OBČASNÍK - SPRAVODAJCA OBCE / XIX. ROČNÍK / DECEMBER 2012 / BEZPLATNE

ISSN 1338-7812

LIKAVAN
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIKAVKE

Rokovali o parkovaní,
pozor na pokuty!
Obecné zastupiteľstvo Likavky sa na svojich rokovaniach
viackrát zaoberalo sťažnosťami občanov na spôsob parkovania áut na miestnych
komunikáciách pred rodinnými domami v obci. Parkovanie áut na cestách v Likavke
má rastúci trend a spôsobuje
problémy záchranným službám, ako aj chodcom, ktorí
vplyvom nesprávneho parkovania nezodpovedných vodičov nemôžu využívať okraj
vozovky a sú nútení obchádzať
zaparkované autá. Vchádzajú do
jazdnej dráhy idúcim vozidlám
a vytvárajú kolízne situácie. Nesprávne parkovanie spôsobuje veľký problém aj pri zimnej
údržbe miestnych komunikácií,
kedy nie je možné zhrnúť sneh
mimo vozovky a dochádza k zužovaniu cestného profilu.
Vodiči nesprávnym parkovaním porušujú § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z .z. o cestnej
premávke nakoľko v zmysle
uvedeného zákonného ustanovenia vodič smie zastaviť a
stáť len vpravo v smere jazdy
v jednom rade a rovnobežne s
okrajom cesty, čo najbližšie k
okraju cesty a na jednosmer-

nej ceste vpravo i vľavo. Pri státí
musí zostať voľný aspoň jeden
jazdný pruh široký najmenej 3
m pre každý smer jazdy. Pri státí
vodič vozidla nesmie obmedziť
pohyb chodcov ani cyklistov.
Miestne komunikácie v obci
nie sú dostatočne široké, aby vodiči motorových vozidiel mohli
parkovať na ceste. Môžu parkovať
vo dvoroch rodinných domov,
čím sa obmedzí aj možnosť
vykrádania áut v obci, ktoré
má v súčasnej dobe taktiež stúpajúcu tendenciu.
Ďalej by som apeloval na
vodičov motorových vozidiel,
ktorí chodia na bohoslužby
do miestneho kostola. Za kostolom je vybudované nové
priestranné parkovisko, ktoré
však nie je v plnej miere využívané počas bohoslužieb. Vodiči, ktorí parkujú na miestnej
komunikácii pri kostole taktiež
porušujú okrem ustanovenia
citovaného zákona, v zmysle
ktorého pri zastavení a státí je
vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky, čiže aby
inému vozidlom neprekážal.
(pokračovanie na s.2)

Pred predajňou CBA Verex vzniklo šesť parkovacích miest.

V našej obci pribudol
nový kamerový systém
Vážení občania, pozvoľna
odprevádzame rok 2012 do
minulosti, a to je chvíľa na
rekapituláciu ostatných šiestich mesiacov. Aktivít, ktoré
obec zabezpečuje, je veľa. Sú
to hlavne bežné, vašim okom
neviditeľné, aktivity, ktoré sú
neodmysliteľnou súčasťou na
udržanie
bezproblémového
chodu obce.
Nový šat pre zastávky
Letné obdobie sprevádzali mnohé pracovné aktivity.
Dokončili sme opravy ciest a
doplnenie dopravného značenia v obci, po rozsiahlej
rekonštrukcii je budova bývalého úradu a priľahlá dielňa.
V budove bývalého obecného
úradu sme vybudovali štyri
toalety, ktoré sa budú používať pri spoločenských a športových akciách konaných v
centre obce. Dielňu pri úrade
sme zateplili zhora, zvnútra
omietli, zväčšili sme dvere na
nej, zarovnali prednú stenu
a predĺžili montážnu jamu.
Nový plechový šat dostali dve
autobusové zastávky. Obnovili sme most pod hradom a
neďaleko neho sme frézovaným asfaltom vysypali provizórne parkovisko pre návštevníkov nášho hradu.
Prázdninovým mesiacom dominovala rekonštrukcia chodníka na Kráľovenskej a Hollého ulici, ktorý bol v havarijnom
stave. Poznačil ho zub času,
a tak chodci radšej využívali
vozovku a spôsobovali dopravné kolízie. Vybudovali sme parkovisko pred predajňou CBA
Verex, ktorá sa na tejto aktivite
aj finančne spolupodieľala. Po
ukončení prác vznikol parkovací priestor pre približne šesť
áut. V základnej škole sme vymenili okná na časti pavilónu
A z prostriedkov, ktoré si škola

šikovným
hospodárením
naakumulovala. V
budove
strediska
služieb
sme zrekonštruovali jednu z miestností, pričom
vznikla dôstojná šatňa pre zamestnancov obce s teplou vodou
a WC, ktoré tam doposiaľ nemali. Do budovy sme zakúpili nový
plynový kotol.
Kamerový systém
Štyri krádeže vlámaním a
mnohé prejavy vandalizmu,
ktorých sa neznámi páchatelia v tomto roku dopustili na
obecnom majetku, potvrdili
opodstatnenosť vybudovania
kamerového systému v obci.
Prvé štyri kamery s nočným
videním, kontrolné a záznamové stanovisko na obecnom
úrade boli do prevádzky spustené v októbri tohto roka. V
budúcom roku by sme chceli
kamerový systém rozšíriť minimálne o ďalšie štyri kamery. Tento projekt sme realizovali vďaka dotácii z prostriedkov Ministerstva vnútra SR v
rámci programov Rady vlády
SR pre prevenciu kriminality, prostredníctvom poskytovateľa dotácie Obvodného
úradu Žilina. V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia
sme na najhoršie osvetlenú
Družstevnú ulicu osadili šesť
moderných LED svietidiel,
osvetlili sme areál strediska
služieb a dopravný ostrovček
križovatky pod domovom dôchodcov. Na ulici Úboč sme
vybudovali dažďový priepust
a opravili schody na vstupe do cintorína zo severu.
(pokračovanie na s.2)
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...podľa historických prameňov z urbára bolo v Likavke v roku 1551
11 sedliackych domácnosti, ktoré zaznamenávame aj v roku 1580?

V našej obci pribudol nový kamerový systém
(dokončenie zo s.1)
Na schodoch vedúcich z vestibulu kultúrneho domu do
jeho sály sme osadili zábradlie
a v budove kultúrneho strediska na schodisku dali dva radiátory. V obci pribudli vkusné
odpadkové plastové koše a
ďalšie nádoby na separované
zložky komunálneho odpadu.
V ostatných týždňoch roka
chceme ešte premiestniť dve
betónové garáže k budove
hasičskej zbrojnice, odraziť
povrchovú vodu tečúcu zo
Strelnice do rigola pri hlavnej
ceste, začať s prácami na budovaní osvetleného chodníka
od ulice Pod hradom smerom
na Kramariská a opíliť stromy
na Mlynskej a Družstevnej. V
areáli Základnej školy s materskou školou vybudujeme malú
zelenú oddychovú zónu financovanú z grantového programu spoločnosti Mondi SCP
Ružomberok.
Žiadost o granty a dotácie
Obec sa stále aktívne zapája
do využívania príležitostí, ktoré jej ponúka aktívny trh práce.
Hľadá možnosti na vytváranie
pracovných miest dotovaných
z projektov EÚ. Vďaka jej
úspešným snahám našli tohto
roku traja naši spoluobčania
zamestnanie na šesť mesiacov
pri čistení vodných tokov a priľahlých brehov.
Z uvedených riadkov je zrejmé, že získavanie externých
zdrojov financovania je základným predpokladom na ďalšie rozvíjanie obce. Preto sme
v tomto roku podali okrem
množstva žiadostí o menšie
granty a dotácie aj jednu žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na podporu propagácie obce a cestovného ruchu
v nej. Pripravujeme podanie

ďalšej žiadosti o nenávratné financie na zakúpenie zametacieho vozidla a malotraktora s
príslušenstvom.

Nové tabuľky názvov ulíc
Čaká nás rok 2013 a množstvo aktivít v ňom. Z hľadiska
investičných aktivít pripravujeme v participácii so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja rekonštrukciu
križovatky Železničnej a Silbigerovej smerom do Rybárpoľa. Vodárenská spoločnosť
Ružomberok má vo svojom
investičnom programe na budúci rok zaradenú rekonštrukciu kanalizačného potrubia
na Školskej ulici a Puškárni
a v rámci realizácie veľkého
regionálneho projektu by mala
byť vybudovaná nová kanalizácia na uliciach Pod Paračkou
a Železničná. V obci opravíme
dve autobusové zastávky, predĺžime chodník cez Paračku
a smerom k Hubertusu, chceme ďalej rozširovať kamerový

Zrekonštruovali sme hlavný chodník v obci, ktorý
bol v havarijnom stave.
Poznačil ho zub času.

systém, osadiť systém orientačných tabúľ a nové tabuľky
s názvami ulíc. Aktuálne je aj
vydanie monografie o obci Likavka, začatie prác na zriadení stavebného obvodu Strážnik a zoficiálnení názvov ulíc
v obci.
Moderná škola učenia
V kultúrnom dome upravíme priestory miestností na
poschodí nad vstupnou halou,
dobudujeme terasu na budove šatní obecného športového
klubu. Ďalej vyčleníme prostriedky na zlepšenie dopravného značenia, doplnenia kontajnerov na separovaný odpad,
výstroja a výzbroje obecného
hasičského zboru. Obec prispeje sumou takmer 9 000 eur na
realizáciu projektu Moderná
škola učenia – Digitálny svet
bez hraníc, vďaka ktorému
sa naša škola zmení na jednu
z najmodernejších v širokom
okolí. Na budove domu smútku osadíme novú klimatizačnú

Obec má nový kamerový
systém. V budúcom roku
sa má rozširovať.

jednotku a omietnutím steny
dielne pri bývalom obecnom
úrade vytvoríme provizórnu
premietaciu plochu. Postupným zveľaďovaním priestoru
medzi bývalým úradom a hasičskou zbrojnicou vytvoríme
nové
kultúrno-spoločenské
centrum obce. Počítať musíme aj s množstvom pravidelných aktivít a podujatí, bežnej
údržby a drobných úkonov,
ktoré prinesú aktuálne potreby.
Zverejníme neplatičov?
Či na to všetko ale budeme
mať je otázne. Hlavná stavovská organizácia Združenie
miest a obcí Slovenska nás
totiž zaviazala ušetriť v roku
2013 pätnásť percent rozpočtových prostriedkov. Je paradoxné, že v čase, keď obciam
pribúdajú kompetencie (v súčasnosti je ich viac ako 4 800)
bez adekvátneho finančného
krytia, budeme možno musieť
prestať svietiť celú noc, predávať obecný majetok, či zvyšovať miestne dane a poplatky
a nekompromisne, napríklad
formou zverejňovania neplatičov a dlžníkov na úradnej
tabuli, alebo formou exekúcií,
vymáhať všetky evidované pohľadávky, prísne kontrolovať a
postihovať tých, ktorí neseparujú komunálny odpad alebo
produkujú čierne stavby.
Nech nám ale tieto skeptické
vízie nekazia očakávanú radosť
z príchodu zimy, vianočných
sviatkov a nového roka. Nech
sme napriek všetkým nepríjemnostiam, ktoré nás určite neobídu, zdraví, šťastní a
nech máme dosť síl bojovať s
nepriazňou a tešiť sa z radostí
bežného života.
Ing. Marián Javorka,
starosta Likavky

Rokovali o parkovaní, dávajte si pozor na pokuty!
(dokončenie zo s.1)
Pripomínam, že ako parkovisko v obci možno využiť aj
priestor za kultúrnym domom
na Hviezdoslavovej ulici.
Ďalším problémom je, že si
občania pred rodinné domy
resp. záhradky na okraj vozovky umiestňujú väčšie predme-

ty ako kamene, menšie železné
konštrukcie, pritom pozemok,
na ktorý ich dávajú nie je v ich
osobnom vlastníctve. Uvedené
predmety v niektorých prípadoch tvoria prekážku cestnej
premávky, pretože ohrozujú
alebo obmedzujú jazdu áut
a pohyb chodcov, hlavne na

užších miestnych komunikáciách. Za toto konanie môžu
dostať blokovú pokutu.
Pevne verím, že po prečítaní
týchto riadkov si vodiči, ktorí parkujú na cestách v obci
vstúpia do svedomia a budú
parkovať na parkoviskách, vo
dvoroch svojich rodinných do-

mov alebo na inom vhodnom
mieste. V prípade, že sa situácia nezlepší, budeme uvedený
problém riešiť
v spolupráci
s políciou, ktorá môže uložiť
blokovú pokutu do 60 eur.
JUDr. Jaromír Pavlík,
zástupca starostu obce

viete, že...
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...sedliacke domácnosti z Likavky chytali pre potrebu hradu
v 16. storočí ryby vo Váhu a privážali ich na hrad?

V tomto roku dostal podobné ocenenie aj známy maliar z Likavky Ján Guráň

Cena obce pre Vladimíra Roška

zdobia túto osobnosť a roky
boli hybnou silou napredovania celej obce.
Slávnostný akt udelenia ceny
obce ukončil Vladimír Roško
príhovorom, v ktorom vyzdvihol podiel celého tímu spolupracovníkov, ktorí ho za roky
starostovania sprevádzali, na
dosiahnutých úspechoch.
Tak ako pri samotnej slávnosti i na tomto mieste vzdávam hold tomuto človeku, pod
vedením ktorého som profesionálne i ľudsky rástol.

Starosta Marián Javorka (vľavo) udeľuje najvyššie
obecné vyznamenanie Vladimírovi Roškovi.
Slávnostným
okamihom
programu rokovania Obecného zastupiteľstva 14. novembra bolo odovzdania ceny obce
p. Vladimírovi Roškovi. Cenu
obce mu zastupiteľstvo udelilo
za zásluhy pre rozvoj obce Likavka.
Nikomu dozaista netreba pripomínať, že Vladimír Roško
pôsobil vo funkcii starostu
obce predchádzajúce tri volebné obdobia. Pod jeho vedením obec pokročila o obrovský
kus dopredu. Za všetko stačí
spomenúť budovu obecného
úradu, ktorá nemá páru široko ďaleko, námestie pred
ňou, parkovisko za kostolom,
splynofikovanie polovice dediny, prebudovanie kotolne
základnej školy na biomasu a
vybudovanie haly na skládku
tohto materiálu, vyasfaltovanie cintorína, rekonštrukcia

interiéru domu smútku, vybudovanie parkoviska pri dome
smútku, rekonštrukcia interiéru zdravotných stredísk, vyasfaltovanie takmer všetkých ulíc
v obci, prestrešenie budovy
bývalej reštaurácie, významný
podiel pri stavbe novej fary, rekonštrukcii kostolnej veže, pri
pozdvihnutí úrovne likavského
futbalu a mnoho iného.
Spomenúť ale treba aj množstvo práce, ktorú „nevidieť“
(napr. implementácia reformy
verejnej správy v obci, vysporiadanie majetku po bývalej
Červenej armáde, pasportizácia obecného majetku, vznik
tradície nových športových a
kultúrnych podujatí a pod.)
Nekompromisná a rázna
povaha, prirodzený no citlivý
a objektívny prístup k veci a
obrovská zanietenosť pre spoločné dielo sú vlastnosti, ktoré

Z našej matriky
Narodili sa:
Sára Pašková
Marek Roško
Tomáš Butko
Marek Maták
Eliška Gužíková
Dominika Jaroščáková
Šimon Kohút
Lilian Lauková
Martin Gerek
Paula Krutáková
Soňa Martonová
Alexandra Ševčíková
Daniel Orviský

Jakub Kaštánek
Jakub Toma
Lea Priesolová
Viktória Kadubcová
Stela Spálová
Kristína Chorváthová

Cena aj pre Jána Guráňa
V polovici júna tohto roku sa
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Likavke konala
milá slávnosť. Pred začatím
rokovania obecného zastupiteľstva som nášmu spoluobčanovi, skvelému človeku,
oduševnelému a zapálennému
umelcovi, organizátorovi a činovníkovi Jankovi Guráňovi
udelil Cenu starostu obce za
dobrovoľnícke aktivity, prezentáciu obce a za umelecký
prínos.
Ján Guráň patrí k ľuďom,
ktorí pre našu obec, jej obyvateľov (najmä deti) a jej propagáciu nezištne vynakladajú
všetko svoje úsilie.
Len vrodená skromnosť nedala naplno vyniknúť nespornému talentu nášho ľudového
umelca. Ako jeden z mála maliarov u nás na vysokej úrovni
zvláda olejomaľbu na plátne.
(mj)
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Uctili si jubilantov

V mesiaci oktobér si každoročne uctievame našich jubilantov,
ktorý dovŕšili vek 65, 70, 75,
80 rokov a viac. Pripravili sme
pre nich 24. 10. posedenie pri
malom občerstvení. Darček pre
našich jubilantov si v podobe
pekného programu pripravili
deti zo ZŠ pod vedením Mgr.
Danice Blaškovej a PaedDr. Moniky Brtkovej, ako aj naši likavskí ochotníci s divadelnou hrou
od Ferka Urbánka: „Už sú všetci
v jednom vreci“. Starosta v závere posedenia obdaroval jubilantov darčekovou poukážkou
v hodnote 10 eur.

Pripravili sme
Vianočné trhy

Vo štvrtok 6. decembra pozývame našich najmenších,
narodených od januára 2002
do decembra 2011, na stretnutie s Mikulášom o 16.00 hod.
pred budovu obecného úradu.
Program sa začne rozsvietením jedličky a pokračovať bude
obdarovaním detí.
Novou pripravenou akciou
kultúrneho strediska sú Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 16. decembra o 14.00 hod.
pre nevyspytateľnosť počasia
v kultúrnom dome. Pre potešenie oka i ducha je pripravený bohatý kultúrny program
a v rámci kapacitných možností aj množstvo stánkov ponúkajúcich pekné darčeky. Nebude chýbať ani vianočný punč
a iné občerstvenie.
(rak)

Manželstvo uzavreli:

Opustili nás:

Ing. Ján Sliacky – Mgr. Terézia Oravcová
Pavol Grecula – Monika Koreňová
Róbert Riša – Ing. Ivana Liptáková
Bc. Michal Mozník – Lucia Senková
Michal Zuskin – Ing. Jana Littvová
Peter Rázga – Simona Hucíková
Matej Haluška – Kristína Demková
Ing. arch. Anton Augustín – Mgr. Ivona
Konfálová
Tomáš Zuskin – Bc. Marta Biesová
Marek Vanyšev – Mária Šalplachtová
Aleš Pultar – Jana Gejdošová
Peter Fajta – Michala Bandoľová
Ľubomír Saniga – Silvia Marošová
Hynek Tesárek – Danica Martošová
Milan Lámoš – Ing. Lucia Ozimyová
Ivan Kvašnica – Mgr. Martina Reháková

Otto Trepáň, 85 r.
Jolana Trepáňová, 87 r.
Marcela Zaťková, 86 r.
Anna Martonová, 76 r.
Mária Fajtová, 86 r.
Pavel Miakyš, 87 r.
Anna Mosná, 88 r.
Melánia Šturcová, 83 r.
Ján Červeň, 68 r.
Margita Mikulková, 70 r.
Eva Kurucová, 68 r.
Štefan Víťaz, 60 r.
Štefan Cibulka, 67 r.
Felicita Stehurová, 80 r.
Matilda Fajtová, 76 r.
Ernestína Jágerová, 85 r.
Kralovenský Ľudovít, 80 r.
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...veľká bieda postihla obyvateľov Likavky a Martinčeka v roku 1768. Búrka a
prívaly im zničili celú úrodu, trpeli hladom, biedou a nedostatkom?

Sú najsympatickejší. Hasiči a hasičky...

Hasiči z Likavky pokračovali vo svojich plánoch a činnosti v rôznych oblastiach aj v roku 2012. Dovoľte nám
sa aspoň v krátkosti dotknúť najzaujímavejších momentov. Ešte v januári sme svojpomocne kompletne zrekonštruovali hygienické zariadenia v hasičskej zbrojnici. Vo
februári sme obnovili tradíciu Bravčových hodov, ktorú
v minulosti organizovali naši otcovia a starí otcovia.
Podľa reakcií prítomných
hostí to bola vydarená akcia,
a preto v tejto akcii chceme
pokračovať i v budúcom roku.
Keďže sme v rámci päťročnej
súťaže o najlepší dobrovoľný
hasičský zbor Ružomberského
okresu zvíťazili a získali ako
cenu kompletnú výstroj pre zásahové družstvo, v marci sme
sa venovali najmä vybudovaniu novej miestnosti pre uloženie zásahovej výstroje a výzbroje v hasičskej zbrojnici,
pretlakovania hadíc a celkovej
reorganizácii hasičského vybavenia. Posledný marcový deň
sme taktiež zorganizovali už
X. ročník Zimného sústredenia
mladých hasičov v telocvični
likavskej školy.
V máji nás čakali viaceré
kultúrne či spoločenské akcie,
kedy sme boli napríklad opäť
nápomocní pri stavaní májov
v obci, oslávili sme sviatok
hasičov na deň sv. Floriána,
spoluorganizovali a zapojili
sme sa do Floriánskej kvapky
krvi a vyprevadili do spoločného manželského života na-

šich dvoch členov. V auguste
sme už tradične organizovali
ďalší ročník Memoriálu Štefana Rišu a zároveň kolo Severoslovenskej hasičskej ligy.
V septembri sme preverili akcieschopnosť, keď bol v nočných hodinách telefonicky vyhlásený poplach a osem našich
členov zasahovalo pri lesnom
požiari na Mníchu. Posledná
septembrová sobota bola opäť
dňom súťaženia mladých hasičov v Hasičskom viacboji pod
hradom Likava. Jedna pekná
októbrová sobota bola zase
manželským dňom pre ďalšieho nášho člena, ktorého sme
cestou zo sobáša opäť pekne
prekvapili...
Ak by som sa mal teraz rozpisovať o hasičskej súťažnej
sezóne 2012 a o absolvovaných
súťažiach podrobnejšie, bolo
by to dlhé čítanie. Preto mi dovoľte previesť vás celou sezónou aspoň krátkou štatistikou.
Tento rok sme sa zúčastnili
celkovo 30 súťaží, na ktoré sme
poslali dokopy 50 súťažných
družstiev. Výsledkom nášho

snaženia bolo 28 nových pohárových trofejí, z toho 15 krát
za prvé miesto, šesť krát za
druhé miesto, štyri krát za tretie miesto a tri nové putovné
poháre. Za osobitnú zmienku
však určite stojí fakt, že naši
mladí hasiči sa cez okresné
a krajské kolo prebojovali až
do celoštátneho kola hry Plameň v Lipanoch. Nebojíme sa
povedať, že keby naše družstvo
výrazne a očividne nepoškodil jeden z rozhodcov, naše
deti mohli konečným druhým
miestom dosiahnuť zatiaľ azda
najvýznamnejší úspech v histórii likavského hasičstva na
súťažiach. Avšak, asi to tak stále nemalo byť a deti nakoniec
skončili na aj tak peknom piatom mieste.
V spolupráci s vedením obce
sme už v roku 2011 vypracovali
niekoľko projektov pre zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia, na kvalitné
vyškolenie hasičov i na vybudovanie nového školiaceho
strediska v hasičskej zbrojnici.
Keďže sme v roku 2011 neuspeli, nevzdali sme to a niektoré
projekty sme upravené podali
znovu začiatkom tohto roka.
Tentoraz sme boli úspešní
s projektom zriadenia Učebne
dopravnej výchovy, ktorá má
slúžiť nielen pre hasičov ako
školiace stredisko, ale aj pre

deti z Likavky. Všetky stavebné práce si robíme svojpomocne a v týchto dňoch sme tesne
pred ukončením projektu. Veríme, že neskôr sa nám podarí
vybudovať pri hasičskej zbrojnici i dopravné ihrisko s plným
vybavením. Z polície sme nedávno dostali vyradený automobil Volkswagen Multivan,
ktorý naši „mechanici“ servisujú, a pre ktorý teraz pripravujeme novú betónovú garáž
pri hasičskej zbrojnici.
Tento rok sme nadviazali aj
krásnu hasičskú družbu s priateľmi z Poľska. Najskôr na
úrovni predstaviteľov obcí, neskôr práve cez hasičské súťaže
sme si vybudovali aj priateľské
vzťahy, ktoré chceme rozvíjať,
najbližšie pri našej návšteve
na ich výročnom zasadaní v januári 2013, kde sme pozvaní
aj s prezidentom Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR JUDr.
Ladislavom Pethöom.
Čerešničkou na torte našich
snažení je zisk titulu Najsexi
hasičský tím – a to dokonca
v obidvoch hlavných kategóriách žien a mužov. V internetovej súťaži zbierali hasičské
tímy z celého Slovenska, Čiech
a Moravy sympatie na sociálnej sieti. Najviac hlasov, aj
vďaka súdržnosti, zanietenosti
a nadšenia pre spoločnú vec,
získali obidve naše družstvá.
Odmenou za titul im boli nové
pracovné rovnošaty a financie.
Zároveň mi dovoľte aj touto cestou poďakovať všetkým
našim členom, ale najmä tým,
ktorí takmer dennodenne obetujú svoj voľný čas a silu pre
zbor, zveľaďovaniu hasičskej
zbrojnice, prácu s deťmi a mládežou, ale i vybavovanie projektov, financií a kontaktov.
Bez tímovej práce a odhodlania všetkých by to naozaj nešlo.
Samozrejme, naše veľké poďakovanie patrí i vedeniu obce
Likavka za pomoc a podporu.
Veríme, že spoločnými silami
sa nám podarí držať Dobrovoľný hasičský zbor obce Likavka
stále na vysokej úrovni a pripravíme pre Likavčanov ešte
mnoho zaujímavých akcií.
Mgr. Peter Brtko,
predseda DHZ Likavka

viete, že...

...v roku 1770 sa obyvatelia Liskovej, Likavky a Martinčeka sťažujú cisárovi, pričom poukazujú na svoju chudobu a neprávosti?

V piatok 26. októbra nastal čas osláv 50. výročia
Základnej školy v Likavke. Áno. Je to už päťdesiat
rokov, odkedy sa prvý raz
otvorili brány novovybudovanej školy. Kedysi sa
žiaci vzdelávali v škole,
ktorá bola zriadená pravdepodobne v roku 1825.
Už okolo roku 1859 drevenú školu vystriedala
kamenná.
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šikovnosťou svojich žiakov a
pedagógov.
Slávnostná akadémia
V popoludňajších hodinách
sa v Kultúrnom dome Likavka
uskutočnila slávnostná akadémia, v ktorej vystúpili vo veľmi
peknom a pútavom programe
nielen žiaci našej školy, pod
vedením pedagógov, ale aj významní hostia so svojimi srdečnými gratuláciami. Škole
priali hlavne úspech v oblasti
rozvoja, kvalitnej žiackej prípravy a vzdelávania. Najemotívnejším vstupom akadémie

Učebne
boli
spočiatku
umiestnené v súkromných domoch a to v domoch u Magov-

Škola oslávila polstoročie činnosti
cov a Kozicovcov. S rastúcim
počtom žiakov a pedagógov
rástli i vízie o stavbe novej a zároveň väčšej školskej budovy.
V roku 1904 sa obec rozhodla
postaviť novú budovu, a tak sa
stavba tejto školy stala v roku
1907 skutočnosťou. Škola,
ktorá bola obecná (rímskokatolíckeho cirkevného rázu),
bola 17. apríla 1907 rozhodnutím uhorského zastupiteľstva
ponúknutá uhorskému štátu
a bývalé ministerstvo náboženstva a výučby túto školu v roku
1910 poštátnilo.
Otvorenie novej školy
O niekoľko desiatok rokov
neskôr, presne 3. septembra
1962, sa sviatočne otvorili
brány novovybudovanej školy. S výučbou sa na škole začalo 4. septembra 1962. Ročníky 1. až 5. sa vyučovali ešte
v starej budove. Ročníky 6. až
9. v novovybudovanej budove
školy v B pavilóne. Slávnostné otvorenie novej školy sa
uskutočnilo 13. októbra 1962.
Pripravili film o histórii
Pri príležitosti tohto krásneho okrúhleho jubilea škola
pripravila Deň otvorených
dverí, kde si verejnosť mohla
nielen zaspomínať, ale i pookriať nad talentom likavských žiakov. Na I. stupni
si zúčastnení mohli prezrieť
práce našich šikovných žiakov. Po prezretí prác vystúpili
žiaci (1. – 4. ročníka) so svojím milým pásmom, v ktorom
predviedli svoju šikovnosť
nielen v speve, športe, tanci,

ale i hovorenom slove. Najkrajším zrkadlom ich práce
bola prezentácia jednotlivých
aktivít, do ktorých sa žiaci
pod vedením svojich šikovných pani učiteliek zapojili.
Na II. stupni bol v rámci tohto slávnostného dňa premietaný film, ktorý zachytával
históriu školy. Vo filme mali
čestné miesto riaditelia školy, pedagogickí zamestnanci,
či úspešní reprezentanti rôznych súťaží. Bolo evidentné,
že film splnil svoje posolstvo,
pretože v očiach divákov sa
leskla nejedna slza. Po spomienke na minulosť prepoje-

nej s prítomnosťou si zúčastnení mohli vychutnať uchu
lahodiace tóny trávnic, ktoré
zaspievali žiačky našej školy.
Mnohí obdivovali a chválili práce, ktoré vytvorili žiaci
na jednotlivých predmetoch.
Na chodbe boli vystavené
rôzne významné ocenenia z
oblasti športu, spevu, či jazykových súťaží. Svoje miesto
mali obrazy Jána Guráňa a
sochy Pavla Lofaja. Na prezentáciu sa prišli pozrieť rodičia, starí rodičia žiakov, ale
aj niektorí bývalí zamestnanci školy. Škola sa teda v tento
slávnostný deň právom pýšila

bolo oceňovanie bývalých riaditeľov a najstarších pedagogických zamestnancov, ktorí
na tejto škole pôsobili. Úspešný deň uzavrela slávnostná recepcia, kde si všetci zaspomínali na staré časy a príjemne sa
zabavili.
Naše veľké a úprimné poďakovanie patrí: Obecnému
úradu Likavka, pedagógom,
rodičom, starým rodičom
a sponzorom, ktorí pomohli
pri prípravách a organizácii
podujatia.
Mgr. Lucia Moravčíková
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viete, že...

...keď boli v Ružomberku v 2. polovici 19. storočia vybudované priemyselné podniky, mnohí obyvatelia Likavky v nich získali zamestnanie a obživu?

Dva úspešné eRko tábory

Ako každý rok, aj toto leto sa animátori eRka v Likavke
rozhodli pripraviť pre deti letný tábor. Naši najmenší si
dokonca mohli vybrať až z dvoch táborov. Deti v rozličnom veku bavia iné veci, preto sme sa aj rozhodli upraviť program zvlášť pre staršie a mladšie deti.
Cieľom týchto podujatí je
utvoriť spoločenstvo s deťmi,
ktoré navštevujú eRko stretká
a zúčastňujú sa aktivít eRka a
pritiahnuť ich viac k Bohu.
Tábor pre mladšie deti sa
uskutočnil 24. až 29. júla. Po
pár rokoch sme aj s deťmi opäť
zavítali na východ, konkrétne do
mesta Spišská Belá. Tábora sa
zúčastnilo 29 detí vo veku do 13
rokov, 13 vedúcich a dve kuchárky. Náš pobyt sa niesol v duchu
témy Kráčajme spolu v Božej armáde. V prvý deň sa deti naučili
utužovať v spoločenstve, nesmeli chýbať ani skupinové tričká a
táborová hymna. Počas druhého
dňa sa deti podučili chrabrosti,
ktorú musí mať každý Boží bojovník. Vďaka tejto vlastnosti
nakoniec aj zachraňovali princeznú Dobromilku a princa
Dobromila. Svoju odvahu si
deti vyskúšali na pripravených
stanoviskách, ale aj na výlete v
Belianskej jaskyni. Tretí deň sa
niesol v duchu pravej radosti,
ktorú môžeme nájsť aj v speve,
tanci, tvorení, učení a hre. Štvrtý
deň nám priniesol ďalšiu vlastnosť bojovníka - trpezlivosť, ktorú sme si otestovali pri hre, ale
aj na púti k jazeru. Poslednou
vlastnosťou bola živá viera. V
piaty deň sme sa teda naučili, že
ak chceme mať s Bohom dobrý
vzťah, musíme mať čisté srdce,
modliť sa k nemu, chodiť často
do kostola, mať radi Pannu Má-

riu a robiť dobré skutky. Na záver tábora sme boli pasovaní do
Božej armády a každý dostal Božiu výzbroj – ruženec na ruku,
krížik na krk a odznak Bojovníka Božej armády.
Druhý tábor sme pripravili
pre staršie deti, z ktorých niektoré majú túžbu stať animátormi eRka. V termíne 18. až
21. augusta sa naším spoločným domovom stala jezuitská
chata v Trlenskej doline. Tábora sa zúčastnilo 12 detí vo
veku do 15 rokov, 9 vedúcich a
nezmenená zostava kuchárok.
Tábor sa niesol v duchu hľadania dobra, o čom svedčí aj jeho
názov – Pátrači dobra. Deti sa
naučili pátrať po dobre ušami
aj očami, hľadali dobro v sebe,
vo svete a prišli aj na to, čo je to
akčné dobro. V rámci programu sme spoločne absolvovali
výlet k Brankovskému vodopádu. Anjel, ktorý nás sprevádzal
počas celého tábora, nám v ostatný deň každému slávnostne
odovzdal zapálenú sviečku s
motívom anjela ako nositeľa
dobra, aby sme sa aj my stali
jeho nasledovníkmi.
V závere by sme sa v mene
likavského eRka chceli poďakovať všetkým deťom, ktoré sa
zúčastnili táborov, za nezabudnuteľné chvíle, ktoré sme spolu
prežili, animátorom za ich dobrovoľníctvo, čas a námahu, ktoré vložili do prípravy aj samot-

nej realizácie, ochotným ľuďom
za pomoc, či už v kuchyni, pri
doprave alebo iným spôsobom a
v neposlednom rade aj sponzorom, bez ktorých by sa podobné
tábory u nás ťažko realizovali.
Špeciálne poďakovanie patrí
rodinám Mliečkovcov, Ondríkovcov a Šuľovcov, ktorí nám
ochotne pomáhali pri doprave
aj v kuchyni. Poďakovať by sme
chceli aj nášmu farárovi Jozefovi Skurčákovi za duchovnú

i finančnú pomoc a kaplánovi
Mariánovi Vrchovskému za pomoc i za prítomnosť počas obidvoch táborov. V neposlednom
rade by sme chceli poďakovať
aj Obecnému úradu Likavka aj
za finančnú pomoc. Najväčšia
vďaka však patrí Bohu a Panne Márii, ktorí nás sprevádzali
svojou ochrannou rukou počas
celej prípravy aj počas táborových dní.
Paulína Šuľová,
Zuzana Slašťanová

Knižnica je atraktívnejšia, zriadili aj internetovú čitáreň

Do našej knižnice sa nám podarilo zakúpiť približne 50 publikácií, ktoré boli hradené z finančnej
podpory Ministerstva kultúry SR. V decembri 2011
sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup
krásnej a náučnej literatúry.
Našej žiadosti ministerstvo vyhovelo a poskytlo
nám 500 eur. K skvalitneniu služieb v našej knižnici bola zriadená internetová čitáreň vďaka podpore
Nadácie Orange. Tá nám poskytla na nákup počítača 1 000 eur.
Veríme, že aj týmto spôsobom sa návštevnosť
obecnej knižnice zvýši. Knižničný fond likavskej
knižnice má približne 8 000 publikácií. Počet registrovaných čiateľov je viac ako 230.
(mm)

viete, že...

...3. júna 2012 sa v amfiteátri pod hradom Likava rozozvučala znelka Detského
folklórneho festivalu už 37. krát?
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Vystupujúci nás už dôverne poznajú

Najdôležitejšou
udalosťou
v našej obci je už dlhé roky
detský folklórny festival. V amfiteátri pod hradom Likava sa
rozozvučala znelka podujatia 3.
júna už po 37. krát. Na festivale
sa zúčastnili tieto detské folklórne súbory (DFS): deti ZŠ a MŠ
Likavka, DFS Cindruška, DFS
Pramienok, DFS Liptáčik, DFS
Ďumbier, DFS Sliačanček, DFS
Cindruška, DFS Pilsko. Sú to
súbory, ktoré dôverne poznajú
prostredie a pravidelne sa zúčastňujú na našom festivale.
Z tohto dôvodu sme upustili
od inšpicientskej služby, a tak
sme odbremenili našich pedagógov. Veď aj oni si zaslúžia
pozrieť a vychutnať si program
festivalu v hľadisku. V galaprograme, ktorý sa žiaľ pre nepriaznivé počasie presunul do
kultúrneho domu, vystúpili hosťujúce zahraničné súbory – DFS
Jánošíček z Brna a DFS Lipka

z rumunského Bodonoša. V závere programu vystúpila domáca Folklórna skupina Likava.
Veľká vďaka za uskutočnené
podujatie patrí spoluorganizátorom (DHZ Likavka, poslanci OZ Likavka, KST Likavka,
MSČK Likavka) a sponzorom,
ktorí aj v tejto neľahkej ekonomickej situácii dokážu podporiť
takéto podujatie pre deti. Sponzori DFF: AQUA Relax, Dolný

Kubín; ŠPORT MIX, s.r.o.
Likavka; Mondi SCP Ružomberok; LUMARKTECH,
s.r.o. Ružomberok; MKL
drink servis s.r.o., Ružomberok; Garden group, Likavka; SLOVMONT družstvo,
Ružomberok;
KINEKUS
Ružomberok; Prima banka,
pobočka Ružomberok; HOTEL Vila Gross – Likavka;
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
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Ružomberok; PD – Likavka;
SZUŠ DOTYK, Ružomberok; Poľovnícke združenie –
Choč; STEPA Slovakia s.r.o.
Ružomberok;
STAVARK,
s.r.o. Ružomberok; GRENSTAVE, s.r.o. Ružomberok;
Milan Bakoš – TRANSPORT,
Likavka; Vodárenská spoločnosť Ružomberok; STOLAMED, s.r.o. Likavka; SAD
LIORBUS, a.s. Ružomberok;
PAPRISVET, s.r.o. Likavka;
Mestské lesy, s.r.o. Ružomberok; Pohostinstvo – Peter
Žáčik ,Likavka; Farby-laky
INEP, Likavka; Kamenárstvo
– Igor Marton, Likavka; Jozef
Pochyba – DOMINO, Ružomberok; Kamenárstvo – Marián Marton, Likavka; MLM
– Štefan Medžo, Likavka; Lekáreň Tília, Likavka; Urbárske pozemkové spoločenstvo,
Likavka.
(rak, foto T. Šuľa)

Pre deti sme robili ochutnávky, navštívime aj pekáreň

V roku 1979 Organizácia spojených národov vyhlásila 16.
október za Svetový deň zdravej výživy, pričom tradícia trvá
dodnes. V tomto roku sa v školách plní Národný program prevencie obezity. Jeho cieľom je
zabrániť vzniku nadváhy a obezity detí, zastaviť nárast počtu občanov trpiacich obezitou a znížiť
počet občanov trpiacich týmito
problémami. Tento program sa
v predškolských zariadeniach
realizuje v oblasti výživy a pohybovej aktivity.
Jeseň je obdobie zberu úrody
v záhradách, ovocia a zeleniny
a následného spracovania týchto
produktov rôznymi spôsobmi.
V našej materskej škole sme mesiac október zamerali na vzdelávanie detí nielen v oblasti pohybových a športových aktivít, ale
aj k zdravej výžive, jej významu
pre zdravie a zdravý životný štýl
v rodinách. Uskutočnili sme akciu, na ktorej rodičia spolu s deťmi využili produkty zo záhrad
a vytvorili predmety z týchto komodít. Boli sme milo prekvapení tvorivosťou i vynaliezavosťou
detí i rodičov pri vytváraní strašidielok, chrobáčikov, húseníc,

lietadielok a panáčikov. Výstavka s názvom Nielen pre zdravie,
ale aj pre radosť mala úspech.
Práce detí a rodičov boli vyhodnotené a odmenené. V každom
prípade sme splnili cieľ upozorniť na vitamíny, ktoré obsahuje
ovocie a zelenina. No deti mali aj
ochutnávky – upiekli sme im jabĺčka, ovocnú tortu a každý deň

im ponúkame ovocie, ktoré priniesli rodičia zo záhrad. Ďalšou
akciou, ktorá súvisí so zdravou
výživou a zdravými potravinami, bude návšteva pekárne
Včela v Likavke. Deti budú mať
možnosť priamo vo výrobnom
procese vidieť a poznať suroviny a ich spracovanie, kým príde
voňavý chlebík a pečivo na stôl

v ich rodinách.
Aj týmto spôsobom vedieme
deti nielen zdravo žiť a stravovať sa, ale aj vážiť si potraviny ako bohatý zdroj energie
a zdravia pre človeka.
Za kolektív učiteliek
Materskej školy Likavka
Alena Močáryová
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...likavskí futbalisti vyhrali počas jesennej časti 5. ligy
až dva zápasy výsledkom 5:0?

Futbalisti OŠK zimujú v piatej lige na vynikajúcom treťom mieste

Skvelý jesenný finiš Likavčanov

Ešte v auguste a septembri by málokto na futbalistov Likavky vsadil čo i len deravý groš. Nevyhrávali, v tabuľke
piatej ligy klesali. Potom prišla zmena, a napokon naši
hráči po viacerých parádnych výkonoch zimujú na krásnom treťom mieste!
Keď Likavčania v prvom
jesennom kole jednoznačne
zdolali Sučany (4:0), futbalová obec očakávala útok na zisk
prvenstva v lige. Z tohto omylu však priaznivcov rýchlo vyviedli prehry v Bobrove (0:1),
a najmä v Demänovej (1:6). Aj

potom hráči spod hradu Likava čakali na víťazstvo dlhých
päť kôl, ktoré sa im podarilo
zakaždým len remizovať. Trikrát po sebe odchádzali z ihriska po výsledku 2:2 (Palúdzka,
Vavrečka, Dražkovce).
Zlom nastal posledný sep-

tembrový deň, kedy Likavčania
privítali Dúbravu. Nasúkali jej
päť gólov, nedostali ani jeden.
Fanúšikovia hru domácich
nespoznávali. To ešte nevedeli, čo ich čaká. Naši futbalisti
následne zvíťazili aj v zostávajúcich štyroch dueloch jesene,
v Kláštore pod Znievom uštedrili domácim debakel 5:0!
Súčasný tréner mužov Albert Adamec pripisuje herný
aj výsledkový útlm na začiatku
sezóny ťažkému vyžrebovaniu,
ale aj zmene na poste lodivoda tímu. „Došlo k prestavbe
herného systému a hľadali
sme tiež optimálnu zostavu,“
zamýšľa sa kouč OŠK. Zrejme
ideálnu zostavu našli, pretože
jesenný finiš – päť zápasov, päť
výhier a priam famózne skóre
17:1 hovoria za všetko.
Spokojnosť so záverom futbalového roka netají ani A. Adamec. Akoby aj mohol, veď jeho
zverenci excelovali, vyhrávali
a zbierali body. „Disciplína aj

INZERCIA

plnenie taktických pokynov
boli podľa mojich predstáv.“ A
nebráni sa ani vyšším métam.
„Domnievam sa, že z perspektívneho a mladého tímu Likavky sa dá vydolovať ešte viac.“
Výsledky OŠK Likavka v
jesennej časti 5. ligy, sk. B,
2012/2013. Zápasy doma: Sučany 4:0, Černová 2:2, Belá 0:0,
Vavrečka 2:2, Dúbrava 5:0, Malý
Čepčín 2:0, Turčianske Kľačany
4:1. Zápasy vonku: Bobrov 0:1,
Demänová 1:6, Palúdzka 2:2,
Dražkovce 2:2, Bešeňová 1:0,
Kláštor pod Znievom 5:0.
Michal Domenik

TABUĽKA 5. LIGY, SK. B

1. Belá
13 10
2. Černová
13 7
3. Likavka
13 6
4. Bobrov
13 7
5. Palúdzka
13 7
6. Bešeňová
13 7
7. Demänová
13 6
8. Kláštor p. Znievom 13 6
9. Dražkovce
13 5
10. Sučany
13 6
11. Vavrečka
13 3
12. Turč. Kľačany 13 4
13. Dúbrava
13 2
14. Malý Čepčín 13 1

2 1
3 3
5 2
2 4
2 4
1 5
2 5
2 5
3 5
0 7
5 5
0 9
0 11
1 11

39:11
33:19
30:16
30:24
29:28
22:16
36:29
26:22
20:23
30:43
23:26
19:28
10:40
17:39

32
24
23
23
23
22
20
20
18
18
14
12
6
4

