas ktorých si určite
väčšina bývalých učiteľov v duchu

hovorila, že sú to už deti, ba dokonca aj vnúčatá tých detí, ktoré
kedysi sami držali za ruku a učili
ich spevu či recitácii.
Po vystúpení sa slova ujal riaditeľ Ľuboš Birtus, ktorý príhovorom
uviedol nasledujúcu prezentáciu

NAŠI OCHOTNÍCI SA NEVZDÁVAJÚ
V druhý aprílový deň sa naši divadelní ochotníci predstavili divadelnou hrou Ladislava Nádašiho
Jége Krpčeky sv. Floriána v réžii
Petra Hlinku. Je to ľahká konverzačná komédia, v ktorej sa nespútaná komickosť situácií, udalostí a
postáv točí okolo otázky, ako má
dievča získať pravého snúbenca,
keď ju otec prisľúbil trom nápadníkom. Hlavná postava – statkár
Andrej Jedlinský, ktorému odíde
žena a dcéra do kúpeľov, využije svoj voľný čas svojsky. Veľmi
rád a často sa stretáva so svojimi

priateľmi pri poháriku, kde skoro
všetkým prisľúbi ruku svojej dcéry
Olinky Jedlinskej. Situácia sa dramaticky zmení, keď domov dorazí
žena Cilka s dcérou Olinkou. V byte
nájdu všetkých jeho priateľov a aj
samotného pána domu. A ako to
v takýchto prípadoch býva, hádka
medzi manželmi a vzájomné dlhé
spory sú nevyhnutné. Cilku Jedlinskú hnevá nielen to, že manžel
sa po večeroch venoval popíjaniu
so svojimi kumpánmi, ale aj to, že
ruku ich dcéry nasľuboval viacerým kandidátom. Na vyriešenie

plnú starých i nových fotiek, obrázkov a kresieb z kroník. Počas jej
premietania mohli prítomní vidieť,
ako sa škola a jej osadenstvo rokmi
menilo, čo všetko sme zažili, aké
tradície sa zaviedli, a ktoré z nich
pokračujú až dodnes. Prešli sme
veru rôznymi obdobiami, ktoré
boli poznačené aj komunistickým režimom, no beztak si všetci
s nostalgiou povzdychli pri spomienkach na veselé chvíle počas
hrabania lúk či povestné zemiakové brigády, pobavili nás aj predošlé
štýly obliekania a účesy. Nemenej
zaujímavé boli tiež všetky veci, kto-

ré sú pre minulú dobu také typické.
Aj z tohto dôvodu bola súčasťou
podujatia výstavka predmetov,
ktoré sú s našou (nielen) školskou
minulosťou úzko späté, hoci dnes
už tak veľmi staromódne.
Počas slávnostného stretnutia
si na svoje tunajšie pôsobenie zaspomínal aj prvý riaditeľ likavskej
školy Mikuláš Kseňák a zdôraznil
pritom, že ak chce škola dobre
fungovať, je vždy nutná spolupráca s obcou, s rodičmi, ale aj so širokou verejnosť. A musíme uznať,
že má pravdu. Potvrdil to svojimi
slovami aj starosta Marián Javorka,
ktorý všetkým zamestnancom za
ich prácu poďakoval, odmenil ich
kvietkami a drobnými darčekmi.
A čo treba škole a učiteľom obzvlášť popriať do ďalších rokov?
Učiteľom v prvom rade zdravie
a trpezlivosť, no a škole spomínanú spoluprácu na najvyššej
úrovni, aby napredoval jej rozvoj
a taktiež súdržnosť, aby takéto
spoločné stretnutia boli vždy naplnené dobrou náladou, smiechom
a nenútenými diskusiami, ako sa to
podarilo nám počas posledného
marcového popoludnia.
Ľubica Oravcová

situácie pozvú k sebe na návštevu
priateľku Oľgy - Elenu Tomčovú.
Tá má za úlohu zabrániť doktorovi Janckovi, aby sa stal Oľginým
mužom. Vznikajú rôzne zábavné
a prekérne situácie, ale napokon
všetko dobre dopadne, a tak svadbe Olinky a doktora Malinku nič
nestojí v ceste.
Láska k divadlu je stále v našich
srdciach a našich spomienkach.
Radi hráme a spomíname na odohrané divadelné hry, na úsmevné
príbehy, ktoré sme zažili počas vystúpení, ale aj na hercov, ktorí už
nie sú medzi nami. Je pravdou, že
za ostatné roky existencie našej organizácie nastal pokles hercov, ako
aj odohraných
divadelných
hier. Dnes sa už
nezapájame do
rôznych divadelných súťaží,
ale hráme pre
seba. Nechceme
nechať vyhasnúť plamienok,
ktorí zapálili naši
predchodcovia.
Výber hier je čoraz ťažší, skĺbiť
počet
hercov

s vekovou kategóriou a pracovnou
vyťaženosťou mladších hercov je
náročné.
Nevzdávame sa. Teší nás, že sme
našli záľubu v ušľachtilej činnosti,
určenej pre divákov, ktorí radi zamenia svoje pohodlné obývačky
za príjemne strávené popoludnie
s nami - neprofesionálnymi ale
úprimnými hercami. Všetky vtipné
príhody a množstvo humorných
zážitkov spojených s nácvikom i
samotnou prezentáciou divadelných predstavení nás posúvajú
vpred, sú korením nášho zanietenia, ktoré nám robí radosť a pomáha zdolávať problémy všedného
života.
Na záver chcem poďakovať hercom a našim šepkárkam (Ján Brtko, Jolka Magová, Janka Muchová,
Miroslava Raksová, Jozef Peniak,
Matúš Šuľa, Milan Fajta, Filip Kereškéni, Peter Hlinka, Mária Hudáková, Magdaléna Hrčková,Marta
Hlinková, Valéria Gadáčová) za
množstvo obetovaného voľného
času, ktorého máme v dnešnej
uponáhľanej dobe tak málo. Vďaka
patrí aj našim partnerom za porozumenie pre náš krásny koníček.
Miroslava Raksová

viete, že...

Na prvom ročníku folklórneho festivalu sa likavský tanečno – spevácky súbor Likava
predstavil vystúpeniami Klobúkový tanec a Likavská bursa?
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V SOBOTU 29. APRÍLA SA PARKOVISKO PRI ODBOČKE K HRADU NAPLNILO AUTAMI RÔZNYCH ZNAČIEK

GEOCACHERI VYČISTILI NÁŠ AMFITEÁTER
Po kľukatom chodníku, ktorý vedie lesom kráča dvojica mladých
ľudí. V rukách stískajú mobily a zrakom uprene pozorujú značku,
ktorá sa pohybuje spolu s nimi na mape uloženej v prístrojoch.
„Ešte dvadsať metrov...,“ polohlasom prednesie jeden z nich
a druhý to po niekoľkých desiatkach krokov potvrdí: „Áno, tu je
to!“ Pohľady sa presúvajú a pozorne skúmajú najbližšie okolie.
Hľadajú niečo, čo nevyzerá celkom
prirodzene a nesie známky ľudskej ruky. „Mám!“ ozve sa naraz
radostný výkrik, jeden z nich spod
kameňa zastrčeného v dutine starého pňa vyťahuje malú škatuľku
a víťazoslávne ju dvíha nad hlavu.
Nablízku niet nikoho, a tak škatuľku otvoria. Je v nej malý zápisník,
ceruzka, ozdobná sponka do vlasov, niekoľko figúrok z kinderka
a česká päťkorunáčka. V zápisníku
sú dátumy a mená všetkých, ktorí
tento „poklad“ našli pred nimi. Pridávajú teda aj svoje mená, a keď
vymenia malú figúrku psíka za dominovú kocku s obrázkom Šmolka,
ukladajú všetko opatrne naspäť.
Presvedčia sa, že nezanechali za
sebou žiadne nápadné stopy a pokračujú za ďalšou keškou. Táto,
ktorú práve našli je pripravená na
návštevu ďalších podobných ľudí,
ktorí naplno prepadli hre zvanej
geocaching.
CELOSVETOVÁ HRA
Geocaching (geokešing) je celosvetová hra, ktorú hrajú státisíce
ľudí po celom svete. Prináša pohyb, zábavu s rodinou a priateľmi,
ale aj spoznávanie nových miest.
Je určený pre ľudí, ktorí milujú prírodu a turistiku, ale zároveň im nie
sú cudzie ani moderné informačné
technológie. Podstatou tejto zábavy je hľadanie tzv. kešiek (v origináli cache), teda skrýš umiestnených

kdekoľvek, väčšinou na miestach,
ktoré sú niečím výnimočné alebo zaujímavé. Hľadači pátrajú po
keškách na základe zemepisných
súradníc GPS, ktoré sú pre každú
kešku zverejnené na špeciálnom
internetovom serveri geocaching.
com.
ŠPORT A TECHNOLÓGIE
Geocaching je teda geniálnym
spojením športu a moderných
technológií, ktorý vás donúti
vstať od počítača a vyraziť von do prírody. Kešky sú umiestnené
na zaujímavých a voľne prístupných miestach kdekoľvek vo svete
a dnes sú ich už viac ako 3 milióny v 180 štátoch sveta, vrátane
Slovenska. Nájdete ich v horách,
mestách, niekedy aj pod hladinou jazier... No hlavne bývajú na
pekných a zaujímavých miestach,
ktoré chce zakladateľ skrýše ukázať ostatným hráčom. Geocaching
je ideálnou zábavou aj pre rodiny
s deťmi - veď ktoré dieťa odmietne
výlet na konci ktorého je „poklad“
s hromadou hračiek?
VODOTESNÁ NÁDOBA
Každá skrýša má na internete
svoju stránku, kde je opis miesta
a spravidla súradnice GPS, podľa
ktorých ju potom hľadáte. Nezriedka majú skrýše aj zaujímavý
príbeh, ktorý sa k danému miestu
či pamiatke viaže alebo vyžadujú
logickú úvahu, ktorá vás k súradniciam dovedie. Skrýšu samotnú
väčšinou tvorí vodotesná nádoba,
v ktorej je zápisník (logbook), upozornenie pre náhodného nálezcu,
ceruzka alebo pero a v prípade

vhodnej veľkosti aj rôzne iné predmety na výmenu (väčšinou nejaké
drobné plastové hračky, odznaky,
CD-čka, mince...). Hľadač si pri nájdení môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby v škatuľke čosi ostalo aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení je potrebné urobiť
o tom záznam v zápisníku priamo
v keške a na internete sa podeliť
o svoje zážitky z „lovu“ s ostatnými.
DVAKRÁT DO ROKA
Existuje niekoľko typov kešiek
a špecialitou sú takzvané stretnutia (eventy), na ktorých sa spoznajú prívrženci tejto hry, vymenia
si skúsenosti, porozprávajú svoje
príbehy. Vždy dvakrát do roka je
organizovaná aj špeciálna akcia –
CITO (Cache in, Trash out) event,
ktorý okrem spomínaného má za

Geocaching
je celosvetová hra,
ktorú hrajú státisíce
ľudí po celom svete.
Prináša pohyb, zábavu
s rodinou a priateľmi,
ale aj spoznávanie
nových miest.
Je určený pre ľudí, ktorí
milujú prírodu
a turistiku, ale zároveň
im nie sú cudzie ani
moderné technológie.
Podstatou je hľadanie
tzv. „kešiek“, skrýš,
umiestnených kdekoľvek.

hlavný cieľ vyčistiť vybrané územie
od odpadkov, ktoré tu zanechali
bezohľadní návštevníci. A práve
takýto event sa nedávno konal aj
v lokalite nášho amfiteátra pod
hradom Likava.
RÝCHLY SPÁD
V sobotu 29. apríla sa začalo parkovisko pri odbočke k hradu plniť
autami rôznych značiek. Mohli ste
tu vidieť nielen autá z okolitých
okresov, ale aj z Prievidze, Banskej
Bystrice, Levíc, Popradu či Bratislavy. Vystupovali z nich ľudia doslova
každého veku, navzájom sa vítali
ako starí známi a v skupinkách sa
presúvali k amfiteátru pod hradom. Tu sa zapísali do pripraveného logbooku, prevzali si malý
spomienkový darček a po chvíli
už v starom amfiteátri netrpezlivo
podupkávalo a živo debatovalo viac než šesťdesiat účastníkov
stretnutia. No a po krátkom uvítaní
organizátora a príhovore starostu
Mariána Javorku to už malo rýchly
spád.
PEKNÁ STRÁNKA
Pripravené vrecia a ochranné
rukavice sa rozchytali raz-dva a už
bolo vidieť len skupinky, ktoré
v okolí plnili vrecia odpadkami.
Aj keď sa zdalo, že odpadu až tak
veľa nebude, nazbieralo sa ho nakoniec pekných pár vriec. Všetkým,
ktorí sa na tomto stretnutí aktívne
zúčastnili, organizátorom a samozrejme aj vedeniu obce patrí za ich
prístup a pomoc veľká vďaka. Veď
svojím pričinením pomohli vyčistiť
aspoň malý kúsok našej krásnej, no
niekedy tak ťažko skúšanej prírody.
Aj takúto peknú stránku má hra
zvaná geocaching.
D. Kováč, alias dusko
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Hľadisko prírodného amfiteátra bolo provizórne prispôsobené pre 3 000 návštevníkov, pódium pre
350 účinkujúcich bolo požičané z Technických služieb v Ružomberku (prvomájová tribúna)?

LIKAVČANM.KRÁLOVENSKÝ
TRETÍ NA SÚŤAŽI KRÁSY

NAJVYŠŠIA POCTA
PRE IVANA HRČKU
Výnimočným a sviatočným dňom pre mnohých hasičov na Slovensku bol 4. apríl, nevynímajúc jedného nášho člena - vrchného
technika Ivana Hrčku (76 r.), ktorému sa dostalo najvyššej pocty a
titulu Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO).
Toto najvyššie vyznamenanie si
prevzal osobne spolu s ďalšími 57
ocenenými z rúk prezidenta DPO
SR JUDr. Ladislava Pethö v Žiline
za svoj celoživotný príkladný prístup a prácu v požiarnej ochrane.
Ujo Ivan, blahoželáme k významnému oceneniu, ďakujeme za
vašu prácu, ochotu, ľudskosť a
prajeme ešte veľa zdravia a síl v
rodinnom živote a aj medzi nami
hasičmi! Dobrovoľný hasičský
zbor Likavka má s ujom Ivanom
už štyroch Zaslúžilých členov
DPO SR - Ferdinanda Uhrinu,
Vladimíra Brtka, Róberta Lejka).
Sme radi a vďační, že nás vychovali takéto osobnosti hasičstva na
Slovensku.
IVAN HRČKA - MEDAILÓN
Vrchný technik Ivan Hrčka sa
narodil 23. 12. 1940 v Likavke.
Základnú školu ukončil v Ružomberku. Vo Vrútkach, v železničnom učilišti, získal výučný list ako
univerzálny sústružník. Po svadbe
s Magdalénou sa mu narodili štyri
deti.
Do Dobrovoľného hasičského zboru Likavka vstúpil v roku
1974, ale už predtým ako žiak a
dorastenec aktívne reprezentoval
náš zbor. Pokračoval v rodinnej
tradícii, nakoľko aj jeho otec bol
členom hasičského zboru. Počas
práce v našej organizácii viac
ako 25 rokov vykonával funkciu

obecného referenta prevencie
požiarov. Za jeho pôsobenia vo
funkcii zaviedli systém prevenčnej činnosti a významnú redukcii
rizík vzniku požiarov. Aj vďaka
jeho aktívnej a svedomitej práci
sa podstatne znížil počet požiarov v rodinných domov ako aj
v komerčných prevádzkach.
V prípade požiarov, predovšetkým lesných porastov v obci a jej
okolí, býval súčasťou záchranného hasičského tímu, ktorý pomáhal pri hasení. Podieľal sa na organizovaní a realizácii hasičských
súťaží a spoločenských podujatí.
Ruku priložil aj ku rekonštrukcii
priestorov likavského hasičského
zboru a prístavbe garáže. V prípade potreby je dodnes k dispozícii
pre pomoc pri realizácii rôznych
podujatí, ktoré organizuje Dobrovoľný hasičský zbor Likavka
alebo na nich zbor participuje.
Počas celého života bol aktívnym členom, čomu zodpovedali
aj jeho povýšenia a vyznamenania: 1975 - OO Hasič III stupňa,
1990 - čestné uznanie OV, 1995
- za príkladnú prácu, 1995 - za
vernosť - 20 rokov aktívnej práce
v zbore, 2004 – vernosť - 30 rokov
aktívnej práce v zbore, 2006 - za
zásluhy, 2010 – za mimoriadne
zásluhy, 2013 - za mimoriadne
zásluhy, 2014 – za vernosť - 40 rokov aktívnej práce v zbore.
Peter Brtko

Liptovská krása, ako sa zdá, v ostatnom čase boduje. Po tom, ako
sa dve Ružomberčanky prebojovali do finálovej dvanástky súťaže
Miss Slovensko, prišla dobrá správa aj od nášho rodáka z Likavky
33-ročného Martina Královenského. Domov priniesol tretie bronzové miesto zo súťaže mužskej
krásy Mister Infinity Beauty 2017.
„Na takúto súťaž som sa nijako
špeciálne nechystal a nápad prišiel celkom spontánne. Do súťaže
som sa prihlásil, lebo som chcel
získať nové skúsenosti a nové
možnosti do budúcnosti.“
Súťaž je určená pre mužov, bez
výškových limitov a podmienok
na miery postavy. „Je to priestor
pre začínajúcich kvázi modelov,
alebo teda chalanov, aby dostali
príležitosť sa predviesť na móle,
pózovať pred fotografmi, novinármi a kamerami,“ hovorí spoluorganizátor súťaže Pavol Titurus.
Pred samotným finále, v ktorom
zabojovalo 10 mladých mužov zo
Slovenska a Čiech, finalistov čakalo celodenné foto sústredenie
v Bratislave, kde okrem fotenia
pre známu odevnú značku absolvovali aj fotenie pre vlaky spoločnosti Regiojet. Finále sa konalo
v Žilinskom Palace Hoteli Polom,

kde porota v zložení zástupcov
hotela, značky Gate, TV Severka,
TV Markíza a českou Barbie Gabriel
Jiráčkovou nemala veľkú škriepku
a takmer jednoznačne sa zhodli na
víťazoch. „Hodnotili sme chôdzu,
charizmu, celkové sympatie a tiež
ako finalisti konverzovali v rozhovoroch.“ objasnila česká Barbie.
Víťazom tejto súťaže sa stal
23-ročný Adrián Koscis zo Svätého Petra (okr. Komárno), druhé
miesto získal 28-ročný Marek
Hegeduš z Kečova (okr. Rožňava)
a na treťom mieste sa umiestnil
Martin Královenský. „Výsledok
tejto súťaže ma veľmi potešil. Či
sa budem venovať modelingu
ukáže čas. Keď prídu príležitosti,
využijem ich.“ Martin pracuje vo
väznici a svojej práce sa nechce
vzdať. Pred objektívom fotoaparátu či kamery mu to ide, no ako
sám hovorí: „Budem sa tomu venovať iba vo svojom voľnom čase.
Skúsenosti tohto typu zatiaľ nemám a na súťaži som sa zúčastnil
prvý raz.“ Tretie miesto v tejto súťaži mu síce polichotilo, no nijako
ho nezmenilo. „Či sa považujem
za pekného? To musia posúdiť iní!
Stále som len obyčajný chlapec
z dediny,“ dodáva s úsmevom.
(RED)

viete, že...

Druhý ročník folklórneho festivalu sa začal slnečným počasím, folklórne súbory museli tancom
alebo piesňou zaplatiť „mýto“, potom prešli obcou až do amfiteátra?
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FUTBALISTI OŠK LIKAVKA V STREDE TABUĽKY
Uverejňujeme doterajšie výsledky, program, ako aj tabuľky našich družstiev OŠK - dorastencov a mužov
Muži OŠK Likavka sa zatiaľ v tabuľke 1. triedy pohybujú v strede tabuľky
na 7. mieste. V doterajšom účinkovaní aktuálnej sezóny nazbierali sedem
výhier, päť remíz a deväť prehier, pričom svojím súperom strelili 32 gólov, no inkasovali o štyri viac. Majú na konte 26 bodov, na šiestu Hubovú
strácajú osem bodov, a pred Ludrovou (8.) a Smrečanmi (9.) majú náskok
dvoch bodov. Do konca súťaže im ešte zostáva odohrať štyri kolá, pričom
22. kolo sa hralo v nedeľu 28. mája po uzávierke tohto čísla Likavanu.
Dorastenci sú zatiaľ v prvej triede na šiestom mieste, čo ich zaraďuje do
spodnej časti tabuľky. V aktuálnej nadstavbovej časti súťaže vyhrali tri zápasy, remizovali jeden, prehrali až šesťkrát. Strelili 11 gólov, ale až 22-krát
lovili loptu z vlastnej siete. Svoju pozíciu si ešte môžu vylepšiť, pretože
ich čakajú ešte dva domáce zápasy. Ročník uzavrú 17. júna na domácom
štadióne proti Palúdzke.
(MD)

MUŽI

odohraté zápasy 2017

DORAST

odohraté zápasy 2017

najbližší program

najbližší program
tabuľka I. triedy

tabuľka I. triedy
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innosť
vzpieračského
oddielu na pôde Likavky
začala v roku 1986, keď
silný
vzpieračský
oddiel Diana Orol Ružomberok hľadal miesto pre
svoju mládežnícku základňu Tréningové stredisko
mládeže, neskôr Školské
športové stredisko pri Základnej škole v Likavke (ŠŠS).
Našli sme pochopenie
u vtedajšieho riaditeľa ZŠ
Poljaka a učiteľa telesnej
výchovy Brnčala, ktorý potom viedol všestrannú prípravu detí. Marián Buschbacher
viedol špeciálnu, technickú prípravu skupiny, ktorá mala okolo
20 členov.
Stredisko mládeže malo svoj
finančný rozpočet, z ktorého sa
kúpila športová výstroj, činky,
oblečenie a obuv. Trénovali sme
v telocvični základnej školy. Mali
sme niekoľko sústredení v Ľubochni a na Oravskej priehrade.
Z tejto skupiny sa v celoslovenskom meradle uplatnili Roman
Puclík, Pavol Brnčal ml., Marián
Buschbacher ml., Eva Brnčalová
a ďalší, ktorí získali medaily z
Majstrovstiev SR.
Dobrá spolupráca s vedením
základnej školy pokračovala
aj počas funkčného obdobia
riaditeľa Jána Lacka až do roku
1989, keď nastal absolútny rozpad telovýchovy v ČSFR a potom aj na Slovensku. Boli zrušené vrcholové strediská mládeže
a ich nižšia forma tréningové
strediská mládeže. V ZŠ Likavka
nastal útlm tejto činnosti až do

viete, že...

Na druhom ročníku festivalu sa zúčastnilo približne 6 000 návštevníkov, oproti predošlému roku
upravili priestor amfiteátra a vybudovali k nemu asfaltku?
roku 2005, kedy som sa rozhodol
na vlastnú päsť, bez podpory telovýchovných orgánov, založiť TJ

upraviť bývalú školskú jedáleň na
posilňovňu, ktorú vybavil posilňovacími prístrojmi z Fitnes centra

VZPIERAČI ZÍSKALI 29
REPUBLIKOVÝCH TITULOV

64 strieborných a bronzových medailí v kategórii jednotlivcov,
ale aj družstiev. Úctyhodná bilancia...
Slávia Ružomberok ako občianske
združenie s vlastnými stanovami registrovanými na ministerstve
vnútra SR.
Požiadal som mesto Ružomberok
o dotáciu na činnosť, ktorá bola pre
nasledujúci rok aj schválená. Nemali sme však tréningové priestory. Myšlienka obnoviť činnosť
bývalého ŠŠS ma viedla znovu do
ZŠ v Likavke a na Obecný úrad v Likavke, kde za pomoci vtedajšieho
starostu Vladimíra Roška a riaditeľa
ZŠ Vaculíka, sme našli aj priestory
na tréning. Najskôr sme trénovali
v školskej telocvični, a keď nastúpil na post riaditeľa ZŠ Maga, dal

Klačno. Oddiel vzpierania zabezpečil činky, súťažnú činku nám
pridelil Slovenský zväz vzpierania.
Tým sa začalo obdobie ďalšieho
vzpierania v Likavke. Priestory sme
postupne vylepšovali, získali sme
nové činky.
Výberom detí zo ZŠ som si vybudoval pomerne silnú skupinu, ktorej jednotlivci sa začali presadzovať na Majstrovstvách SR, najmä
v mládežníckych kategóriách.
Za toto obdobie až do súčasnosti
sme získali 29 titulov majstrov SR
a 64 strieborných a bronzových
medailí v jednotlivcoch aj družstvách. Pričinili sa o to najmä títo

chlapci a dievčatá: Bukový Michal,
Krakovská Petra, Mravec Tomáš,
Rehák Michal, Obrcian Andrej, Krpelan Mário, Žiliva Filip, Patrik
Gejdoš, Žilavová Zuzana, Krakovský Jozef, bratia Krížovský,
Matuška Tomáš, Profitová
Jarmila, Pavlík Sebastián, Žakovský Dominik, Fulla Matej,
Hatala Šimon, Veselý Gregor,
Hromjak Jakub, Buschbacher
Peter, Mastiš Šimon.
Do tohto roku najväčšie
úspechy dosiahol Jakub
Žilava, ktorý vytvoril štyri
slovenské rekordy, zúčastnil
sa dvakrát Majstrovstiev Európy
do 17 rokov, kde obsadil 7. a 10.
miesto, na Majstrovstvách sveta v Peru (Lima) skončil na 10.
mieste. Bol členom AŠK Dukla B.
Bystrica, kde sa v roku 2014 zranil a skončil činnosť.
V roku 2015 na podnet starostu Mariána Javorku bol vytvorený oddiel vzpierania pri OŠK
Likavka, ktorý súťaží v rámci SR
v 1. lige. Jeho členmi sú bývalí
úspešní dorastenci a pretekári
z Diany Orol Ružomberok. Pod
hlavičkou OŠK Likavka sme získali prvé tituly majstrov SR. Momentálne je naším najlepším
pretekárom Ján Kočibal, majster SR a účastník tohoročných
Majstrovstiev Európy v Poľsku,
na ktorých vybojoval v kategórii nad 94 kg celkovo 4.
miesto a v nadhode výkonom
150 kg bronzovú medailu.

?

Marián Buschbacher,
vedúci oddielu a tréner

viete, že...

V rámci piateho ročníka festivalu odišla malá časť súboru Likava na vyzdobenom voze
do ružomberských ulíc, kde pozývali na festival pod hrad Likava?
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SEZÓNA METENÍKOV: ÚSPEŠNÁ A KONTROVERZNÁ
Pozreli sme sa do kuchyne florbalistov likavského klubu po nedávno skončenej sezóne 2016/2017
Taká bola práve
skončená
sezóna
2016/2017 u likavských Meteníkov. Jej
vyvrcholenie bolo veľkolepé i smutné. Ale
poďme po poriadku.
Ešte pred začiatkom
nového ročníka ohlásil odchod z predsedníckej pozície v klube
jej dlhoročný a dlhodobo najdôležitejší
člen Milan Javorka.
Bol to práve on, kto
pred vyše 10 rokmi
stál na začiatku tohto športu v Likavke
– v čase, keď florbal
ako šport poznalo len
niekoľko vyvolených
v celej republike. Počas oných dlhých desiatich rokov venoval
svoj voľný čas tomu,
aby sa šport s krátkymi
hokejkami dostal do
povedomia nielen v Likavke, ale i v celom Liptove. Jeho zanietenosť a láska
k florbalu žne úrodu už v dnešnej
dobe, keď je Likavka florbalovo známa a etablovaná na mape Slovenska
a každý, aspoň trochu znalý pomerov, uznanlivo pokýva hlavou pri
začutí názvu našej obce.
Veľmi poteší však aj to, že florbal
je už bežným druhom športu, ktorým sa dnes deti v našom regióne
bavia – i tu nemožno uprieť zásluhu
nášmu bývalému šéfovi. Za vykonanú prácu, pri ktorej často potreboval
pevné nervy zo železa, mu v mene
celého klubu vyslovujeme veľké
poďakovanie. Dúfame, že florbal mu
bude prinášať radosť aj naďalej, či už
ako rekreačnému hráčovi alebo vernému fanúšikovi.
Meteníci stáli na začiatku sezóny
pred ťažkou voľbou. Juniorské družstvo si v jarnej baráži o účasť medzi
slovenskou elitou vybojovalo miestenku do extraligy. Muži, ako zostupujúci tím z celoslovenskej prvej ligy,
dostali na základe predvedených herných výkonov, možnosť obsadiť jedno
uvoľnené miesto v tejto súťaži a pôsobiť v celoslovenskej súťaži aj naďalej.
Otázka bola jasná – čo sa bude hrať?
Po diskusii sa napokon rozhodlo –
skúsime to s mladými i staršími. Najnáročnejšia sezóna v histórii klubu
bola týmto odštartovaná.
Seniorské družstvo odštartovalo
sezónu na ihrisku jedného z najväčších rivalov v Detve. Po vyrovnanom zápase, v ktorom sa mohli
tešiť z víťazstva i naši, sa misky váh
so strelenými gólmi tesne priklonili
na stranu domácich. Prehra našich
ale nezlomila, ba naopak. Predve-

dená hra dodávala optimizmus do
ďalších zápolení. Podstatné bolo, že
na tejto stránke hry sa dalo stavať
a skúsenosti z predošlého ročníka sa
dali relatívne skoro zúročiť. Väčšina
súperov a ich štýl hry bola známa,
naši boli už rozohratí a nádeji pridával aj fakt, že so seniormi hrali aj
juniori, z ktorých až traja okúsili, ako
chutí reprezentačný zápas. Nasledujúce tri stretnutia sme vyhrali, jedno
remizovali a v tabuľke sa Likavka
ocitla na popredných priečkach.
Prehrali sme až v Bratislave a Trnave,
pričom obe družstvá sú dlhodobo
ašpirantami na postup do najvyššej
slovenskej súťaže.
Po ďalších dvoch plných bodových
zásahoch s družstvami v strednej
časti tabuľky, nás čakali náročné
zápasy s družstvami z východu –
Spišskou novou Vsou a Sabinovom
– opäť favoritmi súťaže. Po dvoch
prehrách s týmito súpermi sme si
potrebovali vylepšiť postavenie
v tabuľke a nasledovala neuveriteľná séria siedmych zápasov bez
prehry, do ktorých patrili i skvelé
nervy drásajúce zápolenia doma
proti Bratislave a Trnave, ktorým sme
oplatili v odvete straty bodov. Žiaľ,
následné zakopnutie doma a von so
slabšími Topoľčanmi a Partizánskym
nás stálo výhodné postavenie v tabuľke a ani následná domáca výhra
so Spišskou Novou Vsou, neskorším
absolútnym víťazom súťaže, nepomohla a v tabuľke sme po základnej
časti obsadili piatu priečku. Významný herný i tabuľkový vzostup oproti
predošlej sezóne znamenal historicky najvyššie umiestnenie Meteníkov
v celoslovenskej mužskej súťaži.

S vedomím, že Meteníci Likavka,
okrem jediného družstva (neskôr
postupujúceho Sabinova), dokázali
zdolať každého, sme vstupovali do
play off o účasť v najvyššej slovenskej súťaži – extralige mužov.
Eufória bola veľká, odhodlanie taktiež – veď sme dostali bratislavských
Snipers, s ktorými sme dokázali hrať
vyrovnané zápasy. K odhodlaniu
sa ale pridali aj problémy - viacerí dôležití hráči sa zranili a už pred
prvým zápasom v Bratislave sa rozpadol obranný val. Z Bratislavy sme
sa vracali s mankom 0:2 na zápasy,
s ďalšími zraneniami, ale i s vierou,
že sériu zvrátime. V úžasnej domácej
atmosfére, keď si na zápasy štvrťfinále našlo cestu takmer 200 ľudí, sme
náročné duely zvládli a vyrovnali
stav štvrťfinálovej série na 2:2.
Rozhodujúci, piaty, zápas najdlhšej prvoligovej série sa odohral
v Bratislave - v polovičnej zostave,
no so silnou diváckou podporou.
Naši fanúšikovia v hľadisku vytvorili
takmer domáce prostredie, chlapci
z Likavky držali krok so súperom a
vzdorovali 59 minút a 17 sekúnd.
Neuveriteľných 43 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, keď sa
už obe družstvá pomaly pripravovali
na predĺženie, padol kontroverzný
gól, ktorý poslal Snipers Bratislava
do semifinále prvej ligy. Meteníci
navonok so zvesenými hlavami, no
za predvedenú hru v hĺbke duše
právom hrdí, vychádzali z bratislavskej haly Elán za potlesku fanúšikov.
Ukončili jednu veľkú sezónu, počas
ktorej dokázali, že ani Likavka sa na
florbalovej mape Slovenska nestratí.
Celoslovenskú najvyššiu súťaž –

extraligu junorov,
si túžili vychutnať
mladšie
ročníky
Meteníkov. Tým sa
sprvoti darilo. Prvých šesť kôl sa hralo
doma, čo nahrávalo
dobrým výsledkom.
Družstvo pôsobilo
v extralige ako nováčik, bez skúseností. Aj napriek tomu
dokázalo tri zo šiestich zápasov vyhrať,
pričom na víťazstvo
siahalo v ďalších
dvoch. Hra sa musela páčiť. Jedine zápas
proti úradujúcemu
majstrovi Slovenska,
tímu ATU Košice,
vyznel jednoznačne
v prospech hostí.
Nasledovalo niekoľko
náročných
kôl, počas ktorých
sa prekrývali zápasy
juniorov aj mužov. Z talónu sme museli vytiahnuť tých najmladších, ktorí
sa mohli na juniorskej lige zúčastniť.
Bol to pre nich krst ohňom, ale i cenné lekcie florbalu. Polovica sezóny
znamenala zlom, kedy sa družstvu
prestalo dariť – prišli zranenia dôležitých hráčov, choroby a juniori
začali v tabuľke padať. Konečný
účet po základnej časti hovoril, že
Meteníci z Likavky sú 9. najlepší na
Slovensku. Vypadnutiu z extraligy
sme sa vyhli, čakala nás však baráž
o udržanie. V nej sa pridali ďalšie zranenia, choroby a iné dôležité školské
povinnosti, a tak sa v silne oklieštenej zostave napokon družstvo s najvyššou juniorskou súťažou muselo
minimálne na rok rozlúčiť.
Mladšie kategórie – starší žiaci
a staršia prípravka – sa zúčastnili na
ligových súťažiach stredoslovenského regionálneho rozsahu. Nižší
počet hráčov i nižší počet tréningových jednotiek sa prejavil a medzi
súpermi sa už nedarilo tak, ako ich
starším kamarátom. Dúfame však, že
naši mladí naberú inšpiráciu z práve
ubehnutého ročníka a čo najviac
skúseností od starších hráčov. Tak,
aby úspech v tejto sezóne nebol pre
Likavku na dlhší čas jediný. Už o niekoľko mesiacov budú môcť všetci
ukázať výsledky svojej prípravy v letných mesiacoch. Sezóna 2017/2018
štartuje na hranici prvej a druhej
septembrovej dekády. Veríme, že
fanúšikov nestratíme, poskytneme
im opäť dôvod na radosť a oni nám
zas možnosť poďakovať za dôležitú
podporu.
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viete, že...

V roku 1956 sa obecné zastupiteľstvo s pomocou obyvateľov a mimoriadnej aktivity
členov požiarneho zboru začať výstavbu novej požiarnej zbrojnice?
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