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FANTASTICKÉ ZAVŔŠENIE LETA
Predposledný
augustový víkend
tohto roku Likavka
zažila fantastické
zavŕšenie leta. V
duchu hesla “Keď zábava, tak poriadna“ sa 21. až 23. augusta uskutočnila rozlúčka s letom, na ktorú
sa bude ešte dlho spomínať. Bol to
víkend plný hudby, spevu, športu,
zábavy a súťaženia. Program podujatia bol koncipovaný tak, aby si v
ňom každý našiel niečo zaujímavé
pre seba. Piatkový program sa niesol najmä v duchu osláv a aktivít v
súvislosti s partnerskými obcami.
Sálu kultúrneho domu 21. augusta
zaplnili dôchodcovia.

mi boli prpravené
súťaže pre divákov
ako pílenie dreva bruchačkou na čas. Následne nadšené publikum pohltil východniarsky temperament a skvelé spevácke umenie
ľudovej hudby Kandráčovci.

Približne sedemtisíc ľudí sa zabávalo v areáli OŠK Likavka počas
vystúpení známych tvárí slovenského hudobného neba

CHUTNÝ OBED A POZORNOSŤ
Pre seniorov – jubilantov bol
pripravený program s básňou, príhovorom starostu obce a vystúpením populárnej speváčky Marcely

jubilejný festival,
458 účinkujúcich

Laiferovej. Medzi prítomnými vytvorila príjemnú atmosféru a všetkých obdarila prívalom pozitívnej
energie a dobrej nálady. Obec si
navyše všetkých prítomných uctila
pozvaním na chutný obed a každý dôchodca si nakoniec domov
odnášal okrem neopakovateľných
zážitkov aj milú vecnú pozornosť.
ZAHRANIČNÍ HOSTIA
Piatkové popoludnie patrilo
aj našim zahraničným hosťom.
Delegácie partnerských obcí z Poľska, Českej republiky a Rumunska
privítal starosta obce taktiež v sále
kultúrneho domu. Táto časť podujatia s názvom Európske diskusné
fórum bola okrem občerstvenia,
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ktoré ju sprevádzalo, miestom na
prezentáciu jednotlivých družobných partnerov, ale aj priestorom
na diskusiu a konfrontáciu fungovania samosprávnych útvarov
v jednotlivých zastúpených krajinách, činnosti spolkov a organizácií u všetkých zúčastnených
zástupcov, miestom na porovnávanie efektívnosti využívania fondov a prostriedkov Európskej únie
v jednotlivých členských štátoch.
Zvyšok prvého dňa sa potom niesol v znamení hudby, spevu a tanca. Niekoľkotisícový dav fanúšikov
na futbalovom ihrisku v Likavke do
nálady dostala najprv skupina Michal David revival.
Medzi jednotlivými vystúpenia-

likavský urbár
medzi najlepšími
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ZASPIEVAL AJ STAROSTA
V neskorých večerných hodinách vystúpila kapela Elán Tribute. Najväčším piatkovým zážitkom pre mnohých bolo, ako si náš
starosta smelo zaspieval so skupinou Elán Tribute pieseň Fero na
záver skvelého koncertu.
Ťažiskovým dňom podujatia
bol 22. august. Hneď za vstupnou
bránou začala súťaž vo varení
bryndzových pirohov v kotlíku
nad pahrebou. Do zápolenia sa
prihlásil aj tím z Anglicka. Súťaž(pokračovanie na s.6)

domáci triumf
na počesť rodáka
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Likavské zastupiteľstvo malo v 30. rokoch minulého storočia 30 členov,
prítomných museli byť aspoň dve tretiny zastupiteľov?

obnove budov pomáhajú aj eurofondy
Milí Likavčania, za nami je nadpriemerne horúce leto a v plnom
prúde sú nielen príchody utečencov z Afriky a Blízkeho východu do
Európy, ale v našich podmienkach najmä zber úrody a plodov požehnaných teplom a slnkom. Listy stromov pozvoľna žltnú, motyky
a rýle sú najčastejšími pracovnými nástrojmi. Stále pomerne teplý
vzduch je sem-tam presýtený korenistou vôňou horiacich zemiakových vňatí, čo je mimochodom jav nežiaduci a v zmysle zákona o požiaroch aj zakázaný.
Pozrime sa ale radšej na oko
i ducha tešiace javy. Od apríla
tohto roka je v plnom prúde prestavba a modernizácia oboch budov nášho zdravotného strediska.
Stavebné práce realizuje firma
STaS Krásno nad Kysucou a treba
uznať, že sa naozaj činia. Budova
zubných lekárok, ambulancie pre
deti a dorast nadobudla svoju finálnu podobu. Obci ju odovzdali
17. septembra. Prakticky od tohto dátumu začala v budove svoju
ambulantnú činnosť vykonávať
doktorka Gubalová. Mnohých mladých pacientov a ich rodičov preto
potešil veľmi príťažlivý interiér zrekonštruovanej stavby. Pôdorys budovy sa zväčšil približne o tretinu,
objekt je navyše podpivničený.
BEZBARIÉROVÝ VSTUP
Stavba je zateplená, ozdobená
novou strechou a fasádou, vymenené sú okná, vnútorné i vonkajšie
dvere, všetky rozvody inžinierskych sietí. Murári ďalej znížili stropy, inštalovali podlahové kúrenie,
vybudovali nové sociálne zariadenia, nechýbajú ani toalety pre imobilných pacientov. Teplota vody
v systéme je regulovaná na vopred
nastavenú teplotu a spúšťa sa z vodovodných batérií priložením rúk
ku fotobunke. V slnečnom období
vodu zohrejú kolektory umiestnené na streche budovy. Rovnako
teplota vzduchu vo vnútri je permanentne monitorovaná a nový
automatický vykurovací kotol ju
prispôsobuje snímačmi meranej
vonkajšej teplote. Bezbariérový
vstup je zabezpečený prostredníctvom výťahu s bezpečnostným
systémom, ktorý v prípade poruchy privolá priamo servisného
technika. V budove je inštalovaný
aj kamerový systém, vďaka ktorému bude mať zdravotný personál
neustály prehľad o pohybe pacientov v nej.
Celkovo je v budove viac priesto-

tak i o nových klientov, ktorí prejavia o ich služby záujem.
Aby medzi dvoma zrekonštruovanými a špičkovo zariadenými
stavbami nesvietila ošarpaná budova bývalého obecného úradu,
i táto prechádza rozsiahlou modernizáciou. Výmena okien a rekonštrukcia vnútorných priestoru na uskladnenie materiálu, nové rov boli realizované už začiatkom
priestory pre upratovačku, oddele- roka a prispôsobené k dočasnému
né boxy pre prebaľovanie dojčiat, umiestneniu zdravotných amoddychové miestnosti pre perso- bulancií. Konečné úpravy fasády
nál, tri čakárne vrátane
a exteriérových plôch,
jednej pre pacientov
ako aj internetové pris infekčnými choropojenie robia v týchbami a všetky ambuto dňoch. Výsledkom
lancie sú vybavené
všetkých prác bude
novým zdravotníckym
komplex troch štýlozariadením (zubárske
vých budov, z ktorých
kreslá a röntgeny, stepráve bývalý obecný
rilizátory, germicídne
úrad bude určený pre
žiariče a pod.). Objem
našich seniorov. Pre
preinvestovaných propripravovaný klub dôstriedkov len na
chodcov
plástavebných pránujeme
ešte
cach a inštalosnáď do konca
vaných technoroka zariadiť tri
Zdravotné
lógiách na tejto
miestnosti (testredisko nadobudlo
budove dosialevíznu, internovú dimenziu, spojehol takmer 540
netovú a spolo000 eur. Dielo
čenskú) spolu
nú so zvýšením kapaje financované
s kuchynkou,
city poskytovania
z
prostriedWC a šatníkom.
kov Európskeho
zdravotných
fondu regionálslužieb. STAVBA
neho rozvoja,
DESAŤROČIA
štátneho rozStavbou depočtu a obecnej pokladne.
saťročia však v katastri našej obce
bezpochyby je výstavba diaľničnéŠPIČKOVÉ PROSTREDIE
ho úseku D1 Ivachnová–Hubová
Prakticky totožné úpravy para- s tunelom Čebrať a množstvom
lelne realizujú i na druhej budove premostení, zárezov a náročných
zdravotného strediska. Termín stavebných prvkov. Práve okolo
kolaudácie celého diela a jeho fi- tunela sa v posledných mesiacoch
nálneho odovzdania do užívania vedú viaceré diskusie. Ich dôvoje určený na december. Zrekon- dom je potreba zmeny jeho traštruované Zdravotné stredisko sovania, ktorá si vyžiadala jednak
Likavka nadobudlo novú dimen- vypracovanie Zmien a doplnku č.
ziu spojenú s navýšením kapacity 1 Územného plánu obce Likavka
poskytovania zdravotných služieb. a v konečnom dôsledku prinesie
Úrovňou prekonáva mnohé stre- predĺženie lehoty výstavby tohdiská tohto typu nielen v našom to úseku o tri roky. Schvaľovanie
okrese, ale aj v kraji. A nejde len týchto zmien a doplnku bude
o úroveň technickú, ale aj vzdela- predmetom rokovania obecného
nie lekárov pôsobiacich v Likavke zastupiteľstva buď v októbri alevysoko presahuje odbornú úroveň bo novembri. Po ňom budú môcť
lekárov pôsobiacich v podobných opätovne začať práce na razení
strediskách. Naši lekári sa preto tunela Čebrať.
v špičkovom prostredí s radosťou
Z dôvodu stavebných prác, ktopostarajú ako o svojich pacientov, rých intenzita bude neustále na-

“
„

dočkali sa po 20 rokoch
V prázdninových mesiacoch
sme rekonštruovali miestnu komunikáciu Pod Paračkou. Obyvatelia na jej obnovu dobrých dvadsať rokov. Splaškovú kanalizáciu
v telese tejto cesty realizovala
Vodárenská spoločnosť Ružom-

berok v rámci rozsiahleho projektu
rekonštrukcie kanalizačného systému a systému čistenia odpadových vôd v dolnom Liptove. Obec
robila rekonštrukciu dažďovej kanalizácie (ešte stále je v štádiu dokončovania), dažďový rigol a spolu

s vodárňami financovala nový
asfaltový koberec v celom profile
komunikácie. Za vynikajúcu spoluprácu a samotný investičný zámer
vodárenskej spoločnosti ešte raz
ďakujeme.
Rovnaké poďakovanie patrí i
Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja za položenie asfaltového mikrokoberca na ceste III. triedy

Zrekonštruovaná budova zdravotného strediska v Likavke.
rastať, sa aj významné letné podujatia ako Detský folklórny festival či
projekt Priatelia pre Európu konali
v príťažlivom areáli ihriska OŠK.
O tom ale bližšie na inom mieste
novín. Výstavba diaľnice čiastočne
ovplyvnila návštevnosť na hrade
Likava. Aby pokles turistov navštevujúcich našu najvýznamnejšiu
kultúrnu pamiatku bol zanedbateľný, zhotoviteľ stavby diaľnice
vybudoval popod jej budúci koridor zhruba 50 m dlhú drevenú
markízu, ktorá slúži na bezpečný
prechod cez stavenisko diaľnice.
Ďakujeme.
ZREGULOVALI LIKAVČIANKU
Počas horúceho leta sme sa
zapotili i pri iných tradičných aktivitách: čistení potokov, údržbe
verejných priestranstiev a zelene
či vozového parku. Vďaka investícii
Slovenského vodohospodárskeho
podniku – Správe povodia horného Váhu sa podarilo vyregulovať
asi 40 metrov ľavého brehu Likavčianky poniže obecného úradu.
Pracujeme i na projektoch zameraných na podporu zamestnanosti. Ak všetko dobre dopadne,
čo nevidieť začneme s prácami na
budovaní multifunkčného ihriska
v areáli základnej školy. Obec registruje aj viaceré požiadavky na
rozšírenie siete verejného osvetlenia a miestnych komunikácií
v jestvujúcich i pripravovaných lokalitách určených na individuálnu
bytovú výstavbu. Stanovené ciele
sú síce náročné, ale naše aktivity
smerujú k ďalšiemu zlepšovaniu
úrovne života našich obyvateľov,
a preto sa o ich naplnenie budeme
neustále snažiť.
> MARIÁN JAVORKA, starosta
od Grenstavu po železničnú stanicu, keďže cesta sa vyznačuje vysokou frekvenciou automobilovej
dopravy, cyklistov a chodcov. Aj
v tejto súvislosti upozorňujeme
všetkých vodičov, že od 1. januára
je na cestách III. triedy (teda i na
tejto zrekonštruovanej) zakázaný
pohyb áut nad 12 ton.
> (MJ)
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Likavka sa stala sídlom notariátu v roku 1884, najdlhšie pôsobiacim notárom
bol v rokoch 1884-1914 Eduard Lehotský?

jubilejný festival: účinkujúcich bolo 458
Areál Obecného športového klubu Likavka sa stal centrom kultúrneho diania v obci
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STRUČNE
pozor na neuhradené
poplatky obci

Obyvatelia, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti a miestne
poplatky za rok 2015, alebo majú
voči obci nedoplatky, by sa mali čo
najskôr informovať na obecnom
úrade. Platbu môžete zrealizovať do
pokladne Obecného úradu Likavka
alebo bezhotovostným prevodom
na účet obce. Prípadné nedoplatky
budú vymáhané v zmysle zákona.

doktorky dočasne
v kultúrnom dome

Už 25. ročník celoštátnej súťažnej
prehliadky detských folklórnych
súborov a 40. ročník detského folklórneho festivalu sme v tomto
roku pripravili 5. až 7.júna 2015
v novom príťažlivom prostredí v
centre obce na štadióne OŠK Likavka. Časť festivalového programu bola aj v kultúrnom dome. V
piatok 5. júna sa festival v kultúrnom dome začal ľudovou výstavou Čôsi z Likavky a pokračoval
divadelnou hrou Ženský zákon
divadelného súboru Jakuba Grajchmana - Hybe. Súčasťou festivalu
bola celoštátna súťažná prehliadka. Jej vyhlasovateľom súťaže bolo
Národné osvetové centrum, na
príprave sa podieľali Liptovské kultúrne stredisko a obec s finančným
prispením Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky a Žilinského
samosprávneho kraja.
Na jubilejný ročník festivalu
postúpilo z krajských prehliadok
detských folklórnych súborov 14
kolektívov. Spolu sa na festivale
predstavili 458 účinkujúci z kolektívov detských folklórnych súborov Zornička zo Zvolena, Jelenček
(Jelenec), Maguráčik (Kežmarok),
Lipovček (Vranou nad Topľou),
Rozmarínček (Majcichov), Kornička (Trenčín), Magdalénka (Modra),
Cipovička (Žilina), Klások (Mýto
pod Ďumbierom), Goral (Hladovka), Malá Rakonca (Fiľakovo),
Hájenka (Bratislava), Pávička (Sečovce) a Jadlovček (Margecany).

Oslava 40. ročníka založenia detského folklórneho festivalu vyvrcholila slávnostným programom
v sobotňajšom večernom pásme
s názvom Čože je to štyridsiatka.
Vystúpili na ňom detské kolektívy
z Likavky, Ružomberka, Bojkovíc
a zo Žiliny.
Večerný program zakončili naši
divadelní ochotníci divadelnou
hrou Ondreja Lanovca Keď ženy
veria v bosorky. Počas programu
si spoločne zatancovali diváci aj
účinkujúci priamo pod javiskom
v školičke tanca. V sobotňajšom
večernom programe účinkovalo
243 ľudí. V nedeľu sa v uliciach rozspievali a roztancovali súbory, ktoré sprievodom z kultúrneho domu
na ihrisko priviedli návštevníkov
na slávnostný galaprogram. Ten
sa začal oceňovaním významných
osobností, ktoré stáli pri zrode festivalu.
Krásne pamätné plakety pri
príležitosti 40. ročníka festivalu
odovzdal starosta Marián Javorka
Vojtechovi Littvovi, Nadežde Gilániovej, Jánovi Mudičkovi, Jozefovi
Kozubovi a Liptovskému kultúrnemu stredisku. Čestné uznania za
obnovu festivalu udelil Ondrejovi
Dubovcovi, Marošovi Dubovcovi,
Jurajovi Pšenovi, Zdenke Moravcovej, Bibiane Balážovej a Kataríne
Bartánusovej. Udeľovanie cien pokračovalo vyhlásením výsledkov
celoštátnej súťažnej prehliadky.
O príjemný úvod sa postarali aj

deti z našej materskej školy pod
vedením Renáty Mudičkovej. Malí
škôlkári prítomným doslova vyrazili dych krásnym programom na
vysokej profesionálnej úrovni. Po
vydarenom otvorení pokračoval
program súborov z celoštátnej súťažnej prehliadky a hostí.
V záverečnej časti programu sa
predstavil Folklórny súbor Železiar,
ktorý patrí medzi najznámejšie a
najuznávanejšie telesá na Slovensku. Na folklórnej scéne pôsobí
nepretržite od roku 1964. Ďalším
hosťom, ktorý sa predstavil svojim
vynikajúcim programom bol Folklórny súbor železničiarov Marína zo Zvolena. Marína pôsobí už
takmer 50 rokov a je reprezentantom najmä podpolianskej ľudovej
tradície. V tomto súbore pôsobí
naša rodáčka Andrea Jágerová.
Netradičným zakončením festivalu
sa stalo vystúpenie najznámejšej
liptovskej kapely Ploštín Punk.
Nádherné slnečné počasie a veľký záujem zo strany diváckej verejnosti bolo najväčšou odmenou
pre nás organizátorov. Na pódiu sa
vystriedalo vyše 800 účinkujúcich.
Veľká vďaka patrí aj sponzorom,
ktorí prispeli finančne, nefinančne
ale aj mediálnym partnerom. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri
organizačnom zabezpečení festivalu.
> (KUL),
foto likavka.sk

V súvislosti s rozsiahlou prestavbou Zdravotného strediska Likavka realizovaného v rámci Operačného programu Zdravotníctvo, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa
nevyhnutne dočasne premiestnili
ambulancie všeobecných lekárov
do priestorov Kultúrneho domu Likavka. Doktorka Černáková ordinuje
v miestnosti vedľa kancelárie urbáru na 1. poschodí kultúrneho domu vchod do knižnice. Doktorka Rázgová
dočasne užíva priestory spoločenskej
miestnosti na 1. poschodí nad
vestibulom - vchod z Paračky.

pomôžme si navzájom

Obec Likavka vyhlasuje zbierku použitých vecí, ktoré sú pre
vašu domácnosť už nepotrebné
(ošatenie , domáce riady, koberce,
hračky, záclony, periny a iné veci).
Ide o zachovalé veci, ktoré nám
môžu ešte poslúžiť. Zbierka sa
bude konať v Kultúrnom dome
Likavka od 29. septembra do 7.
októbra. Veci, ktoré chcete darovať, môžete nosiť do vestibulu KD
v týchto časoch: pondelok, utorok,
štvrtok, piatok od 8.00 do 15.00 h;
streda od 8.00 do 17.00 h . V stredu 7. Októbra pozývame všetkých,
ktorí majú záujem o zozbierané
veci, aby si ich prišli povyberať
v čase od 16.00 do 18.00 h. Veci,
o ktoré nik neprejaví záujem, venujeme Pomocnému anjelovi.

hasiči pomohli škôlke
V septembri, hneď úvodom nového školského roku, sme v Materskej škole v Likavke museli riešiť
nepríjemnú situáciu. V priestoroch
sa totiž usídlili osy, ktoré ohrozovali zdravie detí. Na pomoc sme si
prizvali Dobrovoľný hasičský zbor
v Likavke, ktorému by sme sa aj
touto cestou chceli srdečne poďakovať za ochotu a pomoc.
> (red)
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likavský urbár patrí medzi
najlepšie na slovensku
Získaný certifikát potvrdzuje, že lesy v okolí našej obce
sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom

viete, že...

V roku 1798 bolo v ružomberskom kostole pokrstených
a zapísaných do matriky 46 Likavčanov?

ZO ŽIVOTA NAŠEJ OBCE
Nemilé prekvapenia v areáli MŠ

Čas dovoleniek a školských prázdnin sa pomaly skončil. Ľudia sa vracajú
do práce oddýchnutí. Zamestnancom Materskej školy v Likavke návrat do
práce spríjemnila aktivita obecného úradu , ktorého pracovníci sa nám
postarali o položenie zámkovej dlažby pod altánok, čím sa zamedzilo
prašnosti. No na druhej strane nám radosť pokazil pohľad na poškodenú
školskú záhradu určenú pre deti materskej školy.
Našli sme poškodené pieskovisko, preliezačku a zlomený okrasný krík.
Tuje, ktoré boli zasadené len pred niekoľkými mesiacmi, esteticky dotvárali priestor školskej záhrady a taktiež plnili funkciu bezpečnosti. Pod oknami materskej školy sme si našli kôpky psích exkrementov, čo svedčí, že
niekto pravidelne navštevuje areál aj so psom. Chcela by som opakovane
upozorniť obyvateľov obce, že areál školy slúži len na prechod, nie na využívanie a devastovanie priestorov školskej záhrady určenej pre našich
malých škôlkárov.
> SOŇA BARANOVÁ, zástupkyňa Rady školy pre materskú školu

položili veniec na kramariskách

V Urbárskom pozemkovom spo- s požiadavkami certifikačných kriločenstve Likavka (UPS) vykonali térií definovaných v dokumentoch
19. augusta dozorový audit trvalo Slovenského systému certifikácie
udržateľného obhospodarovania le- lesov.
sov ako súčasť certifikačného proceCertifikát trvalo udržateľného obsu v schéme SFCS – PEFC. Audit ro- hospodarovania lesov potvrdzuje,
bila certifikačná inštitúcia TÜV SÜD že lesy UPS Likavka v regióne SeSlovakia. Audit pozostával z kance- ver sú obhospodarované trvalo
lárskej a terénnej časti a obsahovo udržateľným spôsobom v súlade
bol zameraný na PEFC štandard s kritériami definovanými Slovenriadenia
TUOL
ským systémom
a PEFC štandard
certifikácie lesov,
trvalo udržateľnéktorý bol uznaho obhospodaroný organizáciou
vania lesov.
Programe for the
Kontrolované
spoločenstvo bolo 10. septembra Endorsement of
boli:
Programy
v Hospodárskych novinách ako Forest Certifikastarostlivosti
o
jedno zo siedmych najlepších urbár- tions Schems 28.
lesy a lesná hosskych spoločenstiev na Slovensku. 7. 2010. Toto popodárska evidentvrdenie je vydacia; Ochrana lesné s platnosťou
ných pozemkov; Zakladanie a vý- do 19. októbra 2017.
chova lesa; Ťažba dreva; Ochrana
Spoločnosť Bisnode Slovensku
lesa; Starostlivosť o lesy osobit- nášmu spoločenstvu pridelila
ných prírodných hodnôt; Podpora certifikát, ktorý ho radí medzi staochranných funkcií lesov; Ťažbovo bilné, seriózne a spoľahlivé spodopravné technológie; Vlastníctvo ločnosti plniace si všetky záväzky
lesných pozemkov; Ľudské zdroje; a povinnosti voči štátu. Certifikát
Využívanie lesa verejnosťou; Legi- je ocenením Urbárskeho pozemtímnosť – oprávnenosť; Riadenie kového spoločenstva Likavka,
procesu lesnej výroby.
ktoré vydržalo tvrdé konkurenčné
Taktiež posúdili zhodu hospodá- prostredie. Je to silný marketingorenia v našom spoločenstve s po- vý nástroj na zvýšenie komunikážiadavkami certifikačnej schémy cie s obchodnými partnermi, inSFCS – PEFC. Dostali sme potvrde- vestormi, konkurenciou a širokou
nie o účasti na regionálnej alebo verejnosťou. Likavské spoločenskupinovej certifikácii lesov podľa stvo bolo 10. septembra v HospoSlovenského systému certifikácie dárskych novinách ako jedno zo
lesov a prílohy 7 Technického do- siedmych najlepších urbárskych
kumentu PEFC schváleného orga- spoločenstiev na Slovensku.
nizáciou PEFCC.
Osvedčenie o účasti na certifiká> PAVEL FAIN,
cii lesov potvrdzuje, že UPS Likavpredseda UPS Likavka
ka obhospodaruje lesy v súlade
(ilustračné foto Michal Domenik)

Likavské

Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Likavka a obec pripravili 3. septembra oslavy 71. výročia Slovenského národného povstania. Začali sa pred budovou nového obecného úradu hymnou a kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci likavskej
školy. Nasledoval slávnostný príhovor predsedu organizácie Róberta Fajtu, v ktorom vyzdvihol význam povstania ako najvýznamnejšieho celonárodného počinu v protifašistickom hnutí v Európe.
Starosta obce sa prihovoril predovšetkým deťom, ktorým boje a vojna
nič nehovoria, nevedia si predstaviť, aký bol ťažký život v čase vojny. Podujatie pokračovalo spoločným sprievodom ku starému obecnému úradu
a položením venca pri pamätnej tabuli s menami obetí protifašistického
odboja v Likavke. Oslavy zavŕšili pietnym aktom spojeným s položením
venca pri pamätníku na Kramariskách.
> (SZPB)

výstup na počesť štefana pátera

V poslednú augustovú sobotu pripravil klub turistov v obci a tunajšia
samospráva nádhernú nádhernú turistickú akciu s názvom Tri Vrchy,
memoriál Štefana Pátera. Z lúky Hlivovo sa účastníci vybrali na Predný
Čebrať. O niečo neskôr sa k nim pripojili ďalší turisti pri Turisticko-informačnej kancelárii Likavka a začali výstup na Predný Choč. Slávnostným
príhovorom a prípitkom si uctili pamiatku Štefana Pátera, jedného zo zakladateľov Klubu slovenských turistov v Likavke a organizátora akcie Tri
Vrchy.
Turisti sa z Choča kochali nádherným výhľadom na Liptov a užívali si
slnečné lúče. Dobrá nálada, jedlo a pitie ich dôkladne pripravili na zostup
a následne pokračovali smerom k Mních cez Martinček. Bola to nádherná
túra, v príjemnom prostredí a so skvelými ľuďmi. Organizátori veria, že
budúci, už štvrtý, ročník bude účastníkov opäť o čosi viac.
> (KST), foto archív
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Jediným neúradným dňom Obecného úradu Likavka pre verejnosť je štvrtok,
pričom v pondelok a utorok je úrad otvorený do tretej a v piatok do dvanástej?
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bci Likavka a predovšet- záchrane života a majetku oby- záchrannej techniky považuje za predsedovi DHZ Likavka Róbertokým jej dobrovoľným ha- vateľov, vyzdvihol vysokú úroveň splátku časti dlhu, ktorý pociťu- vi Lejkovi v podobe udelenia výsičom sa 24. júna dostalo organizovanej hasičskej činnosti je štát a ministerstvo vnútra voči znamného hasičského vyznameveľkej cti a zadosťučinenia. Pria- v Likavke s množstvom úspechov, dobrovoľnej a nezištnej práci hasi- nia za celoživotné zásluhy - Rádu
mo pred hasičskou zbrojnicou v ktoré členovia DHZ Likavka do- čov. Osobitného uznania z rúk mi- sv. Floriána.
Likavke odovzdal minister vnút- siahli a konštatoval, že odovzdanie nistra vnútra sa dostalo čestnému
Nablýskanú tatrovku požehnal
ra Robert Kaliňák hasičské
kaplán Marián Vrchovský.
vozidlo Tatra 148 CAS 32
Slávnostný akt odovzdania
Dobrovoľnému hasičskému
vozidla spestrilo vystúpenie
zboru obce Likavka do rúk
Dedinskej folklórnej skupiny
jeho veliteľa Miroslava Brtka.
Likava a ukončilo ho pokropeSlávnostný ceremoniál odonie hasičskej striekačky peniMinister vnútra Robert Kaliňák odovzdal dobrovoľným hasičom
vzdávania hasičskej cisterny
vým sektom a spoločné fotonové
vozidlo,
absolvoval
aj
prehliadku
techniky
svojou účasťou poctil poslagrafovanie.
nec parlamentu Milan Mojš,
V neformálnej časti cereprezident Dobrovoľnej požiarnej
moniálu minister absolvoval obochrany SR (DPO SR) Ladislav
hliadku techniky, ktorou likavskí
Pethö, generálny sekretár DPO SR
hasiči disponujú a svojpomocne
Vendelín Horváth, vedúci Sekretaju zdokonaľujú. Jeho uznanie a
riátu DPO SR Ján Parčiš, riaditeľ
erudované technické otázky a
Krajského riaditeľstva Hasičského
postrehy príjemne prekvapili. Uisa záchranného zboru v Žiline Jarotenie ministra o tom, že sa i naďalej
slav Kapusniak, riaditeľ Okresného
bude snažiť materiálne podporovať
riaditeľstva HaZZ v Ružomberku
zanietenosť našich dobrovoľníkov
Slavko Hreha, veliteľ stanice HaZZ
boli azda najväčším ocenením. V tejv Ružomberku Pavol Pecník a
to súvislosti sa patrí pripomenúť, že
mnohí ďalší verejní činitelia a záMinisterstvo vnútra SR náš DHZ
stupcovia zložiek Integrovaného
darovaním hasičského zásahovézáchranného systému SR.
ho vozidla podporilo, ako jeden
Po tradičnom privítaní chebom
z mála v celej republike, už druhý
a soľou podpredseda vlády SR
krát (pred tým v roku 2010 vozidR. Kaliňák v príhovore ocenil výlom Iveco Daily 3000 - pozn. aut.).
znam dobrovoľných hasičov pri
> (DHZ), foto (likavka.sk)

tatra 148 ozdobou hasičov

zriadili špeciálnu učebňu

Kým pre žiakov sú prázdniny časom, kedy si môžu vychutnať príjemné voľno bez každodenných
vzdelávacích povinností, v Základnej škole s materskou školou Likavka sa pracovný ruch nezastavil ani
počas letných mesiacov. Pokračovali tam totiž práce na údržbe areálu školy a učební, aby boli pripravené na nový školský rok.
Prioritou bolo sprevádzkovať
učebňu pre žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálnu pedagogickú a logopedickú starostlivosť, a u ktorých
musia byť rešpektované obmedzenia podmienené hendikepom.

Cieľ sa podarilo naplniť a učebňa sa stala
príjemným útočiskom
pre žiakov so zdravotným obmedzením
a poruchami učenia,
ktorí preferujú individuálny prístup, predĺžený výklad a potrebujú využívať primerané pomôcky.
Náležite vybavená
účebňa bude slúžiť
19 žiakom (šiesti sú
z prvého stupňa a trinásti z druhého stupňa
- pozn. aut.), o ktorých
výchovno-vzdelávacie
potreby sa stará špeciálna pedagogička
školy Viera Bakošová
v spolupráci logopedičkou Libušou Ganyiczovou. Ich
práca je zameraná na začlenenie
žiakov s postihnutím, respektíve
zdravotne oslabených žiakov. Rovnako sa snažia o korekciu porúch
správania a učenia typu dyslexia
alebo dysortografia, pri ktorých
sú nápomocné rôzne individuálne
cvičenia, čítanie s porozumením,
osvojovanie si základných gramatických pravidiel a počtových operácií, ako aj utvrdzovanie sa v učive
a príprava na previerky a testy.
> ĽUBICA ORAVCOVÁ,
foto ZŠ a MŠ Likavka

poučný a profesionálny výcvik
dobrovoľných hasičov v lešti
V súlade s prijatou koncepciou plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov absolvovali začiatkom septembra šiesti členovia Dobrovoľného hasičského zboru Likavka profesionálny hasičský výcvik v
Lešti.
Išlo o historicky prvú cyklickú
prípravu dobrovoľných hasičov
v tomto výcvikovom centre európskej úrovne, na ktorej sa zúčastnili
zbory z Mošoviec, Príbeliec, Muráňa, Brusna a Senhoradu.
MODELOVÉ SITUÁCIE
V moderných trenažéroch v zadefinovaných modelových situáciách mali možnosť vyskúšať si
hasenie požiaru rodinného dvojposchodového domu so silným
zadymením, vyhľadávanie zranených osôb, technický zásah pri
dopravnej nehode. Na trenažéri
v modelovej situácii pádu vrtuľníka do obytnej zóny, bolo potrebné
uhasiť viacero požiarov, vyhľadávať v troskách zranené alebo nezvestné osoby a ich transportovať
ich k lekárskej pomoci.
DIAĽKOVÁ DOPRAVA VODY
Ďalším výcvikom bol požiar na
druhom a piatom poschodí výškovej budovy, evakuácia osôb
a súčinnosť viacerých zásahových
jednotiek. Posledným výcvikom
bola diaľková doprava vody v hornatom teréne s dĺžkou dopravné-

ho vedenia približne 1,5 kilometra
a prevýšením takmer 100 metrov.
LEPŠIE VYUŽITIE POTENCIÁLU
Počas výcviku zasahovali členovia hasičských jednotiek s použitím autonómnych dýchacích
prístrojov, na komunikáciu počas
zásahov využívali rádiostanice a
odvetranie zadymených prístrojov
si precvičili využitím pretlakového ventilátora a hydroventilácie.
Pre členov likavského zboru to
bol veľmi profesionálny a poučný
výcvik, pri ktorom získali nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti na
efektívnejšie zdolávanie požiarov
a prácu pri rôznych zásahoch.
Zámerom výcviku, ktorého sa
počas nasledujúceho roka majú
zúčastniť všetky dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku zaradené
v kategórii A, je masívnejšia podpora spolupráce s týmito zbormi
a lepšie využitie potenciálu tisícov
ich členov, ktorí sú pripravení pomáhať pri ochrane života, zdravia
a majetku.
> (RED)

6

LIKAVAN 3/2015
noviny.likavan@gmail.com

viete, že...

na oficiálnej internetovej stránke našej obce likavka.sk
si môžete pozrieť pôsobivú vizuálnu prehliadku Likavky z leteckého pohľadu?

(pokračovanie z prvej strany) stvo za kultúrny dom so zaujíma- bolo pre všetky deti pripravené symbolizujúci hlavné posolstvo
ných družstiev bolo celkovo šesť. vým názvom Starí páni, v ktorom si chutné občerstvenie a samozrej- podujatia – partnerstvo v Európe a
Porota z radov divákov hodnotila zahral niekdajší tréner Martin Bar- me pekné ceny.
približovanie národných zvyklostí i
pirohy z hľadiska chuti,
osobitostí.
originality použitých inNedeľné dopoludnie
grediencií a celkového
sme venovali našim
vzhľadu
servírovanécezhraničným partneho jedla. Primát získalo
rom. Niektorí hostia vyudružstvo miestnej orgažili možnosť zúčastniť sa
Kristína, Zuzana Smatanová, ale aj Kandráčovci spievali v Likavke
nizácie Červeného kríža,
na svätej omši, iní využili
na 2. mieste boli Nemponuku organizátorov
čekovci a na 3. mieste práve Ma- toš. Zoznam tímov doplnili SlovenPo súťažnom dopoludní sme so a absolvovali túru po náučnom
mičkin anglický tím. Rovnako zau- ská národná strana, Florbal team, záhradkármi v areáli základnej školy chodníku na úpätí kopca Čebrať
jímavou gastronomickou vložkou Outsider´s a naši hokejbalisti, ktorí pripravili ukážku letného rezu jablo- zakončenú prehliadkou hradu Libolo varenie tradičných jedál na- si dali na túto príležitosť vyrobiť ní a prednášku o štepení a celkovom kava. Po výdatnom obede spoješich zahraničných partnerov, ktorí dresy s názvom Timko Saxo. Víťa- ošetrovaní ovocných stromov.
nom s výmenou spomienkových
kuchtili vo voľnej prírode. Kuchári zom futbalového turnaja sa stali
predmetov sa Likavka len veľmi
ochotne prezentovali postupy va- Starí páni, 2. miesto obsadili Out- ABY PUBLIKUM NEVYCHLADLO
ťažko lúčila so vzácnou návštevou
renia národných jedál, spolu s di- sider´s a 3.miesto patrilo družstvu
Bohatý program vyvrcholil v so- a skvelými ľuďmi z troch partnervákmi si vymieňali kulinárske po- Timko Saxo.
botu večer koncertmi speváčok ských obcí. Úprimné želania čo
znatky a postrehy. Výsledkom ich
Kristíny a Zuzany Smatanovej so najskôr sa opäť v Likavke stretnúť
aktivít boli veľmi chutné pokrmy, IHRISKO PATRILO DEŤOM
skupinami, ktoré sa uskutočnili vo boli ocenením skvele zvládnutého
Pomocné futbalové ihrisko pat- fantastickej interakcii s nadšeným podujatia a dôkazom posilnenia
o ochutnávku ktorých bol veľký záujem a veru stalo sa, že kto zaváhal, rilo v sobotu deťom. Zasúťažiť a najmä početným publikom. Obe vzájomných priateľských vzťahov.
a zašportovať si ich prišlo približ- protagonistky sa po koncertoch
neušlo sa mu.
> (RED),
ne 150. Vybláznili sa pri zdolávaní veľmi ochotne venovali publiku,
foto Rudolf Maškurica
umelých prekážok, hádzaní obručí ktoré si vyžiadalo improvizovanú
FUTBAL HRALI AJ RUMUNI
Súbežne sa na dvoch ihriskách na palicu, preťahovaní lanom, pre- autogramiádu a fotografovanie s
hral turnaj v minifutbale. Po zá- skakovaní švihadla, kopaní penált, umelkyňami. Aby publikum počas
pasoch v skupinách nasledovali triafaní plechoviek, zapojili sa do nazvučovania sprievodných kapiel
stretnutia o tretie miesto a celkové súťaže v kreslení, mohli si tiež vy- speváčok nevychladlo, zabavilo ho
víťazstvo. Do súťaže sa zapojilo 7 skúšať základy rezbárskeho a ma- gagy a skeče skupiny Bravo. BodDesiatky ľudí sa zapojili do azda
družstiev: hostia z Rumunska, Poľ- liarskeho umenia pod dohľadom kou za verejnou časťou podujatia
najvydarenejšej kultúrno-spoloska, mali sme postavené aj druž- miestnych umelcov. Po súťažiach bol veľkolepý ohňostroj priateľstva
čenskej akcie posledných rokov
v Likavke. Pre obec je vydarené
podujatie skvelým úspechom a
dôkazom toho, že vďaka schopným ľuďom dokáže zorganizovať
skutočne náročné akcie. Zároveň
je veľkým záväzkom do budúcnosti, pretože v nastolenej úrovni
chceme pokračovať .
Každá minca má však dve strany.
Aj najlepšie zorganizované podujatie, podporené vynikajúcim počasím a maximálnou snahou viac
ako 50-členného tímu usporiadateľov pracujúcich zadarmo a na
úkor svojho voľna, dokáže zatieniť ľudská zloba. Tá sa v mnohých
prípadoch prejavila v neochote
zaplatiť symbolické vstupné a doslova v demontáži oplotenia futbalového ihriska v snahe dostať sa
do jeho areálu zadarmo. Smutné...
Napriek všetkému chcem aj touto cestou vysloviť v mene vedenia
obce poďakovanie Európskej komisii za podporu samotného podujatia, ktoré vďaka nej skutočne
dostalo nebývalý rozmer. Úprimné
Ďakujem a uznanie patrí organizátorke podujatia Miroslave Raksovej – vedúcej Kultúrneho strediska Likavka, všetkým zamestnancom obce, poslancom obecného
zastupiteľstva, členom komisií pri
obecnom zastupiteľstve, likavským divadelníkom, hasičom a
iným dobrovoľníkom, ale najmä
skvelým návštevníkom podujatia,
ktorí si ho náležite užili.
> MARIÁN JAVORKA,
starosta obce

fantastické zavŕšenie leta

Dve strany
jednej mince
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V roku 1907 bola pri potoku Likavka postavená
nová budova školy za 26 000 korún?

domáci triumf na počesť rodáka
Memoriál Kornela Brtka v Likavke napísal tohto roku už svoju deviatu kapitolu
Obec Likavka a Obecný športový klub Likavka usporiadali 11. júla
na ihrisku klubu 9. ročník futbalového Memoriálu vdp. Kornela Brtku na počesť a pamiatku nášho rodáka a veľkého zanietenca pre
šport, ochotnícke divadlo a činnosť spolkov v obciach a farnostich,
v ktorých pôsobil.
Turnaju predchádzala omša za
vdp. Kornela Brtka, po ktorej sa pomerne početná skupina veriacich
a zástupcov obce zúčastnila
na pietnej spomienke pri
hrobe nášho dejateľa.
Jeho pamiatku si uctili modlitbou a položením
kytice. Na memoriáli sa zúčastnili štyri družstvá, tri z
nich z nášho okresu a jedno
z okresu Liptovský Mikuláš:
OŠK Bešeňová, OŠK Lisková,
TJ Partizán Ľubeľa a OŠK Likavka. Výsledky: OŠK Bešeňová - OŠK Lisková 2:1; OŠK
Likavka - TJ Partizán Ľubeľa
5:0; zápas o 3. miesto: OŠK
Lisková - TJ Partizán Ľubeľa
8:2; zápas o 1. miesto: OŠK
Likavka - OŠK Bešeňová 2:1.
Celkové poradie: 1. OŠK Likavka, 2. OŠK Bešeňová, 3.
OŠK Lisková, 4. TJ Partizán
Ľubeľa.
Najlepším strelcom turnaja bol
hráč OŠK Lisková Forgáč, za najlep-

šieho brankára turnaja bol určený
hráč OŠK Bešeňová Drígel. Počas
turnaja sa odohral i zápas kňazov

Spišskej diecézy proti starým pánom Likavky. Old Boys Likavka v
ňom zvíťazili 9:2. Starosta pri vy-

hlasovaní výsledkov turnaja odmenil spomienkovými predmetmi
v predchádzajúcom ročníku končiacich trénerov a funkcionárov
OŠK Likavka Róberta Hoka, Vojtecha Žihlavníka, Martina Bartoša a
Cenu starostu obce udelil Danielovi Široňovi, ktorý zasvätil likavskému futbalu takmer 25 rokov

svojho života. Pre hráčov, ale i divákov bol pripravený chutný guláš
a občerstvenie.
Športový sviatok vyvrcholil v
neskorých večerných hodinách
zábavou a posedením pri muzike.
Nádherné počasie sprevádzalo vydarené podujatie, ktorého jedinou
tienistou stránkou bolo zranenie
hráča OŠK Likavka Mareka Hatalu
vo finálovom zápase s Bešeňovou.
Predvedené výkony a kompaktná
hra futbalistov OŠK Likavka pod
taktovkou nového trénera Viliama Hyravého boli dobrou predzvesťou pred začiatkom nového
súťažného ročníka. Všetkým organizátorom turnaja, hráčom a divákom patrí úprimné poďakovanie
a našim futbalistom gratulácia za
víťazstvo v turnaji.
> (OŠK), foto likavka.sk

najlepší výkon pod hranicou 13 sekúnd
Hasičským športom a zábavou
žila obec 8. augusta. Privítali sme
družstvá súťažiace v Severoslovenskej Hasičskej lige, v 9. kole
sa súťažilo v požiarnom útoku.
Celkove 15 mužských a 4 ženské
družstvá prevažne z okolia Žiliny
predviedli výkony v hasičskom
športe s tenkými športovými
hadicami. Pri časoch 13 až 15
sekúnd sa bolo naozaj na čo pozerať. V mužskej kategórii sa najviac darilo dobrovoľníkom z Byt-

čice (12,772 s), Staškova (14,041
s) a Hliníka nad Váhom (14,308 s).
V kategórii žien si najlepšie počínal Hliník nad Váhom (18,083 s),
pred Bytčicou (18,905 s) a Bytčou
(19,085 s).
Popoludní sa začal už XII. ročník
Memoriálu Štefana Rišu, v ktorom
sa pre zmenu súťažilo na hrubšie
zásahové hadice a družstvá boli
najmä z Ružomberského okresu.
V tejto súťaži si prvenstvo odniesli muži z Párnice (19,263 s),

druhé miesto si uchytili Starí
páni Ulej z Likavky (20,320 s)
a tretie Martinčečania (21,747
s). V kategórii žien boli najlepšie domáce ženy z Likavky pred
Valaskou Dubovou a Liptovskou
Lúžnou. Program súťažného dňa
obohatila hodnotná tombola
a večerné posedenie pri hudbe
a súťažiach, samozrejme s výborným gulášom a klobáskami.
> (DHZ)
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Starosta mal
služobné povinnosti
aj počas cyklotúry
Tradične v prvý augustový víkend sa v Likavke uskutočnil v
poradí už 36. ročník cykloturistického podujatia Okolo Liptova.
Účasťou ho poctilo rekordných
85 cykloturistov, vrátane organizátorov a našich vzácnych hostí z
družobného českého mesta Slatiňany. V ideálnom počasí účastníci
absolvovali etapu okolo Liptovskej
Mary, počas ktorej postupne návštívili vodnú elektráreň priehrady,
skanzen kováčne vo Vlachoch a
taktiež neďalekú danieliu oboru.
Po túre bola pripravená klobásová
opekačka, kvíz a cimbalová muzika
hrala do tanca, aj na počúvanie.
Ďalší deň preverila fyzické schopnosti cykloturistov trochu náročnejšia Liptovsko-Oravská etapa,
na ktorej sme v pelotóne privítali
aj starostu s manželkou. Počas výletu mal aj služobné povinnosti,
zoznámil sa so starostkou Istebného Lýdiou Fačkovou, ktorá pelotón
cyklistov privítala a pohostila. Obaja predstavitelia navzájom prezentovali svoje obce, dianie v nich,
projekty a plány do nastávajúcich
mesiacov. Starostka požiadala
všetkých Likavčanov o zahlasovanie za obec Istebné v súťaži Naj
dedinka Slovenska.
Návštevu Istebného spestrila obhliadka miestneho evanjelického
dreveného artikulárneho kostola s
odborným výkladom pani farárky.
Po presune do Dolného Kubína
nasledovala zástavka v Jasenovej rodisku Martina Kukučína a miestnom súkromnom skanzene pána
Mišeka. Po takom výkone všetkým
veľmi chutil kvalitný kotlíkový guláš. Večer patril odovzdaniu odmien účastníkom a veselej zábave
pri reprodukovanej hudbe.
Nedeľa účastníkov dažďom, ale
po krátkom náhradnom programe boli na návšteve hradu Likava
a cyklotúre v Ludrovskej doline.
Program 36. ročníka Okolo Liptova
bol naplnený, nadviazali sa nové
priateľstvá a navštívili zaujímavosti
Liptova a Oravy.
> RÓBERT FAJTA, foto likavka.sk
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Nová škola pozostávala zo štyroch učební, pisárne,
bytu pre školníka a zadných stavov?

zatiaľ dostali
najmenej gólov

FLORBAL: meteníci zdolali gajary

Futbalisti OŠK Likavka sú po odohratí 9 z 13 jesenných kôl aktuálnej
sezóny I. triedy na siedmom mieste. Nový ročník začali s trénerom
Viliamom Hyravým veľmi dobre
dvomi výhrami nad Liptovským
Jánom a v Jamníku. Potom doma
remizovali s Ludrovou, a následne
ich zastihla prvá, a zatiaľ jediná
prehra – v Liptovskej Kokave 0:1. A
po výhre nad Kvačanmi 1:0 nasledovala séria štyroch remíz, čo pri
bilancii tri výhry, päť remíz a jedna prehra znamená so ziskom 14
bodov zatiaľ spomínanúú siedmu
priečku v tabuľke.
Zaujímavosťou je, že doposiaľ
Likavčania inkasovali najmenej
gólov v súťaži – iba štyri. Päťkrát
vyťahovala loptu z vlastnej siete L.
Kokava. OŠK však okrem Jamníka
(7) aj najmenej skóroval – dal len
osem gólov.
Tabuľka je však vyrovnaná, teoreticky, ak Likavka vyhrá jeden zápas,
môže poskočiť až na druhé miesto.
Medzi Liptovskou Kokavou a deviatou Hubovou je totiž rozdiel len
trojbodový.
Najbližšie cestujú zverenci skúseného trénera a bývalého vynikajúceho hráča V. Hyravého do
Bobrovca, domácemu publiku sa
v tejto jeseni ešte predstavia proti
Ľubochni a Liptovským Sliačom.
Výsledky Likavky – sezóna
2015/2016: Likavka – Liptovský Ján
2:0, Jamník – Likavka 0:2, Likavka
– Ludrová 1:1, Liptovská Kokava –
Likavka 1:0, Likavka – Kvačany 1:0,
Smrečany/Žiar – Likavka 0:0, Likavka – Lisková 0:0, Ľubeľa – Likavka
1:1, Likavka – Hubová 1:1.
Program do konca jesene: 4. 10.
o 14:30 Bobrovec – Likavka, 11. 10.
o 14:30 Likavka – Ľubochňa, 18. 10.
o 14:00 Likavka – Liptovské Sliače,
25. 10. o 14:00 Východná – Likavka.
> Michal Domenik
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TABUĽKA I. TRIEDY

1. Liptovské Sliače
2. Liptovská Kokava
3. Bobrovec
4. Ludrová
5. Lisková
6. Liptovský Ján
7. Likavka
8. Ľubeľa
9. Hubová
10. Kvačany
11. Smrečany/Žiar
12. Jamník
13. Ľubochňa
14. Východná

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
5
5
5
4
4
3
4
4
3
1
2
1
1

1
2
1
1
3
2
5
2
2
1
4
0
2
2

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

29:8
11:5
21:12
17:9
19:15
18:11
8:4
14:16
10:12
12:16
11:17
7:27
10:17
10:28

22
17
16
16
15
14
14
14
14
10
7
6
5
5

Už tento víkend čakajú hráčov Likavky ďalšie dva domáce zápasy prvej ligy
rvý septembrový
víkend sme sa
predstavili po prvý
raz v novej sezóne
ako hráči prvej ligy.
Cestovali sme na
západné Slovensko
v oslabenej zostave. Pred začiatkom
sezóny sa rozhodol
za prácou odísť náš
kapitán Róbert Pečner, reprezentačné
povinnosti zaviali do
Čiech nášho obrancu Maroša Buliaka a
akoby to nestačilo,
zranil sa Adam Trepáň.
PRVÝ SÚPER...
A tak v tomto zložení, no o to s väčším nasadením, sme
sa dostavili k nášmu prvému súperovi - družstvu Gajary. Hralo sa
v Stupave, na podlahe podobnej
našej. Súper začal priam raketovo a
už v deviatej sekunde nastrelil brvno. Hralo sa veľmi svižne a oveľa
viac do tela ako sme boli do teraz
naučení. Súperovi sa podarilo streliť rýchle dva góly a my sme museli
nasadiť vyššiu rýchlosť. Dokázali
sme sa skorigovať, no do šatní sme
predsa len odchádzali za stavu
3:2 pre domácich. V šatni sme sa
snažili nabudiť a do druhej tretiny
sme nabehli s odhodlaním otočiť
stav. Ukázalo sa, že keď sa družstvo
zomkne, vie zabrať.
ŠESŤ GÓLOV V JEDNEJ TRETINE!
V druhej tretine sme súperovi
strelili 6 gólov a bolo vlastne rozhodnuté. V tejto fáze zápasu sa vo
skvelom svetle ukázal nový kapitán družstva Filip Fajkoš, ktorý súperovi naložil šesť kúskov. V tretej
tretine sme stav už len kontrolovali
a v konečnom sumáre sme zaťažili

konto súpera ešte raz, a tak sme v
prvom zápase sezóny zvíťazili nad
Gajarmi na ich pôde 9:3. Na druhý
deň nás v Bratislave čakal v dome
športu súper zvučnejšieho mena
- Snipers Bratislava. Na žiadosť domácich sa začalo hrať podstatne
neskôr a tak prvý hvizd zaznel až
o 16.30.
BEHAVEJŠÍ BRATISLAVČANIA
Od začiatku bolo jasné, že blaváci
sú behavejší a tak keď po prvej tretine svietilo na tabuli 0:2, nik z divákov sa nečudoval. Na chlapcoch
bolo vidieť, že druhý zápas bude
hodne ťažší a že sa nestihli dostatočne zregenerovať. Hrať na troch
obrancov sa ukázalo nakoniec ako
riešenie krajnej núdze a aj keď
chalani robili čo mohli, góly pribúdali len do našej siete. Podarilo
sa nám stav ešte upraviť na 3:1, no
súper rýchlo zakontroval. Do šatní
sme išli za stavu 6:1. Aj keď stav
vyzerá hrozivo, hra nebola taká
jednoznačná. Do poslednej tretiny

sme sa pokúsili nastúpiť s odhodlaním upraviť výsledok, no opak sa
stal pravdou. Najprv po úplne zbytočnej chybe bol vylúčený Odelga
Juraj. Túto oslabovku sme ešte
ustáli, no po pár minútach prišlo
opäť vylúčenie, tentoraz Jambor
Gustáv a tu sme inkasovali ďalší
gól. Tieto dve oslabovky nás stáli
toľko síl, že sme už ledva behali a
súper doslova náhodnými gólmi
upravil na konečných 9:2 v náš neprospech. „Súper bol lepší, no toľko sme nemuseli dostať.“, bolo trénerovo konštatovanie po zápase.
Výsledky - 1. kolo (5. 9.): TJ Sokol
Gajary – Meteníci Likavka 3:9. 2.
kolo (6.9.): Snipers Bratislava – Meteníci Likavka 9:2. 3. kolo (19.9.):
Legia Topoľčany - Meteníci Likavka
9:7. 4. kolo (20.9.): Meteníci Likavka
- Harvard Partizánske 5:7.
Najbližší program: 3.10. o 17:30
Meteníci Likavka - Žltý sneh Košice, 4.10. o 10:00 Meteníci Likavka
- FbC Spišská Nová Ves.
> (ME)

deväť medailí zo športových hier
Centrum sociálnych služieb Likava zorganizovalo 18. septembra
piaty ročník športových hier. Zúčastnili sa na ňom súťažiaci zo zariadení
sociálnych služieb z Liptovského Mikuláša, Ružomberka, Likavky, Dolného Kubína, a taktiež obyvatelia
Likavky, Liskovej a Komjatnej.
Za obec Likavka sa na zápolení

zúčastnili Silvester Brtko, František
Lámoš, Valéria Trečerová a Edita
Homolová pod vedením Róberta
Fajtu. Všetci súťažiaci sa snažili
získať čo najviac medailí pre svoje
družstvo v rôznych disciplínach.
Likavčania dostali deväť medailí, a
preto si odniesli aj pohár za najlepšie družstvo. Aj niektoré zariadenia

boli veľmi úspešné a odniesli si
množstvo medailí, ale ani tí, ktorí
kovy nezískali, nezaostávali vo svojich výkonoch za víťazmi. Zaslúžia
si obdiv a uznanie. Vydarilo sa aj
počasie, preto pri rozlúčke odchádzali všetci spokojní, s tým, že sa
tešia na budúci rok.
> RÓBERT FAJTA
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