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LIKAVAN
časopis pre všetkých Likavčanov

Spod hradu sa
festival presúva na štadión
Jubilejný 40. ročník začína už tento piatok 5. júna
Prvý júnový víkend 6. a 7. júna sa Zornička zo Zvolena; DFS Jelenpod hradom Likava opäť stretnú ček, Jelenec; DFS Maguráčik, Kežmladí tanečníci a muzikanti na 25. marok; DFS Lipovček, Vranou nad
ročníku celoštátnej súťažnej pre- Topľou; DFS Rozmajrínček z Majhliadky detských
cichova; DFS Korfolklórnych súbo- TOHTOROČNÝ PROGRAM nička z Trenčína;
rov a 40. ročníku piatok 5.6.: Čôsi z Likavky 18:30, DFS Magdalénka,
Detského folklór- KD), Ženský zákon (19:00, KD).
Modra; DFS Ciponeho festivalu Pod
vička, Žilina; DFS
sobota
6.6.:
Celoštátna
súťažlikavským
hraKlások, Mýto pod
dom. Vyhlasovate- ná prehliadka (KD), Čože je to
Ďumbierom; DFS
ľom súťaže je Ná- štyridsiatka (štadión OŠK).
Goral, Hladovka;
rodné osvetové nedeľa 7.6.: Sprievod obcou
DFS Malá Rakoncentrum a spolu (13:00), Galaprogram (14:00,
ca, Fiľakovo; DFS
s ním podujatie štadión), Vystúpenie hostí
Hájenka,
Bratipripravujú Lip- (16:00, štadión - FS Železiar, FS slava a kolektív z
tovské kultúrne Marína, Ploštín Punk.
Košického kraja,
stredisko a Obec
ktorého
meno
Likavka s finančným prispením budeme vedieť 1. júna.
ministerstva kultúry Žilinského saJubilejný 40. ročník festivalu sme
mosprávneho kraja.
pripravili na novom netradičnom
Na jubilejný ročník festivalu po- mieste - v areáli futbalového ihrisstúpilo z krajských prehliadok det- ka OŠK Likavka. Z dôvodu výstavby
ských folklórnych súborov zatiaľ diaľnice nie je možné v súčasnosti
12 kolektívov, na postupujúceho uvažovať o prírodnom amfiteátri.
z Košického kraja si ešte musíme Keďže areál má zastrešenú tribúnu,
počkať. Detské folklórne súbory sa bude sa festival konať aj v prípadivákom aj porotcom predstavia de nepriaznivého počasia v jeho
v dvoch súťažných blokoch. Spo- priestoroch.
lu na festivale uvidíme približne
> Miroslava Raksová
400 detí z týchto kolektívov: DFS

oddialia problémy diaľnice jej dokončenie?
Jarné
mesiace
patria k najkrajším
v roku. Príroda sa
prebúdza zo zimného spánku, lúky
a záhrady sa zazelenajú, rozkvitnuté
stromy
omamne
voňajú. Idylka z našich dvorov, záhrad,
či parkov je ale poznačená potrebou
zintenzívnenia prác
najrôznejších druhov a väčšej starostlivosti o vzhľad domácností i
obce ako takej.
Koniec obdobia vegetačného

moderná učebňa
pre mladých vedcov

pokoja obec využila
na dlho očakávané práce spojené
s údržbou drevín.
Niekoľkotýždňové
dôkladné opílenie
stromov v areáli
základnej školy, na
Mlynskej, Družstevnej a Pod hradom,
ako aj vypílenie
štyroch stromov na
cintoríne presvetlili
vzhľad ulíc a verejných priestranstiev. Paralelne s prácami na
údržbe zelene vykonávala skupina
technicko-hospodárskych zamest-
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ako sa zmenila
tvár likavky?

nancov obce dokončovacie práce
na budove bývalého obecného
úradu, ktorý od polovice apríla
poskytol útočisko trom ambulanciám zdravotného strediska počas
procesu jeho úplnej modernizácie.
ROZVODY, PRELOŽKY...
Bývalý obecný úrad tak teraz
slúži pre dve zubné ambulancie
a ambulanciu pre deti a dorast.
Pre potreby výkonu lekárskej praxe v týchto ambulanciách bolo
potrebné realizovať nové rozvody
vody, odpadu a vzduchotechniky,
preložku telefónnych a internetových liniek, jestvujúce elektrické
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vedenia vybaviť prúdovými chráničmi. Demontáž a následnú montáž zubárskych kresiel mohol vykonať len autorizovaný technik a k
vykonaným dielam bolo potrebné
vypracovať revízne správy. Množstvo prác, o ktorých nezainteresovaný nemá ani potuchy. Výsledok
však nenechá na seba dlho čakať,
prvá z budov zrekonštruovaného
zdravotného strediska by mala
svojmu účelu slúžiť už od augusta
tohto roka.
POMÁHAJÚ AJ NEZAMESTNANÍ
Potešiteľné na celej veci je i to,
že na rekonštrukčných prácach na
budove bývalého úradu sa podieľa
aj skupina nových zamestnancov
(pokračovanie na str.2)

MAJSTROVSKÝ TITUL
MÁME DOMA!
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Nad lúkami Dúbravicami občas vidno lietať orla krikľavého,
prilietajúceho zo Studničnej?

likavské „doplatky“ postúpili na krajské kolo
Folklórna skupina Likava (FSK)
sa opäť po mnohých rokoch prihlásila na súťažnú prehliadku dedinských folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií, v rámci
ktorej v roku 2003 postúpila v silnej konkurencii do celoslovenského kola. Vtedy získala ocenenie za
vynikajúce dramaturgické spracovanie likavskej svadby.
Tento rok sa regionálna súťaž-

ná prehliadka uskutočnila 3. mája
v Liptovských Sliačoch s účasťou
folklórnych skupín celého Liptova
– FSK Stráne z Važca, FSK Smrečany, FSK Ostrô z Bieleho Potoka, FSK
Sliačanka z Liptovských Sliačov,
FSK Kriváň z Východnej, FSK Poludnica zo Závažnej Poruby a FSK
Likava.
Naša skupina sa na súťažnej prehliadke predstavila s novo nacviče-

ným pásmom Doplatky, ktorej dej
sa odohráva v 50. rokoch minulého
storočia. V programe sme spracovali tému vyplácania doplatkov –
finančného dorovnania za celoročnú činnosť na družstve, po ktorom
nasledovala družstevnícka zábava.
Vďaka nadšeniu a príkladnému
prístupu všetkých členov skupiny
sa nám podarilo úspešne reprezentovať obec Likavka a umiestniť

oddialia problémy diaľnice jej dokončenie?

(pokračovanie z 1. strany)
obce z radov dlhodobo nezamestnaných, ktorých obec mohla prijať
prostredníctvom projektov dotovaných úradom práce. Od apríla sa
personálne zloženie obce posilnilo o
sedem zamestnancov a od mája pribudnú ďalší dvaja, ktorí budú zastrešovať činnosť turisticko-informačnej
kancelárie. Personálna zmena sa
udiala i na poste Školského úradu
v Likavke, kde z dôvodu odchodu do
dôchodku pracuje od 1. apríla Rastislav Kudlička. Predchádzajúcej zamestnankyni školského úradu Anne
Babicovej i touto cestou ďakujem za
kvalitne a odborne zvládnutú agendu, ktorú roky v Likavke zastávala.
KAMEROVÝ SYSTÉM
V apríli a máji začal zmluvný partner tretiu etapu modernizácie kamerového systému obce. V rámci
nej rozšírime počet kamier monitorujúcich majetok obce na desať, výmenou optiky vo všetkých
kamerách a softvéru v zariadení
centrálnej monitorovacej jednotky
kompletne prejdeme na Full HD
režim snímania a zaznamenávania obrazu. Účinnosť kamerového
systému sa tak viacnásobne zlepší.

Okrem kamier obec investuje i do priestranstiev netreba ani hovoriť.
modernizácie zariadenia svojich Na všetky podnety príde čas, obec
objektov a verejných priestran- k ich riešeniu bude pristupovať citstiev. Objednané sú dodávky umý- livo a najmä v rámci svojich finančvačky riadu do školskej jedálne, ných možností.
motorovej dvojnápravovej kosačV dňoch 28. a 29. apríla sa v Braky, dávnejšie avitislave
konal
zovaného systévolebný snem
mu orientačných
Združenia miestabuliek s vyta a obcí SlovenRozšírime
značením smeru
ska. Okrem voľby
počet kamier v obci na nových orgánov
k hlavným budovám a inštitúcidesať, vymeníme optiku tohto združenia
ám v našej obci
búrlivých diskua softvér a prejdeme na vsiách
a schváleného
k súčasnej
Full HD re- legislatíve, kde
systému dopravného značenia
žim snímania. dominovala najna štátnej ceste
mä kritika zákoIII. triedy v úseku
na o verejnom
od pošty po kostol obmedzujúcich obstarávaní a zákona o odpadoch,
rýchlosť a živelné parkovanie v tom- odznelo i veľa pozitívnych informáto úseku. Žiada sa dobudovanie cií a záväzkov. Ich garantom je sám
balkóna nad zrekonštruovaným predseda vlády SR Robert Fico. Vďavstupom do kultúrneho domu, ka nim by sa mal prídel z celkového
registrujeme napríklad potrebu objemu verejných financií z podiebudovania chodníka od cesty I/59 lových daní určených obciam zvýšiť
po križovatku so Školskou uli- v roku 2016 zo súčasných 68,5% na
cou, dobudovania infraštruktúry 70%, taktiež rásť výška minimálnych
k obom výstavbám rodinných do- limitov pre verejné obstarávanie
mov – Pod hradom i v bývalej há- osobitne pre mestá a obce a mali by
rešťanskej záhrade. O potrebe per- sa posilniť kompetencie starostov
manentného kosenia verejných a primátorov pri voľbách riaditeľov

“
„

PRÍBEH JEDNÉHO STATOČNÉHO VOJAKA
Anton Bukový, plukovník a rodák z Likavky, bol držiteľom viacerých vyznamenaní

V stredu 29. apríla zomrel v Prahe
vo veku 98 rokov plk. v. v. Anton Bukový. Narodil sa 24. 9. 1916 v Likavke. V roku 2000 mu bolo udelené
Čestné občianstvo obce Likavka.
Bol
veliteľom
telefónneho
roja, kmeň. č. 56/m v Buzuluku 7. 2.1942. Príslušník oranskej

skupiny, v Buzuluku absolvoval
inštruktorský kurz pre poddôstojníkov, potom po bojoch pri Kyjeve
špeciálny výcvik pre boj v tyle nepriateľa. V roku 1944 bol vysadený
na Slovensko v operácii Margita
- Boženka kde bolo jeho úlohou
kontaktovať štáb gen. Goliana a
zaistiť spojenie s Čs. vojenskou
misiou v Moskve. Jeho radiostanica pracovala i po potlačení SNP až
do januára 1945, kde sa vo februári spojil s Červenou armádou až do
oslobodenia ako poručík, príslušník
roty zvláštneho určenia 1. Čs. armádneho zboru.
Po oslobodení pracoval v armáde na vojenskej posádke Praha. Do

dôchodku išiel v hodnosti plukovníka. Život parašutistu Antonína
Bukového je príbehom zriedkakedy vídaného skromného vlastenca – statočného vojaka.
Bol držiteľom niekoľkých vojenských vyznamenaní, naposledy v
roku 2003 mu minister obrany ČR
udelil Záslužný kríž III. stupňa. Nakoľko po oslobodení žil celý čas v
Prahe, jeho osoba nebola verejnosti
v rodnom kraji dostatočne známa.
Aspoň týmto spôsobom vzdajme úctu nášmu rodákovi a venujme mu tichú spomienku.
> Róbert Fajta,
Predseda OblV SZPB Ružomberok

sa v zlatom pásme s návrhom
na postup na krajské kolo, ktoré
bude 14. júna v oravskej obci Habovka. Celé pásmo s nami nacvičila a dramaturgicky spracovala
naša likavská rodáčka Andrea
Jágerová, za čo jej patrí úprimná
vďaka.
> (rm)
základných a stredných škôl.
Významom a rozsahom zďaleka
najvýznamnejšia investičná výstavba, ktorá zasahuje našu obec
je budovanie diaľnice D1 v našom
katastri. V jarných mesiacoch sa
vykonávajú najmä práce na betónovaní pätiek nosných prvkov
mostných konštrukcií a na preložke vysokonapäťového elektrického vedenia. Práce na tuneli Čebrať
sú už niekoľko týždňov zastavené.
Investor rieši problém s možnými
zosunmi pôdy pri západnom portáli tunela v Hrboltovej a uvažuje
o odklonení trasovania tunela až
za Hrboltovú. Tým pádom by došlo
jednak k predĺženiu tunela o približne 1,5 kilometra, ale muselo
by sa vysporiadať novozasiahnuté
územie a prepracovať stavebná
dokumentácia. Oba procesy sú
finančne, no z nášho pohľadu najmä časovo náročné. Výsledkom
teda môže byť predĺženie doby výstavby nielen tunela, ale aj celého
úseku Hubová – Ivachnová.
ZVUKOVÁ POHĽADNICA
Naša obec sa však zviditeľňuje
aj inými spôsobmi. Okrem usporiadania tradičných jarných nadregionálnych podujatí ako sú Beh
oslobodenia či jarné kolo súťaže
mladých hasičov, stojí za zmienku
postup našich florbalistov do prvej
ligy, či na vysokej úrovni spracovaná a prezentovaná zvuková
pohľadnica našej obce, ktorú nedávno v relácii Zvony nad krajinou
uviedlo Rádio Regina. Komu sa nepodarilo vypočuť si zvukový profil
o Likavke, ktorý sa vysielal na rádiu
Regina BB, môže tak urobiť na tejto
adrese: http://www.rtvs.sk/radio/
archiv/1709/213508.
NEMÁ OBDOBU
Pred nami je však podujatie,
ktoré nemá na Slovensku obdobu
- 40. ročník Detského folklórneho
festivalu. Podujatie opäť premení
Likavku na centrum kultúrneho
a spoločenského diania. Prijmite
teda pozvánku na toto jedinečné
podujatie, kde tak dozaista vytvoríme a prežijeme dôstojné jubileum,
hodné významu tohto podujatia.
> Marián Javorka,
starosta Likavky

viete, že...

LIKAVAN 2/2015
noviny.likavan@gmail.com

V potoku Likavčianka žije pstruh potočný a
hlaváč pásoplutvý?

moderná učebňa pre mladých vedcov
Vylepšovanie školského prostredia významnou mierou prispieva ku kvalite vzdelávania
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STRUČNE
najkrajší program
pre mamičky

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento
rok Deň matiek sme spolu oslávili
v pondelok 11. mája v KD o 16:30
hod. Ten najkrajší program pre
všetky mamičky si pripravili deti z
MŠ Likavka. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako
ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť
za všetko, čo pre nás urobili! Ďakujem všetkým mamám za ich lásku!

MÁJ, máj, máj, zelený...

V práve končiacom sa školskom
roku žiaci základnej školy v Likavke absolvovali mnoho športových,
vedomostných a kultúrnospolčenských súťaží a podujatí. Dosiahli
na nich pekné úspechy a vzorne

na letnú sezónu
sme pripravení...
Turistická sezóna sa nám pomaly ale isto rozbieha a vy môžete
už aj teraz získavať nové informácie o okolitých atrakciách a pekné suveníry v znovuotvorenej Turisticko-informačnej kancelárii v
Likavke - denne od 9:00 do 17:00.
Tak neváhajte a príďte sa pozrieť.
> (red)

reprezentovali školu i obec. Výborné výsledky sú povzbudením
pre všetkých učiteľov a rodičov,
ale najmä žiakov. Píšeme o nich na
inom mieste.
V škole sme sa však venovali aj
vylepšovaniu prostredia, ktoré významnou mierou prispieva ku kvalite výchovnovzdelávacieho procesu. Rekonštrukciou sociálnych
zariadení pre dievčatá a chlapcov
na prízemí budovy II. stupňa začala
ďaľšia etapa stavebnotechnických
prác. Vynovené sociálne zariadenia spĺňajú estetické a hygienické
kritériá kladené na dnešnú dobu.
Vzhľadom na to, že v nasledujúcich rokoch bude venovaná zvýšená pozornosť vyučovaniu prírodovedných predmetov, pristúpili

z našej matriky
:: Naši malí spoluobčania:
Terézia Genšiniaková, Marek
Dúbrava, Nina Mišovičová, Daniel Hatala, Sofia Míčová, Adam
Švidroň, Terézia Klimová, Nikolaj Chlusta, Filip Nemček, Miroslav Mozoľa, Jakub Hradský,
Alžbeta
Koledová,
Grétka Dubovcová, Katarína Šefferová.
:: Manželstvo uzavreli:
Filip Murček – Ing. Lucia Sle-

sme k zriadeniu novej odbornej
učebne chémie a fyziky. Najskôr
sme urobili práce, ktoré sme dokázali zvládnuť svojpomocne. Potom
už nasledovala montáž nábytku,
ako aj odborných technických a
prevádzkových zariadení. Každé
pracovné miesto je vybavené prípojkou vody a elektrickej energie.
Samozrejmou súčasťou vyučovania bude dataprojektor a realizácia
demonštračných pokusov. Výsledkom je moderná učebňa, v ktorej
pod vedením učiteľov zaiste vyrastú mnohí mladí vedci. V blízkej
budúcnosti sa chceme aj naďalej
venovať modernizácii školského
prostredia.
> Ľuboš Birtus

záková, Matej Lovaštík – Zuzana Almášyová, Martin
Hradský – Mária Krížovská, Erik Maga – Martina Pudišová.
:: Opustili nás:
Vladimír Šubjak (86 ročný),
Ladislav Mišovie (69), Mgr.
Júlia Lovaštíková (31), Valéria
Bernoláková (91), Otília Švalecová (87), Hieroným Kozica
(87), Anna Holotová (73), Darina Čudaiová (74), Milan Konfál (53), Stanislav Rázga
(64), Antónia Turanová (87), Ing. Štefan Páter (72), Jolana Argalášová (78), Vladimír Kozica (58), Ferdinand
Novák (91), Jaroslav Domiter (77), Ema Magová (87),
Verona Lejková (81), Peter Hlavaj (46).
> (red), foto: iconfinder.com

„Mája sme sadili, všetci sme hrešili, že bohaté dievky málo zaplatili.
Máj, máj, máj, zelený, pod oblôčkom sadený.“ 30. apríla o 17:00 hod
kultúrno-školská a športová komisia pri obecnom zastupiteľstve sa
už tradične postarala o symbolické „Stavanie Mája“ pred Obecným
úradom. V príhovore predseda komisie Peter Brtko objasnil prítomným históriu sadenia májov. Keďže
už niet mládencov, ktorí by svojej
milej postavili mája, tak ho v našej
obci stavajú hasiči za spevu folklórnej skupiny Likava.

nevšedný zážitok
pre naše deti

Krásne tóny ľudových hudobných nástrojov sa niesli v
jedno aprílové dopoludnie škôlkou v
Likavke. Pre
naše deti ich
vyludzoval
hudobný zberateľ ľudových
piesní – Anton
Budinský
z
Očovej. V rámci výchovného koncertu predviedol
hru na archaických hudobných nástrojoch – fujare, píšťale, drumbli,
harmonike, heligónke, gajdách, flaute. Ukázal aj pastiersky bič, ktorým si
pastieri plieskali pri pasení oviec.
Podujatie sa nieslo v príjemnej
atmosfére, popretkávanej humorom, krásnym spevom a v duchu
ľudových tradícií, čo umocňoval a
dotváral aj kroj A. Budinského. Prekrásne dopoludnie ukončil spoločný tanec „zbojníkov s barónkami“,
v podaní detí a pani učiteliek.
Deťom sa koncert veľmi páčil. Počúvali, spievali, tlieskali, tancovali,
ale najmä sa obohatili o nevšedný
zážitok a nové poznatky.
> likavka.sk
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V katastri Likavky má rezervácia Choč
výmeru 292 hektárov lesných porastov?

slatiňany: plné hľadisko aj napriek hokeju
Zážitky Likavčanov z návštevy nášho partnerského mestečka vo východných Čechách
Partnerské vzťahy medzi Likavkou a východočeským mestečkom
Slatiňany začali na úrovni osobných kontaktov už pred mnohými
rokmi, keďže členovia Sokola zo Slatinian a hlavne starosta Sokola
Mirek Lebduška každoročne navštívili Likavku v rámci tradičného
cykloturistického podujatia Okolo Liptova, podobne ako cyklistickí nadšenci z Likavky navštevovali Slatiňany.

partnerstvo
A tak pred tromi rokmi navrhol
Róbert Fajta obci, či by nebolo
dobré vzťahy medzi Likavkou
a Slatiňanmi nejakým spôsobom
ešte prehĺbiť, dať im oficiálny šat.
SPEČATENÉ VLANI...
Slatiňany je malé mestečko s približne 4200 obyvateľmi, ktoré sa
nachádza neďaleko okresného
mesta Chrudim. Prvé písomné
zmienky sú z roku 1294. Najväčší rozmach zažilo mesto počas
doby, keď panstvo a zámok vlastnila kniežacia rodina Auspergov.
V roku 1859 vznikol v meste cukrovar, v roku 1877 továreň na umelé
hnojivá, parná píla a v roku 1903
liehovar. Miestni ľudia si kniežací
rod Ausbergov veľmi vážili, a preto
je aj v erbe mesta písmeno A. Kniežací rod zamestnával prakticky
celé mesto a okolie.
Starosta Likavky Marián Javorka spolu s Michalom Šventom,
bývalým riaditeľom základnej
školy Jozefom Magom a Róbertom Fajtom navštívili v roku 2012
Slatiňany a nadviazali užšie vzťahy
s miestnym starostom Ivanom Jeníkom, zástupcom starostu Vítězoslavom Kolkom a samozrejme motorom celej spolupráce, starostom
miestneho Sokola v Slatiňanoch
Mirkom Lebduškom. V júni 2014
navštívili predstavitelia mesta Likavku počas detského folklórneho
festivalu. Vtedy partnerstvo medzi
Likavkou a Slatiňanmi aj oficiálne
spečatili podpisom zmluvy o vzájomnej spolupráci.
Jedným z výsledkov tejto spolu-

práce bolo aj tohtoročné pozvanie mesta Slatiňany a miestneho
Sokola na 9. ročník Slatiňanského
pozastavení, ktoré sa uskutočnilo
16. mája. Slatiňanské pozastavení
je každoročne organizovaný festival, na ktorom sa v celodennom
kultúrnom programe predstavia
miestne kultúrne telesá, základná
umelecká škola, domáci Národopisný súbor Formani a pozvaní
hostia. Jedným z hlavných hostí
programu bola práve naša folklórna skupina Likava.
UTUŽOVAŤ VZŤAHY
Pozvanie sme s radosťou prijali,
a tak sme sa spolu so zástupcom
starostu Michalom Šventom, poslankyňami Editou Homolovou
a Danielou Pongráczovou, cyklistickým nadšencom Petrom Klačkom a riaditeľom ZŠ s MŠ Likavka
Ľubošom Birtusom vybrali na ďalekú cestu reprezentovať našu obec,
upevňovať a utužovať priateľské
vzťahy, a tak budovať spoluprácu
a družbu do ďalších rokov. Po viac
ako šiestich hodinách, sme pod
starostlivým dohľadom nášho su-

per šoféra Ľuba Bystričana, dorazili
do cieľa našej cesty, kde nás privítal
vedúci súboru Aleš Kohoutek a organizačný vedúci súboru Radim
Zajíček. Čakalo nás občerstvenie
a mnohí z nás si aj napriek únave
pred spánkom neodpustili pohár
dobrého oroseného českého piva.
REKONŠTRUOVANÁ ŠVÝCARNA
V sobotu nás čakal náročný, ale
bohatý a krásny program. Členovia súboru využili dopoludnie

Deň pred
našou návštevou ťahali v Prahe
kone zo Slatinian českého kardinála
Dominika Duku. Zážitok z jazdy
kočom sme si vychutnali aj my...
na skúšku v miestnej Sokolovni
a predstavitelia obce, ktorým sa
prevažne venoval zástupca starostu Víťa Kolek, poznávali krásy
Slatinian. Sprevádzal ich po nádherných miestach v Slatiňanoch,
obdivovali krásne rekonštruovanú
Švýcárnu – niekedy v minulosti
hospodárstvo pre miestny zámok.
V budove Švýcárny je inštalované
múzeum kladrubského vraníka
a múzeum známeho seriálu s tematikou chovania koní Dobrá
voda, ktorý sa natáčal práve v Sla-

tiňanoch.
Ku koňom má veľmi blízko aj slatiňanský starosta, ktorý aj počas
starostovania prevádzkuje veterinárnu ambulanciu. Pri Švýcárne
sa nachádza aj Kočicí hrádek, čo
je zmenšenina hradu, ktorá slúžila deťom z miestneho zámku na
hranie. Okolo obeda sme už všetci
spoločne absolvovali prehliadku
miestneho zámku. Veľkým zážitkom pre nás bola exkurzia po národnom žrebčíne Slatiňany, kde sa
chovajú krásne kone - kladrubský
vraník (špeciálne vyšľachtené české plemeno koňa). Pri pohrebe
bývalého prezidenta Václava Havla
ťahali práve kone zo Slatinian koč
s jeho pozostatkami. Deň pred našou návštevou v Slatiňanoch ťahali
v Prahe kone zo Slatinian českého
kardinála Dominika Duku. Zážitok
z jazdy kočom sme si užili i my.
...V DEDINSKEJ KRČME
Popoludnie už bolo vyplnené
vystúpeniami folklórnych súborov.
Naša folklórna skupina Likava sa
pod vedením umeleckého vedúceho Jána Mudičku a organizačného
vedúceho Juraja Pšena prezentovala svojím bohatým programom
a predstavila folklór dolného Liptova. V prvej časti sme tancom Pri
muzike domácim ponúkli zábavu
v dedinskej krčme, ktorá je založená na rozkazovačkách mladých
tanečníkov, ktorí sa predvádzajú
pred dievkami v tanečných cifrovačkách a speve.
V podobnom duchu – zábave
u krčmára Paračku – sa niesol aj

viete, že...

Jediná osada v intraviláne Likavky sa nachádza
pri ceste I/59 na severnom okraji a má názov Kramariská?
nasledujúci tanec Pod borovinou,
kde sa stretli tanečníci, aby parodovali zábavu hradných pánov v
Likave. Dievčatá obohatili program
spevom trávnic a hudobným vstupom sa predstavila aj naša ľudová
hudba pod vedením Michala Šventa ml., ktorá nás sprevádzala celým
programom. V druhej časti sme
tancom Regrútsky zobrazili zábavu
a spev mládencov pred odchodom
na vojenčinu, takzvanú regrútsku
zábavu. Čas fašiangov sme priblížili Likavskou bursou, počas ktorej
sme domácich v hľadisku ponúkali
likavskými dobrotami a pálenkou.
LIPTOVSKÝ FOLKLÓR
Podľa srdečnej nálady, veselej,
príjemnej atmosféry a nadšeného
potlesku veríme, že sa domácim
naše vystúpenie páčilo a obohatilo
ich o liptovský folklór. Utvrdzuje
nás v tom aj skutočnosť, že aj keď
práve v čase nášho vystúpenia hrali Česi hokej s Kanadou, hľadisko
bolo plné. K pohode a atmosfére
počas vystúpenia prispelo aj príjemné počasie.
Večerné posedenie v sídle miestneho Sokola sa nieslo v priateľskej
atmosfére. Spolu s novými priateľmi zo súboru Formani sme si zaspievali, zatancovali, podebatovali
a rozlúčili sa s nádejou, že sa čoskoro opäť uvidíme.
NAVŠTÍVIA NÁS FORMANI?
Pri záverečnej návšteve slatiňanskej radnice Michal Švento odovzdal starostovi Slatinian Ivanovi
Jeníkovi oficiálne pozvanie na
návštevu Likavky počas detského
folklórneho festivalu a poďakoval
vedeniu mesta za vrelé prijatie,
pohostinnosť a sprevádzanie počas nášho pobytu v Slatiňanoch.
Tešíme, že zástupcovia mesta Slatiňany navštívia Likavku. Do budúcnosti počítame aj s tým, že by Likavku navštívili Formani, prípadne
ich detský súbor Sejkorky.
Na záver by sme sa chceli srdečne poďakovať vedeniu mesta Slatiňany, starostovi miestneho Sokola,
ako aj všetkým členom Národopisného súboru Formani za ich dobrosrdečnosť, starostlivosť, pohostinnosť, že sme v ich spoločnosti
mohli prežiť príjemné chvíle.
Úprimná vďaka patrí aj vedeniu obecného úradu v Likavke
za ich pomoc, finančnú podporu
a spoluprácu pri zorganizovaní
tohto zájazdu a pekného podujatia. Sme radi a hrdí na to, že
sme mohli našu Likavku reprezentovať v zahraničí, po Poľsku,
Rumunsku už aj v Českej republike. Pevne veríme, že sme dôveru
Likavčanov nesklamali, a že do
budúcna nás ešte čaká mnoho
spoločných projektov.
> Renáta Mudičková a kolektív
foto zivefirmy.cz, archív
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enerácie našich predkov ako pozoruhodný aj postoj našich diovky sa postavili do jedného
nám zanechali klenotnicu starých otcov k prírode a krajine, rohu, ale niektoré zostali stáť aj
nezaplatiteľného bohat- vychádzajúci čisto z racionálneho pred obecným hostincom. Keď
stva, z ktorého môžeme čerpať. hľadiska. O kráse Chočských vr- ich mládenci prišli zobrať do
Naši predchodcovia síce nepo- chov a mohutných Sokolích skál tanca, už ostali v miestnosti. Mláznali kiná, rozhlas, či televíziu, sa naši starí otcovia nezmieňova- denec zďaleka ukázal na diovku
a l e b o
mnohozvolal na
krát netanečnivedeli
cu: „Diovani čítať
ka, poď
a predsa
do tanca!“
ich môGenerácie našich predkov nám zanechali klenotnicu
Alebo:
ž e m e
nezaplatiteľného bohatstva, z ktorej môžeme čerpať
„Hanka
nazvať
hybaj!“ Ak
kultúrnymi ľuďmi. Pestré a rázovité de- li. Strmé zalesnené vrchy Choča bolo v hlúčiku viac dievčat rovnadičstvo, ktoré nám odovzdali, ob- a nebotyčné bralá Sokolích skál kého mena, rozbehli sa viaceré.
Na muziku chodievali i vydaté
sahuje okrem zdedených polí, lúk likavského sedliaka nepriťahovali,
a lesov aj rázovitý folklór a hlboký ani sa o nich nehovorilo. Pre gazdu a staršie ženy, ktoré si posadali
okolo stien a už
duchovný život našich predkov. mala hodnotu
si klebetili, ktorý
Je to také prekvapujúce a kon- lúka, kde sa
ku ktorej patrí,
trastné v porovnaní so skromným dalo nakosiť
kto vie ako vyspôsobom života. Aj v dnešnej sena, sedliak
Nuž teda, aká
krúcať v tanci,
dobe nám to dáva za príklad, ako si cenil roľu,
je tvár krajiny v okolí
kto vie krajšie
objaviť cestu k sebe samým a po- z ktorej sa
spievať a kto
rozumieť aj iným kultúram, zvy- mohla zobrať
Likavky dnes? Je iná,
úroda. Likavktorú
diovku
kom a tradíciám.
celkom
iná,
ako
pred
vzal viac krát do
V minulosti naši predkovia, jed- ský gazda mal
30 či 50 rokmi. tanca.
noduchí ľudia z Likavky stáli zo- k vrchom kriči-voči vysokým vrchom v okolí tické stanovisZmenila sa. Krásne ľudové piesne nenašej dediny a Sokolím skalám ko. Starý otec
raz s hlbokým
ležiacich v Choči. A kládli si tú sa veľmi čudoistú otázku, ako mnohí ľudia žijúci val, keď sa dopočul, že v ďalekých a pravdivým obsahom, rezkou,
po nich. Kde sa tu vzali tie vrchy Vysokých Tatrách sa šmykol nejaký či dojímavou melódiou v súčasa skaly? Utiekali sa k zázračným Čech zo strmých skál a spadol. „Po nosti miznú z nášho kraja. Na
vysvetleniam a legendám. Hovorí čo tam len šiel a na čo sa tam dria- Slovensku máme vlastné piesne,
sa, že krajina môže formovať ľud- pal?“ krútil hlavou. Veď tie strmé sú svojské a originálne. Obdivuje
ich celý svet. Závidí nám ich hodské postoje a podieľať sa na tvor- skaly úrodu nedajú.
Najrozšírenejším folklórnym pre- notu a krásu, ktorú si žiaľbohu,
be ľudovej kultúry a folklóru. Ale
aj človek svojím konaním dodáva javom v minulosti Likavky bola ani my sami neceníme.
ľudová pieseň. Jej prvé formy
Ale chvalabohu aspoň raz
krajine význam a formu.
Nuž teda, aká je tvár krajiny vznikali spontánne pri poľných v roku sa mĺkve úbočia a lúky
v okolí Likavky dnes? Je iná, cel- prácach, ľudových slávnostiach v okolí Likavky rozozvučia spekom iná ako pred tridsiatimi či a rodinných sviatkoch. Piesne boli vom počas Detského folklórnepäťdesiatimi rokmi. Zmenila sa verným obrazom života ľudí a pro- ho festivalu. Pasienky v Štepnici
viac ako za všetky predchádza- stredia, v ktorom vznikali a ďalej sa pod hradom Likava ožijú spevom
júce storočia od čias valaskej tradovali. Spevné tradície sa viazali a tancom mladých ľudí z folklórkolonizácie. Rovnako sa tvár kra- na fašiangy, stavanie májov, jánske nych skupín celého Slovenska.
> Pavel Fain
jiny zmenila v oboch jej zložkách, ohne, sviatky, krstenie, činnosť pri
pastve, práci na poli, či muzike.
foto Archív Liptovského múzea
v kotline i vo vrchoch.
Keď sa v Likavke začala muzika,
v Ružomberku
Neskôr, už v 20. storočí, bol viac

AKO SA ZMENILA TVÁR LIKAVKY
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ž 41. stretnutie v rámci
družby Likavka-Hlučín sa
uskutočnilo 12. až 14. mája.
Tradícia sa zachovala aj
tento rok a preteky v ľahkej atletike sprevádzala
súťažná, no zároveň aj
srdečná, priateľská atmosféra. Ráno nás trošku
vyľakal dážď, ale slniečko
na seba nenechalo dlho
čakať.
V štyroch atletických disciplínach - beh na 60 m, skok do diaľky,
hod kriketovou loptičkou a beh na
600 m dievčatá a 800 m chlapci,

Likavská lúka a poškodený prístrešok sa dodnes nachádzajú ako spomienka na pasienky
Likavčanov v katastri Liptovských Kľačian v oblasti Chabenca?
pretekalo spolu 48 žiakov. Výkony
niektorých boli pozoruhodné, čo
svedčí o úplnom nasadení a snahe

Pre nás učiteľov je víťazstvom, že
deti dokážeme pritiahnuť k športu,
poznajú jeho význam a aj na zák-

Touto cestou by som chcela vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí
pomáhali pri organizácii. Osobitné
poďakovanie patrí rodičom, ktorí boli ochotní
aj napriek svojim povinnostiam prijať v kruhu
svojej rodiny a ubytovať
žiakov z Hlučína. Pevne
verím, že na tieto pekné
dni budeme dlho spomínať a som presvedčená, že družba
bude naďalej pokračovať.

likavka vyhrala nad hlučínom
41. stretnutie v rámci družby našej obce s českým mestom
vyhrať. Po spočítaní bodov to bolo
veľmi tesné, v prospech Likavky.
No v tomto prípade nie je dôležité
kto vyhral, víťazi boli všetci, ktorí
pretekali.

lade takýchto aktivít nadväzujú
nové priateľstvá, spoznávajú nových ľudí, dokážu bez problémov
komunikovať, pripraviť program
pre kamarátov.

> Mariana Pavelková

vydarená prezentácia na vlnách rádia regina
Na vlnách Rádia Regina Banská
Bystrica sa v pravidelných termínoch - v premiére v nedeľu o
11.00 hod. a v repríze v pondelok
o 20.00 hod rozozvučí znelka relácie „Zvony nad krajinou“. V spomínaných časoch a konkrétne v
dňoch 17.5. (nedeľa) a 18.5. (pondelok) bola táto obľúbená relácia
venovaná obci Likavka.
Každoročné stretnutia s Marcelou Čížovou - redaktorkou bystric-

kej Reginy - pri natáčaní zvukovej
pozvánky na detský folklórny festival sa okrem iného stali aj predmetom neformálnych debát o našej
obci, živote v nej, bohatých zvykoch a tradíciách, ktoré ju zdobia a
predovšetkým o ľuďoch, ktorí v nej
žijú. „To by bolo aj na hodinovú reláciu o vašej obci“, konštatovala p.
redaktorka a ponuka na vytvorenie
zvukového profilu o našom rodisku bola na svete.

Slovo dalo slovo a 23. apríla do
Likavky zavítala p. redaktorka Čížová s kolegyňou Silviou Hoffmannovou a celé dopoludnie zbierali drahocenný zvukový materiál. Vybrať
zaujímavých ľudí, ktorí vedia veľa o
našej dedine a živote v nej nebolo
ťažké, každý oslovený s ochotou
a láskou prezentoval na mikrofón
svoj vzťah k rodisku. Dojmy z nakrúcania preto boli skvelé a všetci
zainteresovaní veria, že také budú

i dojmy poslucháčov zo samotnej
relácie. Prijmite teda srdečné pozvanie k jej vypočutiu.
Pozn.: Pre tých, ktorí zmeškajú jej premiéru či reprízu je tu
informácia, že reláciu si môžu
vypočuť i v archíve RTVS na adrese http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709/213508.
> (mj)

futbalisti zdolali martin 4:1, čakajú ich ešte dve kolá
Dôležité víťazstvo 4:1 zaznamenali futbalisti OŠK Likavka
uplynulú nedeľu na domácom
štadióne proti béčku Martina.
Po dva góly strelili Golis a Krakovský. Mužstvo pod vedením
Róberta Hoka tak prekvapujúco,
ale úplne zaslúžene zdolalo tretí
celok tabuľky 5. ligy.
Možno ešte viac ako samotné
víťazstvo teší fakt, že posledný
Lipovec na domácom ihrisku len
remizoval s Nižnou (2:2), a tak
dve kolá pred koncom sezóny je
Likavka síce predposledná, no s
trojbodovým náskokom.
Do záverečného hvizdu aktuál-

TABUĽKA 5. LIGY, SK. B

1. Diviaky
24 19
2. Turč. Štiavnička 24 15
3. Martin B
24 14
4. Oravská Jasenica 24 12
5. Nižná
24 11
6. Palúdzka
24 10
7. Demänová
24 11
8. Kláštor p. Zniev. 24 9
9. Bešeňová
24 9
10. Bobrov
24 9
11. Dúbrava
24 7
12. Švošov
24 7
13. Likavka
24 4
14. Lipovec
24 2

3 2
4 5
1 9
6 6
5 8
6 8
3 10
7 8
5 10
2 13
4 13
3 14
3 17
6 16

61:17
61:18
49:45
47:24
32:29
48:45
38:35
38:26
46:50
33:42
27:50
42:58
31:77
22:59

60
49
43
42
38
36
36
34
32
29
25
24
15
12

neho ročníka zostáva ešte odohrať
každému družstvu dva zápasy. Likavčania najprv vycestujú do Turčianskej Štiavničky, druhého družstva tabuľky. „Záchranárske“ práce
potom zakončia v domácom súboji s regionálnym aj tabuľkovým
susedom zo Švošova. Tento zápas
sa začne v nedeľu 13. júna o piatej
popoludní a bude rozlúčkovým v
končiacej sa sezóne.
Jar sa pritom vôbec nezačala pre
našich futbalistov dobre. Hneď v
úvode schytali debakel 5:0 v Demänovej, následne prehrali rozdielom triedy (2:5) doma s Nižnou. S
Palúdzkou však potom doma re-

mizovali 1:1, a o týždeň neskôr
sa im podarilo zaknihovať mimoriadne dôležité a cenné víťazstvo
na pôde posledného celku - Lipovca (1:0).
Nasledovala prehra s Bobrovom, v Dúbrave, remíza s Bešeňovou, trojgólová strata bodov
v Kláštore pod Znievom a zahanbujúci debakel 7:0 v Diviakoch. V Oravskej Jasenici prehrali
Likavčania len tesne 2:3, pred
týždňom si však doma poradili s
Martinom B jasne 4:1.
OŠK už síce nie je na poslednom mieste, no alarmujúci je počet inkasovaných gólov - až 77,
čo je najviac spomedzi všetkých
družstiev v tejto súťaži.
Verme, že sa naši hráči rozlúčia s
fanúšikmi na domácom štadióne
výhrou nad Švošovom 13. júna.
VÝSLEDKY OŠK LIKAVKA
(jar 2015): Demänová – Likavka
5:0, Likavka – Nižná 2:5, Likavka –
Palúdzka 1:1, Lipovec – Likavka
0:1, Likavka – Bobrov 0:1, Dúbrava – Likavka 2:1, Likavka – Bešeňová 1:1, Kláštor pod Znievom –
Likavka 3:0, Diviaky – Likavka 7:0,
Oravská Jasenica – Likavka 3:2,
Likavka – Martin B 4:1.
ZOSTÁVAJÚCI PROGRAM LIKAVKY: 7.6. Turčianska Štiavnička - Likavka, 13.6. o 17:00 Likavka
- Švošov.
> Michal Domenik
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Majstrovský titul v hokejbale máme doma!
Naše družstvo METENÍCI LIKAVKA sa po štyroch rokoch prepracovalo do celoslovenskej I. florbalovej ligy
Ostatnú marcovú nedeľu sme na domácej pôde v ŠH Koniareň privítali družstvá na odohranie 19. a 20. kola II. florbalovej ligy stredoslovenského regiónu. Už pred týmito zápasmi bolo však rozhodnuté
o tom, že tohtoročný druholigový titul v tomto pomerne mladom
športe ukoristíme my.
Meteníci Likavka sa po štyroch
rokoch prepracovali do celoslovenskej I. florbalovej ligy. Už od
začiatku vstupu do sezóny sme
si vytýčili vysoké ciele – bojovať
o popredné priečky.
Ako sa však vyvíjala sezóna,
trúfali sme si stále viac.
Zlepšovali sme sa zápas
od zápasu, a tak sme už
dve kolá pred koncom
sezóny mohli oslavovať
náš premiérový primát.
Celkovo sme odohrali
dvadsať zápasov s jedinou prehrou a dvomi
remízami.
Sedemnásť
víťazstiev v sezóne je
výborná bilancia nášho
družstva, opätovne sa
ukázalo, že naša obrana
s brankárom Jankom
Lukáčom bola hlavným
strojcom nášho úspechu
– inkasovali sme počas
sezóny najmenej gólov
spomedzi všetkých súťažiacich družstiev.
Naši útočníci neostali
v tieni svojich zadákov
a náš prvý útok v zložení Róbert Pečner, Filip
Fajkoš a Juraj Marton
nastrieľal súperom spolu

84 gólov, čo je viac než polovica
všetkých gólov v sieťach našich
súperov. Odrazom kvality našich
mladých hráčov je aj reprezentačná nominácia dorastencov Maroša
Buliaka a Juraja Martona v kategórii U19 (čo je o kategóriu vyššie ako

ich súčasné vekové zaradenie) do
širšieho výberu pred majstrovstvami sveta juniorov. Nemenej potešujúci je aj titul majsterky Slovenska vo florbale žien, ktorý získala
naša odchovankyňa Joja Javorková, v drese FbK Tvrdošín – hráčky
prevalcovali vo finále extraligy súperky z Nitry.
Poďakovanie patrí chlapcom
za bojovnosť, že nestrácali hlavu
v ťažkých zápasoch, no hlavne za
to, že vždy bojovali ako jednoliaty

kolektív. Vďaka patrí aj trénerom,
že venovali svoj čas družstvu Meteníkov a obci, že nám pomohla aj
napriek obmedzeným finančným
možnostiam. Ďakujeme taktiež súperom z Dukly Ružomberok a basketbalovému klubu za možnosť
hrať domáce zápasy v krásnej hale
a v neposlednom rade sponzorom,
bez ktorých by náš klub nemohol
v regióne pôsobiť.
> Milan Javorka

otvárací turnaj na novom ihrisku bude v lete
Začiatky a vznik klubu sa datujú do roku 1996, kedy sa dala
dokopy partia kamarátov a začala hrať v Ružomberku mestskú hokejbalovú ligu. Ligu hrali
so striedavými úspechmi až do
roku 2006, kedy bola liga ukončená z dôvodu zrušenia ihriska
pri poľnohospodárskom učilišti
(Dekora).

Pôvodná partia sa opäť zišla
v roku 2013 a začala hrávať na
asfalte pred budovou na ihrisku
OŠK Likavka. Veľký záujem o tento
druh športu podnietil zakladateľov
k spolupráci s inými podobnými
družstvami v okolí. Začali chodiť
na turnaje do obcí, v ktorých už
mali vytvorené podmienky na tento druh športu, hlavne ihrisko. Po

striedavých úspechoch sa chalani
začali pravidelne stretávať a trénovať v bojových podmienkach.
Po získaní skúseností a informácií
od súperov v roku 2014 pristúpili k rokovaniu so starostom obce
Mariánom Javorkom o možnosti
vybudovania hokejbalového ihriska v Likavke. Dospeli k záveru, že
najideálnejšie a aj najlacnejšie to
bude na už spomínanej asfaltovej ploche.
Po súhlase začali pracovať
na zbieraní materiálu a finančnej pomoci. Peniaze získali od
obce a Mondi SCP Ružomberok. Materiálne prispeli sami
hráči podľa svojich možností.
Práce sa mohli začať. Desiatky
odpracovaných hodín každého hráča priniesli úspech
v podobe dokončeného hokejbalového ihriska. Správa
o sprevádzkovaní ihriska sa
dostala aj do iných častí Ru-

žomberského okresu. Keďže ihrisko bolo ukončené v neskorej
jeseni, neboli vytvorené klimatické podmienky na nejaký slávnostný otvárací turnaj, tento sa
uskutoční v letnom období roku
2015. Klub prijali v januári tohto
roku do Občianskeho združenia
OŠK Likavka.
V súčasnosti sa pripravuje
uskutočnenie otváracieho turnaja, ktorý by ešte viac spropagoval hokejbalové ihrisko v
Likavke. Taktiež sa rokuje o opätovnom vytvorení hokejbalovej
súťaže v rámci okresu Ružomberok. Týmto chceme vyzdvihnúť
prácu všetkých členov, ktorú
vykonali na športovom diele,
a tak prispeli k propagácii tohto
športu a samozrejme aj samotnej obce Likavka. Prajeme veľa
športových úspechov a oddaných divákov.
> Branislav Fajta

8

LIKAVAN 2/2015
noviny.likavan@gmail.com

viete, že...

Najbližšie číslo Likavanu vyjde v septembri, uzávierka
príspevkov od vás je 6. septembra 2015?

L

ásku a kladný vzťah k ľudo- 18:30 Čôsi z Likavky – otvorenie ľu- hrou Ondreja Lanovca Keď ženy laprogram, 16:00 Vystúpenie hosvým tradíciám, tancu a spe- dovej výstavy. 19:00 Divadelná hra veria v bosorky. V závere progra- tí - FS Železiar z Košíc a FS Marína
vu rozvíjame v Dedinskej Ženský zákon.
mu si spoločne zatancujeme pri zo Zvolena, 18:00 koncert Ploštín
folklórnej skupine Likava
Punk.
od roku 1963, teda od
Srdečne
pozývame
založenia. Vo folklórnom
všetkých na podujatie s
súbore Likava pôsobia
príjemnou atmosférou.
deti zo ZŠ s MŠ v Likavke
Príďte 40-tku detského
od šiestich do dvanástich
folklórneho
festivalu
Uverejňujeme program blížiaceho sa folklórneho sviatku v Likavke
rokov. Pracujú pod vedeosláviť tancom a spevom
ním Bibiany Peniakovej
s tými najlepšími detskýSobota 6. 6.: 14:00
a Jozefa Nemčeka, s hudobným
– 17:00 – celoštátna
doprovodom Andrey Šubertovej.
Detský folklórny súbor Likava súťažná prehliadka –
sa pravidelne zúčastňuje na det- Kultúrny dom. 18:00 –
ských regionálnych prehliadkach Čože je to štyridsiatka
Pri prameňoch krásy a na krajskej - areál OŠK Likavka.
Slávnostný program
prehliadke Kubínske krpčeky sme
s choreografoiu Máje tento rok zís- jubilujúceho detskékali strieborné pásmo. Pravidelne ho folklórneho festisa predstavujeme aj na celoslo- valu, v ktorom večer
venskej prehliadke Pod likavským vystúpia tieto detské
hradom, kde sa počas festivalu kolektívy: DFS Likava
chceme predviesť s tohtoročnou z Likavky a hostia DFS
Liptáčik z Ružomberocenenou choreografiou Máje.
Folklórny festival sa začne už ka, Stavbárik zo Žiliny
tento piatok 5. júna. Odohrávať sa a Světlovánek z Českej
bude v kultúrnom dome, no hlav- Republiky. Ale tešiť sa
ný program v sobotu aj nedeľu môžete aj na hostí z
bude v areáli futbalového štadióna folklórnych kolektívov
OŠK Likavka. Galaprogram je na- - domáca FSk Likava,
plánovaný na nedeľu o druhej na FS Liptov, FS Háj z Rimavskej So- škole ľudových tancov priamo na mi folklórnymi kolektívmi z celého
boty. Vo večernom programe sa ihrisku.
štadióne OŠK.
Slovenska.
Nedeľa 7. 6.: areál OŠK Likavka
Presnejší program bude ta- predstavia aj naši divadelní ochot> Bibiana Peniaková,
kýto: Piatok 5. 6. – Kultúrny dom: níci ZO ZDOS Likavka s divadelnou - 13:00 Sprievod obcou, 14:00 GaMiroslava Raksová

likava predstaví „máje“
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