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Infokancelária otvorená Rozvoju obce pomohol aj
slovensko-poľský projekt

Novú éru rozvoja turizmu
začala Likavka písať 21. marca
tohto roku. V tento deň totiž
starosta obce Marián Javorka
slávnostne otvoril nový objekt
drevenej Turisticko-informačnej kancelárie Likavky pri ceste k hradu. Slávnostnú pásku
prestrihli aj poslanec NR SR
Milan Mojš a krajskí poslanci
Ján Bednárik, Stanislav Bella,
Peter Caban, Michal Slašťan.
Nechýbal ani starosta partnerskej oblasti z poľských Wilkowíc Miecyzslaw Raczka. Práve našim poľským priateľom
patrili chvíle pred otvorením
infokancelárie. V prítomnosti

Výsledky volieb
v Likavke

starostu M. Javorku a riaditeľa
školy Ľ. Birtusa si hostia prezreli Martinček, a zúčastnili sa
spoločného workshopu.
Stavba informačnej kancelárie
bola realizovaná zo zdrojov Európskej únie, Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013.
Drevostavba bola postavená za
23 120 eur, jej zhotoviteľom je
HDV Engineering Liptovské
Sliače. Pre verejnosť bude infokancelária otvorená od prvého
mája, kedy začína letná sezóna.
(MD)
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Vážení obyvatelia, vítam vás
na stránkach prvého tohtoročného vydania občasníka Likavan. Máme za sebou takmer tri
mesiace roka 2014, ktorý sa zatiaľ nesie v duchu nevídaných
teplotných rekordov. Dobré
klimatické podmienky umožnili presunúť ťažisko aktivít
od v tejto dobe bežnej zimnej
údržby ciest a chodníkov na
viac-menej jarné aktivity.

ROZŠÍRENIE CESTY
Začali sme preto rozšírením
cestného telesa na Mikuštiakovej ulici odobratím zhruba pol
metra širokého pásu zeminy
a jeho vysypaním zhutneným
frézovaným asfaltom. Prakticky od začiatku roka pracujeme
na spevnení plochy okolo južnej bariéry futbalového ihriska a jej prepojení s tribúnou.
Používame na to starú dlažbu
z predvlani rekonštruovaného chodníka. Tento materiál
nachádza svoje uplatnenie aj
v spevnených plochách pod
kontajnermi určenými na zber
triedených zložiek odpadu
(sklo, papier, plasty, kovy).
Tie sme zatiaľ zrekonštruovali
dve – pred obecným úradom
a na križovatke ulíc Družstevná a Pod hradom. Vo februári
sme boli neplánovane nútení
rekonštruovať časť odpadového potrubia v budove strediska služieb. Zastarané potrubie
doslova pozliepané z rôznych
druhov materiálov (keramika,
kov) doslúžilo a budovu viackrát vytopilo splaškami. Keďže
klasickým „krtkovaním“ sa kanalizačnú sieť nepodarilo pretlačiť, museli sme rozbiť podlahu

Diaľnica v obci,
áno či nie?
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v dvoch
miestnostiach,
odstrániť
navlhnutú dlažbu
a obkladačky,
potrubie
nahradiť
a miestnosti nanovo vydláždiť
a obložiť. Menšiu haváriu sme
riešili aj na streche budovy
školskej jedálne, do ktorej začalo zatekať. Nové oplechovanie vetracieho svetlíka a osadenie novej vetracej turbíny situáciu vyriešilo. Staručký Kuka
voz si tiež vypýtal investíciu v
podobe výmeny nefunkčného
turbodúchadla za repasované.
Vďaka nemu sa zvýši výkon
motora auta a výrazne poklesne spotreba motorového oleja.

DVE HODNOTNÉ DIELA
Ako dôkaz vynikajúco fungujúcej spolupráce obce a našej
školy sme viacero dní venovali revitalizácii priestorov
školského dvora v okolí kotolne a telocvične. Najprv sme
štiepkovali poprerastané konáre stromov a krov, vyviezli
niekoľko fúr prehnitého lístia,
zeminy a zarovnali rozbahnený
terén. Poskytnutím traktora so
štiepkovacím zariadením sme
pomohli aj dvom susedným
obciam – Liskovej a Martinčeku. Na základe rovnako skvelej
spolupráce obce s viacerými
dodávateľskými organizáciami
sa podarilo v našej obci realizovať v zimných mesiacoch dve
hodnotné diela. Spoločnosť Te(pokračovanie na s.2)

OŠK Likavka
v hre o postup
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V minulom roku sa v Likavke vyzbieral stavebný odpad v hmotnosti takmer 100
ton a sklo v rozsahu viac ako 55 ton?

Rozvoju obce pomohol aj slovensko-poľský projekt
(dokončenie zo s.1)
lekom prostredníctvom firmy
Teletandem zo Žiliny vykonala
výmenu telefónnych stĺpov a
vedení na uliciach Za školou,
Družstevná, Hviezdoslavova a
Mikuštiakova. Náš druhý tradičný partner – Slovenský vodohospodársky podnik urobil
dve úpravy korýt Likavčianky
(na hlavnom toku Pod hradom
- pri horárňach, pre potreby plánovanej individuálnej bytovej
výstavby a na jej bočnom koryte
v záhradách na Hviezdoslavovej ulici). Zanedlho definitívne
ukončí aj reguláciu tohto potoka pri meandroch poniže mlyna. Ďakujeme.
INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Na prelome mesiacov február
a marec dokončila firma HDV
Engineering Liptovské Sliače
výstavbu drobnej drevostavby
na križovatke ulíc Družstevná
a Pod hradom. Hoci sa o tejto budove v našom občasníku, na informačných tabuliach
a internetovej stránke obce
popísalo veľa, mnohí občania
stále hovoria o budovaní dajakého bufetu, či pohostinstva.
Nie je tomu tak. Ide o stavbu
turisticko-informačnej kancelárie pre potreby rozširovania
turistického potenciálu obce
a hradu Likava. V piatok 21.
marca bola uvedená do prevádzky a na ceste k hradu bude
vítať turistov a poskytovať im
prostredníctvom zamestnanca
obce kompletný informačný
servis o všetkých realizovaných i pripravovaných podujatiach v obci, ponúkať propa-

gačné materiály (letáky, brožúry, CD, DVD), spomienkové
predmety, suveníry, budú sa
v nej konať výstavy miestnych
ľudových umelcov a zamestnanec kancelárie bude zameraný
aj na vypracovávanie žiadostí o
granty na podporu turizmu a
cestovného ruchu v našej obci.
Slávnostné otvorenie kancelárie a následný turistický
workshop boli na programe v
piatok 21. marca. Je potrebné
dodať, že vybudovanie tejto
stavby, zariadenie jej interiéru,
obstaranie nových informačných tabúľ v obci, tlač pripravovanej monografie o Likavke,
finančný príspevok na organizovanie Detského folklórneho
festivalu v minulom roku, spomínaný turistický workshop
a vlaňajšie súťaže hasičov v
Likavke a v družobnej Gmine
Wilkowice boli realizované v
rámci projektu Partnerstvom
Likavky a Wilkowíc k lepšej
životnej úrovni v PL-SK pohraničí. Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja
a štátnym rozpočtom v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

PROJEKT KANALIZÁCIE
Z veľkých regionálnych projektov sa v blízkej budúcnosti
našej obce dotkne významné
ekologické a vodohospodárske
dielo SKK Ružomberok a ČOV
Liptovská Teplá, Liptovské
Sliače. Projekt bude realizovaný
v období január 2014 – septem-

ber 2016 a v rámci neho bude
vybudovaných viac ako 40 km
novej stokovej kanalizácie,
sedem nových kanalizačných
staníc, 1700 prípojkových odbočiek a bude tiež rekonštruovaná a rozšírená ČOV Liptovská
Teplá a viacero úsekov jestvujúcej splaškovej kanalizácie. V
Likavke sa tak už tohto roku
vybuduje nová kanalizačná
prípojka pre Centrum sociálnych služieb a rekonštruovať
sa bude kanalizácia na uliciach
Pod Paračkou a Železničnej.
Pre začatím prác bude s obyvateľmi dotknutých ulíc a Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok ako investorom zorganizovaný hovor s obyvateľmi, na
ktorom budú poskytnuté všetky súvisiace informácie. Zhotoviteľom stavby bude spoločnosť Chemkostav Michalovce.
Projekt, prostredníctvom ktorého bude zabezpečené min.
99,2% napojenie obyvateľstva
dolného Liptova na verejnú
kanalizáciu, je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného
programu Životné prostredie.

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA
Obec v závere marca iniciovala verejnú diskusiu s vlastníkmi pozemkov v lokalite Strážnik
ohľadom nastavenia podmienok, rozbehnutia prípravných
prác a neskôr i realizačných
krokov vo veci stavebného
konania pre budúcu individuálnu bytovú výstavbu v tomto
širšom centre obce. Rovnako
začne obstarávanie projektovej
dokumentácie pre pokračo-

vanie chodníka od cesty I/59
po križovatku so Školskou
ulicou a verejné obstarávania
na všetky najbližšie diela: novú
elektrickú rozvodnú skriňu v
amfiteátri, spomenuté pokračovanie chodníka ku škole, rekonštrukciu druhej strany chodníka
popri hlavnej ceste, rekonštrukciu strechy šatní a oplechovania
pergoly v základnej škole, rekonštrukciu priečelia kultúrneho domu, revitalizáciu námestia pred obecným úradom.
NEPRÍJEMNÉ UDALOSTI
V pláne sú aj drobné rekonštrukčné práce na budovách
zdravotného strediska, budove šatní Obecného športového
klubu, rekonštrukcia autobusovej zastávky pri bývalom
hornom obchode, vybudovanie
chodníka z frézovaného asfaltu po koniec obce smerom do
Dolného Kubína a mnohé ďalšie aktivity. Veď podstatná časť
roka je stále pred nami. Pevne
verím, že ju prežijeme v zdraví
a bez ujmy, že ju nebudú sprevádzať nepríjemné udalosti z
posledných dní, akými boli vykradnutie ešte nedokončenej
turisticko-informačnej
kancelárie, zhanobenie Kaplnky
Božskej trojice pri Kolibe Likava, krádeže elektrických káblov
pri rekonštrukčných prácach
na Mikuštiakovej ulici ale i vo
dvoroch rodinných domov na
Mikuštiakovej a Hviezdoslavovej ulici, či nedávna tragédia v
jednej likavskej rodine.
MARIÁN JAVORKA,
starosta Likavky

Fašiangový sprievod osviežili aj naši folkloristi
Už druhýkrát sa naša Folklórna skupina Likava zúčastnila
fašiangového sprievodu ulicami
Ružomberka, ktoré sa konalo 4.
marca. Podujatie organizoval
Kultúrny dom A. Hlinku Ružomberok. Okrem našich folkloristov sa v sprievode predstavili
aj bursovníci z Lúčok, Černovej,
Liskovej, Štiavničky, Komjatnej, Ludrovej a Folklórny súbor
Liptov. V sprievode pred kultúrnym domom a Obchodným
centrom ADRIA sme spievali
a predstavili krátke ukážky zo
svojej činnosti, ktoré sa niesli

v duchu fašiangových tradícií.
Potom sa účinkujúci aj diváci
presunuli do kina Kultúra, kde
v zaplnenej sále program ďalej
pokračoval. Ako prví vystúpili účinkujúci z Lúčok, po nich
nasledovala Folklórna skupina
Likava s tradičnou likavskou
bursou a ako posledný vystúpil
súbor Liptov s pochovávaním
basy. Toto vystúpenie dalo krásnu bodku za fašiangovým obdobím a znamenalo aj prípravu na
pôstne obdobie, ktoré začalo v
Popolcovú stredu.
JURAJ PŠENO
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Voľby do orgánov Európskeho parlamentu sa po celom Slovensku uskutočnia už
čoskoro, termín stanovili na sobotu 24. mája 2014?

Voľby vyhrali Procházka a Kiska

Svetový deň vody

Kandidát vládnej strany Robert Fico neuspel v Likavke v prvom ani druhom kole
Prvé kolo prezidentských volieb v Likavke vyhral 15.
marca o 10 hlasov Radoslav Procházka nad Robertom
Ficom. Víťaz získal 370 hlasov, druhý v poradí 360. Tretí
skončil Andrej Kiska, ktorému dalo dôveru 303 voličov.
Na štvrtom mieste v našej
obci sa podľa počtu hlasov
umiestnil Milan Kňažko (107),
nasledovali Pavol Hrušovský
(104), Helena Mezenská (43),
Ján Čarnogurský (19), Viliam
Fischer (10), Ján Jurišta (9),
Milan Melník (5), Jozef Behýl
(3), Jozef Šimko (2) a Gyula
Bárdos (1). Stanislav Martinčko nezískal ani jeden hlas.
Druhé kolo volieb, ktoré bolo
29. marca, prinieslo v Likavke suverénne víťazstvo Kiskovi, ktorý dostal 849 hlasov
(59,87%). Jeho protikandidát
Fico sa musel uspokojiť s 569
hlasmi (40,13%). Kým v pr-

vom okrsku (kultúrny dom)
bol výsledok pre Kisku úplne
jednoznačný (67 ku 32%), v základnej škole to bolo tesnejšie
(53 ku 47). Tento výsledok
však môže súvisieť s tým, že

do druhého okrsku sa počítajú
aj hlasy klientov Centra sociálnych služieb (bývalý domov
dôchodcov Nádej).
Účasť v prvom kole volieb
bola v Likavke na úrovni
55,63%. V druhom kole prišlo k volebným urnám viac
ľudí, a tak sa účasť zvýšila na
59,35%.
MICHAL DOMENIK

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLIEB 2014 V LIKAVKE

1. kolo
Procházka
Fico
Kiska
Kňažko
Hrušovský

2. kolo
370
360
303
107
104

27,69%
26,95%
22,68%
8,01%
7,78%

účasť 		

55,63%

Kiska
Fico

849
569

59,87%
40,13%

účasť 		

59,35%

Za priezviskom kandidáta uvádzame
počet hlasov a podiel hlasov v percentách. Zdroj: Štatistický úrad SR

Pripomenuli si odkaz F. Šventa

Na odkaz našich významných
rodákov nezabúdame. Aj preto
si obec Likavka v spolupráci

s Klubom vojenskej histórie
Ostrô Ružomberok si uctila
pietnym aktom spojeným s

čestnou salvou pri príležitosti
75. výročia tragickej smrti likavského rodáka, kpt. letectva
Ferdinanda Šventa.
Slávnostné chvíle pietneho
aktu sa uskutočnili v pondelok
24. marca o tretej popoludní
pred pamätnou tabuľou na budove bývalého obecného úradu
v Likavke, aj s účasťou viacerých obyvateľov našej obce. Po
pripomenutí si tohto významného Likavčana si účastníci
pietneho aktu uctili pamiatku
kpt. Ferdinanda Šventa položením kytice na jeho hrob aj na
miestnom cintoríne.
(mi)

Bezplatný internet v centre obce

Prvé jarné slnečné lúče pomaly vyháňajú ľudí do prírody
a do ulíc. V tejto súvislosti je
centrum našej obce miestom,
kde sa často pozastaví nejeden občan Likavky, alebo jej
návštevník, či turista. Chvíle
relaxu a oddychu na lavičkách
v parku pred obecným úradom
môže odteraz ktokoľvek využiť aj na pripojenie sa k internetu prostredníctvom novej
verejnej Wi-Fi siete s názvom
WIFI_LA.
Obecná WI-Fi zóna je v skú-

šobnej prevádzke už niekoľko
týždňov a ukázala sa ako kvalitná a spoľahlivá. Počas tejto
doby bol prístup na ňu blokovaný heslom. Od štvrtého
marcového týždňa bude heslo
zrušené a „wifina“ bude voľne
dostupná pre všetkých majiteľov notebookov, tabletov,
smartfónov, i-Podov a pod. s
možnosťou pripojenia.
Námestie pred novým úradom tak dostane po monitorovaní kamerovým systémom a
elektronickej tabuli na budove
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obecného úradu ďaľší kvalitatívny prvok, vďaka ktorému
očakávame jeho efektívnejšie
a účelnejšie využitie. V investičnom programe obce na rok
2014 je navyše plánovaná celková revitalizácia námestia
(parkové osvetlenie, obnova
lavičiek, nová informačná tabuľa, zábradlia okolo potoka).
Obec aj takto postupne buduje
svoju inštitucionálnu dominantu a vylepšuje svoj imidž.
(ja)

Podobne ako po iné roky sme
si aj v našej škole ZŠ s MŠ Likavka spoločne pripomenuli
Svetový deň vody. 21.marca
2014 sme s našimi deťmi prežili tvorivé popoludnie plné
informácií i zábavy v myšlienke „Kto je ovocie, má pri tom
myslieť na tých, čo vypestovali
ovocné stromy. Kto pije vodu,
má myslieť na prameň.“ Začiatok vyučovania sa niesol poučnou reláciou o charakteristike vody, jej nutnosti i potrebe
ochrany tejto absolútne nepostrádateľne dôležitej súčasti
každej formy života. Poukázali sme na desatoro zdravého
pitného režimu. Výchovno-vzdelávací proces v daný deň
sa niesol v duchu slova voda.
Veríme, že aj takýmito malými
tvorivými aktivitami podnietime u našich detí pozitívny
vzťah k prírode a k zdravému
životnému štýlu.
(br)

Vyčistili okolie
hradu Likava

Občianske združenie Hortus de Likava organizovalo 15.
marca brigádu s mottom „Príroda bez odpadkov“, zameranú
na vyčistenie širšieho okolia
hradu Likava. Brigáda bola
vyhlásená v súvislosti z blížiacim sa začiatkom tohtoročnej
turistickej sezóny a zároveň
to bola prvá verejná aktivita
združenia po obnovení jeho
činnosti. 17 aktivistov čistilo
príjazdovú cestu, turistický
chodník a obnovovalo prírodné schody v strmom svahu. Za
tri hodiny odviedli dobrovoľníci poriadny kus roboty a z vyzbieraných odpadkov naplnili
9 plných vriec drobného odpadu rôzneho druhu.
(ja)
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Na internetovej stránke likavka.sk si môžete pozrieť
precízne spracovanú prezentáciu obce Likavka?

Pohoda a porozumenie na Školskom bále

Mesiace zimy sa v Základnej škole s materskou školou
Likavka niesli veľkými akciami. V januári sme otvorili
brány školy možnostiam výchovy a vzdelávania novým
žiakom- predškolákom. Pedagógovia primárneho vzdelávania pripravili krátky a zaujímavý program pre predškolákov a ich rodičov, a následne individuálne preverili vedomosti a predpoklady na štúdium.
Rodičom sme ponúkli bohaté
spektrum možností vzdelávania žiakov i zamerania voľného
času detí v priestoroch školy, či
už poznanie folklórnej kultúry
regiónu, získavanie základov
cudzieho jazyka od prvého ročníka primárneho vzdelávania,
rozvíjanie pozitívneho vzťahu
k športu, pohybovej činnosti
a správnej životospráve.
Veríme, že naše úsilie v oblasti výchovy a vzdelávania
prinesie svoje úspechy a vy-

školy, ktoré nás oboznámili
so zaujímavými informáciami
ohľadom danej témy, že sviatok nepatrí len zaľúbeným, ale
v tento deň môžeme vyjadriť
priazeň blízkym, rodičom, súrodencom, priateľom, či kolegom. Po spravodajstve sa na
primárnom i sekundárnom
vzdelávaní rozdávala Valentínska pošta. Každý žiak sa mohol
zapojiť a poslať niektorému
spolužiakovi, kamarátovi, pani
učiteľke či pánovi učiteľovi

kou odvahou a talentom. Žiaci
primárneho a sekundárneho
vzdelávania boli rozdelení do
troch kategórií a každá kategória sa delila na oblasť poézie
a prózy. Každý žiak bol ocenený sladkou odmenou a prví
traja v každej kategórii a oblasti boli ohodnotení aj krásnou
knižnou odmenou. Nielen žiaci, ale aj pedagógovia boli zase
odmenení radostnou atmosférou, ktorá sa niesla celým
podujatím. Veríme, že našim
žiakom zostane chuť venovať
sa literatúre, slovu a prednesu.
V prvý marcový deň naša škola usporiadala v priestoroch
kultúrneho domu Školský bál.
Určite je našou snahou poznať
aj rodičov a sympatizantov našej školy po inej- ľudskej strán-

tvoríme priestor pre kvalitné
formovanie malých osobností.
V ostatný januárový deň sa pod
vedením zástupcov Združenia rodičov i pedagógov školy
uskutočnil v priestoroch Kultúrneho domu Likavka Školský
karneval 2014. Tento deň sme
začali i končili zábavou a pohodou. Mnohí z nás boli prekvapení z úžasného množstva nápaditých masiek nielen žiakov,
ale aj pedagógov školy. Počas
celého dopoludnia sa striedali
tanečné kreácie a súťaže detí,
ktoré boli povzbudené veľkým
nadšením, ochotou súťažiť
a baviť sa.
Vo februári sme na našej škole oslávili sviatok sv. Valentína. Na našej škole sme sa chceli stať tiež malými Valentínmi,
ktorí drobnosťou povzbudia a
potešia toho druhého niečím
milým. A preto sme piatok
14. februára začali príjemnými Valentínskymi novinami

malú Valentínku, ktorú vhodil do Krabičky Valentínky
už od začiatku týždňa. Žiaci
i pedagógovia školy boli odmenení krásnym pozdravom
a radostnou atmosférou, ktorá
sa niesla počas celého týždňa a vyvrcholila práve v tento
deň. Držali sme sa i držíme
hesla: „Každý človek chce milovať a byť milovaný. Veď láska
je v nás práve preto, že sme tu
jeden pre druhého.“
V utorok 25. februára sme
zažili krásne popoludnie naplnené slovom v poézii a próze
žiakov primárneho a sekundárneho vzdelávania počas
akcie Hviezdoslavov Kubín
2014. Priestor školskej knižnice bol naplnený dobrou náladou, úsmevom a neskutočným
množstvom záujemcov o prednes. Veľmi nás potešil aj záujem našich najmenších prvákov, ktorí sa síce v začiatkoch
báli, ale potom sa prejavili veľ-

ke, rozvíjať otvorenú komunikáciu a vytvoriť priateľské
prostredie. Úvodné časti bálu
začali programom pripraveným našimi deťmi v znamení
folklóru. Večerné chvíľky nám
spestril valašský tanec najmenších žiakov. Samozrejme,
nedali sa zahanbiť ani deviataci. V znamení Pomády a Valčíka predstavili svoje umelecké
nadanie a vrátili nás nachvíľu
do detských čias. Ľudová skupina Hudbička oživila spoločné chvíle krásnou melódiou
jemných strún a ľudovým spevom. Sme radi, že aj mladí sa
držia tradície našich predkov.
Po krásnom programe prišla
zábava pre všetkých pedagógov, rodičov a priateľov školy.
Nastal krásny večer plný pohody, porozumenia, zábavy
a priateľských chvíľ. Pred polnocou sme sa s napätím spoločne zapojili do žrebovania
naozaj bohatej tomboly. Veľká

vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí nás akýmkoľvek
spôsobom podporili, či už vecným darom, finančnou pomocou alebo osobným pričinením
pri prípravách bálu. No a potom trvala super zábava až do
neskorých ranných hodín. Veríme, že príjemný pocit z danej
akcie nám vydrží ešte dlho a
zažijeme ešte veľa spoločných
akcií.
Marec je aj mesiacom lyžiarskeho výcviku. Naše deti sa
pod vedením skúsených školiteľov zúčastnili týždennej akcie v Zuberci. Aj keď nás tento
rok nepotešil bohatou snehovou nádielkou, naše deti sa naučili základy techniky správneho lyžovania, zdokonalili svoje
zručnosti a schopnosti v oblas-

ti športu a domov si priniesli
more zážitkov.
Čo nás ešte čaká:
Láska k slovu, piesni a človeku sa nesie marcom. Žiaci našej školy sa zúčastnia okresnej
súťaže v speve ľudových piesní
individuálnou a skupinovou
formou. Marec je aj mesiac
knihy. V priestoroch školy sa
uskutočnia rôzne akcie, ktoré
pritiahnu ku knihe a jej hovorenému a písanému slovu nielen deti, ale aj rodičov a priateľov školy. Nebudeme prezrádzať, čo všetko zaujímavé sme
si pre vás pripravili, veríme že
aj prekvapenie má svoje čaro.
Veríme, že vytvoríme aktivity,
ktoré upevnia vzťah medzi žiakom, učiteľom, rodinou a obcou.
Bližšie informácie spolu s fotodokumentáciu o akciách si môžete pozrieť na internetovej stránke školy www.zsmslikavka.sk.
MONIKA BRTKOVÁ

viete, že...

Ministerstvo dopravy SR odpovedalo Likavčanom na list ohľadne výstavby diaľnice
pri obci? Jeho obsahom sa budeme zaoberať v budúcom vydaní obecného časopisu.
Pýtate sa, čo je to za otázka? Skôr než si na ňu odpovieme, uvedomme si niekoľko faktov. Máloktoré mesto či obec bude výstavbou diaľnice tak bezprostredne zasiahnutá ako naša. Severná
časť jej katastra sa na tri a pol roka premení na stavenisko, hlavná cesta I/59 by mala slúžiť ak obslužná komunikácia na dopravu
materiálov pre výstavbu diaľnice.
Táto dopravná tepna, podľa ukazovateľov z dvoch obcou inštalovaných elektronických meračov rýchlosti, denne zahltí Likavku viac ako 10 000 automobilmi. Opakovane je potrebné dodať,
že teleso cesty je
prostredníctvom
oporných múrov
ukotvené o základové konštrukcie
rodinných
domov, ktoré na
tieto stavby prenášajú značnú časť vibrácií vzniknutých z prejazdu najmä ťažkotonážnych automobilov. Viacerým domom praskajú múry, poháre a taniere po prejazde kamiónov tancujú na policiach.
Obec už niekoľko rokov bojuje za zmenu trasovania obslužnej
komunikácie k výstavbe diaľnice, respektíve vybudovanie vlastnej obslužnej komunikácie mimo jej zastavaného územia pre
potreby dopravy materiálov a presunov pracovných strojov. Zároveň apeluje u správcu komunikácie I/59 a nadriadených orgánov na už v súčasnosti nevyhovujúci stav záťaže z automobilovej
dopravy na obyvateľov a rodinné domy v blízkosti cesty.
Ich petícia z roku 2011, v ktorej sa zasadzujú za riešenie ukotvenia cesty na stavby rodinných domov, o vylúčenie cesty I/59 ako
obslužnej komunikácie k budovaniu diaľnice a o realizáciu obchvatu Likavky, bola zároveň najdôležitejším krokom obce a jej
obyvateľov na presadenie jej oprávnených požiadaviek.
Na podporu zámerov petície zaslal starosta obce vtedajšiemu
ministrovi dopravy Jánovi Figeľovi otvorený list a následne vyvolal rokovanie na Ministerstve dopravy, a to najmä na presadenie budovania obchvatu obce, ktorý je logickým a najsprávnejším krokom k vyriešeniu všetkých opísaných problémov a
požiadaviek. Výsledkom tohto rokovania bol písomný záväzok
ministerstva, že obchvat Likavky sa začne budovať najneskôr rok
po skolaudovaní diaľničného úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Otázne je, či tento záväzok ministerstvo neodvolá a keby aj
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nie, kedy sa bude kolaudovať, veď kolaudácia sa môže uskutočniť
aj niekoľko rokov po uvedení stavby do užívania.
Reálnym výstupom vtedajších snáh obce ale v skutočnosti bolo
zrušenie plánovanej výstavby križovatky Martinček (tá mala spájať diaľnicu D1 a uvažované predĺženie rýchlostnej komunikácie
R1 až po Likavku – to je zatiaľ tiež v nedohľadne). Žiaľ ani petícia
nebola akceptovaná a cesta I/59 je naďalej určená ako obslužná
komunikácia pre výstavbu diaľnice.
Ďalšími opatreniami boli obcou vyvolané zmeny v dopravnom
značení a obcou objednané a financované
merače rýchlosti, ale
najmä merania hluku
a vibrácií, ktoré boli
zaslané všetkým zainteresovaným organizáciám, a ktoré v tomto
smere jednoznačne preukázali výrazné prekročenie prípustných
hygienických noriem. Na základe dvoch meraní hluku bol v apríli minulého roka správca cesty I/59 vyzvaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Útvarom hlavného
hygienika rezortu, Oddelením oblastného hygienika Žilina k realizácii štyroch opatrení na zníženie hlučnosti. Doposiaľ realizoval jedno – položenie asfaltového koberca predmetným úsekom
cesty v obci a výškovú úprava kanalizačných poklopov v nej.
Máme sa azda s týmto uspokojiť? To hádam nie! Preto bol na základe avizovaného začatia výstavby diaľničného úseku Hubová Ivachnová na ministerstvo dopravy zaslaný ďalší list, v ktorom sú
zrekapitulované všetky vyššie popísanú skutočnosti a vyslovená
veľká nespokojnosť nad nečinnosťou kompetentných orgánov i samotného ministerstva. List bol zverejnený a vyvolal rýchlu reakciu
médií - miestnych periodík ale i spravodajskej televízie TA3.
Teraz už možno rozumiete priam hamletovskej otázke z nadpisu
článku. Vítame diaľnicu, ktorá Likavke v konečnom dôsledku odľahčí. No vyslovujeme veľké obavy nad spôsobom jej výstavby a jej
nízkym finančným krytím (bola vysúťažená za 48% rozpočtovaných
nákladov), ktoré môže vyvolať komplikácie a predlžovanie doby jej
výstavby. Za takýchto podmienok sa preto môže stať, že stavbu budú
bojkotovať nielen samotní stavbári (ako je tomu v týchto dňoch pri
Martine), ale aj samotní obyvatelia Likavky.
MARIÁN JAVORKA, starosta obce

Výstavba diaľnice v Likavke:
ÁNO či NIE?

Škôlkari dostali darček - interaktívnu tabuľu

Život v likavskej materskej
škole je pestrý a bohatý na
nové zážitky pre našich najmenších. V januári sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka
základnej školy, ktorého sa
zúčastnilo 19 detí predškol-

ského veku z našej
Materskej školy. No
nielen povinnosťami
a prácou žijú deti, ale
máme aj zábavné, hravé a milé akcie, akou
bol karneval, ktorý sa
uskutočnil 11. februára
dopoludnia.
Kto z rodičov chcel,
mohol prísť medzi
nás a potešiť sa karnevalovou atmosférou.
Deti sa hrali, tancovali
a výborne sa zabavili.
Mamička Maťka Málika deťom maľovaním na tvár
dotvárala masky.
Deti tretej triedy sa zúčastnili na vystúpení v Kultúrnom
dome v Likavke, kde sa predstavili tanečný súbor Alkana,
Súkromná základná umelecká

škola Jánoš, Špeciálna základná škola z Ružomberka a súbor
Stopka. Vystúpenie bolo veľmi
pekné a emotívne.
Už tradične v marci sme sa
zúčastnili besedy v obecnej
knižnici. Cieľom tejto akcie
je pripomenúť, že aj v období
informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam.
Chceme, aby sa kniha stala
súčasťou každodenného života
našich detí. Keď už spomíname
prácu – tou je aj práca detí na
edukačnej pomôcke digitálneho zamerania. Do triedy s deťmi predškolského veku sme
zakúpili didaktickú pomôcku –
interaktívnu tabuľu, pomocou
ktorej si deti osvojujú nové poznatky prostredníctvom edu-

kačných programov a hier.
Interaktívna tabuľa je veľkým
obohatením našej pedagogickej práce a veľké plus pre deti,
ktoré už pracujú s počítačom.
Učiteľky absolvovali zaškolenie pre prácu s interaktívnou
tabuľou a sme presvedčené,
že skvalitní našu pedagogickú
prácu s deťmi.
Začiatkom marca sme mali
zápis detí do materskej školy
na nasledujúci školský rok.
O zápis detí bol veľký záujem,
ktorý bude treba doriešiť z organizačných a kapacitných
dôvodov so zriaďovateľom a
príslušnými úradmi. Veríme,
že deti, ktoré privítame v septembri sa rýchlo adaptujú na
prostredie.
Alena Močáryová

6

LIKAVAN 1/2014
noviny.likavan@gmail.com

viete, že...

Najbližšia uzávierka príspevkov obecného časopisu Likavan bude v stredu 14.
mája, nové číslo výjde 28. mája?

Pekné počasie prialo turistom
Na vrchole Mnícha sa začiatkom marca stretlo približne 50 ľudí v maskách

Klub Nadšencov amatérskej cyklistiky (KNAC) organizoval 2. marca 16. ročník Fašiangového výstupu na Mních.
Pekné jarné počasie využili priaznivci turistiky stretnutia
na už posledný fašiangový výlet, stretli sme sa pri vysielači v rekordnom počte z doterajších ročníkov.
Zo 130 účastníkov sa predviedlo akýmkoľvek fašiangovým maskovaním približne
50 prítomných. Boli to hlavne
deti, každá detská maska dostala odmenu, či už sladkosť
alebo vecnú cenu. Taktiež u
dospelých boli vyhodnotené
tri najlepšie masky. Po skonzumovaní prinesených fašiangových dobrôt a vzájomnom
spoznávaní sa, čo je aj súčasť
takýchto stretnutí, sme išli po
hrebeni do Martinčeka, kde
bola pripravená prednáška
o histórii kostola sv. Martina.
Fašiangový výstup prilákal turistov z celého Liptova, ba až
z Popradu a Dolného Kubína.
V čase písania tohto príspevku už môžeme hodnotiť

ktoré organizoval KNAC. V
roku 2014 nás ešte čaká akcia
pre celé rodiny na bicykloch s

dzinárodného dňa detí. V termíne od 31. júla do 3. augusta
sa stretneme v Likavke na ihrisku na 35. ročníku podujatia
Okolo Liptova.
Táto cykloturistická akcia má
už svojich priaznivcov na celom Slovensku, ba aj v Českej
republike. Program trojdňové-

Po skonzumovaní fašiangových dobrôt
sme išli po hrebeni do Martinčeka,
kde bola pripravená prednáška o histórii
kostola sv. Martina.
Fašiangový výstup prilákal
turistov z celého Liptova, ba až
z Popradu a Dolného Kubína.
názvom Bicykluje celá rodina.
Stretneme sa 8. júna v Liptovskej Osade pri príležitosti Me-

aj 9. ročník výstupu na Veľký
Choč, ktorým si pripomíname
Medzinárodný deň žien. Pekné počasie prilákalo 9. marca
na vrchol Veľkého Choča vyše
80 účastníkov. Z nich bolo
40 žien, ktoré dostali okrem
účastníckeho listu aj malý darček pri príležitosti MDŽ. Pekné
pohľady na okolité pohoria a
usadená hmla v niektorých dolinách boli vďačným objektom
pre fotografov. Po vzájomnom
spoznaní sa účastníci rozchádzali a isto budú mať doma
pri pozeraní fotografií o čom
hovoriť.
To boli dve akcie tohto roku,

Na základe sledovania záznamov kamerového systému sme
zistili permanentné porušovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Likavka č. 4/2003
(VZN) o vodení psa mimo chovného priestoru. V citovanom
predpise sa okrem iného určuje,
že psa možno vodiť na verejné
priestranstvo a na miesta, na
ktorých je voľný pohyb psa zakázaný, len na vôdzke a s nasadeným náhubkom; zakazuje sa
voľný pohyb psa na všetkých verejných priestranstvách v intraviláne obce; zakazuje sa vstup so
psom do budov ZŠ, MŠ, zariadenia školského stravovania, do
budov, v ktorých sídlia orgány
obce, kostola, fary, kultúrneho
domu, obchodných, pohostinských a reštauračných jednotiek, športových zariadení a do
areálu ZŠ s MŠ Likavka, kostola,
fary, cintorína, športových zariadení, detských ihrísk; prikazuje sa tomu, kto psa vedie, aby
v prípade znečistenia verejného
priestranstva výkalmi, tieto bezprostredne odstrániť.
Viacerí obyvatelia využívajú na
venčenie psov park pred obecným úradom a farskú záhradu,
kde svojich štvornohých miláčikov majú bez vôdzky a košíka, a
to najmä po tme, vo večerných
hodinách. Kamerový záznam
ďalej odhalil, že spomenuté
VZN porušujú nedodržiavaním
nariadenia o odstraňovaní psích
exkrementov všetci tí, čo venčia
psov v inkriminovaných priestoroch. Podobná situácia je prakticky v celej obci, napríklad pri
ceste popri horárňach, na škvarovom ihrisku a podobne.
Nikomu neprajeme zažívať
nechutné „stretnutia“ so psími exkrementmi na tvári a v
ústach pri kosení verejných
priestranstiev. Prípady ťažkých
ublížení na zdraví či usmrtení ľudí psami sú prakticky na
dennom poriadku. Nebuďme
ľahostajní a leniví, rešpektujme nariadenia obce, vzájomnú
bezpečnosť a deklarujme zodpovedný vzťah k obci, v ktorej
žijeme. Osoby identifikované z
porušovania vyššie spomenutého VZN budú predvolané na
Obecný úrad Likavka.
(red)

!

ho stretnutia v Likavke je spoznávanie krás, histórie a pamätihodností z celého Liptova.
Že je to dobrý nápad hovorí čoraz väčší záujem o túto akciu.
Pre účastníkov sme nachystali
bohatý športový aj kultúrny
program.
Tieto akcie podporuje aj obec
Likavka, za čo sa chceme touto
cestou poďakovať starostovi aj
celému obecnému zastupiteľstvu.
O činnosti klubu budeme informovať aj v ďalších číslach
obecného časopisu Likavan.
RÓBERT FAJTA,
predseda cykloturistického
oddielu KNAC

Kamerový systém
odhalil porušovanie
pravidiel

viete, že...

Tradičné uvítanie detí do života sa uskutočnilo 26. februára v priestoroch kultúrneho
domu, starosta Likavky privítal celkovo 23 detí s rodičmi?

Kultúrny život v Likavke bol za uplynulé týždne skutočne bohatý a rozmanitý

Cena starostu pre E. Matáka

Naša obec žije bohatým kultúrno-spoločenským životom aj vďaka tunajším zložkám, ktoré sa aktívne podieľajú a pripravujú pre vás rôzne zaujímavé podujatia.
Repríza divadelnej hry Štefana Kršňáka S brokovnicou na
manžela bola 5. januára v Kultúrnom dome v Likavke. Odohrala sa v podaní Ochotníckej
mládeže z Likavky, v réžii Jozefa Peniaka. V divadelnej hre
účinkovali Dominik Koiš, Mária Mliečková, Renát Haluška, Ivana Pudišová a Vladimír
Ondrík. Text sledovali Mária
Slašťanová, Anna Mliečková a
Zuzana Slašťanová. Podobne
ako minulý rok sa predstavenie
tešilo účasti divákov, nechýbal
smiech a potlesk.
JUBILEJNÝ OBECNÝ PLES
Plesovú sezónu otvoril v
kultúrnom dome 25. januára
10. Obecný ples. Slávnostne
vyzdobená sála, zaujímavý
program, veľa chutného jedla či vínka, zaplnený parket
a skvelá zábava až do rána
patrili k sprievodným javom
plesu. Keďže išlo o jubilejný
10. ročník, organizátori pripravili bohatý hudobný program,
ktorého hlavným prekvapením
bola kapela Ploštín Punk z Liptovského Mikuláša. S dobrou
náladou roztancovali celú sálu,

potom pokračovala v zabávaní hostí kapela Boss Melodic.
Nechýbala ani ľudová hudba
v zostave Ivan a Peter Novákovci a Vladimír Struhár, ktorá
už pri vstupe vítala hostí v prítomnosti starostu. Ples otvorili
starosta obce Marián Javorka
a tanečnice zo Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu.
O príjemné posedenie pri
káve a chvíľku oddychu sa postarali dva bary na poschodí,
ktoré poskytli väčšie pohodlie
hosťom, ktorých bolo až 209.
Príjemnú atmosféru v baroch
vytvorila ľudová hudba, hostia si spríjemnili posedenie
spevom aj tancom. Či bol ples
dobrý, musia vyhodnotiť predovšetkým jeho účastníci. My,
ako organizátori, sme urobili
všetko pre spokojnosť hostí.
Myslíme si, že organizátori,
ich hostia a všetci účinkujúci
vytvorili príjemnú atmosféru
tohto večera, o čom svedči aj
plný tanečný parket ešte v skorých ranných hodinách.
BESEDA SO SPISOVATEĽOM
V likavskej obecnej knižnici
bola 7. februára beseda s Edu-

ardom Matákom o historicko-dokumentárnom románe
Kronika poblúznených rokov.
Eduard Maták sa narodil v Ružomberku v roku 1941. Stredoškolské štúdiá absolvoval
v Košiciach na Priemyselnej
škole stavebnej a zememeračskej v roku 1959. Potom viac
ako dvadsať rokov pracoval
ako zememerač. Práca zememerača mu umožnila dôverne
spoznávať kraj aj ľudí, ktorí
tam žijú. Uvedomil si, že dobu,
ktorú žijeme, alebo sme prežili,
možno zaznamenať nielen ako
dokument – fotografiu, ale aj
písaným slovom. Je autorom
publikácií Predmety poznania (1996), Ján Botto - básnik
a geodet (2002), Predmety
spomienok (2008) a niekoľkých televíznych poviedok.
Nakoniec sa odhodlal písať
o likavskom rodákovi – národovcovi a farárovi Jozefovi
Kačkovi a jeho blízkych v medzivojnovom období. Pred čitateľom opisuje skutočné historické postavy i postavy regionálnej mikrohistórie, tak ako
sa o nich dopočul od svojich
predkov i starších súčasníkov.

DOMA AJ V ZAHRANIČÍ
Eduard Maták je autorom
viacerých príspevkov v odborných periodikách a známy ako
prednášateľ a lektor na vedeckých konferenciách doma
i v zahraničí. Veľká vďaka patrí
E. Matákovi, ktorý nám priblížil vo svojom zaujímavom rozprávaní našu históriu a život
likavského rodáka, po ktorom
je pomenovaná aj jedna z ulíc
v Likavke. Pri tejto príležitosti
sponzorsky venoval 100 eur na
nákup kníh v našej knižnici. V
závere besedy obdaroval všetkých prítomných svojou knihou aj s osobným venovaním.
Ako poďakovanie mu starosta
Marián Javorka udelil Cenu
starostu obce za propagáciu
obce v románe Kroniky poblúznených rokov.
BRAVČOVÉ HODY
Likavskí hasiči usporiadali 3.
ročník Bravčových hodov, ktorý sa uskutočnil 22. februára v
Kultúrnom dome v Likavke. O
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skvelú zábavu sa postarala hudobná skupina B.O.S.S. – music a nechýbala ani ľudová skupina Hudbička. Všetci účastníci sa tešili najmä na zabíjačkové špeciality. Pekný program
a bohatá tombola dotvorili
príjemnú atmosféru večera.
V stredu 26. februára sa v
priestoroch obradnej siene
Kultúrneho domu Likavka konalo už tradičné uvítanie detí,
nových obyvateľov Likavky, do
života. Celkom 23 detí spolu s
rodičmi privítal starosta Marián Javorka, od ktorého potom
dostali poukážku na nákup tovaru pre svoje dieťatko v hodnote 20 eur.
MLADÝM BELETRIA NEVONIA
Fašiang v Likavke zakončil 1.
marca Školský bál, ktorý pre
verejnosť pripravili šikovní
žiaci z našej školy plní chuti a elánu na čele s učiteľkou
Monikou Brtkovou. V marci
nám ožíva naša knižnica. Mesiac marec spájame nielen s
príchodom jari, ale i mesiacom
knihy. Kniha - najväčší priateľ človeka patrí od vynálezu
kníhtlače medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či
starších. Zdrojom stretnutí s
knihami nie sú len kníhkupectvá, domáce knižné zbierky, ale
svoje nezastupiteľné miesto tu
má knižnica. Žiaľ, čím ďalej
tým viac mladí ľudia zanedbávajú beletriu a radšej využívajú
internet.
VÝZNAM KNIHY
Práve preto knižnica v spolupráci so školou organizuje besedu pre žiakov. Besedy nám
pomáhajú zvýšiť záujem detí o
knihy, rastie návštevnosť knižnice a samozrejme aj počet
čitateľov. Častokrát je to vďaka pedagógom prvá návšteva
viacerých detí v našej knižnici.
Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných
technológií a počítačov má
kniha svoje opodstatnenie a
význam. Chceme, aby sa kniha
stala súčasťou každodenného
života našich detí. Ďakujeme
všetkým návštevníkom podujatí za prítomnosť a aktivitu a
samozrejme sa tešíme na všetky podujatia, na ktorých vás
budeme môcť privítať.
MIROSLAVA RAKSOVÁ
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viete, že...

Florbalisti z klubu Meteníci Likavka zvíťazili nad družstvami FBC Horehronec A 8:3 a
FBC Horehronec B 8:5, a po 20 zápasoch im patrí v druhej lige 5. priečka?

OŠK Likavka už dýcha lídrovi na chrbát!
V prvých dvoch zápasoch tohto roku zdolali futbalisti Bešeňovú (1:0) a rozprášili Dražkovce (4:0)

Likavský futbal prežíva jarný úvod ako z rozprávky. Muži
sa po dvoch výhrach bez inkasovaného gólu vyšvihli už na
štvrté miesto v piatej lige a dostali sa na dosah lídra tabuľky. Bude Likavka miešať kartami v hre o postup?
Hneď prvé jarné kolo V. ligy
skupiny B sľubovalo regionálny šláger. Pod hradom Likava
sa totiž 23. marca predstavilo
vedúce mužstvo súťaže z Bešeňovej, ktoré v jesennej časti suverénne trónilo na čele tabuľky.
Futbalový štadión OŠK Likavka privítal veľmi slušnú
návštevu vyše 200 divákov.
Vzhľadom na začiatok jarnej
časti sezóny sa hral pohľadný
futbal, ktorý musel potešiť oko
fanúšika, zvlášť toho domáceho. V stretnutí padol jediný
gól, a na radosť Likavčanov ho
strelil Golis ešte v prvom polčase do siete Bešeňovej.
Tréner Likavky Martin Bartoš bol nadšený. Povedal, že sa
hral pred skvelou kulisou výborný zápas. „Ukážková bola aj
gólová situácia. Presný zásah
Golisa sa zrodil po nádhernom
priamom kope z 30 metrov.“
Ďalej lodivod OŠK priznal, že
v druhom polčase jeho zverencov súper zatlačil. Niekoľko
šancí z rýchlych protiútokov
však mali aj Bartošovci, no
neuspeli. Napriek tomu šláger
kola vyhrali 1:0.
Pavol Pepucha, tréner Bešeňovej, akoby bol na inom zápase. „Stretnutie nemalo vysokú
úroveň, divákom ponúkli hráči pramálo pravej futbalovej

krásy.“ Jeho slová sú v ostrom
kontraste s tým, čo poznamenal na margo duelu domáci
kouč. „Rozhodovali detaily, my
sme už na začiatku trafili žrď.
No domácim sa podarilo skórovať v závere polčasu,“ dodal
sklamaný tréner hostí.
Likavke sa však zadarilo aj
uplynulý víkend 30. marca. Na
štadióne v Dražkovciach si urobili zverenci Martina Bartoša
zo svojho súpera trhací kalendár, a vyprevadili ho z vlastného trávnika po jednoznačnom

výsledku 4:0. Zásluhou tejto
výhry sa tak Likavčania dostali
na dostrel prvého miesta, kde
síce stále tróni Bešeňová, ale
už len o skóre pred Černovou
a jediný bod pred Diviakmi.
Štvrtí sú naši muži z OŠK, na
lídra strácajú zanedbateľné
dva body. Pobije sa teda Likavka o postup do štvrtej ligy?
Prvé miesto má na dosah...
Už túto nedeľu (6. apríla) sa
OŠK Likavka stretne na domácom štadióne s Demänovou o 15.30 h. Súperovi našich
chlapcov spod Nízkych Tatier
patrí zatiaľ šieste miesto, od
OŠK ho delia štyri body.
Na záver už len môžeme vysloviť prianie, nech aj v tomto

TABUĽKA 5. LIGY, SK. B

1. Bešeňová
2. Černová
3. Diviaky
4. Likavka
5. Martin B
6. Demänová
7. Kláštor p. Z.
8. Dúbrava
9. Bobrov
10. Palúdzka
11. Dražkovce
12. Lisková
13. Vavrečka
14. Zubrohlava

15 10
15 10
15 10
15 10
15 9
15 8
15 7
15 6
15 4
15 4
15 4
15 3
15 2
15 3

3 2
3 2
2 3
1 4
2 4
3 4
2 6
1 8
4 7
3 8
1 10
2 10
3 10
0 12

39:12
36:15
38:16
32:17
36:21
22:16
19:17
19:23
13:23
25:36
20:44
18:34
16:29
14:44

33
33
32
31
29
27
23
19
16
15
13
11
9
9

zápase pred početnou diváckou kulisou znie na štadióne
hlasité „Likavka, do toho“!
MICHAL DOMENIK

36. ročník Behu oslobodenia o Putovný pohár

Klub slovenských turistov Liptova, Obec Likavka a ZŠ a MŠ
Likavka organizujú v nedeľu 13.
apríla už 36. ročník Behu oslobodenia o Putovný pohár obce
Likavka. Ide o preteky v cezpoľnom behu, ktoré sú zaradené do
súťaže o „Najlepšieho bežca Liptova“ pre rok 2014.
Slávnostné otvorenie je naplánované na 9.15 h, prvé preteky kategórie detí bude o 9.35
h, posledná kategória vybehne
na trať desať minút pred jede-

nástou. Celkovo je vypísaných
až 27 súťažných kategórií od
najmenších (2010 a mladší, tí
bežia 40 metrov), cez žiacke,
dorastenecké, juniorské, dospelé až po takpovediac veteránov (1944 a starší). Najdlhšiu
trať pobežia muži, na ktorých
čaká 9500 metrov.
Predsedom organizačného
výboru pretekov je starosta
Likavky Marián Javorka, tajomníkov Štefan Páter, riaditeľom Silvester Brtko, ktorý

je zároveň aj autorom trate.
Hlavným rozhodcom pretekov
bude Jozef Mláka, štartérom
Ján Svrček.
Prví traja pretekári v žiackych, dorasteneckých a juniorských kategóriách dostanú
vecné ceny a diplomy. Najlepší spomedzi mužov a žien si
prilepšia aj finančne, a trojica
najlepších pretekárov v absolútnom poradí na 9500 aj
5000 metrov (muži aj ženy)
dostanú aj finančné odmeny

podľa aktuálnej finančnej situácie usporiadateľov.
Preteky sa začínajú pred budovou bývalého obecného úradu.
Prihlásiť sa môžete poštou na
adrese Silvester Brtko, Puškáreň
460, 03495 Likavka, alebo priamo v deň preteku. Viac informácií o akcii dostanete v obecnom
úrade, alebo na tel. čísle 0903
033 821. Štartovné platia len
dospelí, a je stanovené na 2 eurá
pri prezentácii (9.15).
(MD)
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