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VOĽBY U NÁS VYHRALO KDH
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa
stalo víťazom volieb do Európskeho parlamentu v Likavke. Poslancov do tejto inštitúcie Európskej únie sme si volili na celom
Slovensku v sobotu 25. mája.
KDH dosiahlo v našej obci volebný výsledok 32,73%. Na druhom mieste skončil Smer-SD (15,02%), nasledujú koalície
PS-Spolu (10,11%) a ĽS-Naše Slovensko
(8,92%. Viac ako pät percent hlasov dali voliči v Likavke aj SaS (8,03% a Kresťanskej únii
(5,35%).
Najviac preferenčných hlasov v Likavke
získali kandidáti KDH, ktorí podľa počtu
„krúžkov“ na volebných lístkoch obsadili až
štyri z prvých 5 miest. Marián Čaučík dostal

spomínali na
organistu

od voličov v našej obci 111 hlasov, Miriam
Lexmann 107, Ivan Štefanec 64 a Ján Figeľ
37. Hegemóniu KDH v prvej päťke narušila
len Monika Beňová (Smer-SD), ktorú preferenčne označilo 74 ľudí.
Volebná účasť u nás dosiahla 28,58%.
V okrsku č.1 (Kultúrny dom) bola účasť
28.77%, v druhom okrsku (Základná škola)
28.40%. Celkovo spomedzi 2 439 voličov
v Likavke využilo svoje volebné právo 697
obyvateľov, platných hlasov bolo 672.
Podrobné výsledy za našu obec si môžete
prečítať na 4. strane.
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Michal Domenik

HRDINA
MALEJ VOJNY

USPELI SME V ĎALŠÍCH
DVOCH PROJEKTOCH
O našej obci sa bezo sporu dá povedať, že je situovaná v luxusnej lokalite, v tesnej blízkosti okresného
mesta a súčasne ešte stále v lone prírody, v peknej
kotline medzi kopcami Predný Choč, Mních a Čebrať.
Naša trojtisícová obec má svoje nenahraditeľné postavenie v živote dolného Liptova. Zviditeľňuje sa osobnosťami, ktoré sa tu narodili a pracovali, či bohatou dávnou
históriou, dokumentovanou napríklad aj nedávno objaveným pokladom 1867 strieborných denárov a dvoch
zlatých dukátov v hlinenom džbáne z obdobia spred
viac ako 400 rokov spojených so stredovekým hradom
Likava. Okrem dávnej histórie, je dianie bohaté aj na súčasné udalosti. 		
(pokračovanie na s.2)
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FUTBALISTI NA ČELE,
VYHRALI AJ POHÁR
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obec uspela v projekte Wifi pre teba, ako aj
v žiadosti oo vybudovanie detského ihriska pri hasičskej zbrojnici?

USPELI SME V ĎALŠÍCH DVOCH PROJEKTOCH
(dokončenie zo s.1)
Divadelní ochotníci v tomto roku
oslávili 100. výročie svojej činnosti,
za pár dní nás čaká dominantná
akcia – Detský folklórny festival
skombinovaný s Hudobným letom, na ktorom svojich priaznivcov poteší jedna zo súčasných
na Slovensku najvychytenejších
kapiel – skupina No Name. Už teraz sa tešíme na dvojdnie 8. a 9.
júna. K účasti na tomto veľkolepom podujatí srdečne pozývam
všetkých priaznivcov zábavy bez
rozdielu veku, priaznivcov dobrej
hudby, tradícií i moderných trendov, dobrého jedla, ľudových remesiel a ľudového umenia. Vstup
na podujatie bude voľný.
Tunel Čebrať má byť prerazený
do dvoch rokov
Združenie Čebrať, ktoré má za
úlohu zhotovenie tunela Čebrať
ako hlavného stavebného objektu
úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, pracuje podľa aktuálnych
informácií podľa schváleného časového harmonogramu. Znamená
to, že v polovici mája je vyrazených
v oboch rúrach, ide totiž o dvojrúrový tunel, okolo 1 350 metrov. Tunel má celkovo dosiahnuť dĺžku 3
600 metrov, stavbári sú teda niečo
za jednou tretinou. Keďže na strane budúceho západného portálu
od Hrboltovej proces stavebného
povolenia výrazne zaostáva za realizáciou celého diela, tunel razia od
Likavky a aj materiál vyvážajú cez
portál v našom katastri. Túto činnosť cítime dosť intenzívne najmä
počas pohybu stavebných mechanizmov, nákladných automobilov
naložených materiálom.
Pre zaujímavosť, pri razení sa tu
vyťaží okolo 20 tisíc metrov kubických horniny za mesiac. Dôležitý
pre pokračovanie prác je fakt, že
v hornine sa nachádza minimum
vody. Veľká časť vyťaženého kameňa sa spracováva na zmes kameniva rôznorodých frakcií a znovu sa ukladá a používa do násypov
a podložia budúcich ciest. Tunel
vlastne poskytne najzákladnejšiu
vrstvu podložia budúcich diaľničných komunikácií. Celková dĺžka
trvania prác na tuneli je naplánovaná na zhruba 900 dní, čiže necelé tri roky. Rok máme za sebou, keďže tunel razia od minulého roku.
Dokončenie prác na celom úseku
diaľnice je plánované na koniec
roka 2022, ale vieme, že tento dátum nemusí byť konečný.
Stavbári pracujúci na tuneli
spolupracujú s obcou pri znižovaní vplyvov na život občanov

V Likavke zatiaľ nemáme proti tejto stavbe zásadné výhrady,
ale samozrejme registrujeme aj
sťažnosti našich občanov. Stavba
pre nich prináša diskomfort. Teraz
v jarných mesiacoch, tým, že hornina sa vyvážala po štátnej ceste
I/59 smerujúcej od Dolného Kubí-

na. V prípade pohybu naložených
automobilov je strašne prašná
a počas dažďa zase špinavá z vynášaného blata a vápencového
prachu tvoriaceho s vodou hustú
špinavú hmotu. Asfaltový povrch
cesty je opotrebený, sú tu vyjazdené koľaje, steká po nich kalná
voda. Ľudia bývajúci v blízkosti
diaľničného mosta, by o tom vedeli povedať svoje.
Mali sme podnety na prašnosť,
hluk, okná tu musia umývať dennodenne. Zvolal som preto stretnutie na tvare miesta za účasti NDS
a občanov. Určili sa opatrenia na
zlepšenie stavu. Môžem povedať,
že s predstaviteľmi NDS sa dá dohodnúť, z ich strany je ochota riešiť
problémy. Vyasfaltovali teda cestu
vedúcu k portálu, aby autá vytratili
nalepené blato už na nej a nie na
štátnej ceste. Celkovo sa aj obmedzila preprava po štátnej ceste a autá
začali viac používať obslužné cesty
(okrem vývozu horniny smerom na
západ, kde iná spojnica, ako štátna
cesta bohužiaľ neexistuje).
Vyčistili krajnice aj cestné priekopy od naplavenín a prachu.
Teraz cestu zametajú aj vysávajú.
Chceme tiež zvolať stretnutie so
Správou ciest ŽSK, aby tento úsek
posúdili a iniciovať výmenu koberca v kritickom úseku od jedného
výjazdu na štátnu cestu po druhý.

Na diaľnicu sa všetci tešíme, ale,
ako vidno, musíme si pri jej výstavbe aj hodne vytrpieť.
Pokračovanie
rekonštrukcie
cesty cez Paračku
Čo najskôr chceme pokračovať
aj s prácami na rekonštrukcii cesty

cez Paračku, konkrétne na úseku
od kaplnky až ku zdravotnému
stredisku s napojením nového
chodníka na už existujúci, tiahnuci
sa celou obcou smerom na sever.
Južný svah smerom na Ružomberok
sme aj s chodníkom a odvodnením vybudovali v závere minulého
roka, II. etapa je na spadnutie. Práce
máme zazmluvnené a začnú hneď,
ako sa skončí toto daždivé obdobie.
Stavba totiž obsahuje veľa zemných
prác, odvodnenie cesty a takisto
úpravu asfaltového povrchu.
Technická čata zabezpečuje
bežný chod obce
Často spomínam našu technickú čatu vytvorenú z vlastných zamestnancov a nezamestnaných
evidovaných na úrade práce. Títo
robia klasickú zimnú údržbu, teraz
už kosia, permanentne sa venujú
nakladaniu s odpadom. Zima nás
naozaj po každej stránke preverila
a odhalila viaceré naše nedostatky. Neraz sme si museli pomôcť aj
s externými pracovníkmi a technikou. Teraz už máme poznatok,
že túto čatu musíme posilniť aj
po technickej stránke. Treba nám
stroje na odhŕňanie a posýpanie
chodníkov. Predovšetkým dokúpiť predný pluh ku traktoru, aby
sa naraz mohlo odhŕňať aj posýpať a nemuseli sme tieto činnosti

robiť oddelene - a tým pádom sa
všetko predlžovalo a komplikovalo. Naši pracovníci tiež opravili dve
miestnosti v bývalom objekte Strediska služieb, ktoré využijeme ako
skladové priestory, opravili sme aj
zavlhnutú a opadanú vonkajšiu fasádu tejto budovy.
Divadelníci svoju storočnicu
oslávili vo veľkom štýle
Kultúrne podujatia opäť nesklamali ani v tomto roku. Vydarila
sa nám plesová sezóna s vynikajúcimi štyrmi plesmi – obecným,
školským, hasičskými bravčovými
hodami a krojovanou zábavou
organizovanou folklórnou skupinou. Štyri spoločenské udalosti na
vysokej úrovni. Oslávili sme aj 100.
výročie od založenia ochotníckeho divadla v obci. Vydarená akcia
s krásnou odozvou, ktorá ešte stále
doznieva. Ochotníci divadelnú hru
Kubo naštudovali na vysokej úrovni. Teší sa veľkej popularite a vystupujú s ňou aj po okolitých obciach.
Jedno z tradičných podujatí, ale
skôr športového charakteru, je Beh
oslobodenia. Organizovali sme už
jeho 41. ročník. Vydarené podujatie,
aj keď kvantitatívny rekord nepadol,
všetko klapalo ako švajčiarske hodinky. Bežci boli spokojní, bežali po
novej trase popri hrade, v prírode.
Len nedávno, 19. mája sme zorganizovali 3. ročník Organového memoriálu Leopolda Šidu (dlhodobý organista v našom kostole sv. Juraja). Kostol
bol ľuďmi slušne zaplnený. V širokom okolí nebýva takýchto podujatí
veľa a sme naň právom hrdí.
Ďalšie žiadosti na rôzne fondy
– úspešný projekt WIFI pre teba
a detské ihrisko
Okrem žiadosti o dotáciu na zateplenie materskej školy a školskej
jedálne sme vypracovali aj ďalšie
projekty: na zberný dvor pre uloženie a spracovanie komunálneho
odpadu (podľa aktuálnej informácie tento projekt žiaľ nebol podporený), na zabezpečenie Detského folklórneho festivalu, tiež na
projekty zamerané na jubileum
ochotníckeho divadla a ohľadom
rozšírenia knižničného fondu miestnej knižnice. Už máme schválenú
dotáciu na detské ihrisko pri Hasičskej zbrojnici na škvarovom ihrisku
vo výške 8 tisíc eur. Úspešnými žiadateľmi sme boli aj pri získaná nenávratného finančného príspevku
prostredníctvom Úrad podpredsedu vlády SR nazvanom WIFI pre Teba
v obci Likavka (8 500 eur). V rámci
neho budeme šíriť internetový signál na verejných miestach - kompletne pokrytý bude kultúrny dom.
Marián Javorka, starosta obce
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na projekt Znižovanie energetickej náročnosti budovy materskej školy a školskej jedálne Likavka
získala obec z fondov Európskej únie viac ako 700 tisíc eur?
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likavku môžete
mať aj v mobile
Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s operačným systémom Android, máte možnosť
stiahnuť si mobilnú aplikáciu Likavka zdarma z Google
Play (Obchod Play). Pre Apple je
na AppStore k dispozícii aplikácia Moja Obec.

UVÍTANIE DETÍ
DO ŽIVOTA
V našej obci sa každoročne
koná Uvítanie detí do života. Vo
štvrtok 28. marca sme v Obradnej sieni KD privítali 29 nových
občanov našej obce, ktorí sa narodili v roku 2018. Rodičia boli
obdarovaní starostom obce po
slávnostnom zápise do Pamätnej knihy finančným darom vo
výške 100€, peknou plaketou a
vecným darom.

ROZŠÍRUJEME KAPACITU MATERSKEJ ŠKOLY
Naozaj veľký projekt, na ktorý získala obec Likavka z fondov Európskej únie dotáciu vyše 700 tisíc eur je Znižovanie energetickej náročnosti budovy materskej školy a školskej jedálne Likavka. Projekt
je aktuálne v štádiu realizácie, a vedenie obce deklaruje, že ho chce
spojiť s projektom, financovaným z vlastných zdrojov - zväčšenie
tried, ich modernizácia, ako aj zvýšenie kapacity škôlky.
„Je to jedna budova v areáli základnej školy. Môžeme smelo hovoriť o jednom z hlavných projektov
celého volebného obdobia. Obsahuje zateplenie, výmeny okien a
dverí, výmenu strechy a jej izolácie,
zmeny vykurovania z klasického
radiátorového na podlahové, novú
elektroinštaláciu a aj klimatizáciu
v školskej kuchyni,“ približuje aktuálnu situáciu starosta Likavky Marián Javorka.
Práce začali pred takmer dvomi
mesiacmi, kedy sme odovzdali
stavenisko. Sú rozdelené na etapy. „Stavbári už odvodnili budovu

drenážou, pri výmene okien sme
museli práce prerušiť a požiadať
poskytovateľa dotácie o dodatočné schválenie zmien. Pri výmene
okien sa totiž ukázali viaceré skutočnosti, ktoré sme museli do projektu zapracovať.“
Projekt zateplenia chceme spojiť
s projektom financovaným z vlastných zdrojov, pokračuje starosta.
„Súčasné triedy zväčšíme, presvetlíme, zmodernizujeme a aj navýšime kapacitu o 8 miest, z terajších
64 na 72 žiakov. To máme naplánované do konca aktuálneho roka
2019. S tým súvisí množstvo sta-

rostí. Keďže je to budova jedálne
pre všetky deti navštevujúce základnú školu s materskou školou,
rekonštrukčné práce na jedálni
budeme musieť práce stíhať počas
prázdnin. Práce na budove materskej školy budú tiež robené vo
vysokom tempe počas prázdnin,
ale určite sa natiahnu aj na september až november. Počas tohto
prechodného obdobia by sme detičky chceli umiestniť do okolitých
kapacít. Čo je potešiteľné, rodičia
vítajú tieto práce na modernizácii
škôlky. Do budúceho školského
roku máme prihlásených viac detí,
ako sa očakávalo,“ uzavrel túto
problematiku Marián Javorka.
(md)

Z LIKAVSKEJ MATRIKY
Narodení: Juraj Mravec, Alica Mišík, Mia Natália Priesolová, Emma
Janigová, Michal Golian, Oliver
Druska, Alex Horváth, Ivet Karolína
Orviská, Sebastián Martinec, Vivien
Semanová, Ema Bražinová, Alex
Šavrnoch, Sofia Klačková.

mar, Pavol Imriška Dana Korpádyová, Štefan Sokolský – Zuzana Gáborová, Radoslav Kozák – Bc. Marianna Zsigmundová, Ing. Roman
Camber – Bc. Lucia Šintajová, Michal Druska Mgr. -Lucia Zošáková,
Jozef Široký – Bc. Eva Matúšková

Manželstvo uzavreli: Dušan
Švento – Carola Anna Barbara Vid-

Opustili nás: Jaroslav Hatala, 95
r., Anna Martonová, 90 r., Marián

Palata, 76 r., Helena Mušutová, 83
r., Mária Klačková, 60 r., Pavel Fain,
66r., Emília Konfálová, 85 r., Milan
Vrabko, 59 r., Jaroslav Šalplachta,
59 r., Ing. arch. Iveta Hatalová, 60
r., Stanislav Brtko, 81 r., Miloslava
Breyerová, 84 r., Anna Bobeková,
86 r., Magdaléna Trepáňová, 90 r.
(OcÚ)

DOSTALI STE
ZÁSIELKU?
V súčasnosti pracovníci OcÚ
Likavka doručujú Rozhodnutia
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019. V prípade, že
ste neboli zastihnutí pri prevzatí
zásielky, môžete sa informovať
o prevzatí a platbe na OcÚ Likavka v čase úradných hodín.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby si svoju povinnosť plnili
a riadne a včas zaplatili za Daň
z nehnuteľností a komunálny
odpad v lehote splatnosti.

RADA MLÁDEŽE
Pre fungovanie každej samosprávnej jednotky je mimoriadne dôležitá práca jeho výkonnej
zložky - úradu. „Na tom našom
spomeniem okrem iného práce
na dvoch dokumentoch strategického charakteru: aktualizácii
Programu odpadového hospodárstva a Komunitného plánu
sociálnych služieb. V obci sa realizuje aj ďalší milý projekt – práce na Koncepcii rozvoja mládeže alebo vytváranie podmienok
zapájania sa našej mládeže do
života obce prostredníctvom
Rady mládeže,“ povedal starosta
Marián Javorka.
(red, OcÚ)
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z pohľadu úspešnosti jednotlivých kandidátov za poslancov Európskeho parlamentu
boli najviac úspešní uchádzači KDH - ktorí skončili až štyria v prvej päťke v Likavke.

VÝSLEDKY „EUROVOLIEB“ V LIKAVKE (25.5.2019)
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príprava na individuálnu bytovú výstavbu smerom na Martinček ponúkne
priestor na stavebné pozemky v rozsahu 5 až 9 hektárov?
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KDE BUDÚ K DISPOZÍCII STAVEBNÉ POZEMKY?
Aktivitou obce v oblasti prípravy stavebných pozemkov je II. etapa rekonštrukcie
a dobudovania cesty a chodníka na ulici
Pod hradom v lokalite „novej“ IBV, ktorá je
už prakticky zastavaná. „Tento stavebný
obvod je tak v podstate uzavretý, pulzuje
v ňom život, bývajú tu najmä mladí ľudia.
Minulý rok sme tu vyasfaltovali centrálnu
cestu, teraz ešte dobudujeme ľavostranný
chodník a bočné uličky. Celá ulica pôsobí
pekne, je moderne poňatá, široká, funguje aj ako vstupná brána pre návštevníkov
obce smerujúcich na Likavský hrad. V rámci
dobudovania diaľnice a súvisiacich komunikácií bude táto ulica predĺžená ďalej a v podobe obslužnej asfaltovej cesty sa napojí
na jestvujúcu cestu k hradu. V budúcnosti
okrem prepravy najmä drevnej hmoty bude
slúžiť aj na pekné vychádzky, prípadne kratšiu cykloturistiku popri potoku ku hradu,“
hovorí starosta Marián Javorka.
Komasácia Strážnika je vo finálnej fáze –
čoskoro bude pripravených 14 stavebných
pozemkov. Pokračuje starosta obce: „Je to
už raz tak. Ak sa má obec rozvíjať, je treba
umožniť ľuďom stavať. V tomto smere robíme v Likavke neustále na potrebných opat-

reniach, a zatiaľ celkom úspešne. V prvom
prípade sa uskutočňujú pozemkové úpravy
v lokalite Strážnik za zariadením pre seniorov Senires. Je to krásne orientovaný svah
na juhozápad. Práce na komasácii (stavebných úpravách) sa uskutočňujú už tretí rok
a sú vo finálnej fáze. Funkčné usporiadanie
územia je prakticky uzavreté. Pozemkové
úpravy skončia do konca roka. Potom nastúpi druhá fáza, pre obec náročnejšia z pohľadu vybavovania a zhotovovania inžinierskych sietí. Obec v tomto ohľade prevzala
úlohu akéhosi developera. Vznikne jedna
ulica v tvare písmena S napojená na cestu
III. triedy smerom na Liskovú. Vytvorí sa tu
14 stavebných pozemkov na ploche asi 2
hektáre.“
IBV smerom na Martinček je v štádiu rozhodovania a príprav. Znovu má slovo M.
Javorka: „Druhé územie pre IBV, oveľa väčšieho rozsahu ako na Strážniku, pripravujeme na pozemkoch v smere na Martinček
a okolo cintorína. V závislosti od rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva by
sme chceli pripraviť územie pre výstavbu
nových domov v rozsahu 5 až 9 hektárov.
Je to tiež pekné, slnečné, vyvýšené územie.

Tu sme však naozaj len v začiatkoch, zisťujeme vlastníkov pôdy a robíme najzákladnejšie prípravné práce. Až po nich nastúpia
pozemkové úpravy. Hovorím o časovom
horizonte do umožnenia vlastnej výstavby
okolo 4-5 rokov.“
Na Strelnici alebo Sudove začnú stavať
asi najskôr. Starosta hovorí, že ďalšia IBV vo
výhľade má názov Strelnica, v územnom
pláne je však podľa miestneho pomenovania uvádzaná ako Sudovo. „Bude situovaná
v severnej časti obce za kolibou Likava, na
lúkach pod Čebraťom. Relatívne vysporiadané pozemky na ploche asi 1,5 hektára.
Obec tu vystupuje ako účastník procesov.
Konáme vo veci územného rozhodnutia
na umiestnenie prístupovej cesty a inžinierskych sietí. Momentálne je v územnom
pláne obce obsiahnutých v tomto území v
jednej časti okolo 17 domov a v druhej časti
cca 35 domov. Vychádzame samozrejme len
zo zastavovacej štúdie, keďže územné konanie ešte nebolo. To je obvod, kde sa začne
so stavbou nových domov pravdepodobne
najskôr,“ zakončil túto tému M. Javorka.
Michal Domenik

DOKONČENIE REGULÁCIE POTOKA ŽABOVO

Dodávateľsky rieši obec Likavka väčšie projekty. Začiatkom mája bola dokončená regulácia úseku potoka Kopanica, známeho aj ako Žabovo.
„Tento miestny názov je veľmi pekný a je odvodený od toho, že tu kedysi v močarinách žilo množstvo žiab,“ vysvetľuje starosta Marián Javorka.
Je to potok, vedúci popri kostole a obecnom úrade. „Išlo o dokončenie stavby začatej na jeseň minulého roka a prerušenej pre nepriaznivé
klimatické podmienky. Teraz je regulácia brehov kompletne hotová,“ uviedol následne M. Javorka.
(red)
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životným mottom výborného organistu a človeka Leopolda Šidu
bolo - Bohu patrí len to najlepšie?

V KOSTOLE SA USKUTOČNIL ĎALŠÍ ROČNÍK MEMORIÁLU LEOPOLDA ŠIDU

STÁTIE VOZIDIEL
nA MIESTNEJ
KOMUNIKÁCII
Ako príslušný správny orgán
podľa § 13 ods. 5 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a § 2 ods. zákona SNR
č. 534/2003 Z. z. o organizácii
štátnej správy na úseku cestnej
dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, upozorňuje občanov obce, že podľa
§ 23 ods. 1 zákona č. 8/2009
o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
pri státí motorového vozidla
na miestnej komunikácií musí
zostať voľný aspoň jeden jazdný
pruh široký najmenej 3 m pre
každý smer jazdy a pri zastavení
musí zostať aspoň jeden jazdný
pruh široký najmenej 3 m pre
oba smery jazdy. To znamená,
že v podmienkach, vzhľadom na
nedostatočnú šírku miestnych
komunikácií, je státie motorových vozidiel na nich zakázané
priamo zákonom o cestnej
premávke. Zastavenie a státie je
ďalej podľa § 25 odst. 1 písmeno
s/ citovaného zákona, zakázané
aj na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, teda aj na
zelených pásoch vedľa miestnych komunikácií.
Vážení občania, vzhľadom
k tomu, že v našej obci k takémuto státiu motorových vozidiel v jazdnom pruhu miestnej
komunikácie dochádza čoraz
častejšie, hlavne vo večerných
a nočných hodinách, upozorňujeme vás, že ďalšie porušovanie
zákona č. 8/2009 o premávke
na miestnych komunikáciách,
bude obec riešiť v spolupráci
s Dopravným inšpektorátom
ako spáchanie priestupku.
Zároveň vás upozorňujeme,
že podľa § 20 odst. 1 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách na vozovke
a krajniciach diaľnic, ciest
a miestnych komunikácií nesmú
s výnimkou dopravných značiek
a dopravných zariadení umiestňovať predmety tvoriace pevnú
prekážku. Preto vás žiadame
o odstránenie rôznych pevných
prekážok (napr. veľké kamene)
ktoré ste si umiestnili pred
svojím pozemkom.
(OcÚ)

LIKAVČANIA ZNOVU SPOMÍNALI
NA SVOJHO ORGANISTU
Významnú osobnosť slovenskej cirkevnej hudby Leopolda Šidu si
pripomenuli poslucháči tretieho ročníka organového koncertu, ktorý sa uskutočnil 19. mája v kostole v Likavke.
Osobnosť organistu pedagóga a
zanieteného propagátora cirkevnej hudby na Slovensku L. Šidu
priblížil správca likavskej farnosti
Pavol Ondrík. Vyzdvihol jeho
význam pre organovú hudbu na
Slovensku. Osobnú spomienku na
L. Šidu pridal starosta obce Likav-

dokázal zanietene pracovať na
pozdvihnutí cirkevnej hudby na
Slovensku.
Životným mottom L. Šidu bolo:
„Bohu patrí len to najlepšie.»
Týmto heslom sa celý život riadil.
Vypracoval vôbec prvé osnovy pre
výučbu organu a cirkevnej hudby

ky Marián Javorka. Podčiarkol, že
si ho vážili veriaci ich obce, spomína si na stretnutia s ním.
L. Šida pôsobil aj v Likavke v
tamojšom kostole sv. Juraja sa tiež
pričinil o stavbu vtedy nového
organa. Tento rok v máji uplynie
17 rokov od jeho odchodu do
večnosti. Preto sa organizátori
rozhodli, že každoročne v máji
zorganizujú koncert na pamiatku
tohto významného organistu i
propagátora duchovnej a cirkevnej hudby na Slovensku.
Osobnosť L. Šidu sa pomaly
vytráca z pamäte súčasníkov.
Práve jemu však môžeme na poli
rozmachu cirkevnej hudby vďačiť
za veľa. Aj napriek neľahkému
životnému príbehu, keď bol v
čase komunizmu nespravodlivo
odsúdený na 25 rokov väzenia a
nútených prác v Jáchymovských
baniach, s podlomeným zdravím,

na hudobných školách s následným schválením Ministerstva
školstva SR. Bol aktívnym a zanieteným organistom, dirigentom,
publicistom, hudobným pedagógom, skladateľom, upravovateľom
hudby a nenápadným hrdinom,
ktorý sa nebál poukázať na to, s
čím v svedomí nesúhlasil. Organový memoriál nesúci meno L. Šidu
má byť pripomienkou jeho usilovnej práce a prejavom uznania.
Na koncerte v Likavke sa predstavil Stanislav Šurin, ktorý študoval
na Konzervatóriu v Bratislave, na
Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave u profesora
Ivana Sokola a súkromne u profesora Johanna Trummera v Grazi.
S orchestrom Slovenskej filharmónie uviedol niekoľko skladieb
pre organ a orchester. Organové

recitály hral vo viacerých štátoch
Európy, v USA, Mexiku, v Kanade
a na Tajwane. V rokoch 19911995 bol organistom Dómu sv.
Martina v Bratislave. Účinkoval na
mnohých mediálnych prenosoch
bohoslužieb, vrátane inaugurácií
slovenských prezidentov a návštev pápeža Jána Pavla II. Je zakladateľom a organizátorom organových festivalov. Je zakladateľom a
predsedom Bachovej spoločnosti
na Slovensku a
členom Európskej konferencie
cirkevno - hudobných asociácií (CEDAME). Pôsobí ako poradca
pri opravách a
rekonštrukciách
historických a pri
stavbách nových
organov (napr.
Slovenská filharmónia, Katedrála
sv. Martina v
Bratislave, Katolícka univerzita
Ružomberok).
Venuje sa aj
kompozícií. Je
autorom Trnavskej omše, viacerých skladieb
na duchovné a
liturgické texty,
piesní na texty
slovenských a
francúzskych básnikov (predovšetkým Miroslava Válka).
Text a foto Tibor Šuľa

Kto bol

Leopold Šida?
Presvedčený demokrat,
politický väzeň, ktorý strávil
za bývalého režimu osem
rokov v jáchymovských
uránových baniach,
výborný organista, vedúci
likavského chrámového
zboru, pedagóg, skvelý
človek
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na nákup nových kníh pre obecnú knižnicu prispel Fond na podporu umenia sumou 1300 eur,
a z obecného rozpočtu bolo vyčlenených ďalších 1000 eur?

7

VZÁCNY NÁLEZ STRÁŽILI DO PRÍCHODU PAMIATKÁROV
Vzácny nález mincí sa podaril
dvojici v katastri Likavky 23. marca.
Manželia z Martinčeka našli v mieste rozrytom po diviakoch niekoľko
malých strieborných mincí, pravdepodobne jednu zlatú mincu,
zlomky hlinenej nádoby a medený,
respektíve bronzový predmet. O
poklade telefonicky upovedomili
predstaviteľov Krajského pamiatkového úradu Žilina. Zástupca úradu Martin Furman spolu s kolegyňou Barborou Danielovou z Oravského múzea vykonali obhliadku
miesta nálezu a podrobne zdokumentovali zistené skutočnosti.
Na ploche približne dva krát
jeden meter sa v plytkej jamke
nachádzalo rozbité hlinené dno
nádoby s mincami, ktoré boli koróziou prilepené na zvyšky látky a
na vnútornú stenu nádoby a vedľa
ležala kovová pokrievka. Poklad
obsahoval vyše 1 600 kusov strieborných denárov Mateja Korvína,
Vladislava II. Jagelovského, Ľudovíta II. Jagelovského, Jána Zápoľ-

ského a Ferdinanda
Habsburského, jeden groš a dva zlaté
dukáty Ľudovíta II.
Jagelovského. Mince pochádzajú z
obdobia od konca
15. storočia do roku
1527,
informoval
pamiatkový úrad.
„V súčasnosti intenzívne pracujeme
na ich vyčistení.
Krajský pamiatkový
úrad Žilina chce aj
touto cestou vyzdvihnúť postup nálezcov a ich snahu o
záchranu
nálezu.
Namiesto príjemnej
túry strážili vyše
troch hodín miesto
nálezu pred turistami a miestnymi
obyvateľmi, ktorí neďaleko pokladu brali zeminu do svojich záhrad,“
dodal M. Furman. Podľa neho je
historická hodnota nevyčísliteľná

a trhovú hodnotu určí znalecký
posudok. Poklad sa po všetkých
potrebných úkonoch ako je posudok, fotenie, váženie a spektrometrickej analýze dostane aj pred

oči verejnosti v Liptovskom múzeu
v Ružomberku.
Ján Sokolský

KNIŽNICA JE BOHATŠIA O TAKMER 200 KNÍH
V marci si viac ako inokedy pripomíname
význam knižnej kultúry. Už tradične sa mesiac marec spája nielen s príchodom jari, ale
je aj mesiacom knihy.
Keď siahneme do histórie, tento mesiac sa
viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil
aj zomrel v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť,
pretože nadovšetko miloval knihy. Marec
ako mesiac knihy oslavujeme na jeho počesť od roku 1955.
Aj naša obecná knižnica ožila detský-

mi besedami, na ktorých otvorila čarovné
dvere do sveta fantázie a rozprávok a privítala v kráľovstve kníh tých najdôležitejších
návštevníkov, naše deti, pretože práve tým
najmenším je dôležité ukázať krásu kníh a
čítania a formovať v nich pozitívny vzťah ku
knižnej kultúre.
Ako prví 20. marca navštívili knižnicu
prváci so svojimi učiteľkami. Naši prváci
sa oboznámili s pravidlami knižnice, zložili
sľub čitateľa a stali sa našimi novými členmi.
Deti boli obdarované knižným zápisníkom,

do ktorého sa im budú zapisovať prečítané
knihy a v júni vyhodnotíme a odmeníme
tých, ktorí prečítajú najviac kníh.
27. marca prišli navštíviť knižnicu naši
škôlkari z druhej triedy a nechýbali ani predškoláci. Deti pozorne počúvali a boli oboznámené s prevádzkou aj poslaním knižnice. Prečítali sme si rozprávku Aladin a jeho
čarovná lampa, nakukli sme aj do sveta encyklopédií o zvieratkách, potom si so záujmom prezerali detské knihy, veď na budúci
rok už budú z nich vedieť čítať.
Deti si so sebou odniesli pekný zážitok
a sladkú maškrtu. Škôlkárov vystriedali aj
deti z družiny, ktorí si už sami čítali knihu
Hľadám si lepšiu mamu od Gabriely Futovej.
No najviac sa im páčili encyklopédie.
Veľká vďaka patrí učiteľkám, ktoré prejavili záujem o besedu. Pre našu knižnicu to
znamená veľa, pretože sa nám po besedách
zvyšuje počet nových čitateľov. Aktuálna
ponuka kníh a samozrejme príťažlivé prostredie pomáha udržať návštevnosť a záujem
čitateľov.
Aktuálnosť knižného fondu sa snažíme
zabezpečovať aj zapájaním sa do grantových projektov. V minulom roku sa nám
takto podarilo získať dotáciu z verejných
zdrojov Fondu na podporu umenia v sume
1300 eur. Z obecného rozpočtu na zakúpenie kníh bola taktiež vyčlenená suma 1000
eur. Do knižničného fondu nám pribudlo
194 knižničných titulov, našu knižnicu navštívilo 528 čitateľov.
Miroslava Raksová
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naši záhradkári na súťaži koncom marca pri penzióne Gejdák
obsadili všetkých prvých 5 miest, pričom vyhrala Katarína Martonová?

AKO NA LETNÝ REZ V NAŠICH ZÁHRADÁCH?

Drahí priatelia, členovia základnej
organizácie záhradkárskeho zväzu
nezaháľali ani počas zimy či jari.
Ešte v decembri lanského roku
sme zorganizovali Vianočné posedenie záhradkárov v hasičskej
zbrojnici v Likavke. Toto stretnutie
bolo vo veľmi priateľskom duchu,
nielenže sme sa stretli a vymenili
si skúsenosti, ale sme sa i pohostili
na pripravenom guláši a koláčoch.
Hneď v januári tohto roku sme
mali výročnú členskú schôdzu. Pri
tejto príležitosti sme vyriešili organizačné veci, ale na schôdzi odzneli aj referáty o činnosti a hospodárení za minulý rok, taktiež sme naplánovali akcie, ktoré sa chytáme
v tomto roku u nás zorganizovať,
za okresný výbor SZZ sa schôdze
zúčastnil Václav Kucko.
Keďže jar je vhodné obdobie na
vykonanie rezu ovocných drevín,
naši členovia vykonali jarný rez
v záhradách obyvateľov, ktorí oň
prejavili záujem. Zúčastnili sme sa
aj na dvoch súťažiach v reze a to
republikovej súťaže, ktorá sa konala vo Svätom Antone pri Banskej
Štiavnici. Na tejto súťaži sme obstáli v disciplíne rez štíhleho vretena v silnej konkurencii so cťou na
15. a 22. mieste.
V hojnom počte sme sa zúčastnili
aj na okresnej súťaži v reze ovocných drevín, ktorá sa uskutočnila
30.3. pri penzióne Gejdák. Na tejto súťaži sme obsadili popredné
miesta získali sme 1. ,3. ,4. a 5.
miesto, 1. cenu vyhrala Katarína
Martonová, srdečne blahoželáme.
Zúčastnili sme sa aj na prednáške
o jarnom reze a vrúbľovaní v Ivachnovej. Okrem všetkých týchto akti-

vít sme ešte počas januára a februára odobrali vrúble sliviek, jabloní,
hrušiek a čerešní. Tieto vrúble sme
počas posledných týždňov zavrúbľovali do podpníkov, ktoré sme
v jeseni vykopali a presadili a ktoré
sa zdarne poprijímali.
Okrem týchto podpníkov sme
dostali ešte zjari asi 20 ďalších jabloňových podpníkov MM106 od
Václava Kucka, aj touto cestou mu
chceme poďakovať. Spolu sme zavrúbľovali asi 80 stromov, najviac
jabloní, napríklad aj vrúble z pamätnej jablone na Paračke a sliviek. Vrúble si mohli aj zadarmo zobrať členovia a vyskúšať si štepenie

na zasadených podpníkov alebo si
preštepiť stromy v záhrade. Naši
členovia mali aj možnosť objednať
si ovocné stromy zo škôlky z Veselého pri Piešťanoch, kde sme ich
boli vyzdvihnúť.
Na leto pripravujeme prednášku
s praktickou ukážkou letného rezu
a prebierky plodov. Obidva tieto
opatrenia, hoci sú medzi pospolitou laickou obcou nie príliš známe,
môžu výrazne ovplyvniť strom,
prebierka ovplyvní kvalitu plodov,
letný rez úrodu do budúceho roku,
a nielen to, letný rez je mnohokrát
vhodnejší pre niektoré druhy ako
jarný rez. O presnom konaní akcie

vás budeme priebežne informovať.
Taktiež od nového roku do našej
organizácie pribudli noví členovia. Členstvo v Slovenskom zväze
záhradkárov poskytuje odborné
poradenstvo, rôzne zľavy a v neposlednom rade mnohé dobré rady
v oblasti pestovania zeleniny ovocia i okrasných rastlín. Srdečne vás
medzi nami privítame.
Drahí priatelia, do nasledujúceho obdobia vám prajeme za celú
našu ZO SZZ Likavka všetko dobré,
šťastie, pokoj a zdravie v rodinách
a vo vašich záhradách dobré počasie a hojnú úrodu.
Martin Matejka

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ OSLAVUJE JUBILEUM
Aj keď v našej obci pracujú a
vyvíjajú činnosť viaceré skupiny, organizácie a spoločenstvá
so zameraním na deti, mládež,
dospelých, či už športového
alebo kultúrneho charakteru,
chcela by som vyzdvihnúť prácu
miestneho spolku Slovenského
červeného kríža.
V tomto roku si pripomíname
100 rokov od vzniku nadnárodnej organizácie červeného kríža
v bývalom Československu. Od
roku 1993 je to SČK. V našej Likavke sú evidované záznamy
činnosti od roku 1959. Plných
šesťdesiat rokov dobrovoľníckej
práce mnohých mladých žien,
matiek a dievčat, ktoré s veľkou
láskou a zanietením podávali a
stále podávajú pomocnú ruku
všetkým, ktorí ju najviac potre-

bujú a sú v núdzi.
S takouto ochotou a odovzdanosťou pracovalo v Likavke skutočne veľa členiek a aj ich vedúcich, z
ktorých už mnohé nie sú medzi
nami. Dnes pracuje miestny spolok
pod vedením Beáty Vrabkovej.
V začiatkoch činnosti bola práca
členiek spolku, aspoň čo si ja pamätám, zameraná viac na zdravotnú a sociálnu oblasť, s prepojením
na usmernenia a odborné vedenie
pracujúcim obvodným lekárom,
dnes je upriamená na dobrovoľné
darcovstvo krvi, kurzy poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a
náhlych príhodách, hromadných
nešťastiach, živelných pohromách,
potravinovej pomoci sociálne odkázaným a pod.
Darcovstvo krvi je v našom spolku na skutočne dobrej úrovni. Veď

darovať krv, to je ten najcennejší
dar – liek, aký môže dať človek človeku z lásky a hlbokého presvedčenia na záchranu života a zdravia,
bez čakania odmeny – čo za to?
V Likavke máme viac niekoľkonásobných darcov krvi, plazmy, krvných doštičiek, ktorí sú nositeľmi
bronzových, strieborných, zlatých
a diamantových plakiet, za tento
vysoko humánny postoj k úplne
neznámym ľuďom.
Členky SČK popri svojej každodennej práci a starostlivosti o svoje
rodiny, keď iní relaxujú, chodia na
výlety alebo jednoducho nič nerobia, pripravujú rôzne podujatia
a aktivity. Zapájajú sa do všetkých
podujatí realizovaných obcou, či
už športových, kultúrnych, hasičských súťaží a pod. Spolupracujú
s mládežou, organizujú akcie na

získanie vedomostí a zručností v
poskytovaní prvej pomoci a odborných prednášok.
Nezabúdajú ani na svojich starších členov pri príležitosti ich
životných jubileí a tiež stálych
a pravidelných darcov krvi. Pozývajú ich na stretnutia, kde im
poďakujú za ich ľudský prístup,
odovzdanosť, za dlhoročnú činnosť ako malý prejav vďaky a
uznania. V týchto aktivitách im
ochotne dopomáha aj vedenie
našej obce – starosta a poslanci.
Prajem vedeniu miestneho spolku a všetkým členom veľa sily vo
vašich aktivitách, nech sa vám v
práci darí, aby Vaša ochota, odovzdanosť a nezištnosť bola aj naďalej skutočným prejavom lásky
k blížnym a rodnej Likavke.
Anna Javorková
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počas 24. ročníka Dobrej noviny vyzbierali eRkári v Likavke
celkovú sumu 1 060 eur?

Z MALÉHO ZRNKA STROM
„Z malého zrnka strom“ aj v duchu tejto ročnej témy sa animátori
spolu s deťmi snažili zasadiť seba,
svoju angažovanosť a tak spoločne
budovať „zo zrnka strom“.
V zimných mesiacoch sme priložili ruku k dielu už k 24. ročníku Dobrej noviny a spoločne
vyzbierali 1060 eur. Ťažiskovým
projektom podporovaným v 24.
ročníku Dobrej noviny bola pomoc pre deti, mladých ľudí a vdovy
v Ugande. Neobvykle sme koledovali 2 dni, kedy sme navštívili aj našich starších v domove sociálnych
služieb v Likavke. V januári sme
oslávili 22. výročie založenia spolu
so animátormi, rodičmi, zástupcami eRka z územia Orava – Liptov,
predstaviteľmi obce, sympatizantmi. Vďační sme aj všetkým ľuďom
dobrej vôle, ktorí nás neustále
podporujú. Týmto im vyjadrujeme
úprimné ďakujem. Práve aj vďaka
týmto ľuďom či už spomenutým

alebo nie, môžeme v obci prinášať
radosť a úsmev našim deťom.
V ďalších mesiacoch sme s našimi
„eRkurzistami“, ktorí sa pripravovali počas pol roka na animátorstvo,
ukončili naše formačné stretnutia.
Naši mladí sa zúčastnili aj formačného kurzu v Liptovskej Osade pre
začínajúcich animátorov. Sme veľmi radi, že sme mohli opäť prijať
mladých do nášho animátorského
tímu. A už môžeme prezradiť, že
pripravujeme ďalšie projekty pre
budúcich začínajúcich animátorov,
ale aj „násťročných“.
Mesiac máj patril Misijnej púti,
putovali sme do Levoče na Mariánsku horu. Táto púť vyjadruje aj
poďakovanie našim deťom, ktoré
koledovali v uplynulom roku.
Tento rok nás čaká aj letný tábor
od 28. júla do 4. augusta v Lúčkach
pri Kremnici. Prihlášky nájdete
v predsieni kostola.
Predtým sa zapojíme do dlhoroč-

MLADÍ OBCI,
OBEC MLADÝM...

nej kampane „Vypni telku, zapni
seba“. Spoločne načerpáme sily na
„Víkendovke“ v Letanovciach.
Koncom augusta sa chystá v Ružomberku Celoslovenské stretnutie eRkárov. Bude to vzácny čas aj
pre nás, kedy môžeme na našom
Liptove privítať eRkárov z celého
Slovenska.
Posledné riadky chcem venovať
ako vďaku. Jún je mesiacom, kedy
si naši animátori vyslúžia sviatosť
manželstva. Prajeme im teda do
spoločných rokov všetko dobré
a ďakujeme im za dlhoročný prínos
v našom spoločenstve.
Poďakoval by som sa taktiež všetkým ľuďom ktorí akokoľvek sa podieľajú na raste nášho spololočenstva. Veríme, že aj počas nasledujúcich rokov budeme svedomito
žiť v duchu „Z malého zrnka strom“
Matúš Šuľa

V NEDEĽU VYSTÚPI NA ŠTADIÓNE OŠK SKUPINA NONAME

Ťažiskovou udalosťou spoločenského a kultúrneho života v letnom období je tzv. Veľký dvojdeň
– sobota a nedeľa 8. a 9. júna. V sobotu máme na programe Detský
folklórny festival – 44. ročník. Koncipujeme ho v klasickom štýle.
Sobota začne varením pirohov,
na folklórnom festivale potom vystúpi 8 účinkujúcich s medzinárodnou účasťou. Uvítame totiž medzi
nami aj FS Lipka z našej partnerskej obce – Bodonoš z Rumunska.
Medzi pozvanými hosťami budú aj
hostia z tejto obce a tiež z ďalších
partnerských obcí a mesta – Českých Slatinian a poľských Wilkowíc.

Sobota vyvrcholí koncertom Jozefa Ivašku, nášho rodáka, ktorý sa
k obci hrdo hlási. U nás bude mať
jeden z jubilejných koncertov pri
príležitosti svojich 70 narodenín.
Do noci potom bude pokračovať
oldies party.
Folklórny festival sme skombinovali s nedeľným „Hudobným letom“ – alternatívnou veľmi populárnej augustovej Rozlúčky s letom. Tento rok, vzhľadom na termínové možnosti kapiel, o ktoré sme
mali záujem, sme „rozlúčku“ preložili práve na nedeľu 9. júna. Urobili
sme teda kombináciu folklórneho a koncertného dňa. Budeme
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svedkami koncertov slovenských
kapiel. V podstate to budú dva
neuskutočnené koncerty z minuloročnej Rozlúčky s letom, keďže
pre búrku a bleskobitie sa koncert
z bezpečnostných dôvodov nemohol odohrať. Najskôr nám náladu
rozprúdi raper Majself a vybuchne aj kultúrna bomba v podobe
plnohodnotného koncertu jednej
z najlepších slovenských kapiel
- No Name. Ešte predtým bude
niečo pre rockových klasikov – a to
kapela AC/DC revival z Trenčína.
Marián Javorka

Zvýšenie občianskej informovanosti a participácia mladých ľudí
Žilinského kraja na veciach verejných. Sme „MOOM“, teda Mladí
Obci Obec Mladým. Oficiálny názov Obecná rada mládeže v Likavke. Čo to všetko znamená? Je to
záujem o našu obec, záujem o život v nej, o kultúru a tradície. Človek prichádza na svet narodením,
občanom sa však nerodí. Stáva sa
ním postupne. Najskôr v rodine,
potom v škole, v zamestnaní...
Učí sa povedať svoj názor a hľadať riešenie, zapájať sa do života.
Má možnosť formulovať svoje
názory, argumentovať a diskutovať o veciach, ktoré sú pre neho
dôležité. Rozširujú sa tým jeho
poznatky o participácii, právach,
povinnostiach,
zodpovednosti
a hodnote vlastného občianstva.
Záleží mu aj na iných, začína vnímať okolie a prikladá svoj nápad
a prácu, čas, a tak sa stáva občanom. Tak má účasť na živote, teda
účasť na občianskej participácii.
K napísaniu týchto slov ma inšpirovala Príručka o založení, poslaní
a úlohách obecnej rady mládeže.
Čo participácia vlastne znamená? Prvá otázka ktorá mi napadla
na prvom školení ohľadom diania
našej obci... Odpoveď je „záujem
o veci verejné“.
Slovo záujem sa tu opakuje už
veľakrát, ale je to krásne slovo,
slovo ktoré vyjadruje, že nám na
niečom dôležitom záleží. Vďaka
projektu, ktorý sa realizuje od
septembra minulého roka v našej obci sme si uvedomili, že nám
mladým záleží na našej obci a sme
odhodlaní sa zamerať hlavne na
nás mladých a našim cieľom je, aby
mladí ľudia tu našli svoje miesto.
Sme zoskupenie mladých, ktorí
sú ochotní budovať budúcnosť
obce, ale hlavne sa tu chceme
cítiť dobre. Chceme organizovať
akcie na zjednotenie ľudí v obci
bez ohľadu na vekové kategórie. Chceme obohatiť našu obec
o nové tradície a kultúru, ako ste
to vy starší, dokázali v minulosti.
Chceme umožniť mladým ľuďom
zažiť čo najviac krásneho v našej
obci a vytvoriť spomienky, ktoré
im nedovolia opustiť ju ani v dospelosti, ale ostať v nej a budovať
ju pre svojich potomkov.
Zaujíma nás verejný život v našej obci, a preto sme sa rozhodli,
že skupinka mladých ľudí pod názvom MOOM chce pre našu obec
a jej občanov to najlepšie.
A touto cestou chceme pozvať
vás mladých, neváhajte a pridajte
sa k nám (čoskoro aj na Facebooku).
Gabriela Zsigmundová
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ačiatkom jari - 24. marca
2019 sme si pripomenuli
80. výročie tragickej smrti nášho rodáka, hrdinu,
„kapitána letectva in memoriam“
Ferdinanda Šventa.
Ferdinand Švento sa narodil
v Likavke 26. marca 1913 rodičom, otcovi Karolovi Šventovi a matke Antónii, rodenej
Hatalovej Švalecovej. Narodil
sa ako tretie dieťa zo štyroch
súrodencov, mal dve staršie
sestry a nevlastného brata.
Otec Karol - starosta obce
Likavka v rokoch 1914-1918,
bol živnostník a vykonával
stavby z dreva ako drevené
domy, hospodárske budovy
a pod. Mal stálych zamestnancov, pri väčších prácach
si najímal ďalších zamestnancov. Matka Antónia zomrela
v roku 1926, keď boli deti ešte
školopovinné.
Ferdinand po vychodení
ľudovej školy v Likavke navštevoval meštiansku školu
v Ružomberku. Keďže chémia
bola jeho láskou, jeho ďalšie
kroky smerovali do Banskej
Štiavnice, kde v roku 1933
ukončil Strednú priemyselnú
školu chemickú. Po ukončení
školy nastúpil na základnú
vojenskú službu. Počas nej ho
likavský rodák, vojenský veliteľ pán Kačka, prehovoril, aby
šiel k letcom ako vojak z povolania. Vyštudoval slávnu
Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave, ktorú ukončil slávnostným vyradením
v roku 1937 ako člen 5. leteckého pluku. Jeho ďalšie kroky viedli do leteckého pluku
v Brne, kde slúžil až do vzniku
Slovenského štátu.
Vznikom Slovenského štátu
14. marca 1939 a protektorátu Čechy a Morava 15. marca 1939 sa celá organizačná
štruktúra československého
vojenského letectva budovaného po dve desaťročia rozpadla. Útvary čs. vojenského
letectva na území Čiech a Moravy boli rozpustené, ich materiálne vybavenie bolo zabavené okupačnými vojskami.
Tie letecké útvary, ktoré mali
svoje materské základne v českých
zemiach a boli v rámci mobilizácie 23. septembra 1938 dočasne
dislokované na Slovensku, boli
stiahnuté do Protektorátu a tiež
odzbrojené. Príslušníci letectva
českej národnosti, slúžiaci na Slovensku museli z rozhodnutia slovenskej vlády do 22. marca opustiť
Slovensko.
Zo 6 leteckých plukov čs. vojenského letectva bol na území
Slovenska trvale dislokovaný len
jeden letecký pluk, pluk M. R.

viete, že...

Ferdinand Švento po vychodení ľudovej školy v Likavke
navštevoval meštiansku školu v Ružomberku, a potom SPŠ chemickú v Banskej Štiavnici?

Štefánika, ktorý sa stal základom
slovenského vojenského letectva.
Základne mal v Malackách, Vajnoroch, Piešťanoch a Nitre.
Celkove malo slovenské letectvo
po vzniku Slovenského štátu od-

čilo na Karpatskú Ukrajinu – bývalú
súčasť Československa, kde narazilo na odpor jednotiek bývalej česko-slovenskej armády. Tá zastavila
odpor a stiahla sa na Slovensko a
do Rumunska. Maďarsko tak zís-

FERDINAND ŠVENTO HRDINA MALEJ VOJNY

hadom okolo 200 lietadiel, z toho
len 82 bojaschopných. Na základe
uzatvorenej tzv. Ochrannej dohody Slovenského štátu z Nemeckom bolo na západnom Slovensku
utvorené ochranné pásmo. Prakticky to znamenalo, že na území
prakticky až po Žilinu výkon vojenského práva podliehal nemeckej
brannej moci. Sklady, kasárne a výzbroj, ktoré sa nachádzali na tomto
území, zostali do jesene 1939 taktiež pod nemeckou kontrolou.
15. marca 1939 Maďarsko zaúto-

kalo časť výstroje a výzbroje čs. armády a otvoril sa mu nový, nebezpečný útočný smer na Slovensko.
Armáda nového Slovenského štátu
sa začínala ešte len formovať a to
za veľmi nepriaznivých okolností.
Nový minister národnej obrany
ppl. gšt. Ferdinand Čatloš si bol vedomý nebezpečenstva situácie a
ešte 15. marca vydal rozkaz na vypracovanie plánov zabezpečenia
hraníc s Maďarskom a Poľskom. V
reakcii na pokračujúce pokusy
o narúšanie hraníc maďarskými

jednotkami nariadil nový veliteľ
Hlinkovej gardy Alexander Mach
celoštátnu brannú pohotovosť.
Maďarsko, ak chcelo využiť situáciu, muselo konať rýchlo a to aj
vzhľadom na pripravovaný podpis
ochrannej slovensko-nemeckej zmluvy.
Maďarská armáda začala útok
na Slovensko, neskôr známy ako
Malá vojna, v skorých ranných
hodinách 23. marca 1939. Jej
jednotky postupovali vo viacerých prúdoch v smeroch Veľké
Berezné – Ulič – Starina, Malé Berezné – Ubľa – Stakčín a Užhorod – Tibava – Sobrance.
Útok vyvolal na Slovensku
všeobecnú vlnu odporu, odhodlanie brániť vlasť a urýchlil
formovanie jeho armády. Velenie slovenskej armády nariadilo od skorých ranných hodín
24. marca ofenzívne operácie
s cieľom zatlačiť agresora späť.
Pri týchto bojoch sa zvlášť vyznamenalo letectvo.
Za tejto situácie bol poručík
letectva Ferdinand Švento
prevelený z Malaciek do Spišskej Novej Vsi. Cestou z Malaciek sa ešte zastavil na 3 dni
v Likavke. Po 2 dňoch si zobral najnutnejšie veci, prádlo
a odcestoval. Jeho starý otec
ho prosil, aby ešte zostal, no
on povedal, že ho v armáde
potrebujú a odišiel.
Hneď po vypuknutí konfliktu s Maďarskom bol por.
letectva Ferdinad Švento
ako pozorovateľ vyslaný
z letiska Spišská Nová Ves na
prieskum v oblasti Pavlovce
nad Uhom spolu s pilotom
slobodníkom Gustávom Pažickým na lietadle Letov Š
328. Okrem jeho lietadla zbadali na prieskume maďarskí
vojaci ešte jedno slovenské
lietadlo a začali guľometmi
strieľať. V tom prileteli maďarské lietadlá a začal sa boj.
Jedno naše lietadlo stihlo odletieť a druhé s Ferdinadom
Šventom na palube vyletelo
vyššie do oblakov a tam sa
ukrylo. Po čase zostúpilo
nižšie, no priamo medzi maďarské lietadlá. Lietadlo bolo
zasiahnuté, pilot Pažický zahynul v lietadle, ale Ferdinad Švento stihol vyskočiť.
Okolnosti jeho smrti sú zahalené
tajomstvom. Podľa jednej verzie
- slovenskej, ako letel na padáku
ho rozstrieľali maďarskí vojaci a on
si pritom zakryl rukou oči. Podľa
druhej verzie – maďarskej, pristál
pri skupine maďarských husárov.
Po pristátí hľadal doklad o svojej
totožnosti. Pohyb ruky si vysvetlili husári ako ťah po zbrani a por.
let. Ferdinanda Šventa zastrelili. Po
prehľadaní zistili, že vo vnútornom
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počas Slovenského štátu dostal Ferdinand Švento vyznamenanie
in memoriam Za obranu Slovenska 1939?

náprsnom vrecku mal skutočne
doklady. 25. marca 1939 maďarské vojsko pochovalo Ferdinanda
Šventa so všetkými vojenskými
poctami v Pavlovciach nad Uhom.
Maďarskí letci mu venovali veniec so stuhou s nápisom: „Hrdinnému letcovi maďarskí letci“. O
jeho pohrebe informoval i maďarský rozhlas. Po troch mesiacoch v
lete 1939 sa podarilo ministerstvu
národnej obrany s pričinením pána
Kačku získať povolenie na exhumáciu tiel pilotov a ich pochovanie
v rodných obciach. Povolenie bolo
pod podmienkou, že nebudú mať
vojenský pohreb.
Pozostatky Ferdinadu Šventa prišli na ružomberskú stanicu
o druhej v noci. V stanici bola
vyhradená miestnosť, kde bola
uložená rakva za asistencie niekoľkých gardistov, ktorí robili stráž do
10. hodiny. Rakva bola následne
uložená na katafalk a prenesená
pred jeho rodný dom, kde bola
krátka rozlúčka a boli vystrelené
salvy na jeho počesť. Po rozlúčke
bol prenesený na cintorín a uložený do hrobu. Keďže pohreb nemohol byť vojenský, celú rozlúčku
organizovala Hlinkova garda.
Na rodnom dome bola po nejakom čase inštalovaná pamätná
tabuľa. Problémom tabule bolo, že
na nej bolo napísané, že ju venuje
Hlinkova garda. Rodina mala potom po príchode partizánov problémy, lebo nie každý poznal dejiny,
a preto rodina radšej pamätnú tabuľu odstránila. Paradoxom bolo, že po
prechode frontu naopak sovietski
vojaci požadovali, aby sa tabuľa inštalovala naspäť, lebo z ich pohľadu
to bol hrdina. Rodina už pamätnú
tabuľu nikdy neinštalovala.
Počas Slovenského štátu dostal
Ferdinand Švento vyznamenanie
in memoriam Za obranu Slovenska 1939. Po skončení 2. svetovej
vojny sa počas dlhých rokov o Malej vojne a jej hrdinoch nemohlo
písať a hovoriť, zmena nastala až
po roku 1989. Rozkazom Ministra
obrany bol v roku 1995 povýšený
Ferdinand Švento na kapitána letectva in memoriam.
Ferdinad Švento bol veselý, mladý inteligentný človek so zmyslom
pre spravodlivosť. Súčasná generácia a mladí Likavčania si majú brať
od koho príklad. Aj on, podobne
ako ďalší hrdinovia Malej vojny, sa
pričinili, že Maďarsko na príkaz Nemecka muselo ďalší postup vojska
zastaviť. Slovenské velenie ešte večer 24. marca vydalo rozkaz zastaviť boje. Malá vojna sa definitívne
ukončila 4. apríla 1939, kedy obe
strany podpísali protokol o novej
hraničnej čiare, na základe ktorého Slovensko Maďarsku odstúpilo
1 670 km2 svojho územia s približne 40 000 obyvateľmi.
Ing. Michal Švento
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KRÁSA SPASÍ SVET...
Dostojevský – Idiot
Fjodor Michajlovič Dostojevský vo svojom znamenitom románe Idiot cez postavu kniežaťa Miškina
vyhlasuje, že „krása zachráni svet“. Podobne ako
v románovej situácii, kde hlavný hrdina je vysmiaty
za tento svoj názor, je to aj dnes, keď so všetkou vážnosťou budeme toto tvrdiť a tejto pravde podriaďovať svoj život. Škoda len, že sme takí nepoučiteľný!
Lebo KRÁSA je naozaj to jediné, čo nám pomôže
zmysluplne sa pohnúť vpred. Môžeme ju pomenovať aj harmónia alebo súlad. Je to rovnako platné
pre vonkajší svet prírody, o ktorú je dané človeku sa
starať, pre medziľudské vzťahy na všetkých a akýchkoľvek úrovniach ako aj pre vnútorný – ten najintímnejší svet každého z nás...!
Organový koncert – Memoriál Leopolda Šidu
V nedeľu 19. mája sa v našom farskom kostole
uskutočnil tretí ročník Memoriálu Leopolda Šidu,
organistu, pedagóga a zapáleného propagátora
krásnej hudby, najmä liturgickej. Chvalabohu, zišlo
sa nás nie málo. Zanietením organizátorov, najviac
však umením Stanislava Šurina, hudobného skladateľa, pedagóga a organistu svetového formátu, sme
boli akoby vtiahnutí do sveta, kde k nám prehováralo „niečo“, čo nikto nevie vysloviť, ale každý vie, že ho
to dvíha zo všednej každodennosti k výškam neba...
MUDr. Pavol Strauss si 14. marca 1985 poznamenal aj takéto slová: „Význam človeka sa transponuje
do duchovnej oblasti, ako jedinej, čo má presah nad
jeho holú existenciu. Zmysel života človeka je jeho
odtlačok do sféry ducha.“
Duch a duchovné dielo človeka prežíva a formuje
aj naše životy – povznáša, akoby za ruky nás berie
a vedie v ústrety Absolútnemu. Požehnaný, kto to
vníma! A pre tých „iných“ má Pán svoje cesty. Naozaj
„spoločenstvo svätých“ – reálne, bezprostredné, nevyhnutné. Veď načo je to potom všetko a aký by bol
zmysel života? Ale aj zmysel krásy – hudby, poézie,
obrazu, lásky...? Podivuhodný Boh sa podivuhodnými formami zjavuje človeku... A krása je jednou
z týchto podivuhodných foriem!
Prvé sväté prijímanie
Začiatkom mája sme v našej farnosti mali Prvé sväté prijímanie. Nebolo možné si nevšimnúť radostné
a krásne vyzdobené deti a ostať pri tom bez vnútorného pohnutia či dojatia. Niečo nám „brnklo“ na citlivú strunku našej duše. Na tú, ktorú často zaznávame, alebo žijeme, akoby sme ju ani nemali... Struna
krásy, ktorá má svoje miesto v každom z nás. „Struna“, ktorú okrem človeka majú len anjeli a Boh...
Pri slávnosti sme si pripomenuli dôležitosť jednoty
krásy vonkajšej s krásou vnútornou. Viete, nie každý
má možnosť pozrieť sa do ešte ustráchaných, ale už
nesmierne šťastných očí vo chvíli, keď ony spoznajú,
že Dobrý Pán Boh im práve odpustil... A to dieťa si
uvedomuje, že v tej chvíli sa opäť stalo čistým, stalo
sa svätým, ako prvý raz pri krste! Vonkajšie vyjadrenie (krásne šaty) je len akýmsi prirodzeným pokusom – snahou – vyjadriť znova to, čo nemôžeme
uchopiť – krásu vnútornú. A my, ktorí sme tam boli,

boli sme svedkami tajomstva, krásy, ktorá je nám
ponúkaná „zhora“...
Liturgia
Možno takto začíname rozumieť aj liturgii – sv.
omši, keď sa počas nej spieva evanjelium, alebo
iné časti omše, keď sa použije latinský jazyk alebo kadidlo, keď kňaz koná gestá a prednáša slová v inom, nie bežnom rečovom tóne... Je to ako
„závoj“, za ktorým si hlbšie uvedomujeme tú najväčšiu KRÁSU, ukrytú v tajomstve. Lebo „liturgia je
výkon Kristovho kňazstva, ktorým sa sprítomňuje
vonkajšími vnímateľnými znakmi spása človeka a
oslava Boha v bohoslužobnom poriadku Cirkvi. Týmito slovami odvodenými od vyjadrenia v prvom
dokumente Druhého vatikánskeho koncilu Sacrosanctum concilium sa vyjadruje charakter katolíckych bohoslužieb. Je to dialóg medzi Bohom (spása – posväcovanie človeka) a ľuďmi (oslava Boha)“.
Dotýkame sa tu toho, čo nemôžeme úplne pochopiť. A paradoxne, ak málo pochopiť, tak nie rozumom, ale srdcom, ktoré je oslovované nie racionalitou – zrozumiteľnosťou jednotlivých právd, ale
sústredenosťou, vážnosťou a tajomnom úkonov
a slov. Tu koná sám Boh! V kráse spoznávame Jeho
samého. Ale aj naopak – svojou krásou – vonkajšou, ktorá je v jednote s tou vnútornou – Ho zjavujeme svetu.
Pokusy o vonkajšiu krásu bez úprimnej snahy
o krásu duchovnú je obyčajný podvod v snahe
„predať somára, hovoriac o ňom, že je to kôň“...
Nech sú to už naše prejavy v rečiach, činoch, naše
okolie, dvory, potoky, cesty, domy, naše vzťahy... To
všetko môže byť krásnym, teda krásou, ktorá okrášľuje svet, povznáša ľudí a robí nám život radostnejším, zmysluplným...
Pápež Benedikt XVI svojho času vyjadril takúto
myšlienku: „krásou k Tomu, ktorý je Krása sama“...
Celá príroda okolo nás to ovláda. Jar o tom svedčí
najlepšie. A ty človeče...? Prečo by si nemohol vyrásť a vykvitnúť „do krásy“ aj ty?
Pavol Ondrík, farár
Foto: postoj.sk
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pri príležitosti 100. výročia založenia ochotníckeho divadla v Likavke
udelil ocenenia nielen starosta, ale aj Okresný úrad v Ružomberku?

LIKAVSKÍ
SI PRIPOMENULI
STOROČNICU
UCTILI DIVADELNÍCI
SME SI NAŠICH
JUBILANTOV

V nedeľu 24. marca 2019 sme v sále KD o 15:00 oslávili 100. výročie založenia ochotníckeho divadla v Likavke. Program osláv začal
premietaním dokumentárneho filmu, v ktorom sme nazreli do minulosti.
Po filme nasledovalo slávnostné
odovzdávanie cien, ktoré udelil
starosta obce Ing. Marián Javorka
pri tejto príležitosti. Po oceňovaní
nasledovala krátka prestávka, počas ktorej sa všetci prítomní diváci mohli občerstviť kapustníkom,
meteníkom a pohárom vína či
vody. V závere programu si diváci
mohli pozrieť divadelnú hru J. Hollého - Kubo v réžii Jolany Magovej
a Petra Hlinku.
Výber divadelnej predlohy bol
jednoznačne naklonený pre starú
dobrú klasiku. Túto divadelnú hru
naši predchodcovia zahrali až päťkrát. Veselohra v troch dejstvách
bola ako šitá na mieru pre herca
Petra Brtka, ktorý si užíval hranie
postavy Kuba. V hre si zahrali starí
herci spolu s novými mladými hercami, ktorí priniesli do tohto kolektívu a práve tejto hry veľa radosti
a elánu. Všetkým sa naozaj veľmi
dobre hralo, mladí herci okrem
dobrého hrania mali krásne spevy,
čím hra bola naozaj zaujímavá.
Nás starších teší, že mladí našli
odvahu a cestu pridať sa k nám
starším divadelníkom. Hra bola
početná na počet hercov, spolu
s hudbou, sledovačkami textu a réžiou nás bolo až 25.
V hre účinkovali: M. Raksová, J.
Magová, M. Hrčková, M. Hudáková,
M. Mliečková, L. Hlasicová, G. Zsigmundová, M. Blahútová, M. Šuľa,
R. Haluška, A. Vrabko, B. Slašťan,

P. Brtko, J. Brtko, V. Klopta, J. Peniak, R. Fajta, M. Fajta, F. Kereškéni,
P. Hlinka, M. Hlinková, V. Gadáčová,

ochotníckeho divadla v Likavke
ZO ZDOS Likavka za uchovávanie
a rozvoj ochotníckeho divadla a reprezentáciu obce Likavka
- Cenu obce pri príležitosti
100. výročia založenia ochotníckeho divadla v Likavke:
Jolane Magovej za dlhoročnú

- Cenu starostu obce pri príležitosti 100. výročia založenia
ochotníckeho divadla v Likavke:
Magdaléne Hrčkovej za dlhoročnú aktívnu prácu herečky od roku
1981, Petrovi Hlinkovi za dlhoročnú prácu herca a režiséra od roku
1978, Marte Hlinkovej za dlhoroč-

Ľ. Fajtová, V. Ondrík, M. Švento ml.
Pri príležitosti 100. výročia založenia ochotníckeho divadla
v Likavke udelil starosta obce
tieto ocenenia:
- Cenu starostu obce pri príležitosti 100. výročia založenia

aktívnu prácu herečky od roku
1968 a organizátora ochotníckeho
divadla v obci Likavka
Miroslave Raksovej za dlhoročnú aktívnu prácu herečky od roku
1994 a organizátora ochotníckeho
divadla v obci Likavka

nú aktívnu činnosť v ochotníckom
divadle od roku 1980, JUDr. Márii
Hudákovej za dlhoročnú aktívnu
prácu herečky od roku 1981, Róbertovi Fajtovi za dlhoročnú aktívnu prácu herca od roku 1968, Milanovi Fajtovi za dlhoročnú aktívnu
prácu herca od roku 1980, Ľudmile Fajtovej za dlhoročnú aktívnu
činnosť v ochotníckom divadle
od roku 1994.
- Pamätný list za uchovávanie
ochotníckeho divadla: Mgr. Jánovi
Brtkovi, Mgr. Petrovi Brtkovi, Mgr.
Vladimírovi Kloptovi, Alexandrovi
Vrabkovi, Ing. Benjamínovi Slašťanovi, Ing. Renátovi Haluškovi, Matúšovi Šuľovi, Jozefovi Peniakovi,
Bc. Filipovi Kereškéniovi, Bc. Márii
Mliečkovej, Márii Blahútovej, Lucii
Hlasicovej, Gabriele Zsigmundovej, Valérii Gadáčovej.
Okresný úrad Ružomberok pri
príležitosti storočnice založenia súboru ocenil prácu ochotníkov:
- Čestným uznaním za rozvoj kultúry v okrese.
Posledným ocenením súboru
a to tým najvzácnejším, ktoré udelil Generálny riaditeľ Národného
osvetového centra Michal Bartók
je: - Pocta za dlhoročnú umeleckú
a organizátorskú činnosť v oblasti
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na slávnostom predstavení osláv storočnice našich divadelníkov
sa v kultúrnom dome zúčastnilo až 400 divákov?
ochotníckeho divadla na Slovensku.
Počas spomínaného obdobia sa
v likavskom divadle vystriedalo
množstvo ochotných a zanietených ľudí, ktorí obetovali svoj voľný čas na rozvoj kultúrneho života
v obci a naštudovali veľké množstvo divadelných hier.
Divadlo od nepamäti hrávali
až do zjednotenia viaceré skupiny.
Ľudia si svoj každodenný ťažký život spríjemňovali zachovávaním
ľudových zvykov a obyčají, krátili si
čas rôznymi činnosťami povznášajúcimi ducha. Aj napriek vtedajším
ťažkým podmienkam sa zanietencom ochotníckeho divadla podarilo zasiať semienko „obecného divadelného stromu“, ktorého plody
zbierajú ochotníci dodnes.
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, ako aj na hercov, ktorí už
nie sú medzi nami.
Je pravdou, že za posledné roky
existencie našej organizácie nastal
pokles hercov a aj odohraných divadelných hier. Dnes síce divadelníci nepracujú v takom hojnom
zložení a nenacvičia také množstvo divadelných hier, ale stále sa
snažia udržať divadlo v dedine, aj
keď sa doba už zmenila. Už sa nezapájame do rôznych divadelných
súťaží, ale hráme pre seba, aby sme
si urobili radosť. Hráme tak, ako to
cítime v našich srdciach. Nechceme nechať vyhasnúť plamienok,
ktorí zapálili naši predchodcovia. Ľudia čoraz častejšie siahajú
po iných výdobytkoch dnešnej
modernej doby. Výber hier je čoraz
ťažší, skĺbiť počet hercov s vekovou kategóriou a pracovnou vyťaženosťou mladších hercov je veľmi
náročné. Nevzdávame sa a bojujeme, lebo chceme udržať divadlo
v obci. Teší nás, že sme našli záľubu
v ušľachtilej činnosti, určenej pre
vás verných divákov, ktorí radi zamenia svoje pohodlné obývačky
za príjemne strávené popoludnie
s nami neprofesionálnymi, ale
úprimnými hercami.
Všetky vtipné príhody a prežité
humorné zážitky spojené s nácvikom i samotnou prezentáciou
divadelných predstavení nás
posúvajú vpred, sú korením nášho života, ktoré nám robí radosť
a pomáha nám zdolávať problémy
všedných dní.
Z úcty k ľuďom, ktorí divadlo založili a z úcty k ľuďom, ktorí boli
počas nášho divadelného života
aspoň na chvíľu súčasťou nášho
kolektívu verím, že činnosť likavských divadelných ochotníkov
bude aj naďalej pokračovať. Všetci
pevne veríme, že naše zanietenie

pre divadlo bude ešte dlhé roky
oslovovať širokú verejnosť.
Na záver chceme poďakovať
za podporu ochotníckeho divadla
počas jeho pôsobenia a podanie
pomocnej ruky zo strany obce, keď
na čele obce stál Vladimír Roško,
veľká vďaka patrí súčasnému starostovi Ing. Mariánovi Javorkovi
a poslancom OZ za finančnú pomoc, bez ktorej by sme túto krásnu oslavu nemohli uskutočniť.
Ďakujeme aj divákom, ktorí sa zišli
v naozaj hojnom počte (bolo vás
až 400) za úžasný potlesk v stoji.
Miroslava Raksová

LIKAVAN 1/2019
noviny.likavan@gmail.com

13

Národné povedomie
Treba zvlášť pripomenúť, že ochotnícke divadlo v
Likavke začínalo svoju činnosť v čase, keď sa začala
na Slovensku organizovať a formovať profesionálna
divadelná scéna. Divadelní ochotníci živým slovom
z javiska pomáhali upevňovať národné povedomie,
šírili kultúrne hodnoty, ktoré sa stali trvalou súčasťou
duchovného života na našich dedinách.
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Regionálna výchova v materskej škole – veľkonočné zvyky
a tradície
„Šibem, šibem od pondelka, aby
bola pekná dievka...“ Touto vinšovačkou sa prihovárajú malí kupači
dievčatám, ktoré prišli vyšibať na
Veľkonočný pondelok, aby boli
po celý rok pekné a zdravé. Naša
materská škola v Likavke je zameraná na regionálnu výchovu, a
preto sme sa rozhodli pozvať medzi nás uja Eda Hrčku, ktorý nám
ukázal pletenie veľkonočných
korbáčov.
Deti mali z návštevy veľkú radosť a svoju zručnosť preukázali
aj tým, že si s pomocou uja Eda
mohli vyskúšať upliesť veľkonočný korbáč. Ako sa na poriadneho
kupača patrí, všetci chlapci dostali od uja Eda pekné korbáče,
ktoré dievčatá ozdobili farebnými
stužkami. Tešíme sa, že aj vďaka ochote ľudí, ktorí majú blízky
vzťah k tradíciám, môžeme deťom priblížiť zvyky Veľkej noci a
vštepovať im lásku k dedičstvu
našich predkov.
Beh oslobodenia
Už s dlhoročnou tradíciou organizuje Obec Likavka v spolupráci
so ZŠ s MŠ Likavka Beh oslobodenia. Tak tomu bolo aj tento rok
a do tohto športového podujatia
7.4.2019 sa zapojili aj deti našej
materskej školy. Deti všetkých
vekových kategórií od 3 do 6 rokov sa s radosťou pripravovali
a poctivo trénovali, aby sa nezahanbili ale prezentovali sa svojimi
dobrými pohybovými schopnosťami. Aj keď nás počasie svojim
chladom troška zradilo deti to
neodradilo a šťastlivo dobehli do
cieľa. Za pekný športový výkon
boli odmenené sladkosťami a víťazi diplomom a upomienkovými
darčekmi.

na tradičnom podujatí Beh oslobodenia Likavky 7.4.2019
sa zúčastnili aj deti materskej školy?
Oslava Dňa matiek
Slávnostný program ku Dňu matiek 12.5.2019 v Kultúrnom dome

a otcov bolo vidieť dojatie a hrdosť
z výkonu svojich malých ratolestí.
Po programe boli odmenené všet-

ZO ŽIVOTA
MATERSKEJ ŠKOLY

v Likavke otvoril svojim poďakovaním a vyznaním všetkým matkám
starosta obce Likavka Ing. Marian
Javorka.
„Aj my malé deti ľúbime si mamky a slávime s vďakou tieto milé
sviatky...“ Týmito úprimnými a láskyplnými slovami privítali deti
z Materskej školy v Likavke svoje
mamičky, staré mamy a všetkých
svojich blízkych. Na tento slávnostný deň sme sa s láskou pripravovali. Deti si pre mamičky
zhotovili milé darčeky a nacvičili
pestrý program plný básničiek,
piesní a tancov. V očiach mamičiek

ky účinkujúce deti sladkou odmenou a ich mamičky kvetinou o čo
sa postaral Obecný úrad v Likavke.
Návšteva obecnej knižnice
Marec je mesiac knihy a práve
preto sme sa koncom tohto mesiaca vybrali navštíviť obecnú knižnicu, kde nás srdečne privítala vedúca Miestneho kultúrneho strediska
Miroslava Raksová.
Deťom pekným a vhodným spôsobom vysvetlila ako knihy vznikajú, aké druhy kníh poznáme, ale aj
ako sa o knihy staráme. Deti majú
bohaté vedomosti o ilustrátoroch

a autoroch detských kníh, ktoré
nadobúdajú aj v materskej škole
nielen pravidelným čítaním pred
odpočinkom, z obľúbených kníh,
ktoré si často prinesú aj z domu,
ale aj v rámci vzdelávacích aktivít.
Spolupráca materskej školy
a rodiny
Pri príležitosti Dňa materských
škôl na Slovensku každoročne
v našej materskej škole organizujeme tvorivé dielne zamerané na
spoluprácu školy a rodiny. Tento

rok sme si zvoli pečenie a zdobenie medovníkov. Najstaršie deti
spolu s učiteľkami napiekli voňavé medovníčky, ktoré rozvoňali
celú materskú školu a v popoludňajších hodinách ich spolu s rodičmi zdobili. Fantázii sa medze
nekládli, vznikli krásne voňavé
ozdoby na vianočný stromček
v materskej škole i chutné medovníčky, ktoré najstaršie deti
našej škôlky darovali pri koledovaní Dobrej noviny a v rámci Betlehemskej hry v základnej škole
i na obecnom úrade. Túto aktivitu
organizovanú kolektívom materskej školy rodičia s nadšením privítali, pekne
hodnotili a tešia sa na
ďalšie spoločné chvíle.
V tejto spolupráci pokračujeme prípravou
ďalšej akcie, ktorou je
koncoročný výlet spojený s oslavou Medzinárodného dňa detí do
Demänovskej jaskyne
slobody, organizovaného koncom mája 2019.
Deti sú plné očakávania, stretnutí s netopiermi, mamutmi a praľuďmi. Veríme, že sa všetci
vrátime zdraví, spokojní
a plný zážitkov.
Renáta Mudičková
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víťazom športového podujatia v rámci družobného stretnutia škôl
z Likavky a Hlučína sa stala naša základná škola?
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„REGIONÁLNE PEXESO“ V DOBREJ NIVE
„Dedičstvo otcov zachovaj nám
Pane...“ Symbolika generačnej prepojenosti a s láskou odovzdávaného kultúrneho dedičstva našich
predkov deťom už od najútlejšieho veku sa v celej svojej kráse
predstavila aj v rámci účasti a reprezentácie detí našej materskej
školy na prehliadke regionálnej
výchovy v základnej a materskej
škole pod názvom „Regionálne
pexeso“ 24.5.2019 v Dobrej Nive,
ktorú pod záštitou poslankyne Národnej rady SR Mgr. Evy Smolíkovej
usporiadalo Združenie pedagógov
zo škôl s regionálnou výchovou.
Deti na prehliadku regionálnej výchovy sprevádzali a svojou
prítomnosťou podporovali Mgr.
Ľuboš Birtus – riaditeľ ZŠ s MŠ
v Likavke, učiteľky materskej školy, rodičia, starí rodičia i zástupcovia folklóru Obce Likavka. Počas
programu naša materská škola,
ktorá sa v roku 2014 stala členom
Združenia pedagógov škôl s regionálnou výchovou, opätovne získala certifikát „Škola s regionálnou
výchovou“ na ďalšie obdobie.
Deti sa v rámci folklórneho festivalu „Regionálne pexeso“, na ktorom sa v Dobrej Nive zúčastnilo 11
detských súborov, predstavili tanečno-speváckym pásmom „Na pltníkov“ v choreografii Jána Mudičku st.
Pásmo je zostavené z tradícií
a zvykov liptovských a likavských
pltníkov. Pltnícky život na Liptove mocne zapôsobil aj na detskú
predstavivosť a tak sa pltnícka tematika dostala aj do detských hier,
prostredníctvom ktorých deti spo-

znávajú spôsob života v minulosti,
statočnosť, rozvážnosť a obetavosť
liptovského pltníka, obraz chápania prírodných javov, boja s prírodou a celkového sociálneho života.
Program s deťmi nacvičili učiteľky PaedDr. Renáta Mudičková
a Mgr. Soňa Baranová. Deti do tanca sprevádzali hrou na husliach Bc.
Miriam Birtusová a hrou na harmonike Mgr. Ľuboš Birtus.
V propagačnom stánku sa počas
folklórnej prehliadky ZŠ s MŠ Likavka a Obec Likavka prezentovala
ukážkou likavského kroja a dopln-

kov, upomienkovými predmetmi,
tradičným liptovským a likavským jedlom, ukážkou remeselnej výroby pre
daný región, výrobkami šikovných
majstrov i detí materskej školy.
Materská škola v Likavke v rámci svojej profilácie obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálnu
výchovu, prostredníctvom ktorej
sa snaží o uchovávanie a šírenie
kultúrneho dedičstva. Počas celého školského roka približuje
deťom zvyky a tradície, a tak im
vštepuje lásku ku klenotom dávnej
minulosti. Deti spoznávajú ľudové

piesne, tance a rôzne detské hry.
Zapájajú sa aj do mimoškolských
aktivít a prezentujú sa na rôznych
kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci obce. Ich vystúpenia
sú odrazom života detí v minulosti.
Sú ukážkou nielen detských hier a
zábavy, ale aj spoluúčasti detí pri
sezónnych prácach v minulosti.
S programom „Na pltníkov“ sa
deti predstavia aj na tohtoročnom
Detskom folklórnom festivale v Likavke 8.6.2019.
Renáta Mudičková

DRUŽOBNÉ STRETNUTIE ŠKôL likavka-hlučín
Žiaci a učitelia Základnej školy
dr. Miroslava Tyrše Hlučín a Základnej školy s materskou školou
Likavka sa v tomto školskom
roku stretli na jubilejnom 45. ročníku ľahkoatletického stretnutia,
ktoré sa uskutočnilo v športovom
areáli pri Základnej škole s materskou školou Likavka.
Od roku 1974 sa každoročne
konajú vzájomné stretnutia,
ktorých cieľom je vzájomné
poznávanie tradícií a kultúry daných regiónov a športová súťaž
v rôznych disciplínach ľahkej
atletiky: Beh na 60 m, skok do
diaľky, hod kriketovou loptičkou, štafeta.
Základnú školu dr. Miroslava
Tyrše reprezentovalo 18 žiakov
na čele s riaditeľkou Pavlou
Mrůzkovou a učiteľkou Janou

Mrázovou.
Víťazom športového podujatia sa
stala Základná škola s materskou
školou Likavka. Možno však povedať, že zvíťazili všetci tí, ktorí sa na
podujatí aktívne zúčastnili. Vďaka
patrí aj rodičom, ktorí boli ochotní
prijať žiakov družobnej školy.
Po skončení športového zápolenia nasledovala slávnostná akadémia s účasťou starostu obce Mariána Javorku, poslancov obecného
zastupiteľstva,
pedagogického
zboru a pozvaných hostí.
Starosta obce a riaditeľ školy pozdravili všetkých prítomných, poďakovali za spoluprácu a popriali
veľa úspechov do ďalších rokov
spolupráce.
Ľuboš Birtus
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aplikácia Lepšia obec, ktorá už funguje aj v Likavke,
umožňuje jednoduchým spôsobom informovať o nedostatkoch či závadách v dedine?
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„LEPŠIA OBEC“ aj v Likavke
Obec Likavka pre svojich obyvateľov pripravila spôsob modernej komunikácie, ktorú môžete jednoduchým spôsobom využívať na informovanie obce o rôznych nedostatkoch či závadách, ktorých riešenie je v
kompetencii obce. „Lepšia obec“ je aplikácia pre mestá a obce, ktoré chcú byť „smart“.
Svojím užívateľom umožňuje registrovať sa a pomocou jednoduchého formuláru referovať zistené nedostatky a závady v rámci verejného priestoru. Aplikácia je jednoduchá, zrozumiteľná a ľahko sa používa.
• PRISPÔSOBENÁ VŠETKÝM ZARIADENIAM – Mobil či tablet, aplikáciu spustíte cez hociktoré smart zariadenie.
• VYBERTE KATEGÓRIU - Vyberte kategóriu, do ktorej chcete problém nahlásiť.
• PRILOŽTE FOTKY - Odfoťte a následne záznam pripojte k nahlasovanému problému.
• LOKALIZUJTE PROBLÉM - Lokalizujte problém pomocou GPS jednoducho a bez námahy.
• ODOŠLITE SPRÁVU - Skontrolujte správu a stlačte tlačidlo Odoslať, tak informujete miestny úrad.
• SLEDUJTE PROGRES - Sledujte postup riešenia nahláseného problému a získajte upozornenie, keď sa
vyrieši.
Zadávanie podnetov je možné len registrovaným občanom našej obce. Pripejte aj takýmto jednoduchým
spôsobom ku zlepšeniu našej obce.
Link na google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.resco.lepsiaobec

18

viete, že...

LIKAVAN 1/2019
noviny.likavan@gmail.com

na tohtoročnom Behu oslobodenia Likavky
sa zúčastnilo 151 štartujúcich detí a 105 dospelých?

stolní tenisti likavky bilancovali sezónu 2018/2019
Stolnotenisová sezóna 2018/2019, ktorá skončila v máji, skončila
pre likavských stolných tenistov vcelku úspešne. Áčko ako nováčik
v 4. lige síce vypadol, ale béčko a céčko sa udržalo v 6. a 8. lige. Déčko
obsadilo výborné 2. miesto.
Michal Švento – kapitán
A mužstva: „Likavka prvý raz v
histórii klubu v sezóne 2018/2019
hrala krajskú súťaž. Od začiatku
sme vedeli, že je to veľmi náročná súťaž, v každom mužstve mali
skvelých hráčov, z ktorých niektorí hrali aj extraligu, 1. alebo druhú
ligu, a tak každý bod v súťaží bol
veľmi cenný. A-mužstvo hrávalo
v zostave: Michal Švento, Róbert
Haluška, Martin Sokol, Peter Slačka, Martin Tkáč a Alojz Cheben. Aj
keď sme napokon skončili poslední, výkonmi sme rozhodne Likavke
hanbu neurobili. Celkovo sme vyhrali 4 zápasy, všetko na domácich
stoloch, porazili sme aj výborné
mužstvá Valaskej Dubovej a Rabče.
Mužstvo doplatilo na nevyrovnanosť kolektívu. Michal Šventovi sa
doma podaril husársky kúsok, keď
porazil najlepšieho hráča súťaže
Šimona Gemeľu z Lokce.“
Najúspešnejší hráči podľa rebríčka: 17. Švento 61% úspešnosť, 20.
Haluška 59,5%, 47. Sokol 21%, 49.
Tkáč 8%.
Peter Slačka – kapitán B muž-

stva: „Náš tím mal ako nováčik v 6.
lige jediný cieľ, udržať sa - a ten
sme splnili. Skončili sme na výbornom 4. mieste s 8 víťazstvami, 6 remízami a 8 prehrami. Súťaž bola až
do úplného záveru veľmi vyrovnaná a do konca súťaže nám hrozilo,
že môžeme vypadnúť. Veď konečný rozdiel medzi nami a desiatym
miestom bol len dva body. Najlepšie sa darilo mne a Martinovi Tkáčovi. Svoje kvality potvrdil Martin
Tkáč aj na „TOP 12“ 6. ligy v Černovej, kde obsadil výborné 2. miesto

a porazil tam aj najlepšieho hráča
6. ligy Viliama Hýravého z Liskovej.“
Najúspešnejší hráči podľa rebríčka boli: 12. Tkáč 70%, 18. Slačka 63%, 33. Miro Lupták 46%, 41.
Roško 37%, 47. Dušan Švento 22%.
Marián Gejdoš - kapitán C-mužstva: „Ako nováčik v 8. lige
sme túto súťaž udržali pre Likavku aj na budúcu sezónu, keď sme
skončili na peknom 6. mieste.
Negatívom nášho mužstva bolo,
že niektoré kolá sme nemohli
nastúpiť v najsilnejšom zložení,
vtedy náš káder dopĺňali aj hráči
z D–družstva. Mužstvo viac bodov
čakalo od nášho lídra Braňa Rošku.
Náš káder tvorili: Branislav Roško,
Marián Gejdoš, Roman Krpelan,

Tomáš Bažík, Ľuboš Lupták, občas
v mužstve hrali aj Dušan Švento,
Vladimír Durdík, Ján Švento a Vladko Hatala.“
Najúspešnejší hráči boli podľa
rebríčka: 15. Roško 63%, 21. Krpelan 52%., 22. Gejdoš 52%, 28. Lupták 49%, 31. Bažík 46%.
Vladimír Durdík – kapitán D–
mužstva: „Naše mužstvo ako absolútny nováčik 9. ligy bolo v súťaži príjemným prekvapením a skončilo na druhom mieste. Súťaž veľmi pomohla dvom našim hráčom
– ešte žiakom Vladimírovi Hatalovi
a Jánovi Šventovi. V rozhodujúcich
zápasoch veľmi pomohli Juraj a Šimon Šventovci a Ľuboš Lupták. Na
Švošov B sme nemali, je to mužstvo, ktoré má aj na víťazstvo v 8.
lige. Verím, že do mužstva časom
pribudnú aj ďalší žiaci z Likavky a D
družstvo sa stane liahňou nových
talentov. Náš oddiel zorganizoval
aj turnaj TOP 12 – 9. liga, kde nás
reprezentovali Juraj a Ján Švento.
Ja som pre chorobu na tento turnaj nemohol nastúpiť.“
Najúspešnejší hráči boli podľa
rebríčka: 3. Juraj Švento 89%, 12.
Durdík 68%, 17. Hatala 54%, 22.
Ján Švento 41%.
Ing. Michal Švento

BEH OSLOBODENIA LIKAVKY MAL VYŠE 250 SÚŤAŽIACICH
V nedeľu 7. apríla 2019 sa konal 41. ročník pekného športového podujatia Behu oslobodenia Likavky. Jubilejný 40. ročník
priniesol milovníkom behu obrovskú zmenu - novú trať s krásnym výhľadom na dominantu
obce - hrad Likava. Bežci si túto
novú trať nevedia vynachváliť. Zázemie pretekov nám poskytol futbalový štadión, ktorý využívame
na všetky ťažiskové podujatia.

Počasie nám žiaľ až tak veľmi neprialo, teplomer ukazoval iba 4°C.
Na tomto ročníku sa zúčastnilo
151 štartujúcich účastníkov v detských kategóriách a 105 v hlavných kategóriách s traťou od 3000
až po 12 200 m.
Najrýchlejším na dlhej trati bol
Jan Wydra z Poľska s časom 43:23
min, najrýchlejšou ženou Katarína
Paulínyová z AK ZŤS Martin s časom
25:02 min. Každý účastník behu do-

stal diplom, medailu, deti aj sladkú
odmenu a pekný vecný dar, dospelí
boli odmenení finančným darom.
Organizačné zabezpečenie bolo
výborné, meranie časov bolo
elektronickou časomierou, čo
prispelo k rýchlemu vyhodnoteniu
výsledkov. Na podujatí sa podieľalo
96 dobrovoľníkov z radov zamestnancov obecného úradu, kultúrnej
komisie, hokejbalového klubu HBC
Likavka, florbalového klubu Mete-

níci, eRka, stolnotenisového klubu OŠK Likavka, vzpierači OŠK Likavka, MS SČK, KSTLM. Všetkým
patrí veľké ďakujem.
Ďakujeme aj našim sponzorom, ktorí podporili toto podujatie a to Šport MIX s.r.o. a KELLYS
bike company.
(OcÚ),
Foto: P.A.Photography
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posledný zápas (veríme, že postupovej) sezóny odohrajú
futbalisti OŠK Likavka v nedeľu 16. júna o 17:00 doma proti Važcu?
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OŠK LIKAVKA VEDIE TABUĽKU ŠIESTEJ LIGY SO ŠESŤBODOVÝM NÁSKOKOM PRED ĽUBEĽOU

OD ISTÉHO POSTUPU DELÍ FUTBALISTOV JEDINÝ BOD
Krivkajúca chôdza kapitána futbalistov OŠK Likavka Juraja Pinduru do polčasovej šatne uplynulú nedeľu neveštila nič dobrého.
Líder kabíny schádzal z ihriska za
stavu 2:1, keď domáci otočili nepriaznivý stav proti Dúbrave z 0:1
za 20 minút.
Kapitán Likavky však napokon
zápas nielenže dohral, ale strelil
v 68. minúte aj „poisťovací“ gól na
3:1. Spolu s ostatnými spoluhráčmi
sa potom tešil z jasnej výhry 5:1,
ktorá ich už priviedla na prah postupu do piatej ligy.
„Áno, už dva týždne mám menšie
zdravotné problémy. Ale, už sa blíži
koniec sezóny, takéto stavy sú normálne,“ rutinérsky okomentoval
svoju situáciu Juraj Pindura. Dodal,
že teraz všetci v OŠK bojujú a idú aj
na dno svojich síl, len aby dosiahli
vytúžený titul v 6. lige, ktorý znamená posun o súťaž vyššie.
Po minulej nedeli je jasné, že
našim chlapcom chýba k postupovej definitíve už len malý krôčik
– jediný bod. Na čele tabuľky majú
dve kolá pred koncom šesťbodový náskok pred druhou Ľubeľou.
S ktorou však majú horšie vzájomné zápasy, a tak im istý postup

zabezpečí len zisk aspoň jedného
bodu z posledných dvoch zápasov
sezóny.
A žreb nie je celkom prajný. Obidvaja ich súperi sú totiž v prvej
šestke 14-členného ligového pelotónu. Liptovská Kokava, kde sa
predstavia už túto nedeľu, je na
šiestom mieste, a Važec, s ktorým
doma ukončia (snáď úspešný) ročník okupuje dokonca piatu priečku.
Mladý likavský káder, ktorého
kapitán a 25-gólový strelec nám

potvrdil, že v prípade prvenstva
v súťaži o postupe vyššie a hraní 5.
ligy nie je v OŠK pochýb, má teda
na dosah ďalší pekný a potešiteľný
míľnik. A to už jeden dosiahli - nedávno vyhrali Ligový pohár!
Je však škoda, že napríklad minulú nedeľu (ale, pozor, nie je to
len otázka jednej nedele, ale skôr
desiatok či stoviek „minulých nedieľ“) sa v krásnom počasí prišlo
na takmer istých postupujúcich
Likavčanov pozrieť len šokujúco
málo – 111 – divákov.
Nie je to trošku smutné, až zahanbujúce konštatovanie na trojtisícovú obec?
24. kolo (2.6.): OŠK Likavka – ŠK
Agro Baník Dúbrava 5:1 (2:1), góly
Likavky: Volf 2, Medžo, J. Pindura,
M. Pindura. 111 divákov.
Zostávajúci program OŠK: 9.6.

Liptovská Kokava – Likavka, 16.6.
o 17:00 Likavka – Važec.
Michal Domenik,
foto autor

AKTUÁLNA TABUĽKA 6. LIGY
1. LIKAVKA	
2. Ľubeľa
3. Ludrová
4. Liptovská Teplá
5. Važec
6. Liptovská Kokava
7. Liptovská Lúžna
8. Dúbrava
9. Hubová
10. Smrečany/Žiar
11. Pribylina
12. Lisková
13. Černová
14. Bobrovec

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
16
15
13
14
11
10
9
7
8
7
4
4
2

3
6
3
5
2
7
4
5
8
2
4
5
3
1

2
2
6
6
8
6
10
10
9
14
13
15
17
21

82:17
60:30
52:36
70:41
69:40
43:31
56:61
47:51
38:39
40:54
36:53
24:55
34:75
20:88

60
54
48
44
44
40
34
32
29
26
25
17
15
7
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Detský folklórny festival sa uskutoční v sobotu 8. júna,
a vystúpenie NoName a iných kapiel v nedeľu 9. júna?

HLAVNÝ PODPOROVATEĽ PODUJATIA
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