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čaká nás veľká
800-tisícová investícia

vianočné trhy a mikuláš...
V našej obci sa v nedeľu 2. decembra
konali 7. Vianočné trhy, ktoré boli spojené
s príchodom Mikuláša. Vianočné trhy sa
tradične konali na námestí pred Obecným
úradom.
Stánkový predaj trval aj napriek studenému počasiu až do neskorých večerných
hodín. Predajné stánky ponúkali rôzne domáce výrobky, vianočné dekorácie, vianočné oblátky, kapustníky, trdelníky, údené výrobky, hračky a nechýbalo ani dobré jedlo,
kapustnica či varené vínko.
Stretnutie s Mikulášom bolo tento rok
v Kultúrnom dome. Deti nemuseli von mrznúť a zároveň sme im urobili veľkú radosť

záhradkári (oficiálne)
už aj v likavke

s mikulášskym programom „Mikuláš a Jančiči“, ktorý začal o 15:00. Priestor Kultúrneho
domu zútulnila krásna vianočná výzdoba.
Po skončení programu Mikuláš aj s pomocníkmi odovzdal deťom sladkú odmenu.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k nádhernej predvianočnej atmosfére, či už predajcom, pracovnému personálu, účinkujúcim, darcovi dobošiek do košíka pre Mikuláša, darcom krásnych vianočných stromov
a najmä Vám zúčastneným za vytvorenie
skvelej atmosféry.
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Miroslava Raksová

zásadné investície
v areáli školy

Základným
dokumentom upravujúcim
stanovené ciele pre rok
2019 je rozpočet obce,
ktorý bol na programe
decembrového obecného zastupiteľstva. Je
prijatý ako prebytkový
s možnosťou dopĺňania
finančného plnenia pre
ďalšie aktivity. Myslíme
v ňom aj na projekty
v predošlom roku nedokončené, resp. v minulosti avizované, avšak nezrealizované.
Presne v tomto duchu bude v čo najskoršom možnom termíne dobudovaná ulica Pod hradom. Bude
ju lemovať ľavostranný chodník a dokončené budú
všetky jej slepé výbežky smerom k nedávno vystavaným a stále budovaným novostavbám. Povrch oboch
stavebných prvkov bude zo zámkovej dlažby. Paralelne budeme pokračovať v rekonštrukcii asfaltového
povrchu ulice Dariny Kráľovenskej, na ktorej bude zrealizované pokračovanie chodníka, do telesa ktorého
bude umiestnená dažďová kanalizácia.
Dažďovú vodu bude odvádzať aj povrchový žľab vybudovaný na opačnej strane cesty. Aby táto vstupná
brána do obce, ktorou denne prejdú stovky chodcov,
cyklistov a motorových vozidiel, bola aj jej výkladnou
skriňou, bola moderná a bezpečná, na celom úseku kopca Paračka vymeníme aj svietidlá verejného
osvetlenia za LEDkové, posilníme dosah obecného
rozhlasu v tejto lokalite a na vrchu kopca pri kaplnke
plánujeme zriadiť nasvietený priechod pre chodcov.
V rámci modernizácie obecného rozhlasu bude budúci rok nevyhnutné vymeniť opotrebenú rozhlasovú
ústredňu na obecnom úrade. Pravidelné investície do
budovy Obecného športového klubu sa v budúcom
roku premietnu do výmeny kotla na vykurovanie
a ohrev teplej vody. Ten súčasný je v havarijnom stave.
V podobnej situácii je aj divadelná a javisková technika v sále kultúrneho domu. Odstránenie jej nedostatkov bude nielen dôležitým technickým a bezpečnostným krokom, ale aj pekným darčekom pre našich
divadelných ochotníkov, ktorí na budúci rok oslávia
storočnicu svojej činnosti v obci.
Na neďalekej budove bývalej reštaurácie, ktorá sa
mimochodom pozvoľna napĺňa nájomcami a navracia
sa k pôvodnému účelu, teda poskytovaniu služieb, chceme vymeniť vstupné dvere od Paračky, aby vonkajšia
fasáda prízemia tejto stavby nadobudla jednotný ráz.
(pokračovanie na 2.strane)
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viete, že...

obec pripravuje projekty modernizácie sály a WC kultúrneho domu,
výmeny okien na stredisku služieb či modernizácie šatní stolnotenisového oddielu?

čaká nás veľká 800-tisícová investícia
(dokončenie z 1.strany)
Najväčšou investičnou akciou
roka a možno i celého začínajúceho volebného obdobia bude realizácia projektu zníženia energetických nárokov budovy materskej
školy a školskej jedálne, ktorá bude
pozostávať z kompletnej rekonštrukcie – prebudovania rozvodov
teplej vody vo forme podlahového
kúrenia, výmeny okien, zateplenia strechy a obvodového plášťa
a vybudovania alternatívneho vykurovania na báze obnoviteľných
zdrojov energie.
Osemstotisícová investícia, ktorej
podstatná časť je získaná z fondov Európskej únie a štátneho
rozpočtu, bude previerkou našich
schopností, veď prevádzku škôlky
a jedálne nebude možné výrazne
obmedziť. Otázkou v tejto veci zostáva, či bude možné a ak áno, či
sa odhodláme k spojeniu tejto rozsiahlej energetickej rekonštrukcie
s interným projektom skapacitnenia materskej školy spojenej s jej
kompletnou dispozičnou prestavbou.
Do úvahy tiež prichádza možnosť
pokračovať v zatepľovaní stien aj
na budove prvého stupňa základnej školy. V oboch prípadoch bude
potrebné operatívne začať na príprave stavebnej dokumentácie
a stavebného konania. Na ich realizáciu však pravdepodobne bude
nevyhnutné siahnuť po úverových
zdrojoch.
Prípravu každej rozsiahlejšej,
či do života obyvateľov obce vý-

Ustanovujúce
obecné
zastupiteľstvo
V stredu 5. decembra 2018
sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
obce Likavka, ktorého hlavným
bodom programu bolo zloženie
sľubov novozvoleného starostu
obce a poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva
obce Likavka. Novému vedeniu
obce srdečne gratulujeme a
prajeme im veľa dobrých rozhodnutí.
(red)

znamnejšie zasahujúcej aktivity,
chceme zodpovedne pripraviť
a s dotknutými spoluobčanmi náležite odkomunikovať.
V oblasti nazvanej príprava
a manažment projektov chceme
takýmto spôsobom postupne
naprojektovať nasledovné aktivity: rekonštrukcia WC v základnej
škole + spomínané skapacitnenie
MŠ, resp. zateplenie malej budovy;
modernizácia sály a WC kultúrneho domu (stropné svietidlá, nové
el. rozvody, brúsenie parkiet, nové
obklady alebo sokle obvodových
múrov, premaľovanie interiéru +
komplet výmena sanity na WC vo
vstupnej časti); výmena okien na
stredisku služieb – I. poschodie;
výmena strešnej krytiny - bývalý
obecný úrad a zadná časť budovy
bývalého strediska služieb; modernizácia šatní stolnotenisového oddielu v budove OŚK; rekonštrukcia
chodníkov od domova dôchodcov
Senires po autobusovú stanicu; rekonštrukcia časti ulice Pod Paračkou a jej odvodnenie; malé detské
ihriská (uvažované lokality: za kostolom, v areáli OŠK, ul. Hviezdoslava, pri TIKu, škvarové ihrisko); priechod pre chodcov pri kaplnke na
Paračke; prestrešenie vstupného
vchodu obecného úradu; pasport
miestnych komunikácií a obecného rozhlasu.
V prípade získania externých
zdrojov financovania z už podaných žiadostí sa musíme pripraviť
aj na dávnejšie avizovanú prístavbu hasičskej zbrojnice, vy-

budovanie verejných „Wi-fi zón“
kultúrnom dome a zdravotnom
stredisku a na vybudovanie zberného dvora v areáli oproti pekárni
na Mikuštiakovej ulici. Tu už ale realizácia prichádza do úvahy skôr v
roku 2020.
Vo forme výhľadu bude nevyhnutné určiť víziu a priority aj na
ďalšie roky. Nesmieme pri tom zabudnúť na sľúbenú rekonštrukciu
a modernizáciu Hviezdoslavovej
ulice aj s dažďovou kanalizáciou,
príp. Moyzesovej ulice, či ulice J.
Mikuštiaka smerom ku mlynu.
Dopyt od vás bol adresovaný aj
smerom k rozšíreniu kamerového
systému do areálu OŠK, či zatepleniu budovy bývalého strediska
služieb.
Žiadna obec nedokáže náročné
investičné aktivity vybudovať iba
sama. Buď na ne nemá dostatok
zdrojov, alebo kompetenciu ich realizovať (napr. úpravy vodných tokov). Spolupráca s podnikateľskými subjektmi, no najmä partnermi
a spoločnosťami s majetkovou
účasťou obce či štátu sú v tomto
smere zásadné.
Naša obec preto opätovne požiada Slovenský vodohospodársky
podnik o pokračovanie regulácie
potoka Likavčianka na Mikuštiakovej ulici a podá tiež žiadosť o doplnenie investičného programu
Vodárenskej spoločnosti Ružomberok o projekt rekonštrukcie vodovodnej a stokovej siete v obci.
Veľmi teší aj prísľub konateľa spoločnosti Včela-Lippek o výstav-

be bytového domu v areáli tejto
spoločnosti, ktorú bude mať manažment pekárne čisto vo svojej
réžii.
V budúcom roku začne sériu
obcou navrhnutých a investorom
výstavby diaľnice schválených
sekundárnych a kompenzačných
opatrení budovať zhotoviteľ tejto
strategickej stavby - Združenie
Čebrať a jeho subdodávatelia.
Vďaka nim sa v Likavke dočkáme
štyroch inteligentných priechodov
pre chodcov na ceste I/59, regulácie potoka Likavčianka v úseku
atakovanom výstavbou diaľnice,
bude rozšírená dĺžka i výška protihlukových stien, bude realizovaná výmena okien na niektorých
rodinných domoch, budeme sa
zaoberať možnosťou vybudovania
chodníka od Hubertusu až pod
hrad a trvalého záberu niektorých
obslužných komunikácií do užívania obce.
Najzákladnejšou potrebou našej
obce je vytvorenie podmienok pre
individuálnu bytovú výstavbu. Už
realizované jednoduché pozemkové úpravy na tzv. Príkrej sú dôkazom, že práve ony sú najsprávnejšou voľbou pre dosiahnutie tohto
cieľa. Územný plán obce otvára
možnosti na jej rozširovanie sa
v okolí cintorína a smerom na Martinček. Okamžite preto začneme
s prípravou pozemkových úprav
v týchto lokalitách.
Marián Javorka,
starosta obce
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Likavka má okrem približnej dĺžky 17 km obecných komunikácii
v správe aj dva kilometre chodníkov?
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likavku môžete
mať aj v mobile
Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s operačným systémom Android, máte možnosť
stiahnuť si mobilnú aplikáciu Likavka zdarma z Google
Play (Obchod Play). Pre Apple je
na AppStore k dispozícii aplikácia Moja Obec. Druhou službou
je mapový portál Mapa Slovakia
Digital, ktorá sa nachádza priamo na našej obecnej stránke
(odkaz na ňu sa nachádza na jej
spodnej časti vpravo).

stretnutie s
jubilantmi

v obci je 17 km miestnych komunikácií
V Likavke máme približne 17 kilometrov obecných ciest a 2 kilometre chodníkov, v tejto oblasti je teda stále čo robiť. Bežnú údržbu,
sieťové rozpady, výtlky po zime. Vlastnými silami, aj dodávateľsky.
Častým problémom na našich
cestách je dažďová voda a jej odtekanie. Drží sa pri krajniciach v podobe mlák, potom sťažuje pohyb
chodcom, ktorých vedia riadne
obliať aj okoloidúce autá. Na viacerých miestach sme preto urobili
kompletnú výmenu asfaltových
povrchov spojených s potrebnou
rekonštrukciou dažďovej kanalizácie alebo riešili len odtok napr.

pri bytovke vedľa stanice. Tu sme
tento problém riešili žľabmi. Urobili sme aj kompletné cesty. Takými
sú ulica Pod hradom, miesto novej
individuálnej bytovej výstavby,
ktoré sa intenzívne rozvíja a pomaly je už zastavané. Teraz sa asfaltovala a dostala aj nové led osvetlenie. Na cesty nám prispeli aj Lesy
SR sumou 10-tisíc eur. Rozšírená
cesta s chodníkom a dažďovou

kanalizáciou vrátane odbočiek je
dlhá 500 metrov a bude stáť tesne
pod 180-tisíc eur. Súčasne je to aj
prístupová cesta k hradu. Blízko je
aj ďalšia kompletne postavená cesta, ktorú voláme Slnečná ulica. Tiež
pri novej IBV s ôsmimi novými domami. Cesta s novým moderným
imidžom. Ďalšími cestami s novým
asfaltovým povrchom sú Školská
ulica a ulica Pod cintorínom.
(mj)

LIKAVSKÁ MATRIKA 2018
Narodení: Matteo Trapáň, Samuel Rázga, Eliška Hradská, Natália
Holdošová, Viktor Labanc, Adam
Šimo, Luna Mydliarová, Matúš
Šulík, Karolína Pavlíková, Krištof
Kereškéni, Damián Marton, Marek
Ševčík, Dominik Lesák, Miriam Mozoľová, Dorota Legerská, Amália
Rumanská, Izabela Ferenčíková,
Nela Chorváthová, Nikolas Sekej,
Ela Spálová, Nela Široká, Karolína
Moleková, Jakub Nemček, Adam
Saniga, Matej Marton, Stanislav
Svinčiak,
Manželstvo uzavreli: Pavol
Ferenčík – Silvia Halušková, Ing.
Miroslav Mozoľa – Michaela Martonová, Martin Vraštiak – Mgr.
Dita Borovská, Ing. Peter Lipovský
– Jana Martonová, Michal Jurčina
– Marta Mravcová, Michal Kodrík

Barbora Karasová, Ivan Kotora –
Monika Šutyová, Miroslav Jacko –
Mária Fričová, Ing. Martin Gajdoš
– Mgr. Zuzana Smiešková, Radim
Pelikán – Ester Staroňová, Daniel
Peniak – Veronika Grajciarová, Dušan Mlynárik – Martina Jurovičová,
Ing. Milan Kohút – Mgr. Patrícia
Gregvorková, Ing. Róbert Prekop
– Natália Malíková, Martin Hablák
– Iveta Mintálová, Tomáš Dubovec
– Jana Hrudalová, Pedro Manuel
Sampaio – Jana Trepáňová, Marek
Dobiaš – Zuzana Slašťanová, Miroslav Timko – Michaela Fričová,
Michal Jan Kotucz – Mgr. Barbora
Zuskinová, Filip Bražina – Dominika Chebenová, Lukáš Šavrnoch
– Miriam Maškuricová, Ing. Michal
Janček – Ľudmila Bombová, Dávid
Lukač – Ing. Miroslava Mrvová, Ale-

xander Urban – Michaela Klačková.
Úmrtia: Ernestína Žigová 64 r.,
Jozef Peterec 65 r., Albína Nemčeková 85 r., Oliva Havrilová 83 r.,
Marcela Konfálová 70 r., Dušan Colotka 74 r., Oľga Černá 57 r., Anna
Baranová 81 r., Anna Janecká 85 r.,
Jozef Bumbala JUDr. 72 r., Helena
Turanová 85 r., Koloman Durdík
69 r., Jozef Švajlenin 28 r., Alžbeta
Bachanová 77 r., Mária Magová 69
r., Aurélia Halušková 96 r., Janka
Hromjáková 77 r., Miroslav Chnúrik
60 r., Albína Holotová 79 r., Milan
Baran 82 r., Helena Brtková 92 r.,
Juraj Hromada 44 r., Vincent Koštial 75 r., Mária Švajleninová 89 r.,
Anastázia Fajkošová 86 r., Ľudmila
Vrabková 89 r.
(red)

18. októbra sme pripravili slávnostné posedenie pre našich
jubilantov v sále kultúrneho
domu. Október bol v roku 1990
vyhlásený Valným zhromaždením OSN za Mesiac úcty k starším. Ani naša obec nezabudla
na seniorov, ktorí oslávili alebo
ešte len oslávia tento rok svoje
životné jubileum 65, 70, 75, 80 a
viac rokov.
Pozvaných jubilantov bolo 174
a zišli sa v hojnej účasti. Posedeli
si pri chutnom obede, koláčiku
a nechýbal ani aperitív. Po slávnostnom príhovore starostu
obce sa začali rozdávať darčeky.
Obec všetkých jubilantov odmenila vecným darom v hodnote
10 eur.
Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste prežili. Ľudský život
predstavuje veľkú knihu. Staroba k nám prichádza pomaly a
nenápadne, nedá sa jej vyhnúť.
Ale to ešte neznamená koniec
životným aktivitám. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť
bohaté a žičlivé, predsa len bolo
krásne. To vystriedalo detstvo
vašich detí. Úzkosť a trápenia z
detskej slzičky, v očiach úsmev
detských pier.
Ešte raz vám chceme popriať
do ďalších rokov vášho života
samé radostné slnečné dni s
očakávaním, že sa stretneme o
ďalších 5 rokov.

obecné
kalendáre
Obecný úrad v Likavke oznamuje, že tradičné obecné kalendáre budú do domácností v
našej obci distribuované počas
januára 2019.
(red, rak)
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najviac hlasov od voličov spomedzi kandidátov na poslancov OZ Likavka
dostal Daniel Krížo - 746?

staronovým starostom likavky marián javorka
Sobota 10. novembra patrila komunálnym voľbám. V Likavke post
starostu obhájil Marián Javorka so ziskom 66,48% hlasov, jeho jediný
protikandidát Adrián Solár dostal od voličov 33,52-percentnú podporu.

Spomedzi kandidátov na poslancov boli zvolení Vladimír Hatala, Edita
Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár a Michal Švento. Viac informácií v tabuľke...

viete, že...
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prvá svetová vojna sa skončila 11.11.1918 podpísaním dohody o prímerí
medzi Nemeckom a predstaviteľmi Dohody?
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mladí likavčania vzdali hold svojím praotcom
Pri príležitosti 100. výročia od ukončenia
I. svetovej vojny sa 14. 11. 2018 rozozvučala
sála Kultúrneho domu v Likavke piesňami,
básňami a krátkymi scénkami v podaní žiakov základnej školy.
Počas slávnostnej akadémie chceli vzdať
hold svojim praotcom, ktorí riskovali životy
na bojových frontoch, ale aj rodinám, ktoré
boli okradnuté o pracujúce ruky bojujúcich
mužov. V neposlednom rade si spomenuli
i na tých, ktorým vojna spustošila existenciu, aj keď unikli jej granátom. V predstavení
utrpenie znázorňoval invalid a matka plačúca za mŕtvym synom.
Celým podujatím sprevádzali divákov
dvaja rozprávači, ktorí vysvetľovali, ako
sa svetové dejiny dotýkali aj nášho kraja.
V úvode nás privítali najmladší žiaci z folklórneho súboru so svojim pásmom hier,
piesní a bezstarostného života detí na lúkach a poliach.
Úsmevy však boli po sarajevskom atentáte na Františka Ferdinanda, následníka trónu Rakúsko-Uhorska, vystriedané neistotou
z budúcnosti. Vystrašeným dedinčanom
v scénke vždy radil pán farár Kačka, reálna
historická postava pochádzajúca z Likavky,
v tom čase však pôsobiaci na Donovaloch,
ktorý sa po celý čas horlivo zasadzoval proti
nezmyselnému zabíjaniu.
Hoci boje u nás priamo neboli, mnohí muži
museli odísť na front. Symbolicky narukovali do vojny i naši mládenci za plaču dievčat
a žien počas pesničky „Slovenské mamičky“.
Obyvateľstvo počas vojny trpelo núdzou,
potraviny či petrolej boli na prídel. Priamym
dôsledkom vojny bola v roku 1918 španielska chrípka so stovkami obetí v našom regióne.

Diváci mali možnosť v programe vidieť
skonfiškovanie zvona, ktorý sa použil na výrobu nábojov do zbraní, ale aj počuť mená padlých Likavčanov, vďaka čomu sa ďaleká svetová história priblížila blízko ich domova.
Prvá svetová vojna skončila 11. 11. 1918
podpísaním dohody o prímerí medzi Nemeckom a predstaviteľmi Dohody. Záver
vystúpenia patril československej hymne,
ktorou si žiaci pripomenuli spoločný štát
Čechov a Slovákov, ktorý vznikol po svetovej vojne.

Touto slávnostnou akadémiou, na ktorej
sa zúčastnili aj zástupcovia obce na čele so
starostom Ing. Mariánom Javorkom a hostia
mapujúci historické dianie v našom regióne, sa žiaci pod vedením učiteliek Brtkovej
a Mydliarovej snažili dotknúť sŕdc ale aj vedomia všetkých prítomných, aby vďaka prezentovaným scénam z minulosti pochopili,
aký dôležitý je mier vo svete a hlavne jeho
ochrana.
Lenka Mydliarová

dostalo sa mi veľkej cti
Možnosť slobodne sa rozhodnúť je nielen jedným z výdobytkov súčasnosti, ale aj nástroj,
vďaka ktorému je možné podieľať sa na formovaní vecí verejných. Osobitne to platí pre voľby
svojich zástupcov na rôznych
úrovniach rozhodovania, najmä
na komunálnej úrovni. Voľba
starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva nastaví smerovanie obce na ďalšie štyri roky.
Desiateho novembra ste presne
v tomto duchu rozhodli aj vy, vážení spoluobčania. Dôveru viesť
Likavku a starať sa o jej rozvoj
v pozícii starostu ste tretíkrát zverili do mojich rúk. Dostalo sa mi
tak veľkej cti, možno i zadosťučinenia. Zároveň však preberám
stále väčší podiel zodpovednosti.
V treťom volebnom období už
nemožno hovoriť o neskúsenosti,
náhode, nepriazni. Odhodlanie

pokračovať v zodpovednej práci
budem napĺňať s deviatimi členmi
poslancami obecného zastupiteľstva. Vzájomný rešpekt a otvorenosť
budú zárukou korektnej spolupráce
a záväzku práce pre rozvoj a napredovanie obce bez predsudkov, politikárčenia a osobného prospechu.
Som presvedčený, že to pôjde, ostatne už prvé neformálne stretnutia
s mojim volebným protikandidátom
i s novozvolenými poslancami tento
predpoklad potvrdili. Stretnutia
poslúžili na vzájomné predstavenie svojich vízií, chápania potrieb
a priorít obce a jej obyvateľov
vo všetkých vekových skupinách
i vyslovenie niektorých kritických
poznatkov.
Priniesli aj vzájomné prieniky
volebných sľubov a programov,
ktoré treba brať ako zásadné východiská do spoločnej práce; nie však
ako dogmy, ktoré sa musia nekom-

promisne napĺňať. Dobrý začiatok
a nastavenie pravidiel sú vždy tým
najpodstatnejším pre fungovanie
celku. Bez ohľadu na jeho zloženie.
V zastupiteľstve budú väčšinu,
prvý raz v modernej histórii našej
obce, predstavovať nezávislí poslanci. Do poslaneckých kresiel ich
zasadlo päť. Zvyšní štyria sú politickí
nominanti.
Piati poslanci pokračujú vo výkone
svojej funkcie z práve skončeného
volebného obdobia. Skúsenosti
a pestré vekové i odborné zameranie je tiež zaujímavou výsadou
novozvolených poslancov. Pre 7
z nich nebude práca v obecnom
parlamente novinkou, dvaja nováčikovia na tomto poste sa jej dozaista
zhostia rýchlo a bez problémov.
Čakajú nás zaujímavé roky, bude
vrcholiť obdobie poskytovania
príspevkov z Európskej únie, obec
dozaista výrazne zasiahne budova-

nie a snáď i dobudovanie diaľničného úseku Hubová–Ivachnová.
Zo všetkých možností a príležitostí sa musíme pokúsiť vyťažiť
maximum, v poctivom záujme
urobiť našu obec modernejšou,
zaujímavejšou a atraktívnejšou.
A nesklamať pritom vašu dôveru.
Dovoľte mi preto, aby som sa
za ňu, predovšetkým v mene
svojom, ale i v mene všetkých
zvolených poslancov obecného
zastupiteľstva a kandidátov do
týchto funkcií, úprimne a z celého
srdca poďakoval a vyslovil spoločný záväzok v jej pretavenie do
zodpovednej, rozumnej a zmysluplnej práce.
Marián Javorka,
starosta obce
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ako angažovať
mladých vo
verejnom živote
Od septembra tohto roku sa
v našej obci realizuje projekt:
Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých
ľudí Žilinského kraja na veciach
verejných. Cieľom projektu je
vytvoriť prostredie na efektívnu
spoluprácu samosprávy a mládeže v obci.
Naša obec Likavka bola k spolupráci na projekte vyzvaná jeho
realizátorom – Radou mládeže Žilinského kraja, na základe
dlhodobej a dobre fungujúcej
vzájomnej spolupráce. Ponuka
bola zo strany obce vrelo prijatá, veď angažovanie sa mladých
a zvýšenie ich podielu na formovaní života našej obce je veľmi
žiadúce.
Projekt rieši nielen problémy,
nároky a požiadavky mladých
ľudí v Likavke do 30 rokov veku,
ale jeho výstupom bude aj vznik
Rady mládeže obce Likavka,
ako poradného orgánu starostu
obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Ďalším očakávaným výstupom
je vytvorenie podmienok na
vzájomné prepojenie sa všetkých zložiek pôsobiacich v obci
na báze činnosti mládeže v ich
radoch. Veľmi dôležitým výsledkom práce na projekte bude
sformulovanie a schválenie strategického dokumentu s názvom
Koncepcia práce s mládežou
v Likavke na roky 2019–2026.
Existencia tohto dokumentu
je nutnou podmienkou pri podávaní žiadostí o nenávratné
finančné príspevky a granty zo
zdrojov Európskej únie..
Výstupom projektu bude zriadenie obecnej rady mládeže a
tiež pravidelné stretnutia organizácií pracujúcich v obci. Ak
máte záujem zapojiť sa a vyjadriť
svoj názor, sledujte internetovú
stránku obce a tiež projektu oip.
rmzk.sk, kde získate bližšie informácie.
(red, ms)

viete, že...

obec Likavka od septembra realizuje projekt
Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých na veciach verejných?

likavka spustila projekt, podporený európskym sociálnym fondom

mládež sa ocitla v koži starostu
Obec Likavka je jednou zo štyroch obcí Žilinského kraja, kde sa
spustila overovacia implementácia projektu „Zvýšenie občianskej
informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných”, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu
cez Operačný program Efektívna verejná sprava.
Okrem vzorovej metodiky bude
výstupom tejto práce aj vytvorený
strategický koncepčný dokument
obce, ktorý bude zameraný na
skvalitnenie života mládeže v obci
Likavka a jej
spolupráce so
samosprávou,
miestnou
komunitou
a funkčná
obecná rada
mládeže.
Počas
októbra sa
uskutočnili
tri stretnutia,
ktoré boli
určené pre
likavskú
mládež.
Na týchto
stretnutiach
sme sa zamýšľali nad
problematikou mladých
ľudí v našej
obci. Mladí
Likavčania tak mohli vyjadriť to,
na čo sú hrdí, ale aj čo im chýba,
alebo čo by chceli v obci zmeniť.
Likavská mládež sa tiež mohla
na chvíľu vžiť do úlohy starostu, či
poslanca obecného zastupiteľstva
a zamyslieť sa nad tým, ktorým
problémom v obci je potrebné sa
najskôr zaoberať.
Stretnutia priniesli veľa nových
nápadov a myšlienok, z ktorých
mnohé ešte nikdy predtým neboli
takto verejne vyslovené. Mladí
Likavčania ocenili možnosť vyjadrenia ich názoru k spomínanej
problematike.
Pre nás je veľkým zadosťučinením uvedomiť si aj fakt, že aj mladým obyvateľom na svojej obci
záleží, že citlivo vnímajú problémy
v nej a rozmýšľajú kreatívne a tiež
ekologicky.
V novembri sa uskutočnili ďalšie
tri stretnutia, tieto však už boli ur-

čené pre dospelých s ktorými sme
diskutovali o rôznych problémoch,
ktoré vidia v živote mladých v našej obci. Pozvanie na stretnutia
prijali aj rôzni zástupcovia a čle-

novia organizácií v Likavke ,ale
takisto aj novozvolení poslanci
Obecného zastupiteľstva v Likavke, a samozrejme, nechýbal ani
náš pán starosta.
I keď na stretnutie sa nemohli
dostaviť všetci pozvaní, s tými,
ktorí prišli, sme pod vedením facilitátora viedli plodné diskusie, na
ktorých odznelo veľa zaujímavých
názorov a myšlienok.
Hoci v Likavke je množstvo organizácii pracujúcich s mládežou,
veľa mladých nie je zapojených do
žiadnej z nich, a preto hlavne túto
skupinu mladých by sme chceli
podchytiť a venovať sa im.
Na stretnutí, ktoré bolo určené
pre zástupcov organizácií pracujúcich s likavskou mládežou padol
tiež názor, že by bolo dobré, keby
jednotlivé organizácie medzi
sebou viac spolupracovali.
Na stretnutie, ktoré bolo určené

pre vedenie obce prijali pozvanie
takmer všetci poslanci, čo nás
veľmi teší a z čoho vyplýva, že im
likavská mládež nie je ľahostajná.
Poslanci sa vyjadrovali hlavne
k problémom dnešnej doby, ktorej
vládnu sociálne siete a kde mládež
trávi veľa času na internete. Spoločne sme sa však zhodli na tom,
že veľa mladých chce aj zmysluplnejšie využívať svoj voľný čas, len
ich možno
treba nakopnúť tým
správnym
smerom.
V novembri
sa v obci
zároveň
uskutočnil aj
dotazníkový
prieskum,
kde mali
obyvatelia
obce možnosť vyjadriť
svoj názor
o živote mladých v obci
Likavka.
Všetky
stretnutia,
či už s likavskou mládežou alebo
dospelými prebehli v príjemnej
a družnej atmosfére.
V decembri boli naplánované
ďalšie dve stretnutie, na ktorých sa
už pracovalo s informáciami, ktoré
sme dostali prostredníctvom všetkých stretnutí a dotazníkového
prieskumu, na základe čoho budeme vytvárať strom problémov
a následne strom cieľov.
Všetky aktivity sú súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých
ľudí Žilinského kraja na veciach
verejných“, ktorý je podporený
z Európskeho sociálneho fondu
cez Operačný program Efektívna
verejná správa.
Mária Slašťanová
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okrem toho, že Likavka má aktuálne 14 monitorovacích kamier,
osadili sme aj 10 dopravných zrkadiel?
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prečo je dobré hlásiť sa k československu
Spoločný štát Slovákov a Čechov reprezentuje tie isté ideály
ako súčasná Slovenská republika.
Československo pozdvihlo Slová-

kov z pozície utláčanej menšiny
v Uhorsku a urobilo z nás štátotvorný národ.
Na Slovensku vzniklo viac ako

867 novostavieb školských budov
a 771 ich prístavieb. Pokiaľ pred rokom 1918 boli v Uhorsku len dvaja
slovenskí stredoškolskí profesori,

v roku 1937 ich už bolo 493. Významným krokom ku kultúrnemu
pozdvihnutiu Slovenska bolo aj
obnovenie činnosti Matice Slovenskej.
Československá republika bola
štátom s najdlhšie trvajúcou demokraciou medzivojnového obdobia v rokoch 1918–1937 v strednej
Európe. Aj členovia výboru a dozornej rady Urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka sa hrdo
hlásia k bývalému spoločnému
štátu Slovákov a Čechov. Na znak
úcty k Československu sa rozhodli
vysadiť na urbárskych lesných pozemkoch listnaté dreviny – lipy,
ktoré reprezentujú symbol slovanstva a zároveň si všetci účastníci
pripomenuli sté výročie vzniku
Československa.
K lipám sme položili žulový kameň, ktorý tvorí základ vybudovania nového jubilejného hája. Jubilejné miesto sa nachádza na trase
náučného chodníka Čebrať-Skalky.
Pavel Fain

v obci máme
14 kamier

Oznámenie pre vlastníkov psov
Obec Likavka v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/ chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť : zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom (mikročipom), pred
prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje
psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19
ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom
období - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018,
ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby,
umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.
Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
označiť zviera transpondérom (mikročipom) môže len súkromný veterinárny lekár.
Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10
eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo
poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.
Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur,
ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.
Ing. Marián Javorka, starosta obce

Ďalšou prioritou sa stala bezpečnosť. Samostatným prvkom
je bezpečnosť cestnej premávky,
ten zdokonaľujeme pravidelnou
obnovou dopravného značenia.
Robíme ju výsostne vo vlastnej
réžii, našimi zamestnancami. Ďalej dopravné zrkadlá. Osadili sme
10 dopravných zrkadiel. Zriadili
sme aj niekoľko vodorovných
značení, vybudovali parkoviská,
chodníky, aj keď len provizórne,
ale slúžia svojmu účelu. Robíme to z dostupných materiálov,
štrkov z ludrovských a ružomberských lomov a frézovaného
asfaltu. Ďalším bezpečnostným
prvkom je kamerový systém. Ten
sme realizovali priebežne, vždy
na potrebných miestach. Kamery
pribudli na Ulici Jána Mikuštiaka – pri pekárni, kde sme dostali do prenájmu areál bývalých
dielní Lesov SR a zriadili sme tu
provizórny zberný dvor. Stáva
sa aj miestom čiernych skládok,
priestor je potrebné monitorovať. Druhým miestom je školský
dvor, kde sme uskutočnili množstvo investícií v exteriéroch. Celkovo máme v obci 14 kamier. Do
budúcna uvažujeme ešte s monitorovaním športového areálu.
Ide hlavne o predchádzanie vandalizmu a inej trestnej činnosti.
(mj)
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partnerské mestečko Slatiňany má 4 tisíc obyvateľov, a
voliči tam udeľujú mandát až 21 poslancom?

ako skončili voľby v našich partnerských obciach?
V októbri 2018 sa uskutočnili komunálne voľby aj v našich partnerských obciach - v poľských
Wilkoviciach a českom mestečku
Slatiňany.
Wilkowice (snímka dole)
V poľskom volebnom systéme sa
nevolí starosta v každej dedine, ale
starostu majú len strediskové obce
- gminy. Naša partnerská gmina
Wilkovice sa skladá s troch obcí
Wilkovice, Bystrá a Mešná. Najväčšia obec s 5 tisíc obyvateľmi je Wilkovice. Celá gmina má takmer 13
tisíc obyvateľov.
Ešte pred komunálnymi voľbami
sme sa listom od nášho priateľa,
dlhoročného starostu (wojta) gminy Wilkowice Mieczyslawa Raczku
dozvedeli, že nebude vo voľbách
kandidovať. Mieczyslaw bol starostom tri volebné obdobia a po
dosiahnutí dôchodkového veku sa
rozhodol už ďalej nekandidovať.
Spolupráca s ním bola ozaj výborná, realizovali sme medzi našimi
obcami viaceré projekty, spomeniem aspoň spoluprácu na vydaní
monografií našich obcí, projekt
o tradíciách našich obcí v oblasti
folklóru (vydanie CD).
Veľmi dobrá spolupráca bola
aj v oblasti športu, úžasne spolupracovali hasiči. Aj touto cestou
chcem poďakovať odchádzajúcemu starostovi, lebo veľa projektov
sa realizovalo hlavne
jeho pričinením a za
tie roky sa medzi
nami
vybudovalo
ozaj vrelé priateľstvo.
Vo októbrových komunálnych voľbách
sa novým starostom
gminy Wilkowice stal
Krzysztof Zemanek
z Bystrej, ktorý porazil v druhom kole volieb Jaroslava Raczku
z Wilkowíc. V Poľsku
sa musí v komunálnych voľbách v pri
voľbu starostu uskutočniť druhé kolo
volieb v prípade, že
žiaden kandidát na
funkciu starostu nedosiahne v prvom

kole aspoň 50%
hlasov voličov, čo sa
tento rok vo Wilkoviciach nestalo.
Novému starostovi prajeme v novej
funkcii veľa úspechov a dúfame, že
spolupráca medzi
našimi obcami bude
pokračovať aj po výmene vedenia gminy Wilkowice.
Slatiňany (vpravo)
V českom volebnom systéme sa
v
komunálnych
voľbách nevolí starosta, ale volia sa
len poslanci na kandidátnych listinách politických
strán. Nezávislý kandidát nemôže
kandidovať sám, ale len na listine
nejakej politickej strany, prípadne
si združenie nezávislých založí nejakú politickú stranu.
Politické strany po voľbách rokujú a hľadajú väčšinu v zastupiteľstve na presadenie svojho politického programu. Ak sa nájde väčšina, tak sa dohodne aj to, kto bude
starosta. Ten sa volí na zasadnutí
obecného (mestského) zastupiteľstva.
Tento systém má výhodu v tom,
že starosta má za sebou vždy väč-

šinu zastupiteľstva a nemusí „bojovať“ v zastupiteľstve. Ak väčšinu
v zastupiteľstve stratí, končí aj on
sám a zastupiteľstvo ho odvolá.
Tiež nie je pravidlo, že víťaz volieb
musí mať aj starostu, čo stalo tento
rok aj v Slatiňanoch.
V našom partnerskom mestečku
Slatiňany, ktoré má 4 tisíc obyvateľov a volia 21 poslancov, vyhrala
októbrové voľby strana Sedma –
strana pro Slatiňany, ktorá získala
7 mandátov, strana SNK - Evropští
demokraté, ktorá mala v rokoch
2014-2018 starostu MVDr. Ivana
Jeníka, získala 6 mandátov, koalí-

cia ODS a TOP 09 získala 5 mandátov, KSČM 2 mandáty a KDU–ČSL 1
mandát.
Po politických rokovaniach nakoniec koalíciu utvorila SNK Evropští
demokraté a koalícia strán ODS
a TOP 09. Koalícia potvrdila vo
funkcii starostu MVDr. Ivana Jeníka, ktorý bude starostom už 3 volebné obdobie. Pánovi starostovi
a celému mestskému zastupiteľstvu prajeme do ďalšieho volebného obdobia veľa múdrych rozhodnutí.
Partnerstvo medzi našou obcou
a mestečkom Slatiňany začali už
veľmi dávno Robo
Fajta a Mirek Lebduška zo slatiňanského
Sokola. Intenzívnejšie
pokračovalo po roku
2010
vzájomnými
návštevami starostov
a poslancov Likavky
a Slatinian, našich
a ich folkloristov a tradične každoročne ho
rozvíjajú
nadšenci
amatérskej cyklistiky
z Likavky a Slatinian.
Verím, že aj v tejto
spolupráci bude pre
obe strany veľmi prospešná ďalšia spolupráca.
Ing. Michal Švento

futbalové ihrisko s jedným z najlepších trávnikov
Športový areál udržiavame
bez prestávky, hlavne tenisové
kurty si vyžadujú veľkú údržbu.
Futbalové ihrisko má jeden z
najkvalitnejších trávnikov v
okrese. Vďaka peknej rekon-

štrukcii z ostatných rokov, jeho
odvodneniu, ale aj stálej starostlivosti pracovníkov. Ihrisko lemujú
aj dve nové siete na zachytávanie
lôpt. Areál sme obohatili o systém
lokálneho osvetlenia, ktorý zapí-

name hlavne pri spoločenských
akciách, ktoré organizujeme v ostatnej dobe práve tu. Nemusím
predstavovať už veľmi známe akcie
ako Detský folklórny festival, Rozlúčku s letom, atď. Tiež striedačky

sú vynovené, moderné s umelou
trávou. Máme tu aj hokejbalové
ihrisko. Osvetľujeme trávnik na
zimné tréningy.
(mj)
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v súčasnosti má základná organizácia záhradkárov v Likavke
približne 30 členov?
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záhradkári sú už (oficiálne) aj v likavke
Drahí priatelia, mnohí ste už
možno zaregistrovali, že v Likavke nám tohto roku vznikla
základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov (ZO
SZZ 43-20). Nápad založiť organizáciu vznikol počas prednášky
s odborným inštruktorom Júliusom Adamove na jar v školskej
záhrade. Bol to však aj výsledok
dlhoročnej vzornej a ukážkovej
spolupráce obce s okresným
výborom záhradkárov v Ružomberku, ktorý každoročne
organizoval prednášky a súťaže
v školskej záhrade.
Dali sme si teda predsavzatie
založiť konečne základnú organizáciu záhradkárov aj v Likavke, k
čomu výdatne pomohol Okresný
výbor slovenského zväzu záhradkárov v Ružomberku, teda jeho tajomník Václav Kucko, ale aj obec na
čele s pánom starostom Mariánom
Javorkom. Zakladajúca schôdza sa
uskutočnila začiatkom leta, tu sa
zvolil výbor a stanovili sa ciele na
nasledujúcu činnosť.
Prvá akcia - skúšobná - bola
okopanie a pohnojenie ovocných
stromkov v školskej záhrade. Po
tejto akcii nasledovala o niekoľko
dní odborná prednáška, na ktorú
sme opäť prizvali p. Adamove z
Banskej Bystrice. Tento nám teoreticky aj prakticky vysvetlil a ukázal
letný rez jabloní a kôstkovín, názorne ukázal starostlivosť o vrúble,
ktoré na jar zaštepil a zdarne sa

prijali a tiež ochotne odpovedal na
otázky všetkých prítomných.
Po prednáške nasledoval výborný guláš, ktorý pre nás pripravil
Václav Kucko a spolu s naším pánom starostom im patrí vďaka za
zabezpečenie celej akcie.
Niekoľko dní po tejto prednáške
sme si na viackrát mohli vyskúšať
letný rez prakticky in situ t. j. priamo na stromoch v školskej záhrade. Jablone boli obťažkané hojnou
úrodou a niektoré konáre sa pod
ťarchou ovocia až lámali.
V septembri sme sa zúčastnili

na akcii Poďakovanie za úrodu na
Vlkolínci, kde sme aj vystavovali
ovocie a zeleninu vypestované záhradkármi z Likavky. Niektorí boli
aj porotou odmenení cenami.
V októbri sme sa svojimi výpestkami aj osobne zúčastnili na výstave Jahrada v Trenčíne, kam sme
cestovali autobusom spolu s členmi OV Ružomberok. Pomedzi to
sme mali viaceré schôdze, kde sme
okrem prípravy akcií vypísali členské preukazy a uhradili členské.
Členský príspevok je 6 eur na
rok, avšak polovica z neho ostáva

základnej organizácii. Chystáme
však aj ďalšie akcie, napríklad pred
niekoľkými dňami, keď už skoro
opadlo lístie, sme po likavskom
chotári vyhľadali, vykopali a presadili (zaškôlkovali) podpníky sliviek, jabloní a hrušiek, ktoré na jar
zavrúbľujeme a v ďalších rokoch
po ujatí ich potom presadíme na
vhodné miesta v obci.
Časť jabloní máme v pláne zaštepiť vrúbľami z pamätnej jablone
na Paračke, ktorá má, ako ste si už
mnohí určite všimli, kvalitné zimné
jablká. Takto chceme nadviazať na
130-ročnú tradíciu sadenia ovocných stromov na verejnom priestore na prospech všetkých, založenú
vdp. Štefanom Janovčíkom.
V decembri máme naplánované
predvianočné posedenie záhradkárov s občerstvením.
V súčasnosti má základná organizácia už približne 30 členov. Radi
však privítame medzi sebou aj ďalších, všetkých tých, ktorí majú záujem o záhradu a prírodu a chcú sa
niečo nové naučiť.
Okrem iného prináša členstvo
v záhradkárskom zväze viaceré výhody, napr. odborné ukážky rezu,
prednášky a informácie o chemickej ochrane, odbornú poradenskú
činnosť, dostupnosť vrúbľov a ďalšie. Človek sa pohybom a prácou
v záhrade udržuje v dobrej telesnej
i duševnej kondícii. Okrem týchto nesporných výhod za najväčšiu výhodu
považujem to, že sa ľudia so spoločným záujmom stretnú, spoznajú sa,
jeden druhému si poradia a utužia
sa aj priateľské vzťahy. Veď nie nadarmo sa záhradkári oslovujú priateľ záhradkár. To hovorí za všetko.
Martin Matejka
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ikuláš aj so svojimi
vernými pomocníkmi
navštívil 6. decembra
klientov sociálnych
zariadení v Likavke. Obyvatelia Seniresu a Likavy - CSS
nás už netrpezlivo očakávali,
povedali básničku, zaspievali aj pesničku. Veľmi ich
potešila sladká odmena, tešili sa, že na nich rok čo rok
nezabúdame a prídeme ich
rozveseliť a spríjemniť im ich

komplikovaný úsek rekonštrukcie cesty, kanalizácie
a chodníka na Paračke si vyžiada náklady približne 180 tisíc eur?
veľký deň.
Nezabúdame ani na deti z detských domovov rodinného typu v
Likavke a okolí, deti sa tešia, veď

každý má rád sladkosti a najmä
týmto deťom, ktoré nemajú teplo
rodinného krbu, treba urobiť radosť a vyčariť im krásny úsmev. Do

mikuláš prišiel
aj medzi seniorov

takýchto detských zariadení venujeme všetky balíčky, o ktoré žiaľ
neprejavili záujem deti, pre ktoré
to bolo určené - naši obyvatelia
Likavky s trvalým pobytom
vo veku 1 až 10 rokov.
Tešíme sa, že sme urobili
všetkým obdarovaným veľkú
radosť, ich vrelé prijatie je naša
odmena za dobrý skutok.
Miroslava Raksová

vstupnÁ brána do obce z mesta dostáva nový šat
Chodníky, pokiaľ nie sú budované priamo pri rekonštrukcii ciest, tak staviame
nové. Napríklad na Hollého ulici. Vznikol
tak prepoj medzi štátnou cestou smerom
na Dolný Kubín a ulicou vedúcou k základnej škole. Toto je vysoko frekventovaná
komunikácia, stoja tu aj autobusy a presun
chodcov je dosť komplikovaný. Chodník
je dláždený a rieši aj odvodnenie. Postavili
sme ho zvlnený so zníženými vjazdmi do
rodinných domov. Základným dôvodom
bola bezpečnosť chodcov, lebo zvýšený
obrubník predsa len viac oddeľuje cestu
od chodníka. Hrozilo by aj to, že viacerí
vodiči by ho začali využívať ako parkovacie miesta. Tento chodník sme financovali
z obecných prostriedkov, stál 36-tisíc eur.
Paračka funguje ako vstupná brána do
obce od mesta. Je tu kultúrny dom a
veľký podnik laboratóriá Alpha medical,
veľká frekvencia pohybu automobilov, aj
chodcov. Nebol tu bezpečnostný prvok chodník. Riešili sme to projektom, ktorý
už nestihneme zrealizovať celý do konca
roka. Predmetom je urobenie chodníka
od železničného priecestia až po vrch
Paračky a od kaplnky až po napojenie pri
kultúrnom dome. Južná časť Paračky sa
dokončí ešte tento mesiac, na opačnej
strane kopca budú práce pokračovať na
rok. Urobíme teda nový chodník, dažďovú
kanalizáciu a obnovu asfaltového povrchu.
Relatívne komplikovaný úsek, a bude tiež
stáť celkovo okolo 180-tisíc eur.
(mj)
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eRko v Likavke si v zimnom období pripomenie
už 22. výročie založenia tejto organizácie v našj obci?
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kráčame radostnou cestou svedectva viery
Spolu s deťmi a animátormi sme
ročnú tému „Kráčajme radostnou
cestou svedectva viery“ ukončili
v lete výletom do kláštora Katarínka.
Je to bývalý františkánsky kláštor v okolí Trnavy, z ktorého sú
momentálne už len ruiny starobylého kostola a Kláštora sv. Kataríny
Alexandrijskej. V kláštore pôsobili
ako dobrovoľníci cez projekt Katarínka aj niektorí z našich animátorov a spolu s inými dobrovoľníkmi
sa ho snažili zachrániť pred ďalším
pustnutím a rúcaním.
Detský letný tábor
V auguste sa animátori stretli
na tradičnej plánovacej a oddychovej „víkendovke“ v Zákopčí pri
Čadci, kde čerpali sily pre tohtoročný rok, ale aj plánovali nové
akcie. V roku 2019 sa v letnom
období môžu deti tešiť opäť na
Detský letný tábor!
Počas leta sa našim animátorom
po 10 rokoch opäť podarilo vynoviť a vymaľovať našu pastoračnú
miestnosť. Ďakujem všetkým, ktorí sa o to pričinili.
Z malého zrnka strom
V septembri sme v duchu novej
ročnej témy eRka „Z malého zrnka
strom“ zahájili nový školský rok a
prebrali štafetu „Dňa radosti“. Deň

radosti bol deň plný bohatého zábavného programu v duchu motta
eRka. V Likavke sa konal po približne 8 rokoch a naposledy bol v roku
2015 vo farnosti Liptovský Mikuláš.
Na „Dni radosti“ sa stretlo 146
detí a mladých z približne 11 far-

146
mladých sa stretlo na
Dni radosti. Boli z približne
11 farností Oravy, a najmä
Liptova. Tento deň sa konal
15.9., začal sa sv. omšou k
kostole sv. Juraja.
ností Oravy a najmä Liptova. Konal
sa 15. septembra a začínali sme
svätou omšou v kostole sv. Juraja v
Likavke. Deti čakali rôzne stanovištia v téme „Radostnou cestou svedectva viery kráčajte malí i veľkí“.
Program vrcholil spoločnou časťou
od 14:30, medzitým na detí čakal
chutný guláš z rúk našich rodičov.
Prípravy na tento deň začali už
v apríli tohto roka. Na hlavných
prípravách sa podieľal tím 30
dobrovoľníkov z Oravy a z Liptova už niekoľko dní pred akciou.

Poďakovanie patrí obci Likavka a
riaditeľovi Mgr. Ľubošovi Birtusovi za sprostredkovanie verejných
priestorov ZŠ s MŠ Likavka.
Ďakujeme množstvu dobrovoľníkov, animátorov, rodičom, ktorí
sa podieľali na príprave a priebehu akcie, aj rodinám ktoré prispeli
sladkým občerstvením ale aj finančným príspevkom. Ďakujeme
aj pánovi farárovi Vdp. Pavlovi
Ondríkovi za povzbudivé slová,
podporu a prijatie účastníkov „Dňa
radosti“.
Tri skupiny detí
V ďalších mesiacoch sme pokračovali na pravidelnom stretávaní
na eRko-stretnutiach s deťmi. Tento rok máme v obci 3 skupiny detí,
ktoré navštevujú eRko stretnutia. Do pozornosti dávame aj sv.
omše s účasťou detí vo farnosti
vždy v nedele o 10:30. Pozývame
deti taktiež aj na detský spevokol
o 9:30 v pastoračnej miestnosti.
Šarkaniáda
V októbri nechýbala ani tohtoročná Šarkaniáda, kedy sme so
skupinkou detí prevetrali našich
šarkanov. V najbližších mesiacoch
budeme pokračovať v prípravných
stretnutiach pre nových eRko animátorov vo farnosti Likavka. Začínajúci animátori sa stretávajú na

týchto kurzoch raz mesačne, kde
postupne nadobúdajú skúsenosti a poznatky z animátorstva pod
vedením dlhoročných animátorov farnosti.
22 rokov eRka v Likavke
V zimnom období nás čaká
pripomenutie si 22. výročia založenia eRka v Likavke, ale aj celoslovenská kolednícka akcia Dobrá
Novina. Koledovať vo farnosti budeme na druhý vianočný sviatok
– 26. decembra 2018. Deti s animátormi sa predtým stretnú na
vyslaní koledníkov v sobotu 15.
decembra 2018 v Ružomberku.
Blíži sa koniec roka a práve vám
patrí veľké ďakujem za prejavenú
priazeň a podporu počas roka.
Sme radi, že môžeme už 21. rok
fungovať v obci Likavka s podporou ľudí, ktorým záleží, aby deti a
mládež plnohodnotne využívali
voľný čas.
Do nového roka vám prajeme
veľa síl, zdravia, úspechov a najmä
Božieho požehnania. Nech je pre
vás budúci rok bohatým na radosť
a úsmev vo vašich životoch.
Matúš Šuľa
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do školskej jedálne bola zakúpená elektrická varná panvica,
konvektomat, multifunkčný robot či umývačka riadu?

areál
školy
sa dočkal
zásadných
investícií
UCTILI
SME
SI NAŠICH
JUBILANTOV

Jednou z najdôležitejších ustanovizní v obci je škola. Investovali sme
preto aj sem. Do školskej jedálne sme zakúpili elektrickú varnú panvicu, konvektomat, multifunkčný robot, umývačku riadu...
V areáli školy došlo k množstvu
investícií zásadného charakteru.
V časti za pavilónom 1. – 4. ročníka sme vybudovali multifunkčné
ihrisko, dobudovali sme aj detské
ihrisko inštalovaním 9 moderných
hracích prvkov, vrátane preliezačiek, lezeckej steny, lanovky. Teraz
v závere sa nám podarilo ešte in-

štalovať vonkajšie workoutové ihrisko. V materskej škole sme jednu
spálňu vybavili kompletne novými
postieľkami aj s vybavením, ďalšiu
sme rozšírili.
Vykurovanie našej školy je riešené jednak plynom (ten sa zatiaľ
používa veľmi málo) a hlavne drevnou hmotou. Naša kotolňa bola

na takéto vykurovanie prerobená
už pred 12 rokmi a začala dožívať.
Vďaka uplatneniu havarijného
stavu a investície z prostriedkov
ministerstva školstva prešla kotolňa totálnou rekonštrukciou, ktorej
hlavnou zložkou boli stavebné
úpravy, prekrytie strechy a inštalácia nového moderného vykurovacieho kotla s reguláciou, atď.
Zrekonštruované boli toalety, v
školskej telocvični sme menili svetlá a strecha telocvične bola tak-

tiež z dôvodu havarijného stavu z
prostriedkov ministerstva školstva
zateplená a tepelne odizolovaná a
prekrytá novým povrchom. Vymenili sme aj vstupné dvere do školských budov. Drobnejšou akciou
bol vybudovaný asfaltový chodník
popred priečelie materskej školy.
Marián Javorka

Cez vianoce sme si bližší ako inokedy...
Vážení spoluobčania, opäť sú tu Vianoce a blížiaci sa Nový rok.
Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom
svete a aj to prepotrebné pozastavenie
sa počas Vianoc bolo akési krátke, akoby
to bol len predĺžený víkend, počas ktorého sme sa snažili zabudnúť na každodenné problémy, staré spory alebo sme
sa v spomienkach obracali na svojich
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.
Mnohí z nás sa pri pohľade na bezbranné Božie dieťa v jasličkách snažia zažehnať všetko zlo a nenávisť, aby sme do
nového roka vstupovali s čistým štítom.
Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj
preto, lebo chceme byť blízko seba, zaspomínať si na naše detské časy pri vianočnom stromčeku, či sa v spomienkach

vrátiť ku krásnym okamihom v našich
životoch.
Chceme si aspoň teraz pripomenúť, aké
to je potešiť sa z radosti našich detí, vnúčat, ale aj dospelých. V tomto krásnom
čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí
a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí
okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší i
vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o
niečo bližšie ako inokedy.
V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove
či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a
bohatstvo. A v každom z nás to vyvoláva
pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti.
Ak si teraz sľúbime, že nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale aj v Novom roku
nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných
stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých

gestách či pohladeniach, dáme svojim
blízkym a priateľom ten najkrajší darček.
Ak sa nám to podarí, môžeme byť
spokojní sami so sebou. Iba v takomto
duchu totiž dospejeme k tomu, aby sme
mohli byť hrdí na našu sebavedomú
občiansku pospolitosť, ktorá je zárukou
jej zdravého, kultúrneho, spoločenského,
duchovného i ekonomického rozvoja.
Prajeme vám všetkým, vážení spoluobčania, krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do Nového
roku, všetko dobré, pevné zdravie, veľa
Božieho požehnania a veľa osobných ako
aj pracovných úspechov.
Redakcia
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súťaž na zber a odvoz zmesového odpadu na skládku vyhrala spoločnosť OZO,
ktorá túto službu v našej obci vykonáva od októbra tohto roku?
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odpad náš každodenný...
Citlivou a sledovanou témou uplynulých rokov je problematika nakladania s komunálnym odpadom. Záväzky Slovenskej republiky
voči Európskej únii v súvislosti s triedením odpadu, a tiež s permanentným nárastom jeho produkcie, sa podpisujú nielen na zmenách
v súvisiacej legislatíve, ale vytvárajú tlak aj na obce a mestá vytvárať
na triedenie odpadu nevyhnutné podmienky.
Naša obec aj preto už dlhšiu
dobu stála pred dôležitým rozhodnutím - pokračovať vo vlastnom
zvážaní zmesového komunálneho
odpadu (teda zvyškového odpadu
po odseparovaní triedených zložiek), alebo v tejto veci prejsť na
dodávateľský spôsob, ako takmer
všetky obce v našom okrese.
V prospech druhej možnosti, aj
napriek jej väčšej finančnej náročnosti, rozhodol najmä neúnosný
stav staručkého zberového vozidla. Jeho poruchovosť, neustále
zmeny termínov vývozu a časté
znečisťovanie miestnych komunikácií pri zbere odpadu robili tento
úkon stále problematickejším.
Súťaž na zber a odvoz zmesového odpadu na skládku vyhrala
spoločnosť OZO, ktorá túto službu
v našej obci vykonáva od októbra.
Náklady na ňu boli vysúťažené
paušálne na sumu 0,72 eur bez
DPH za jednu KUKA nádobu.
Ďalšie výdavky spojené s touto
službou, t. j. poplatky za uloženie
odpadu na skládku, boli za veľmi
dobrých cenových podmienok za-

zmluvnené už dávnejšie. Tieto sa
skladajú z dvoch zložiek: so sadzby
za uloženie tony odpadu zmluvne
dohodnutej s majiteľom skládky
odpadov a so zákonom určenej
sadzby, ktorá sa donedávna viazala na počet triedených zložiek
odpadu.
Po novele zákona o odpadoch je
táto suma viazaná na percentuálny
podiel vytriedených zložiek voči
celkovému vyprodukovanému odpadu v obci, či meste. Je to výrazný
motivačný činiteľ najmä preto, že
je pri nízkom podiele triedenia odpadov poriadne vysoký.
Z uvedeného, a to predovšetkým
z titulu znižovania všetkých spomínaných nákladových položiek, preto voči vám, vážení spoluobčania,
vyslovujem dve základné prosby.
Apelujem pritom na vašu angažovanosť a blízky vzťah k obci, jej
vzhľadu, čistote a zdravom životnom prostredí v nej.
Prvou prosbou je zintenzívnenie
triedenia odpadu vo vašich domácnostiach. V KUKA nádobách nemajú
čo hľadať sklo, papier, plasty, kovy,

tetrapaky, drevo, tráva a zelený
odpad, stavebný odpad, plienky,
autodiely, či akékoľvek potraviny.
Veľa z týchto zložiek dokážeme
zúžitkovať a zhodnotiť vo vlastných domácnostiach, v hnojných
jamách a kompostoch. Na odloženie ostatných zložiek máme v obci
pomerne veľké množstvo kontajnerov. Treba ku nim urobiť len niekoľko krokov.
Je pravdou, že tieto kontajnery
nám prepĺňajú aj obyvatelia susedných obcí a niektorí podnikatelia, ktorí na povinnosť uzavrieť
so zberovou spoločnosťou zmluvu
na odvoz odpadu pochádzajúceho
z podnikateľskej činnosti veľmi radi
zabúdajú. Na tieto neduhy sústredíme do budúcna väčšiu pozornosť.
Druhá prosba súvisí so spomínanou cenou za vyprázdnenie a odvoz každej KUKA nádoby. V záujme
znižovania nákladov je nežiadúce
na vyprázdnenie vystaviť poloprázdne KUKA nádoby. Zmesový
odpad sa zbiera každý týždeň
v utorok, je preto zbytočným luxusom nepočkať na dokonalé naplnenie smetnej nádoby aj niekoľko
týždňov.
Aby to ale nebolo len o prosbách.
Paušálny poplatok na obyvateľa
a rok je v súvislosti s triedením
odpadu demotivujúci. Úlohou pre
vedenie obce preto bude pripraviť

Paušálny
poplatok na obyvateľa a
rok je v súvislosti s triedením
odpadu demotivujúci.
Úlohou pre vedenie obce
preto bude pripraviť funkčný
systém, postavený na platbe
za vyprodukovaný
komunálny odpad.

funkčný systém postavený na platbe za vyprodukovaný komunálny
odpad, ktorý bude spravodlivejší
a donúti každého nakladať s odpadom rozumne a zodpovedne.
To znamená jeho triedením, nie
ukladaním do prírody a tvorením
čiernych skládok. Vopred ďakujem
za pochopenie a váš seriózny prístup k veci.
Marián Javorka,
starosta obce
(ilustračné foto)
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OŠK Likavka - hokejbalový oddiel v spolupráci
s obecným úradom zorganizovali aj tento
rok dva hokejbalové turnaje.
Začiatkom júna sa konal tretí
ročník Likavka Cap 2018. Na
turnaji sa zúčastnili okrem
domácich hokejbalistov aj
ďalších sedem tímov z okolitých dedín, z Ružomberka
a čo nás nesmierne teší, že
si k nám našiel cestu aj jeden
tím až z Bojníc, konkrétne
hokejbalisti Rytieri Bojnice.
Prerušenie turnaja
Mužstvá boli rozdelené do
dvoch skupín, hralo sa systémom
4+1. Hrací čas bol 2x10 min a finálový zápas sa hral 2x15 min. Celý
turnaj odpískal a mal pod kontrolou ligový rozhodca z B. Bystrice.
Spočiatku sa hralo za pekného slnečného počasia no neskôr
nám pekný športový zážitok prekazila prietrž mračien. Turnaj sa
musel na niekoľko minúť prerušiť. Obávali sme sa, že budeme
musieť turnaj predčasne ukončiť,
no nakoniec sa počasie umúdrilo
a všetko sa dohralo do úplného
konca.
Vo finále víťazi z vlaňajška
Do finálového zápasu sa nakoniec prebojovali víťazi minulého
ročníka a to tím HC Bastards a no-

Turnaj ulíc, ktorý hokejbalový oddiel OŠK Likavka usporiadal
27. októbra, napísal tohto roku už tretiu kapitolu?
váčik nášho turnaja - Rytieri Bojnice. Zápas nakoniec lepšie zvládli
hokejbalisti tímu Bastards, ktorí

cou Družstevná, Puškáreň a posledný tím tvorili členovia dobrovoľného hasičského zboru.

hokejbalisti usporiadali
dva vydarené turnaje
zvíťazili a obhájili minuloročné víťazstvo výsledkom 10:3.
O tretie miesto sa pobili naši hokejbalisti z Likavky s tímom Canaba. Naši chlapci tento rozhodujúci
zápas nezvládli a podľahli súperovi
0:3.
Celkové poradie Likavka cap
2018: 1. HC Bastards 2. Rytieri Bojnice 3. Canaba 4. HBC Likavka 5.
Magic Predators 6. Green Leafs 7.
HBC Besaco 8. HK Ruža.
Šesť mužstiev na Turnaji ulíc
V príjemnom jesennom počasí
na štadióne OŠK sme 27. októbra
rovnako zorganizovali tretí ročník
Turnaj ulíc 2018 v amatérskom hokejbale.
Na turnaji sa mohli zúčastniť obyvatelia našej obce z jednotlivých
ulíc. Prihlásilo sa šesť mužstiev
z ulíc J. Hollého, Jánovčíkova, Paračka, Pod Hradom spoločne s uli-

Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým 2x7 min
a finále 2x10 min. Napriek amatérskemu hokejbalu sa hrali vyrovnané zápasy s množstvom pekných
akcií a gólov. O postupujúcom
rozhodoval poväčšine vždy tesný
jednogólový náskok.
Puškáreň neuspela vo finále
Nakoniec o konečné tretie
miesto sa pobili ulice Puškáreň
a spojený tím ulíc Družstevnej
a Pod Hradom, kde Puškáreň podľahla svojmu súperovi 0:5. O prvé
miesto v turnaji si to rozdali hokejbalisti z ulíc Jánovčíkovej a Hollého. Janovčíková ulica obhájila víťazstvo z minulého roka a porazili
súpera 3:1.
Konečné umiestnenie: 1. Jánovčíkova 2. Hollého 3. spojený tím
Pod Hradom-Družstevná 4. Puškáreň 5. Hasiči 6. Paračka.

V prestávke medzi zápasmi si
mohli hráči, ale aj fanúšikovia,
ktorí merali cestu na štadión a prišli povzbudiť svojich blízkych
a priateľov, vyskúšať svoju
šikovnosť v streľbe na bránu.
Každý víťaz získal potešujúce
ocenenie.
Najstarší účastníci
Sme
nesmierne
radi,
že tento rok medzi nás zavítalo viac záujemcov o tento
šport, a hlavne sa chceme poďakovať najstarším účastníkom,
ktorých tohto roku bolo omnoho viac a nebáli sa postaviť proti
súperom napriek svojmu veku a
dokázal držať krok aj s mladými
hráčmi. Toto gesto by mohlo byť
pozvánkou aj pre ostatných občanov našej obce do ďalších ročníkov.
Oba turnaje sa odohrali v zdravom športovom zápolení a v
duchu fair play. Touto cestou
sa chceme poďakovať všetkým
účastníkom, ktorí sa zúčastnili
týchto turnajov a rovnako tak aj
obecnému úradu, starostovi obce
Ing. Mariánovi Javorkovi a všetkým sponzorom, ktorí stáli a podieľali sa na týchto hokejbalových
akciách.
Roman Vrabko
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áčko stolných tenistov Likavky dokázalo historicky prvý raz
zdolať mužstvo Liptovského Mikuláša 10:8?
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uplynulý ročník postúpili likavské béčko a céčko do vyšších súťaží

náročná sezóna stolných tenistov
Stolnotenisová sezóna 2017/2018, ktorá skončila v máji, bola pre likavských stolných tenistov mimoriadne úspešná. Áčko ako nováčik
príjemne prekvapilo 4. miestom v piatej lige, béčko a céčko postúpili
do vyšších súťaží. O to ťažšie sa našim mužstvám darí v novej sezóne
2018/2019 vo vyšších súťažiach.
Michal Švento – kapitán
A-mužstva: „Po skončení minuloročnej sezóny 2017/2018,
kde sme skončili v 5. lige na
4. mieste, prišla cez prázdniny
obrovská výzva. Mužstvo Bieleho
Potoka, účastník 4. ligy východ
nám ponúkol možnosť štartu v 4.
lige. Po dlhých úvahách v mužstve prevládol názor, že to treba
skúsiť, a tak sme sa namiesto Bieleho Potoka v sezóne 2018/2019
stali účastníkmi 4. ligy. Je to prvý
raz v histórii klubu, že sme sa
stali účastníkmi krajskej súťaže.
Od začiatku sme vedeli, že je to
veľmi náročná súťaž, v každom
mužstve majú skvelých hráčov,
z ktorých niektorí hrali aj extrali-

gu, prvú, alebo druhú ligu, a tak
každý bod v súťaží je veľmi cenný. A-mužstvo hráva v zostave:
Michal Švento, Róbert Haluška,
Martin Sokol, Peter Slačka a Alojz
Cheben. Po šiestom kole sme
zatiaľ na 11. mieste, keď v treťom
kole sme zaznamenali historicky prvé víťazstvo s mužstvom
Liptovského Mikuláša, keď sme
zvíťazili 10:8. O tom, že nie sme
vôbec do počtu, hovorí aj to,
že s doteraz prvým mužstvom
súťaže Lokcou sme prehrali na
ich stoloch len 7:11.
Najúspešnejší hráči podľa
rebríčka sú zatiaľ: 16. Švento
67%-úspešnosť, 19. Haluška
62,5%, 45. Sokol 29%. Za muž-

stvo môžem sľúbiť, že svoju kožu
lacno nepredáme a ku každému
zápasu budeme pristupovať veľmi zodpovedne.“
Peter Slačka – kapitán B-mužstva: „Náš
tím má ako nováčik
v 6. lige jediný cieľ,
udržať sa v tejto súťaži.
Po 6. kole sme zatiaľ
na 7. mieste z dvomi
víťazstvami, 1 remízou
a 3 prehrami. Zvlášť
ma trápi prehra v Bielom Potoku, kde sme
prehrali nešťastne
10:8, naopak, dobrý
výkon sme podali
s Ludrovou, ktorú sme
porazili 12:6. Myslím si,
že mužstvo má na to,
aby sme súťaž udržali.
Mne s Martin Tkáčom
sa zatiaľ darí veľmi
dobre, do budúcnosti
očakávam, že viac
bodov bude v súťaži
dosahovať Braňo
Roško.
Najúspešnejší hráči
podľa rebríčka sú:
9.-10. Slačka, Tkáč
75%-úspešnosť, 38.
Roško 37,5%, 46. Dušan Švento 17%.
Marián Gejdoš kapitán C-mužstva:
„Ako nováčik v 8. lige,
chceme túto súťaž
udržať, aj keď to bude
asi veľmi náročné. Po
6. kole sme zatiaľ na 8.
mieste, s jedným víťaz-

stvom a 1 remízou. Konečné 8.
miesto nemusí zaručovať účasť
v 8. lige aj na budúci rok. Náš káder tvoria: Branislav Roško, Marián Gejdoš, Tomáš Bažík, Ľuboš
Lupták, občas v mužstve hrali aj
Dušan Švento, Vladimír Durdík,
Ján Švento a Vladko Hatala.
Najúspešnejší hráči boli podľa rebríčka 9. Roško 75%-úspešnosť, 48. Gejdoš 45%, 36. Lupták
32%, 38. Bažík 25%.
Vladimír Durdík – kapitán D–
mužstva: „Po dlhom zvažovaní
sme prihlásili do súťaže tento
rok aj naše 4. mužstvo. Urobili
sme to hlavne pre našich žiakov
Vladimíra Hatalu a Jána Šventa.
8. liga je pre nich ešte veľké
sústo a v D družstve môžu hrávať
stabilne. Navyše naše mužstvo
posilnil aj príchod Juraja Šventa.
Naše výsledky sú zatiaľ nad očakávaním a po 6. kole sme so 4
výhrami a jednou remízou na 2.
mieste za vedúcim Švošovom B,
ktorý je veľkým favoritom súťaže. Verím, že do mužstva časom
pribudnú aj ďalší žiaci z Likavky
a D družstvom sa stane liahňou
nových talentov.
Najúspešnejší hráči boli
podľa rebríčka: 6. Juraj Švento
87,5%-úspešnosť, 15. Durdík
67%, 21. Hatala 43%, 30. Ján
Švento 27%. Mužstve niekedy
vypomáhal aj Ľuboš Lupták.“

Ing. Michal Švento
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futbalisti OŠK Likavka v jesennej časti najvyššej liptovskej súťaže
ani raz neprehrali, a suverénne kraľujú tabuľke 6. ligy?

vynikajúce jesenné výsledky likavských športovcov
Obecný športový klub Likavka zastrešuje činnosť štyroch oddielov
- futbalového, stolnotenisového, hokejbalového a vzpieračského.
Všetkým z nich sa v jesennom období tohto roka mimoriadne darí
a prinášajú svojim fanúšikom veľa radosti a skvelých športových zážitkov.
Nad očakávanie
úspešnú jeseň
majú za sebou
likavskí futbalisti.
Počas trinástich
zápasov ani
raz neprehrali
a stratili v nich
len štyri body. Sú
suverénne na čele
tabuľky Slovekon
6. ligy dospelých,
6 bodov pred
druhou Ludrovou
s impozantným
skóre 40:8.
Agilný útok
V tíme panuje
skvelá atmosféra,
mužstvo vedené
mladým a progresívnym trénerom donedávna aktívnym futbalistom Braňom Ružičkom
hrá kombinačný,
oku lahodiaci
futbal, postavený
na dobre fungujúcej obrane,
kreatívnej zálohe
s rýchlymi krídlami a agilným
útokom.
S chuťou a srdcom
Chalani sa prezentujú ako
mentálne silný tím, bez privilegovaných hráčov, hrajú a trénujú
s chuťou a srdcom zapáleným pre
Likavku. Oddanosť klubu a vzťah
k športovému zázemiu, na ktorom
sa realizujú príkladne dokumentujú aj množstvom odpracovaných
brigádnických hodín pri úpravách
hracej plochy a naposledy aj pri
vybudovaní nasvietenia hracej
plochy trávnika pre potreby zimných a jarných tréningov v exteriéri.
Zaslúžené ocenenie
Partiu úspešných futbalistov skvele dopĺňa manažérka a
duša likavského futbalu Danka
Bubniaková - vedúca oddielu.
Informáciu o výsledkoch našich
futbalistov treba ešte doplniť o tabuľkové postavenie ďalších dvoch

Fajtu, Romana Vrabka a ďalších,
ktorí športujú najmä pre radosť
a svoje športové aktivity realizujú
hlavne turnajovým spôsobom
ukázala nielen dobrý hokejbal,
ale i skvelé organizátorské schop-

v dvojboji, 122 kg v trhu a 146 kg
v nadhode.
Naši mladí borci sa nestratili ani
pri nedávno organizovanom turnaji mládeže vo vzpieraní spojenom s tradičnou súťažou družstiev
o pohár starostu obce Likavka,
ktorý sa uskutočnil 17.11.
Záverečným kolom sa 9.
a 10. novembra v Bratislave
skončila sezóna našich ligových vzpieračov. Družstvo
OŠK reprezentuje našu obec
v druhej najvyššej celoštátnej
súťaži! V konkurencii siedmych tímov v nej po rôznych
peripetiách a nepríjemných
zraneniach nakoniec obsadilo
solídne štvrté miesto.
V súvislosti s uvedenými
úspechmi treba na ich zisku
prisúdiť veľký podiel trénerovi
Mariánovi Buschbacherovi,
ktorý sa dlhé desaťročia venuje vzpieraniu v Likavke a Ružomberku a za svoju trénerskú
kariéru vychoval viacerých
reprezentantov a držiteľov
slovenských rekordov.
Marián Javorka

futbalových družstiev. Dorastenci
sú po 7 odohraných zápasoch tesne štvrtí a žiaci zimujú po jesennej
časti na peknom druhom mieste
tabuľky.
Okrem toho úspechy futbalistov
OŠK Likavka nezostali bez povšimnutia ani na vyššom fóre, a viacerí
naši hráči sa dočkali nominácie v
Jedenástke Liptovského futbalového zväzu (foto). Pocta sa dostala
aj trénerovi nášho áčka Branislavovi Ružičkovi, ktorého rovnako
regionálny futbalový zväz patrične
ocenil udelením plakety.
Organizátorské schopnosti
Naši hokejbalisti usporiadali
v sobotu 27. 10. 2018 tradičný Turnaj ulíc - podujatie pre Likavčanov
organizované Likavčanmi. Šesť
tímov z našej obce si v príjemnej
atmosfére a družnej nálade schuti
zahralo a spropagovalo tento dynamický šport širokej verejnosti.
Partia chalanov okolo Paťa Strnátku, Michala Matzenauera, Braňa

nosti.
Čerešničkou
na torte medzi
spomínanými
športovými
výsledkami
je úspech,
ktorý na majstrovstvách
Slovenska vo
vzpieraní v Oravskom
Bobrove
v dňoch
13. a 14. októbra zaznamenal Patrik
Barčák - člen
oddielu vzpierania OŠK
Likavka. Náš
borec získal
bronzovú
medailu v kategórii
do 85 kg. s výkonom 268 kg
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