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Spravodajca obce

Vážení spoluobčania,
rok sa zišiel s rokom. Sme starší,
zrelší a skúsenejší. Pre všetkých,
ktorí sme v decembri 2010 začína
li svoje misie v samospráve platí
toto tvrdenie dvojnásobne. Urči
te môžem hovoriť za všetkých vo
lených zástupcov, keď poviem, že
svoje úlohy pri spravovaní našej
drahej obce sme všetci vykonáva
li poctivo a zodpovedne. Určite sa nevyskytla žiadna
požiadavka, na ktorú by sme nezareagovali a nepo
kúsili sa ju splniť. Spoločnými silami a za výdatnej
pomoci zamestnancov obecného úradu sme sa pus
tili do plnenia predvolebných sľubov.
Keďže všetko sa odvíja od dostatku peňažných pros
triedkov, ich získavanie z mimorozpočtových zdro
jov bolo a je našou hlavnou prioritou. Obec aj spolu
so základnou školou tohto roku podala tri desiatky
projektov a žiadostí o dotácie a granty. Doposiaľ sme
takto získali 6.000 € od spoločnosti Mondi SCP, a. s.
na zakúpenie nožového mlyna na drvenie drevnej
hmoty, 6.200 € na vypracovanie územnoplánovacej
dokumentácie a 20.000 € na zrealizovanie projektu
vodozádržných opatrení na vodných tokoch v katastri
obce. Zhruba desať projektov je momentálne ešte v štá
diu hodnotenia. Viac ako 62.000 € získala obce vďa
ka rozumnej a účelnej sociálnej a zamestnaneckej po

litike. V obci sme vytvorili podmienky na zriadenie
piatich pracovných miest na tzv. chránené dielne pre
zamestnancov so zdravotným hendikepom. Okrem
nich sme vytvorili okolo dvadsať dočasných pracovných
miest pre dlhodobo nezamestnaných. Štrnásť obyva
teľov obce sa na jej zveľaďovaní podieľa v rámci men
ších obecných služieb, v minulosti známych ako VPP.
Všetky tieto miesta sú dotované práve zo spomína
ných 62.000 €. Zapojením do potravinovej pomoci
sme pomohli invalidným a starobným dôchodcom
s nízkym dôchodkom.
Veľký dôraz sa v obci kladie na zvýšenie všeobec
nej bezpečnosti. Z toho, čo nám obecný rozpočet
dovolil sme sa pustili do úprav miestnych komuni
kácií, garád a rigolov popri nich, zrealizovali sme
obnovu a doplnenie vodorovného i zvislého doprav
ného značenia na najproblematickejších miestach,
osadili spomaľovacie retardéry na ulici Pod Parač
kou, zakúpili sme dva elektronické merače rýchlos
ti. Postupne prebieha výmena zastaralých svietidiel
verejného osvetlenia a osádzanie svietidiel na málo
osvetlené miesta. Máme tiež za sebou prvú etapu ob
novy miestneho rozhlasu, ktorá sa týka najmä Hol
lého ulice. Intenzívne bojujeme za obyvateľov býva
júcich popri stále frekventovanejšom úseku cesty I/59,
za ich práva na bezpečné a nedevastujúce životné pod
mienky.
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Zrealizovali sme aj niekoľko rekonštrukčných a vzhľad
meniacich úprav. Týkajú sa najmä priestorov cinto
rína (nové orientačné tabule), domu smútku a par
koviska pri ňom, tiež výsadby okrasných drevín na
parkovisku pri kostole, úpravy plochy pred bývalým
obecným úradom, pri knižnici, výmeny okien a osa
denia mreží na budove šatní OŠK, premaľovania tribú
ny na futbalovom ihrisku, rekonštrukcii bežeckého
oválu v areáli školy a totálnej rekonštrukcii hasičskej
zbrojnice a plôch okolo nej. Cez lávky ponad potok
pri kostole a na Úboči pribudli kovové zábradlia, pra
cujeme na osadení novej autobusovej zastávky na Kra
mariskách. Obec prispela finančne i pracovnou silou
pri oprave veže kostola sv. Juraja.
Potenciál, ktorým obec disponuje musíme čo naj
efektívnejšie zúročiť, pritiahnuť do nej množstvo mladých
rodín, vytvoriť priestory na individuálnu i priemysel
nú výstavbu, vybudovať cesty a ostatnú infraštruktú
ru. Aj preto sme tesne pred schválením územného
plánu, preto sa obec spolupodieľa na rozširovaní vo
dovodnej a kanalizačnej siete. Všetko však v úzkej
spolupráci a za rešpektovania názorov vás, vážení
spoluobčania.
Obec žije aj čulým kultúrnym životom. Zoznam
tradičných kultúrno-spoločenských a športových pod
ujatí sme rozšírili o nové, Pribudli Potulky ľudovým
umením, zabávali sme sa na Anna bále, tohtoročný
Mikuláš mal novú, modernejšiu podobu. Nezabúda
me na podujatia pre dôchodcov a klientov domova
sociálnych služieb a dvoch detských domovov v Li
kavke. Udalosťou roka bezo sporu boli oslavy stého
výročia založenia obecného hasičského zboru. Na vy
sokej úrovni je spolupráca so Základnou školou s ma
terskou školou v Likavke. Úspešne nadväzujeme dru
žobné aktivity v Čechách, Rumunsku a Srbsku.

Ani športovci nám nerobia hanbu. Darí sa hasičom,
futbalistom, florbalistom, vzpieračom, svoj štandard
odvádzajú stolní tenisti, či lodní modelári.
Treba si však priznať, že je i množstvo rezerv, kto
rými sa musíme zaoberať. Treba nám popracovať na
ešte efektívnejšej komunikácii obce a jej obyvateľov
prostredníctvom elektronických médií, na zveľadení
systému zberu a separovania komunálneho odpadu,
obnove asfaltového povrchu na miestnych komuni
káciách, šetrení pri spotrebe plynu, vody a elektric
kej energie.
Dostávam sa tak plynule k plánu aktivít na rok 2012.
Pokúsime sa v ňom započať a možno i úspešne zrea
lizovať modernizáciu zdravotných stredísk, opravu
chodníka v obci, vybudovanie osvetleného chodní
ka k šiestim samostatne stojacim domov pri Huber
tuse, existuje reálna šanca na úpravu koryta potoka
Likavčianka na Mikuštiakovej ulici, odkanalizovaní
ulíc Pod Paračkou, Železničnej a hornej časti Hollé
ho ulice. V obci vybudujeme verejné WC pri hasič
skej zbrojnici, priestor pred ktorou sa tak definitívne
stane súčasťou širšieho centra našej obce. Pustíme sa
do prípravy spustenia individuálnej bytovej výstav
by na Strážniku, uvidíme či a ako nás v budúcom roku
zasiahne výstavba diaľnice D1.
Vážení spoluobčania, prognózy hovoria, že nás čaká
ťažký rok. Pevne verím, že všetky problémy, ktoré
nám prinesie zvládneme a že nás pri ich prekonáva
ní bude sprevádzať pevné zdravie, odhodlanie, po
rozumenie, tolerancia, silné pocity hlbokej spolupat
ričnosti a potreby osobnej angažovanosti, ktoré vám
všetkým úprimne želám a za tie tohtoročné zo srdca
ďakujem.
Ing. Marián Javorka
starosta obce

Maranatha, príď, Pane
Starozákonnými dejinami vyvoleného izraelského
národa sa akoby jedna niť tiahne pevná viera v prí
chod Vykupiteľa. Táto tisícročná nádej má svoj po
čiatok v prvej radostnej zvesti o vykúpení ľudstva,
upadnutého do hriechu, prostredníctvom prisľúbe
ného víťazstva nad nepriateľom ľudského pokolenia
(porov.: Gn 3, 15). Boh totiž počas celých dejín Izra
ela povzbudzoval ľudí, ktorým ukázal zodpovednosť
za svoj národ a ktorí mali zabezpečovať plnenie zmlu
vy. Takýmito prostredníkmi medzi Bohom a ľudom
v Starom zákone boli Abrahám, Mojžiš, králi, proro
ci a levitskí kňazi. Králi, kňazi aj proroci boli uvá

dzaní do činnosti vo svojej funkcii mazaním olejom.
Od toho dostávali prívlastok „pomazaný“ – hebrej
sky mašiach, vo voľnom slovenskom preklade „mesiáš“.
Najdôležitejšie mesiášske proroctvá sa zachovali: od
Izaiáš, ktorý dáva Mesiášovi meno „Emanuel“ (s na
mi je Boh) a hovorí o ňom, že otvorí nové obdobie
(porov.: Iz 7, 14n). Ďalej je to Micheáš, Izaiášov sú
časník, ktorý hovorí, že budúci vládca sa narodí v Bet
leheme, stane sa pastierom ľudu, prinesie pokoj a roz
šíri Božiu vládu až do končín zeme (porov.: Mich 5, 1n).
Prorok Jeremiáš, pri páde kráľovskej dynastie ozna
muje budúce kraľovanie Dávidovho výhonku, ktoré

Likavan – spravodajca obce

mu dáva meno Pán je naša spravodlivosť (Jn 23, 5n).
U proroka Ezechiela nájdeme podobné charakteris
tiky: druhý Dávid, ako Boží zástupca bude pastie
rom (Ez 34, 23) a kniežaťom (Ez 37, 25). U Daniela
je to ešte zjavnejšie. „Videl som v nočnom videní
a hľa v oblakoch z neba prichádzal ktosi ako Syn člo
veka. Jemu bola odovzdaná vláda a Kráľovstvo, jeho
vláda je večná a jeho kráľovstvo nezahynie.“ (Dan
7, 14). Každý nábožný Žid vo svetle posvätných tex
tov si predstavoval Mesiáša ako víťazného vojvodu,
alebo slávneho židovského kráľa, ktorý
nedovolí nijakú neprávosť a nijakého
zločinca nestrpí v ich lone. V inej pred
stave ako ničiteľ nepriateľských náro
dov.
Predobrazy a proroctvá Starého zá
kona nadobúdajú svoj zmysel až v Je
žišovi, v ktorom ako jedinom Prostredníkovi spásy
sa sústreďujú všetky črty starozákonných prostrední
kov. Až Ježišov príchod rozptýlil nejasnosti prorokov.
A Nový zákon, ktorý nechal zasvietiť svetlo zjavenia
v Ježišových slovách a činoch, bol si tiež vedomý, že
spĺňal prisľúbenia Starého zákona.
Adventom sa začal nový cirkevný rok. Cirkev nás
hneď na jeho začiatku upozornila na Vianoce – prvý
príchod Pána Ježiša na tento svet, ale aj na parúziu
– jeho druhý príchod na konci vekov. O tom, kedy sa
tak stane, „nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba
sám Otec.“ (porov.: Mt 24, 35–36). Cirkev sa modlí
a prosí, aby nás Pán Ježiš pri svojom druhom prícho
de postavil po svojej pravici a voviedol do nebeského
kráľovstva. Prednášaním veršov 25. žalmu, slovami
žalmistu prosíme Pána: „Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej
pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása.“
Viacerí veriaci si dodnes spomínajú na veľmi pekný
a príjemný zážitok z tohtoročného liturgického slá
venia 1. adventnej nedele. Počas svätej omše farský
spevácky zbor, pod vedením zbormajsterky pani Má
rie Mravcovej, kultivovaným zborovým spevom vzý
val Pána a pre všetkých ľudí dobrej vôle prosil dob
rodenia od Pána, keď spieval „... Maranatha, príď,
Pane...“ Zborový spev umeleckou hrou na organe tra
dične sprevádzala pani Zuzana Kováčová. Myslím si,
a chcem tomu veriť, že všetci veriaci zídení na eu
charistickom slávení, o. i. aj týmto spôsobom vzdá
vania vďaky nášmu Pánovi, našli potešenie pre svoju
dušu.
Štyri adventné týždne sú časom, daným nám všet
kým do dispozície, aby sme sa pozastavili a prehod
notili svoj život, svoje cesty a chodníky pozemského
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putovania, aby sme zhodnotili svoje zmýšľanie a skon
trolovali cieľ života, či kráčam po správnej ceste,
ktorá vedie do nebeského kráľovstva. Štyri adventné
týždne sú k dispozícii kresťana katolíka, aby si pre
dovšetkým zodpovedne vykonal sviatosť pokánia, aby
sa obrátil, aby svoj život zmenil k lepšiemu. Ak chce
prežívať nadchádzajúce sviatky Lásky – Vianoce, tak,
aby Ježiš zaujal miesto v jeho srdci, tak čas sa ne
úprosne blíži. Ak kresťan zaradí starosť o dušu na prvé
miesto, potom zistí, že všetko ostatné ľahšie zvládne.
Sú ľudia, ktorí naháňajú všeličo, nema
jú na seba čas, ani na svoju rodinu, za
tiaľ čo menšie deti počítajú, koľko nocí
sa ešte vyspia, kým príde Ježiško.
Skúsme si uvedomiť, že Pán Ježiš sa
narodil a žil v chudobe. My máme všet
ko: domov, teplo, odev, jedlo, darčeky,
ale sme naozaj šťastní? Pridajme sa k pastierom, trom
kráľom a ostatným ľuďom a poďme sa Božiemu die
ťaťu k jasličkám pokloniť so všetkou úctou, zbožnos
ťou a pokorou. Poďme sa pokloniť na to miesto, kde
je prítomný Pán Ježiš v Eucharistii. Tam mu poďakuj
me za všetko, čo nám dal a čo nám dáva. Odovzdaj
me mu svoje čisté srdcia a dovoľme mu v nás prebý
vať (porov.: Mt 10, 32–33).
Cirkev nás v advente vyzýva pripraviť sa na druhý
príchod Pána. Tu by sme mali tiež obstáť, aby nám
Pán Ježiš pri svojom druhom príchode povedal: „Poď
te, požehnaní od môjho Otca, majte účasť na Krá
ľovstve, ktoré je vám pripravené od ustanovenia sve
ta!“ (Mt 25, 34). Na to by sme nemali zabúdať ani
počas celého cirkevného roka, pretože advent to je
každý deň, každá čo i len začatá hodina nášho po
zemského života.
Ježiš Kristus nám priniesol správnu predstavu o Bo
hu. Predstavil nám Boha, ktorý je láska, ktorý nevá
hal poslať svojho najmilšieho a jediného Syna za na
šu spásu. Sám hovorí: „Ako mňa miluje Otec, tak ja
milujem vás“ (Jn 15, 9) a inde: „Veď Otec sám vás
miluje“ (Jn 16, 27) a zasa: „kto miluje mňa, toho
bude milovať môj Otec“ (Jn 14, 21).
Božie slovo, zaznievajúce z evanjelií počas celého
roka, nám opakovane pripomína: „Bedlite teda, lebo
neviete, v ktorý deň príde váš Pán!“ (Mt 24, 42). Ne
zabúdajme na nič dôležité, ani na opustenosť blíž
nych a osamelých ľudí vo svojich rodinách, vo svo
jom okolí, aby na Vianoce neostal nikto sám, lebo
pri druhom príchode nám Ježiš pripomenie: „Čo
koľvek ste urobili jednému z mojich maličkých, mne
ste urobili!“ (Mt 25, 40).
Dp. Štefan Machaj
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Naša škola sa má opäť čím pochváliť
Výchova je veľký zázrak, ktorý prebieha pomaly,
dlho a každý školský rok tvorí jednu etapu.
Do školských lavíc sa vracia život vtedy, keď v prí
rode dozrieva úroda. Mnohoraké plody akoby sym
bolizovali mnohorakú zrelosť – zmysel a cieľ školy,
ale aj každého života.
Tento školský rok sa otvorili brány školy dňa 5. 9.
2011 pre 279 žiakov a 21 pedagógov. Znova nastal
čas dávania a brania, a tak naši žiaci i učitelia v tradí
ciách úspešne pokračujú a zapájajú sa do školských
i mimoškolských aktivít. A zapájajú sa veľmi úspeš
ne. Hoci prešlo len pár mesiacov od začiatku školské
ho roka, a hlavné súťaže nás ešte len čakajú, už sa
máme čím pochváliť.
V septembri bol vyhlásený zber železného šrotu,
podarilo sa nám vďaka spolupráci s občanmi nazbie
rať 7 t.
Dňa 6. 9. 2011 sa začala rekonštrukcia palubovky
v telocvični ZŠ. Jednalo sa o opravu podlahy telo
cvične o celkovej výmere 32,05 x 17,35 = 556,07 m2.
Oprava bola riešená odstránením starých parkiet,
vyspravením a podľa potreby vymenením poškode
nej časti dreveného roštu po celej dĺžke telocvične
v šírke 1 m. Neskôr následnou montážou drevotries
kového záklopu na jestvujúci drevený rošt. Potom
prišlo na rad položenie povrchu GRABOSPORT
hrúbky 8 mm, ktorý tlmí vibrácie a tým šetrí kolená
športovcov. Ako posledné boli vyznačené plochy (far
ba modrá) a základného ihriska (farba oranžová).
Predpokladané ukončenie prác bolo naplánované v ho
rizonte troch týždňov. Hodnota diela je 23.334,00 €
bez DPH. Veríme, že takto vynovená telocvičňa bude
slúžiť nielen žiakom, ale aj širokej likavskej verejnos
ti pri rôznych športových aktivitách.
S veľkým nasadením a elánom sme rozbehli čin
nosť záujmových útvarov, ktoré v danom roku ponú
kajú bohaté spektrum možností zamerania voľného
času detí. (Veselá angličtina, Kvety, moja záľuba, Zá
klady florbalu a Základy futbalu, Športový a Vzpie
račský krúžok, Folklórny krúžok, Počítačový krúžok,
Šikovná vareška, Hudobno-spevácky krúžok.)
V októbri je Medzinárodný deň školských knižníc
a do tohto dňa sme sa zapojili najprv školskou relá
ciou, výstavkou kníh spojenou s predajom, akciu zavŕ
šili krásne aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti
i rozvoj komunikačných zručností žiakov. Podujatie
sme realizovali formou kolektívnych aktivít, do kto
rých boli zapojení žiaci primárneho a nižšieho sekun

dárneho vzdelávania základnej školy. Činnosti sa nies
li v duchu poznania rozprávkového sveta očami detí.
Mesiac október bol naplnený množstvom rôznoro
dých akcií. Žiaci štvrtých ročníkov sa aktívne venova
li poznávaniu vesmíru a dejov, ktoré v ňom prebie
hajú. Svoje poznatky využili pri tvorbe i prezentácii
skupinových projektov a tvorbe zaujímavých prezen
tácií v Power Pointe.
Aj tento školský rok sme pripravili výstavku je
senných plodov. Žiaci v týždni od 10. 10. do 14. 10.
2011 mali možnosť priniesť do školy tvarovo zaují
mavé, unikátne dary našich záhrad. Mnohí vytvorili
z plodov aj rôzne postavičky, zvieratá, dopravné
prostriedky. Deti rozvíjali nielen svoje estetické cíte
nie, ale aj pozitívny vzťah k prírodnému okoliu. Na
hodinách výtvarnej výchovy i počas aktivít v ŠKD
sme vyzdobili priestory 1. a 2. stupňa základnej ško
ly, i priestory školského klubu. Naši najmenší vytvo
rili úžasné rozprávkovo-básnické šarkany, pričom v rý
moch zachytili krásy jesennej prírody Slovenska.
Podobne ako po minulé roky sme sa zapojili do
akcie „Netradičné jablko,“ kde sme síce neobsadili
popredné miesto, ale naše netradičné jabĺčka sa stali
pútačom danej akcie. So žiakmi druhého stupňa sme
sa zapojili do výtvarnej súťaže „Návrh na žiacku kniž
ku,“ čo u mnohých vyvolalo veľmi úsmevné pripo
mienky i návrhy.
Zapojili sme sa aj do obvodného kola v cezpoľnom
behu a streľby zo vzduchovky.
Deň 25. 10. 2011 sa niesol v duchu poznania kul
túr iných národov, poznania zvykov a tradícií, pozna
nia slova. Žiaci 2. stupňa počas mesiaca spracovali
výtvarné práce na tému „Logo Európskeho dňa jazy
kov.“ prezentovali zábavné básne, rečňovanky a pre
šmyčky. Aj naši najmenší zástupcovia nás prekvapili
svojou nebojácnosťou i úžasným doplnením básne
pohybovou aktivitou. Žiaci prezentovali tri svetové
jazyky- anglický, francúzsky a ruský jazyk.
To, že žiaci ovládajú cudzie jazyky, ukázali v English
primary marathone – J. Podskuba IV. A, M. Fajta IV. B.
V októbri sme nezabudli na našich starkých, po
ďakovali sme sa im pekným kultúrnym programom
v KD a deti ŠKD pripravili pre starkých krásne kvietky.
V dňoch 15. 10. – 17. 10. 2011 sa zúčastnili čelní
predstavitelia obce Likavka a riaditeľ školy význam
nej pracovnej návštevy v Selenči (Srbsko). Riaditeľ
školy Ing. Jozef Maga podpísal s riaditeľkou školy
v Selenči PaedDr. Svetlanou Zolňanovou, zmluvu o vý
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chovnej, partnerskej spolupráci. Bola by to podobná
družba, akú už má škola s Hlučínom (Česká repub
lika). Cieľom tejto zmluvy je zamerať sa na medziná
rodnú spoluprácu a pomoc učiteľom v zahraničí
s výukovými materiálmi (hlavne digitálne materiály,
workshopy a ukážkové hodiny v PowerPointe).
V novembri nás čakala ďalšia zberová akcia, zber
papiera pod názvom Zbiera celá rodina. Najaktívnej
šie sa zapojili a najviac papiera doniesli Mária, Mar
tin a Roman Brtkovci z Martinčeka. Všetkým rodi
nám, ktoré sa zapojili, ďakujeme.
Dňa 11. 11. 2011 sa žiaci VII. A a IX. A zúčastnili
„Žiackej konferencie“ v Ružomberku. Siedmaci vy
stúpili s protidrogovým programom, pretože tento
rok sa niesol v duchu nelátkových závislostí. Zvolili
si závislosť na internete a iných médiách. Svojím vy
stúpením zožali úspech. Celý program si VII. A na
cvičila sama. Zároveň 1. decembra sa táto trieda zú
častnila a podporila kampaň „Červené stužky.“ Je to
aktivita na podporu boja proti AIDS. Žiačky si pri
pravili rozhlasovú reláciu, nástenku a červené stuž
ky, ktoré rozdávali.
Natália Ondríková z IX. B reprezentovala našu ško
lu v cukrárskej súťaži o najkrajšiu tortu BARIMA.
Natália sa umiestnila v amatérskej kategórii na dru
hom mieste.
Žiaci IX. ročníkov sa pravidelne zúčastňujú Dňa
otvorených dverí na stredných školách, ktoré im po

môžu ľahšie sa zorientovať a vybrať si tú správnu
strednú školu.
Mesiac december patrí vianočnej výzdobe, ktorú
s veľkým nadšením pripravili žiaci v ŠKD a 1. – 2.
stupňa. Usmievavé tváre snehuliakov, či jagavý jas
hviezd a anjelov nám pripomínajú, že sviatky rodiny
a pokoja sa blížia, že nastáva čas pre radosť, lásku
a odpustenie. Žiaci 1. stupňa sa aktívne zapojili do
školskej súťaže Vianočná reťaz priateľstva, kde na zá
klade predkladaných makiet vianočných symbolov
vytvárajú svoju triednu reťaz.
V decembri sme sa zúčastnili divadelného predsta
venia Princezná sa zlatou hviezdou, a keďže to bolo
na Mikuláša, žiakov navštívil sv. Mikuláš s čertom,
ktorí im po krátkom programe rozdali darčeky.
Pokračujeme aj v recitačných súťažiach. V umelec
kom prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko
sa najlepšie umiestnili a v obvodnom kole nás budú
reprezentovať – Š. Lukáč II. A, K. Gonsorčíková IV. B,
A. Solárová VII. A.
Prvýkrát sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže
Expert genialita show. Súťažné témy pre školský rok
2011/2012 sú: Anglický jazyk, Dejiny a spoločnosť,
Bity a bajty, Astronómia, Tajomstvá prírody. Z tých
to tém si môžu žiaci vybrať dve.
Všetky tieto aktivity svedčia, že máme aktívnych
a šikovných žiakov, učiteľov i vychovávateľov.
kolektív pracovníkov ZŠ s MŠ Likavka

Každý rok prídu Vianoce...
Tak sa spieva v piesni k téme, ktorú momentálne
skloňujú médiá, v rozhovoroch dospelí, ale aj deti
v našej MŠ. Našim cieľom je vytvoriť atmosféru blí
žiacich sa vianočných sviatkov, dať deťom príležitosť
aktívne sa zapojiť do ich prípravy prostredníctvom
tvorivých praktických činností a približovania tra
dičných ľudových zvykov. Kladieme dôraz na prehl
bovanie sociálnych kompetencií detí, udržiavanie
harmonických vzťahov bez násilia, naopak so schop
nosťou vzájomne spolupracovať a nezištne sa obda
rúvať. Dôkazom toho je aj spoločné pečenie a zdo
benie vianočných perníčkov, zdobenie stromčeka,
zhotovovanie vianočných pozdravov a radostná atmo
sféra týchto dní v našej MŠ. Aj to je jeden z prvkov
regionálnej výchovy, ktorú plníme. Naše deti a celý
pedagogický kolektív praje šťastné a príjemné preži
tie vianočných sviatkov celej rodičovskej komunite.
Močáryová Alena
učiteľka MŠ Likavka
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Ďalší úspešný rok likavských hasičov
Rok 2011 sa nám pomaly chýli k svojmu koncu a my
sa obzeráme späť, aby sme zhodnotili našu snahu. Je
za nami skutočne náročný rok, v ktorom sme zorga
nizovali alebo sa zúčastnili množstva podujatí, odvied
li sme veľký kus práce na zdokonaľovaní priestorov
hasičskej zbrojnice, ale aj chránili životy a majetok
našich blížnych.
V uplynulom roku sme sa opäť zúčastnili veľkého
počtu hasičských súťaží, na ktorých sme reprezento
vali nielen náš hasičský zbor, ale aj našu drahú Li
kavku. A o tom, že na súťažiach nie sme len do poč
tu, hovoria aj naše výsledky. Veď z celkového počtu
24 absolvovaných súťaží sme priniesli do Likavky 12
pohárových trofejí, z toho 7 zlatých, 3 strieborné a 2
bronzové. Nepochybne najvýznamnejším úspechom
likavských hasičov bola reprezentácia našich žien na
Majstrovstvách Slovenska Dobrovoľných hasičských
zborov, kde sme sa nakoniec umiestnili na 6. mieste.
Po dlhých rokoch i dospelí likavskí hasiči sme tak mali
opäť možnosť účasti na najvyššej Slovenskej hasič
skej súťaži. Družstvá detí sa na podobnú súťaž pre
bojovali v posledných rokoch už viackrát.

foto: JUDr. M. Brtko

V tomto roku sme spoločne oslávili už 100. výro
čie svojho založenia. Tak ako sa schádza rodina pri
významných životných jubileách, aj my sme sa zišli
osláviť svoje významné výročie na začiatku septem
bra. Sobota 3. septembra bola športovo-prezentačným
dňom, kedy prítomní diváci mohli vidieť ukážky zása
hu profesionálnych hasičov, ukážky psovodov v spo
lupráci s policajnými zložkami, ale i iný bohatý sú
ťažný a kultúrny program. Nedeľa bola slávnostným
dňom nás hasičov, kedy sa konala slávnostná schôdza
v Kultúrnom dome v Likavke. Svojou prítomnosťou
povýšil úroveň osláv aj prezident DPO SR, JUDr. Jo
zef Minárik, ktorý nám odovzdal najvyššie možné
vyznamenanie pre Dobrovoľný hasičský zbor – čest
nú zástavu DPO SR.

Samotným oslavám výročia predchádzali úpravy
hasičskej zbrojnice a jej okolia. Nespočetné množ
stvo hodín sme strávili pri výmene okien, dokončení
prístavby, zateplení a fasádnych úpravách celej bu
dovy, ktorá nám slúži už od roku 1959. Okrem toho
venujeme zvýšenú pozornosť hasičskej technike, kto
rú neustále zdokonaľujeme, aby bola vždy priprave
ná v prípade núdze.
Rok 2011 bol významný aj z pohľadu vnútornej
štruktúry Dobrovoľného hasičského zboru v Likav
ke. V novembri sa opäť po piatich rokoch konali voľ
by nového výboru. Dlhoročný predseda zboru p. Ró
bert Lejko prenechal po 26 rokoch práce predsedu
zboru túto funkciu ďalším členom. Vo voľbách bol za
nového predsedu zvolený doterajší tajomník Mgr.
Peter Brtko, nezmenené zostali funkcie veliteľa (JUDr.
Miroslav Brtko), preventivára (Mgr. Peter Mastiš),
strojníka (František Haluška) a referenta pre deti a mlá
dež (Mgr. Rastislav Kudlička). Do funkcie hospodá
ra zboru bol zvolený Bc. Marián Brtko, post tajom
níka zastáva slečna Barbora Grajciarová, revízorom
sa stal Marián Gejdoš. Okrem toho má výbor týchto
členov: Juraj Haluška, Peter Kráľovenský, Róbert Lej
ko, Mgr. Zuzana Martonová a Milan Veselý.
Byť hasičom neznamená len zachraňovať životy
a majetok, bojovať s „červeným kohútom“, nosiť uni
formu, voziť sa v červenom aute. „Hasičina“, ako ju
v Likavke familiárne nazývame, nie je pre nás len
koníčkom či zábavou, ale je to naša služba, povola
nie a poslanie. Naším základným poslaním je chrá
niť svojho blížneho a jeho majetok pred hrozbou
ohňa či inej živelnej pohromy, našou ďalšou úlohou
je ale aj vychovávať deti a mládež k dobrovoľníctvu,
nezištnej pomoci a správnym životným hodnotám.
Popísať toto povolanie a poslanie sa ani nedá bez po
užitia veľkých a silných slov ako sú odvaha, hrdin
stvo, nezištnosť, kamarátstvo a pokora či skromnosť.
Byť hasičom znamená patriť do veľkej rodiny ľudí,
ktorým nie je ľahostajné nešťastie iných a sú kedy
koľvek pripravení podať pomocnú ruku pri nešťastí
svojich blízkych, susedov, známych, jednoducho
všetkých, ktorí pomoc práve potrebujú.
Na záver neostáva nič iné, len vysloviť obrovské
poďakovanie. Chceme v prvom rade poďakovať na
šim otcom a starým otcom za to, že založili v Likav
ke dobrovoľný hasičský zbor. Za to, že do hasičskej
rodiny pritiahli aj nás. Ďakujeme tiež súčasníkom,
že i v súčasnosti sú stále ochotní nezištne podať po
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mocnú ruku blížnemu v núdzi. Ďakujeme tým, ktorí
zbor viedli doteraz správnou cestou. Veríme, že na
stupujúca mladá generácia bude pokračovať v zapo
čatej práci a nedá zabudnúť na odkaz svojich pred
kov.
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Sv. Florián, patrón hasičov nech nám pomáha
v našej práci „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“.
Mgr. Peter Brtko
predseda DHZ Likavka

Likavka prezimuje na čele V. ligy
Pri vstupe do ročníka 2011/2012 sa oči fanúšikov
upierali na mužstvo dospelých, i keď rovnako pozor
ne sledujú výkony nášho dorastu a žiakov. Mužstvo
dospelých v uplynulom ročníku ako nováčik súťaže
skončilo na peknom 6. mieste, krajského majstrov
stva skupiny „B“ stred. Po letnej prestávke sme boli
plní očakávania, ako sa nám bude dariť v novom roční
ku. Mužstvo dospelých pod vedením trénera Martina
Bartoša sa pred súťažou posilnilo o útočníka Mateja
Kenderu z Bieleho Potoka, ktorý je u nás na ročnom
hosťovaní. Naše rady posilnil i brankár MFK Ružom
berok Michal Duchovný, ktorý je rovnako na hosťo
vaní.
Mužstvo dospelých posilnili i naši odchovanci: Ja
kub Huba, Filip Lukáč, Ľuboš Maťokár a Jakub Pše
no. Okrem spomínaných hráčov káder mužstva tvo
rili: M. Huba, J. Timko, B. Ružička, M. Hlinka, M.
Medžo, D. Uličný, Ľ. Borek, R. Sliacky, F. Haláš, M.
Kendera, M. Haluška, M. Kondra, P. Chorvát a D.
Lukač. Začiatok ročníka sme odohrali na domácom
ihrisku s kvalitným súperom z Palúdzky. V zápase,
ktorý preveril silu nášho kolektívu, sa radovali naši
hráči, keď vyhrali 3:2. Druhý zápas sme odohrali v Dúb
rave. Po dobrom začiatku i vyrovnanom priebehu hry
sme nakoniec podľahli v nastavenom čase 2:1. Už
tieto zápasy naznačili, že mužstvo bude v dobrých
výkonoch pokračovať aj v tomto ročníku. Naše očaká
vanie sa potvrdilo šnúrou šiestich zápasov bez prehry.
Potom však prišiel zápas na pôde nováčika v Mošov
ciach, ktorý ukázal i na naše nedostatky. V zápase,
ktorý sa začal pre nás priaznivo vyvíjať, keď do 20.
minúty sme vyhrávali 1:0 prišiel nepochopiteľný
zvrat, a následne i trest v podobe gólov súpera. Stret
nutie sa skončilo debaklom v pomere 6:1. I napriek
tejto krutej prehre bolo sympatické ospravedlnenie
trénera M. Bartoša po zápase za tento predvedený vý
kon.
V ďalšom priebehu súťaže naše mužstvo podávalo
solídne výkony so sympatickým herným prejavom,
čo viackrát ocenili priaznivci nielen z Likavky ale i zo
širokého okolia. Priebeh súťaže jasne potvrdil, že V. liga
krajského majstrovstva je veľmi kvalitná súťaž, v kto

rej nie je vyslovene slabé mužstvo. Ak chceme obstáť
so cťou, nemôžeme poľaviť, ale musíme pokračovať
v nastúpenom trende.
Priebeh jesennej časti nám potvrdil fakt, že káder
ktorý máme je poskladaný z kvalitných hráčov, ktorí
vedia obstáť v náročných zápasoch. Je nielen vecou
náhody, ale aj odzrkadlením dlhoročnej oduševne
nej práce trénerov, vedúcich mužstiev, výboru FO,
ale najmä prístupom hráčov k tréningom a samot
ným zápasom.
Rovnako chcem vysloviť želanie, aby pozitívny duch
tohto kolektívu pretrval i naďalej, čo vytvorí predpo
klad pre vzorovú reprezentáciu likavského futbalu i na
šej obce.
Družstvo dorastu, podobne ako naši dospelí hrajú
v 5. lige krajského majstrovstva pod vedením tréne
ra Miroslava Luptáka. Tento ročník pre našich do
rastencov je obzvlášť náročný, pretože v mužstve na
stala generačná výmena, a nahradiť skúsené opory
nebolo vôbec jednoduché. Napriek mnohým oba
vám sme mužstvo doplnili viacerými hráčmi. Poďa
kovanie za to patrí p. Jaroslavovi Šimovi, ktorý sa
prejavil ako muž, ktorý futbalom naozaj žije. Tu je
potrebné zdôrazniť, že pri formovaní tohto mladého
kolektívu musíme byť trpezliví. Ak sa budeme riadiť
skúsenosťami z minulého obdobia, očakávané úspe
chy sa nakoniec dostavia.
Naši žiaci pod vedením trénera p. Juraja Urama
súťažia v I. triede oblastnej súťaže. V doterajšom prie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

V. liga dospelí – skupina B – 2011/12

OŠK Likavka
ŠK Agro Baník Dúbrava
FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
FK Slovan Trstená
ŠK Turčianska Štiavnička
OŠK Bešeňová
Družstevník Dražkovce
Máj Černová
ŠK Drienok Mošovce
FC 34 L. Mikuláš – Palúdzka
Pokrok Turč. Kľačany
OŠK Ludrová
ŠK Olympia Bobrov
Tatran Klin

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
8
8
7
7
6
5
5
3
3
3
2
2

0
0
2
0
1
1
2
4
4
5
4
2
2
1

4
4
3
5
5
5
5
4
4
5
6
8
9
10

32:18
23:13
39:17
19:17
23:19
24:22
22:23
22:17
21:16
32:29
13:19
15:30
12:31
9:35

27
27
26
24
22
22
20
19
19
14
13
11
8
7
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behu súťaže nám naozaj robia radosť, keď v jesennej
časti skončili na peknom 4. mieste.
Na záver chcem vysloviť poďakovanie za záujem
a prejavenú pomoc starostovi obce Ing Mariánovi Ja

vorkovi, zástupcovi starostu JUDr. Pavlíkovi ako aj
všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva.
Vladimír Roško
predseda FO OŠK Likavka

V. liga dorast – skupina B – 2011/12

I. trieda – žiaci 2011/12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OŠK Lisková
Družstev. Dlhá nad Oravou
FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
MŠK Turany
FK Biely Potok
Tatran Zákamenné
OŠK Bešeňová
Roháče Zuberec
FK Slovan Trstená
Oravan Rabča
OŠK Likavka
Tatran Oravské Veselé
Sokol Liesek
OŠK Sihelné

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
8
8
7
7
6
5
5
4
3
3
3
3

2
0
2
1
2
2
2
3
1
1
2
1
1
0

1
4
3
4
4
4
5
5
7
8
8
9
9
10

47:16
34:18
44:19
47:19
35:12
34:23
27:30
19:27
22:29
15:35
19:30
18:33
17:35
9:61

32
27
26
25
23
23
20
18
16
13
11
10
10
9

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lisková
Východná
Palúdzka
Likavka
L. Lúžna
Bobrovec
Dúbrava
Biely Potok
L. Sliače
L. Štiavnica
L. Revúce
Ľubochňa
Ludrová
Černová

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
10
9
8
9
8
6
6
5
3
2
3
2
1

0
0
3
4
0
2
4
2
1
2
4
0
2
2

1
4
2
2
5
4
4
6
8
9
8
11
10
11

86:6
59:19
32:17
45:24
29:16
41:22
22:26
23:43
32:42
20:34
15:33
11:85
15:40
12:35

39
30
30
28
27
26
22
20
16
11
10
9
8
5

Likavský florbal
Florbal do našej dediny priniesol ešte v časoch,
keď učil na našej ZŠ pán učiteľ Rasťo Kudlička. Zhru
ba pred deviatimi rokmi sa to javilo ako príjemná
zábavka na zvýšenie svojej kondície. V dnešnej dobe
má naše občianske združenie zhruba 70 aktívnych čle
nov a asi ďalších 30 občasných. Fungujeme vo flor
balovom svete v rôznych kategóriách ako žiaci, juni
ori, muži a napokon ženy. V poslednej sezóne sme sa
ako nováčik zúčastnili prvý krát mužskej tretej ligy,
čo je liga na území bývalého stredoslovenského kra
ja. Ako premianti sme si nepočínali najhoršie a na
pokon sme skončili na štvrtom mieste. V tejto kate
górii sme si celkom dobre viedli aj na Slovenskom
pohári, kde sme tiež skončili štvrtí. V okresných li
gách, ktoré spolu s CVČ Elán spoluorganizujeme,
sme sa tiež nestratili. Juniorku sme vyhrali, v žia
koch sme skončili tretí a aj naše dievčatá si nepočí
nali najhoršie a vyzvŕtali nejedno chlapčenské druž

stvo. Dievčatá sa tiež zúčastnili Slovenského pohára.
Ako jediné družstvo, ktoré nikdy nehralo do vtedy
žiadnu ligu, dokázalo držať krok s ligovými druž
stvami a dvoma remízami, a jedným víťazstvom nad
ligovými celkami sme ukázali, že to s babami myslí
me vážne a tak nás pozvánka do druhej najvyššej
ligy veľmi potešila. Do ženskej sezóny sme vstúpili
dvoma víťazstvami nad Banskou Bystricou a Topoľ
čanmi a v tomto období sme okupovali druhú prieč
ku tabuľky. V poslednom kole sme však nedokázali
držať krok s vyspelejšou Stupavou. Prehrali sme 9:4
a v nasledovnom zápase vyhrali nad ďalšou Bratisla
vou a momentálne sme piaty. V lete sme usporiadali
netradičnú 24-hodinovku, kde sa zúčastnilo viac ako
100 ľudí v rôznych kategóriách. Aj touto cestou ch
cem poďakovať vedeniu ZŠ, že nám pri rôznych ak
ciách vychádzajú v ústrety a my môžeme tento šport
posunúť širším masám. Najnovšou aktivitou nášho
klubu je organizácia mestskej florbalovej ligy pre do
spelých, v ktorej sa v nultom ročníku zúčastní asi
šesť celkov. V žiadnom celku nebudú hrať ligový hrá
či a tak sa otvára cesta tým čo chcú hrať florbal pre
vlastné potešenie. Celej širokej Likavskej verejnosti
dávame na známosť, že 26. 12. na Štefana usporiada
me zábavu s bohatou tombolou a prekvapením veče
ra pre nezadané dievčatá – dražba tanečníka. Kto to
bude, je zatiaľ prekvapenie, no cena za ktorú si ho
môžete vydražiť je 1€.
Milan Javorka
predseda OZ METENÍCI
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Vianoce k nám prišli, radostný to čas, svetielko nádeje
horí v každom z nás...
Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali, rok ubehol ako voda a opäť
máme koniec roka. Čas bilancovania, predvianočné
ho zhonu, uzávierok v práci, ale aj čas pre duševný
a fyzický oddych, čas návštev blížnych a priateľov,
čas na vlastné záujmy, ktoré vďaka
pracovnému vyťaženiu musia počas
roka ostať na vedľajšej koľaji.
Ani nás, folkloristov neobchádza
jú bežné problémy, ktoré je nutné rie
šiť – niekedy promptne, niekedy dlho
dobo. Väčšina z nás živí svoje rodiny,
a tak nutnosť zárobku mnohokrát
musí potlačiť lásku k folklóru. Jedine
z tohto dôvodu sme aj počas tohto
roku museli odrieknuť mnohé zaují
mavé vystúpenia, ktoré by sme ne
dokázali bez chýbajúcich členov
zvládnuť na požadovanej úrovni. No
aj napriek tomu sme sa na podnet
Kultúrneho strediska a Obecného
zastupiteľstva v Likavke zišli začiatkom apríla, aby
sme spoločne pripravili program pri sadení májov.
Nech aj tí neskôr narodení vidia čo sa dialo v pred
večer 1. mája v obci, aké piesne spievali naši otcovia
a starí otcovia svojim vyvoleným. Aby neostal ľudo
vý kroj len na starých fotografiách, ale aby svojou
krásou prilákal mladých ľudí k objavovaniu toho

krásneho, čo po našich predkoch ostalo, ale pomaly
zaniká.
V auguste sme dostali možnosť reprezentovať našu
obec, ale i celý okres na prestížnej súťaži „O cenu
Mikuláša Senku“ v Dubnici nad Váhom. Už len do
stať sa na akciu takého formátu je
sviatkom a snom mnohých súborov
a skupín z celého Slovenska, no nám
sa podarilo s „Likavskou bursou“ v ré
žii Jána Mudičku obsadiť v obrovskej
konkurencii druhé miesto. A aj keď
nám finančná odmena ušla len o vlá
sok, s hrdosťou a množstvom nových
zážitkov sme sa v nočných hodinách
vrátili domov, k svojim rodinám do
bežného pracovného kolobehu. Ešte
sme nestačili usušiť prepotené kroje,
opraviť zodraté čižmy a krpce a na
skúšku medzi nás prišiel človek, ktorý
nám na celý nasledujúci mesiac pri
dal toľko práce, že sme to ledva zvlá
dli uniesť. Jožko Peniak, poslanec, divadelník, Likav
čan, no rodák z Rumunska nás pozval na festival do
rumunského Bodonošu, svojho rodiska. Viacerým
z nás nám padla sánka, otázok typu ako?, začo?, bolo
viac ako ľudí na úrade práce. No Jožko to mal všetko
premyslené, stal sa dušou i motorom celého projek
tu. Odvtedy nechýbal na žiadnej skúške a s pomo
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cou pána starostu a poslancov Mgr. Vladimíra Klop
tu, Igora Martona, Ing. Petra Klačku, Ing. Michala
Šventu a JUDr. Jaromíra Pavlíka nás hnali k nad
ľudským výkonom. Také skúšky, aké sme mali počas
septembra hádam nemá ani Lúčnica. Nakoniec sa to
všetko podarilo, dotiahli sa detaily a tak sme mohli
v sobotu, 1. októbra v ranných hodinách spolu s pá
nom starostom, pánmi poslancami, pánom riaditeľom
ZŠ s MŠ Likavka Ing. Jozefom Magom, MUDr. Mi
lanom Krivošom a ľudovou hudbou Novákovci s pá
nom Struhárom nasadnúť a vyraziť. Cesta napriek
svojej dĺžke a kvalite ubiehala hladko za čo môže aj
super šofér a kamarát Ľubo Bystričan a tak nás v po
obedných hodinách privítali Jožkovi rodáci v Bo
donoši. Aj napriek nabitému programu nám stihli
ukázať ako Slováci v Rumunsku žijú, ako v ťažkých
podmienkach pracujú a aj vďaka folklóru zabúdajú
na starosti každodenného života. Prežili sme s nimi
nádherný víkend, videli sme veľa krásnych miest,
ochutnali miestnu kuchyňu, ale hlavne spoznali veľa
priateľov, za čo Ti, Jožko, všetci zo srdca ďakujeme.
Všetci dúfame, že tvoja námaha nevyšla na zmar, že
tvojim rodákom sa naše vystúpenia páčili a že likav
ské choreografie aspoň troška oživili spomienky na

šich rodákov na svoju domovinu. Ďakujeme Ti za
túto možnosť prezentácie, za prijatie a pohostinnosť
tvojej rodiny a dúfame, že naša spolupráca nebola
posledná. Takisto ďakujeme miestnej samospráve a kul
túrnemu stredisku na čele s Miroslavou Raksovou za
zrealizovanie tak technicky a finančne náročného pro
jektu.
No nezaspali sme na vavrínoch. Práve teraz, počas
najkrajších sviatkov v roku oprašujeme staršiu cho
reografiu pod názvom „Betlehemci“. Toto pásmo sme
už ukázali na viacerých miestach Slovenska, medzi
inými aj na Zvolenskom zámku, námestí v Detve,
kde sme museli pre veľký záujem predstavenie zopa
kovať. Dúfame, že počas týchto vianočných sviatkov
sa pásmo bude páčiť aj obyvateľom Domova dôchod
cov v Likavke, ale hlavne Vám, našim rodákom, Li
kavčanom.
A teraz mi, Vážení spoluobčania dovoľte, aby som
Vám zaželal nielen v svojom mene, ale aj v mene
všetkých členov folklórnej skupiny Likava radostné
a pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspe
chov v roku 2012.
Ján Mudička ml.

Z diania kultúrneho života v obci...
Každý z nás sa pred koncom roka zamýšľa nad pre
žitým ďalším rokom a bilancuje rok, ako sme žili, čo
pekné sme zažili...
Nový rok sme začali pred OcÚ vítaním Nového
roka príhovorom novozvoleného starostu obce Ing.
Mariánom Javorkom, kde približne 300 obyvateľov
Likavky neváhalo zameniť pohodlie svojich obýva
čiek za chlad januárovej noci a svojou účasťou nám
potvrdili, že život v obci ich teší a ho podporujú.
Narodenie dieťaťa je v každej rodine tou najúžas
nejšou udalosťou a tým aj obce. Obec každoročne
víta našich najmenších a rodičov obdarúva pouka
zom na nákup potrieb pre dieťatko v hodnote 20 €.
Po skončení obdobia plesov a zábav sme pre Vás
pripravili niečo nové – „Potulky ľudovým umením“.
Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť prácu liptov
ských umelcov aj tých našich likavských (maliar Ján
Guráň, rezbár Pavol Lofaj).
Pod vedením kultúrnej komisie a za pomoci miest
nej FSK Likava pod vedením Jána Mudičku a Ing. Ju
raja Pšenu sa v našej obci postavili máje pred OcÚ
a kostolom. Pomáhali aj naši ochotní a všadeprítom
ní hasiči.

Oslávili sme aj sviatok „Dňa matiek“ v KD pek
ným programom žiakov zo ZŠ. Každá mamička si
odniesla okrem pekného umeleckého zážitku aspoň
malú pozornosť obce – kvetinku, veď čo iné ženu – mat
ku poteší?
Nezabudli sme ani na sviatok detí – MDD. Pre deti
sme premietali cez zapožičanú techniku za pomoci
ochotného Mgr. Petra Brtku rozprávky pre deti. Chce
li sme im priblížiť atmosféru kina v našich podmien
kach a samozrejme nie za peniaze, ale za ich radosť
a potlesk.
Najväčším sviatkom našej obce je folklórny sviatok
pod likavským hradom. Obec Likavka pre súťažia
cich pripravila výborné podmienky a festivalu vyšla
v ústrety. Škoda len, že ľudia už nedočkavo nestoja
pred svojimi príbytkami a nepozerajú na deti, ktoré
idú spevom a tancom ulicami obce. Ešte aj počasie si
s nami poriadne zahralo. Hodinový lejak úplne zne
hodnotil niekoľkotýždňové prípravné práce a ukon
čil predčasne galaprogram festivalu, ktorý pokračo
val v KD, kde prišlo žalostne málo divákov.
Aj napriek nepriaznivému počasiu sme sa s elánom
pustili do novej pripravenej akcie v spolupráci s Po

Likavan – spravodajca obce

ľovníckym združením Likava-Choč do „Poľovníckej
výstavy“, ktorá sa konala v klube KD. Na svoje si pri
šli najmä naši najmenší obdivovatelia prírody. Veľká
vďaka patrí ochotným poľovníkom najmä p. Haluš
kovi, p. Slašťanovi a Ing. Bakošovi za náučnú besedu
a nezištné zapožičanie vzácnych exponátov.
Skúsili sme oživiť ďalšiu likavskú pamätnú akciu- 
„Annabál“. Plánovali sme na túto akciu využiť priesto
ry amfiteátra, ale opäť sa s nami počasie zahralo. An
nabál sme presunuli do priestorov OŠK Likavka, za
čo im ďakujeme. I napriek chladnému počasiu kape
la SUPRANKA zabávala prítomných, ktorých bolo
opäť málo.
V septembri tragicky zahynul hokejista Pavol De
mitra. Uctili sme si jeho pamiatku pietnou spomien
kou pred OcÚ. Spomienka bola doplnená videopro
jekciou zo športovej kariéry hokejistu.
V októbri sme nezabudli na našich starších jubi
lantov príjemným posedením v KD, kde si žiaci ZŠ
pripravili pekný program a v závere vystúpila a pote
šila prítomných naša FS Likava s pekným pásmom.
Obec pod vedením p. starostu obdarila našich jubi
lantov poukazom na nákup v miestnej lekárni v hod
note 10 €.
A čo krajšie môžeme pre deti na záver roka pri
praviť a čím ich obdariť? Pre deti sme zorganizovali
stretnutie s Mikulášom. Príchod Mikuláša a jeho po
mocníkov bol na koči, po dedine Mikuláš rozdával
cukríky a potom sa stretol s najmladšími v KD. De
tičky z MŠ mu pripravili pod vedením ich p. uči
teliek krásny program. Potom im Mikuláš osobne
všetkým zúčastneným rozdal sladké balíčky. Detičky
neodišli a prijali aj pozvanie na premietanie rozprá
vok. Predstavte si, deti vydržali s úsmevom a rados
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ťou na tvári až dokonca. Žiaľ, staršie deti to brali len
ako „vezmem darček a iné ma nezaujíma“.
Mnohí si neprišli ani po darček. No Mikuláš ohrd
nutým darčekom potešil deti v detských domovoch.
Čo sa pre Vás ešte pripravuje?
26. 12. 2011 o 15.00 hodine – Vianočný koncert,
v programe vystúpi miestny cirkevný chrámový spe
vokol sv. Juraja pod vedením Márie Mravcovej a FSK
Likava s pekným pásmom Betlehemcov pod vede
ním p. Jána Mudičku a Ing. Juraja Pšenu.
Vo večerných hodinách naši florbalisti pozývajú
na „Štefanskú zábavu“.
31. 12. 2011 – Rozlúčka so starým rokom a vítanie Nového roka 2012 pred OcÚ Likavka. Aby Vám
nebola zima, budeme tradične podávať čaj s rumom.
V januári pre nás pripravujú naši likavský ochot
níci divadelné predstavenie od F. Urbánka „Už sú
všetci v jednom vreci“.
Pozývam Vás aj na 9. Obecný ples – 21. 01. 2012
Verím, že pripravované podujatia vzbudia vo Vás
záujem a prídete nás svojou účasťou podporiť, za čo
Vám ďakujem.
Čo dodať na záver? Chcem poďakovať všetkým Vám,
ktorí sa podieľate na prípravách kultúrnych poduja
tí, za Vašu ochotu, vzdanie sa osobného voľna v pro
spech spoločnej veci a Vašim partnerom za porozu
menie a toleranciu.
Za kultúrne stredisko
Miroslava Raksová
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Zo života knižnice
V našej obecnej knižnici máme žalostne málo či
tateľov aj napriek tomu, že od januára 2011 sme náv
števné hodiny zmenili na každý deň.
Nakoľko patríme medzi najväčšie obce v re
gióne dolného Liptova, je reálna nádej zvýšiť
počet návštevníkov a používateľov knižnice
zmodernizovaním viac ako 40-ročného zaria
denia knižnice a doplnením knižničného
fondu. Veríme, že v našej obecnej poklad
nici sa raz snáď nájdu financie na zmo

dernizovanie knižnice a zriadenie internetovej čitárne.
Snažili sme sa získať finančné prostriedky na moder
nizáciu aj cez rôzne nadačné fondy, no zatiaľ
bezúspešne.
O žalostnej návštevnosti vypovedajú na
sledujúce čísla. K 30. novembru 2011 obec
nú knižnicu navštívilo 412 klientov. Verí
me, že sa nám nepriaznivý trend podarí
zvrátiť.
Miroslav Marton

Z našej matriky
Naši malí spoluobčania:
Lea Kohútová, Liliana Lehocká,
Vladimír Orviský, Barbora Ho
lécyová, Carissa Taslavan, Do
rota Genšiniaková, Sára Ilievová, Kristián Lauko,
Ivan Kuľkov, Bianka Hančíková, Alžbeta Štefani
čiaková, Kristián Makúch, Filip Murín, Eliška
Krivošíková
Manželstvo uzavreli:
Milan Zachar – Amália Banášo
vá, Samuel Luke Manson – Ing.
Bibiána Sokolská, Mgr. Karol
Marton – Mgr. Dominika Šven
tová, Jozef Sivoň – Anna Mračková, Mgr. Richard
Koiš – Bc. Alexandra Hricišinová, Jozef Difko – Ire
na Cárachová, Peter Okáľ – Jana Bírošová, Peter
Chorváth – Bc. Lucia Lacová, Peter Žáčik – Mgr.
Jana Ciglanová, Tomáš Brtko – Mgr. Milena Kle

inová, Jaroslav Almáši – Alena Varaliová, Bc. Mi
chal Pečko – Mgr. Ľubomíra Obrcianová, Štefan
Sališ – Mgr. Katarína Matúšková, Ing. Peter Floch
– Mgr. Paulína Burgárová, Marek Šurin – Simona
Trabalíková, Miroslav Pukaj – Radka Hančíková,
Mgr. Jiří Černý – Mgr. Mária Konfálová
Opustili nás:
Anna Zelinková, 53 r., Zuzana Vieriková,
23 r., Irena Kutlíková, 82 r., MUDr. Šte
fan, Hasák, 78 r., Milan Hýl, 59 r., Alžbeta
Mušutová, 64 r., Štefan Mušuta, 77 r., Ľubo
mír Čapčík, 56 r., Jarmila Švajleninová, 49 r., Pa
vol Brtko, 59 r., Elena Klukulčiaková, 54 r., Kami
la Hradská, 80 r., Miroslav Tarčák, 64 r., Jozef
Tichý, 82 r., Mária Brožová, 82 r., Ján Kubis, 54 r.,
Jozef Maretta, 71 r., Mária Bakošová, 80 r., Jozef
Bakoš, 83. r.
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